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 13/9/98-1لسه اول ج

 کنیم و انشاهلل ثمرات آن را خواهیم دید. برنامه کاری اردو را با سالم خدمت امام آغاز می

 گیریم. به رسم ادب شروع جلسات را با آداب زیارت پی می

 زیارت آداب 

در واقع این سه مقدمه زیارت است و شبیه به وضو  که توبهو  استغفار، ارتطهاز آداب زیارت غسل، استغفار و توبه است. 

 است.  برای نماز شود. استغفار برای زیارت مثل وضوبرای نماز هستند که اگر وضو گرفته نشود نماز اقامه نمی

داند که چه ایم ولی آنچه مهم است این است که هر کسی خودش میدر جلسات خود بسیار گفته استغفار از سطوح

، همین مقدار که به ذهن ها را بداندزده است. ممکن است فقط ده درصد آن دیگرانداشته و چه لطماتی را به  هاییعیب

افتد فران برایش اتفاق میغشود که بواسطه استغفار بعد از استغفار به طور قطعی متوجه می رسد را طلب کند تا جبران شود.می

 کند. می حسن ظندر فرد ایجاد و این 

باقی بماند  وضعیت طهارتاش را قطع نکند. در وبه وضعیتی از انسان است که توجهترسد. می توبه پس از آن نوبت به

الزم است نهایت غفران پس از غفرانی که اتفاق افتاده است برای دریافت کامل و برای که است  استمرار توجهتوبه  بنابراین

 تا انسان به نتیجه اصلی خود برسد. 

است به نحوی که انسان به  تثبیت توجهکنند ولی اصل توبه حتما هر استغفاری به توبه نیاز دارد. توبه را به بازگشت معنا می

شود استغفار هم دارد و دهد و اتفاقا پشیمان هم مین انسان کار اشتباهی را انجام میخطا باز نگردد. این خیلی مهم است چو

دهد توبه برایش اتفاق نیفتاده است. به همین کند و این نشان میشود ولی بعد از مدتی مجددا آنرا تکرار میبرایش جبران می

نکه هر کسی به هر توان شود ایشود که نتیجه این سه میسه امر عبودیت و استغفار و توبه مطرح می 1دلیل در سوره مبارکه هود

کند و این یعنی دوران و حسنی استفاده می حسنهرسد و در طول عمرش از هر میو استعدادی که خداوند به او داده است 

شود و در ناپاکی شکوفا می متن پاککند. فضل و برتری و استعدادهای انسان در زندگی خود را عاری از اشتباه و گناه می

 شود. شکوفا نمی استعدادهای انسان

                                                           
وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُْم   (2( أاَلَّ تَعْبُدُوا إِالَّ اللَّهَ إِنَّنِی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ )1أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ )الر کِتابٌ 1

ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَیْ  ( إِلَى اللَّهِ مَْرجِعُکُمْ وَ هُوَ عَلى3یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّی أَخاُف عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ کَبِیرٍ ) أَجَلٍ مُسَمًّى وَ مَتاعاً حَسَناً إِلى

(4) 
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شود و بخش دیگر که فرد در زندگی می اشتباهاتبنابراین اولین کار در زیارت استغفار کردن است که یک بخش آن شامل 

رسیده است و برخی هم اساسا اشتباه  دیگران آن به آسیبشده است و انجام خیلی مهم است اشتباهاتی است که توسط ما 

مندی داشته است برای جذب افراد در مسجد ولی اینکار را نکرده است و کسی که توان است. مندیعدم تواننیست بلکه 

 اند. آنها دچار انحراف شده

خواهیم در این دوره برای می. دانیمجزیی از کارهای خود نمی را خیلی از اشتباهات ما از این جنس است و نوعا ما این موارد

به خاطر کتاب نخواندن و توجه  دادیم ولی. کارهایی که باید انجام میان استغفار کنیمیمهای اظهار نشدهکارهای نکرده و توان

شود ایم. اینها گناهانی میریزی و....انجام ندادهبرنامهبینی یا عدممورد به خود و یا جرأت نداشتن و یا ترسیدن و یا خودکمبی

ایم. های زیادی که به خاطر آنها خیلی کارها را نکردهست. سستیکاری ما زمینه گناه در دیگران فراهم شده اکه به دلیل کم

 اگر چنین نگاه کنیم و از امام بخواهیم چنین باری را از دوش ما بردارند و به ما بگویند که چه باید بکنیم تا کسی به خطا نیفتد. 

گذارد و اینگونه نیست که هر انسان دارای زندگی اجتماعی است و حتی گناهانش بر روی وضعیت هوا و باران و ...اثر می

هایی که یمن نیامده است و خشکسال گناهانهایی که به واسطه کسی هر گناهی کرد اثری نداشته باشد. خدایا بخاطر باران

م. استغفار فقط اظهار پشیمانی از نمازهایی که اقامه نشده است و من در آن دخیل بودهکنم ااستغفار می ام،من در آن دخیل بوده

است. باید این استغفار در قصد و عمل انسان ظاهر شود و این ماندگار شود و به  طلب فعال شدن برای انجام کاریبلکه  نیست

باشد. اگر فقط انسان یک سفر مشهد برود و همین را درست ها باید استمرار داشته ریزیاین ماندگاری توبه گویند. برای برنامه

پس اینهمه خطا و جدا شدن افراد از دین  .هر کسی خود را در پیشگاه الهی مقصر بداندکند برای یک عمرش کافی است. 

تقصیر  هاتقصیر کیست؟ باالرفتن سن ازدواج تقصیر کیست؟ باید از کره مریخ بیایند برای وساطت؟ تجمالتی شدن زندگی

برد. ذائقه ما را عوض شود و ما را به خواب میمی سبک زندگی دشمنکیست؟ سبک زندگی ما از طریق ابلیس شبیه به 

کند و ما نسبت به مشکالت جامعه مثل گرانی و بیکاری و خشکسالی و انزوای علما و ....مسئول هستیم. هر کسی به سهم می

کند به راحتی و به سهولت. به عدد را نازل می فتوحاتوند به برکت او خیلی از خودش بسم اهلل بگوید و استغفار کند خدا

 نیست. کافی است بدانیم وضعیت استغفار اینگونه است. 

بیدار شود بلکه در اثر وجود تک آدم های ها محقق نمیانسان کثرتبه تجربه برای من ثابت شده است که فتوحات در اثر 

های جدی از مومنین عالم و هلل جزیی از افراد بیدار و بینایی باشیم که در اثر بیداری و بینایی ما آسیبشود. انشاایجاد می و بینا

مردم فطری سالم عالم جدا شود. ما نسبت به مسلمان نبودن مردم کشورهای مختلف مسئول هستیم و اینکه بخواهیم ذهن را در 

 ر نیست.ان نگه داریم اسمش استغفازندگی خودم چهارچوب بسته

های عمده استغفار ایشان در این خصوص است. یکی از هفتاد استغفار امیرالمومنین را در صحیفه علویه نگاه کنید که بخش 

خوانند و برای هر کدام استغفاری دارند. حضرت آن کارها را استغفارهایشان این است که تک تک آیات استغفار قران را می
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اند چرا من نباید کاری کنم که جلوی او را یی در عالم سوء و فحشایی در حال انجام است و گفتهاند در جااند ولی دیدهنکرده

 کند که کسی فکرش به سوء و فحشا نرود.بگیرم و حتی سوء و فحشای دیگران را به خود نسبت داده است. کاری می

د در عالم برچیده شود و از فسادها خوشت نیاید کنی و فکری کنی برای اینکه فسا اراده تو فقط باید ،قرار نیست کاری کنی 

کند و افق دیدش قدرت استغفار پیدا می اندازچشمای است که هر کسی به اندازه و استغفار کنی از آنها. وضع استغفار به گونه

 و هر چه بامش بیش برفش بیش. 

توانی این وزر را برداری چون هر چه ما میایم که بگوییم پشت ما سنگین است از گناهان و فقط شخدمت امام رضا رسیده

ایم و ایم ...ففروا الی اهلل... ما به سمت خدا فرار کردهم ما تحمل این حجم از گناهان را نداریم و به شما پناه آوردهیکنفکر می

 ایم. به سراغ شما آمده

اوال استغفار و توبه کردن را به ما یاد دهند و اینکه به ما یاد بدهند که چگونه توبه بازگردیم یعنی  زیارت مقبولهلل که با انشا

توانیم باشیم و نیستیم. کجا باید حضور علنی خود را حفظ بکنیم. به ما نگاه کنند و ببینند که در حیطه زندگی خود کجا می

 شود زیارت. ب ما بروید مشکالت را حل کنید. این میبدهند و بگویند از جان ماموریتداشته باشیم و نیستیم و بعد به ما 

روم و چنین زیارتی هر کنم و میرا پر می مسئولیتکنم و بار ام و آنرا خالی مییعنی اینکه باری از گناه را آورده زیارت

شود و ور میهدانم چراکه اگر انسان نیاید در گناهان خودش غوطاست. چنین زیارتی را مستحب نمی واجبچندوقت یکبار 

رجوع کردن به یک عالم شاهد است و عرضه  جهل مرکبهای خروج از رود. از راهدر جهل مرکب خودش فرو می

های خود و اظهار تقصیر است با خضوع و خشوع و دریافت ذکر و معنویت و مسئولیت است و توفیق دوام آن و مندیتوان

 رفته است.  شهیدنیا برود رفتن در میدان. چنین کسی در هر حالتی که از د

شود. و اگر کسی همین کارها را انجام دهد انشاهلل زیارتش آداب زیارت استغفار و سالم و نماز است و این سه پایه زیارت می

 آموزش خودمان است. برای مقبول است. بعد از آن اگر استغفارها و ...را طوالنی کنیم در واقع 

 اردوی نماز 

خیلی عجیب است و  .هایی که در قران برای نماز آمده استایم به دلیل اهمیت نماز و وصفاز گذاشتهاسم این اردو را نم

برد. این وعده خداست و گوید نماز بخوان میل به فحشا و منکر را از بین میای برای آن ذکر شده است. میخصوصیات ویژه

و اگر نماز بخواند  وعده داده شده است که نماز ذکر استوعده خدا صدق است. اگر کسی به دنبال معنویت در زندگی است 

 شود. درست می

شود. نردبان عروج مومن است و اگر نماز انسان مقبول باشد بقیه کارهای او هم مورد قبول است و اگر قبول نباشد بقیه قبول نمی

 های زیادی در این خصوص آمده است و مطالب مهمی آمده است. وصف
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 گرایی و دنیاگراییغربگرایی، حس

شود و حتی در جایی در سوره بقره دو بار تکرار شده است و در جاهایی که توان افراد کم می 2بحث استعینوا بالصبر و صاله

صبر از جنس کند. گوید و صاله را با صبر همراه میشود استعینوا بالصبر و صاله را میهای مختلف بر شما وارد میکه مصیبت

 کند.بعد از آن وصف صاله را مطرح میاست و نماز جنسش توجه خالصانه به خدا همراه با یکسری از آداب است. پایداری 

ها خیلیهای معنوی و علمی و اقتصادی نیاز داریم. داریم و خیلی به کمک نیاز به استعانترسد در دورانی هستیم که بنظر می

های آخر زمانی و کمک دارند. بشر امروز به دلیل پیچیده شدن فتنهها نیاز به که برای رفع گرفتاری هایی دارندگرفتاری

 کنند خیلی نیاز به استعانت دارد.هایی که دشمنان میشیطنت

ات اسرائیل است یعنی تبعای از سوره بقره مربوط به بنیداده است. بخش عمده امر به استعانتخدا در قران در سوره بقره 

این است که انسان  گراییحسگرایی و دنیاگرایی است. این سه مفهوم با هم خیلی ارتباط نزدیکی دارند. گرایی، غربحس

ارای مراحل یعنی لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و این فرق دارد و د دنیاگراییتمایل دارد بچه بماند و بزرگ نشود. 

 گرایی واین است که حسگرایی غربشود دنیاگرایی. باری به هر جهت بودن می مقصدی وو بی است. بدون برنامه بودن

شود. نظام رسانه و هنر و ..پیدا می کند و دارای نظام. فلسفه و نظریه و مکتب هم پیدا میشوددنیاگرایی تبدیل به مکتب می

اسرائیلی که به حضرت این سه بخش را دارد. بنی های این سورهاسرائیلکند. بنیکند. در سوره تبعات این سه را مطرح میمی

کنند. شوند و بعد مکتب پیدا میبعد از آن کم کم دنیاگرا میخواهد بزرگ شوند. آوردند ولی دلشان نمیموسی ایمان می

. شودکند. وقتی انسان کوچک است و بزرگ نیست از مواهب بزرگ بودن محروم میتبعات هر کدام از این موارد فرق می

ها سوغات دنیاگرایی رود. انواع اضطراب و استرسرود و به سمت پوچی شدید میاش هرز میدر دنیاگرایی به شدت زندگی

کند و مرتب اینها باطل ها کمتر است. در دنیاگرایی چون به چیزهایی که متغیر هستند دلخوش میگرایی آفتاست. در حس

شود گردد و وقتی تبدیل به مکتب میها به این دنیاگرایی باز میو همه حال بدیشوند همینطوری در تزلزل و حال بد است می

کنند و تبدیل به نظام می نهادینهکند. سندهای غربی انحراف را دهد. شبیه آن چیزی که سند بیست سی میاوج فاجعه رخ می

های آموزشی نظامی کنند اساسا محال است. ها غیر آن زندگکنند که اگر انسانکنند و جوری آن را باورمند میآموزشی می

کنند مثل آلودگی هوا که یک کنند. یک بدبختی عمومی ایجاد میها را استعمار میکنند و بر اساس آن انساندرست می

گین کند و یک مرتبه از میانشناسد و همه را درگیر میمند است و کودک و پیر هم نمیمند است. این آلودگی نظامبدبختی نظام

گرایی است. یک تکنولوژی دارد شناسد. این غربمند که پیر و جوان نمیهای نظامبدبختی شود.ها کاسته میسال ،عمر همه

رو تمدن دنبالهخردی انسان بوده است که اینهمه تولید آلودگی کرده است. گیرد. پتروشیمی بیکه به ظاهر مورد توجه قرار می

                                                           

 (. سوره مبارکه بقره153 مَعَ الصَّابِرِینَ )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا ِبالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ 2
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سوره بقره ایم برای ما سرریز شده است و گرایی که دخالتی در آن نداشتهدنیاگرایی و غرب گرایی وغرب بودن. تبعات حس

تواند شود نماز و صبر این مشکالت را حل کند؟ خدا گفته است پس انسان میمدد بجویید. آیا می گفته است از صبر و صالة

ن جلوی بیماری و آلودگی و ...را گرفت و این نکته خیلی توابا نماز میبا صبر و صالتش جلوی خیلی از این مفاسد را بگیرد. 

 فهمد که تبعات آن دشمن را بفهمد.مهمی است و کسی این آیه را می

هایش زیاد است و زند و در این دوره لگدپرانیاست. در این افول خود هر لگدی که بتواند می غرب افول تمدندوره 

شوند و باید تعدادی باشند که استعانت های شدید خیلی بیچاره میکنند به دلیل ایجاد استرسکسانی که در این دوره زندگی می

 به صبر و صاله داشته باشند. 

ای ه بر اینکه عامل معنویت است عامل حفظ و بقاء نوع انسان و تکامل اوست و نقش برجستهدر زندگی امروز ما عالو صالة

دارد و امروز یک حرز و حفظ و نجات و کشتی نجات است. خیلی شئونات خاصی دارد. نمی خواهیم اغراق کنیم و هر چه 

 ایم. بگوییم کم گفته

 مراحل کار در مورد نماز 

  موضوع کار ما بحث نماز است:

  .باید اول ببینیم خدا در قران در مورد نماز چه مطالبی را بیان کرده است و این حداقل کاری است که باید انجام شود

 هایی داشته باشد باید اطالع داشته باشیم.ویژگیدر مورد اینکه نماز باید چه 

 اش ر زندگی خود احیاء کرد و اقامهبعد از شناخت آن باید نماز را در زندگی خود احیا کرد و چنین نمازی را باید د

باید در زندگی خودش آنرا اظهار کند. در قران و روایات این موارد آمده است.  و لمس کرد.کرد و آنرا شهود کرد 

 و در خدمت آن نماز بودن برای خودمان.  اظهار نمازشود بنابراین دومین کار می

 ی نماز دارد وظیفه دارد آن نماز را در جامعه تکثیر کند. باید است. هر کس اقامه سومین کار قرار گرفتن در وضعیت

 در جاهای مختلف آنرا تکثیر کرد. از خود به اقامه رفتن. 

  ،و متنوع کردن نماز است. احیای انواع نمازها، نمازهای مستحبی و نماز  تنویعچهارمین کاری که باید انجام شود

کنید. برای هر شکالت مختلف شما از ابزارهای مختلف استفاده میشب و ...تنویع نماز مثل این است که برای م

های نسل های کور جامعه. گرهکنیم. باید ابزاری شود برای گرهمشکلی یک نماز. از اول بحث تنویع را مطرح نمی

 های پیوند توحیدی را باید باز کرد. توحیدی و گره

  باید انجام شود. ارتقاء نماز را با تعقیبات نماز حضرت صدیقه ارتباط سطح معرفت نسبت به نماز کار پنجمی است که

 گیرد که به ترتیب عمل کنیم. انجام دادیم. بار معرفتی آن وقتی در ما شکل می
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ای باز شود شود یا خیر. هر وقت گرهها باز میخواهیم به سراغ اولین مورد برویم تا ببینیم گرهقبال از آخر شروع کردیم ولی می

توان در هپروت زندگی کرد. ..همش نمیاتفاق بیفتد و آنرا ببینیم و. ییم گره باز شده است. پایین آوردن سن اشتغال.گومی

گشایی نشده ها را دید. اگر ازدواجی رخ نداده است یعنی گرهگشاییکند و باید در همین فضا گرهانسان در عین زندگی می

ثمره نماز باید اقامه شود مهم است. است اتفاقی رخ داده است. آنچه در عین دیده میای باز نشده است. باورتان نشود اگر گره

عدل باشد وگرنه اقامه نماز نیست و در این خصوص شوخی ندارند. اگر اقامه نمازی به اقامه عدل کمک نکرد اسم آن اقامه 

را دشمن به خوبی فهمیده است. دشمن تا یک  نماز را اقامه نماز نگذار. بدون تعارف. تعارف کردن بس است دیگر. این حرف

 ام.گوید من کار کردهنفر را از هدایت خارج نکند و به منجالب سوء و فحشاء نکشاند نمی

مسیر این است که اول باید شناختی نسبت به بحث نماز پیدا کنیم و ببینیم که خداوند نسبت به نماز چه پیشنهادی به ما داده 

ها برای دیدن نمازهای آن. بندی شدن افراد و قبول هر جزء توسط افراد مختلف و خواندن سورههاست. برای اینکار گرو

مثال اینکه آیا ما  .]ها درانتهای متن ارائه شده استنوشتهدست[ هایی در این خصوص در گروه قرار داده شد.نوشتدست

و  مغلوب شدن عقلشود. یعنی کم شدن میل به نماز نشانه تر شود گرایشش به نماز بیشتر میدانیم هر چقدر انسان عاقلمی

غالب شدن هواست. خیلی خوب است که در یک حرکت جمعی در مورد اینکه خداوند در قران در مورد نماز چه فرموده 

 است احصا شود. 

. کاری به ز این مرحله است این است که چه کنیم تا این نماز در زندگی حاضر شود و در خانواده ظاهر شودکار دوم بعد ا

خواهیم ببینیم چگونه نمازهایمان ارتقاء داشته باشد. این مقدمه اقامه است. تا کسی طعم نمازخوان شدن اطرافیان نداریم. می

تواند انتقال دهد و از اشکاالت کار تا وقتی انسان چیزی را حس نکند نمیکند.  تواند به دیگران منتقلنماز را نچشیده باشد نمی

 خواهیم برای بقیه جذاب کنیم. ما این است که چیزی را که برای خودمان جذاب نیست را می

نماز مالقات  خواهیم به بچه خودمان بگوییمایم احساس مالقات خدا را نداریم و بعد میما در موقعی که برای نماز ایستاده

. حس کردن نماز شب و فهم مفهوم تاریکی و انتقال آن به دیگری. وقتی سجده ها در باور است و چشیدنی استالقاءخداست. 

خوانی. یک بار باید تجربه کرد تا آن حس منتقل شود. در شود مثل نماز شب که در تاریکی میکنی همه جا تاریک میمی

 هاانسانخواهند نمازخوان شوند. های آن مدرسه میماز در حال استراحت هستند چگونه بچهها در وقت نمدارس وقتی معلم

 . هایشانکنند بعد با کالمهایشان حرف را منتقل میبا حس اول

د گذرد. اول باید آنرا فهمید و برای خودمان برنامه داشته باشیم و بعمسیر اقامه نماز از شناخت نماز و حضور آن در زندگی می

مان را حفظ کند. خواصی که در شود نمازی را در زندگی اظهار کرد که بتواند ما و زندگیبه سراغ دیگران برویم. چگونه می

 آیات به آنها اشاره شده است و خدا نماز را برای آن خلق کرده است در زندگی ما جاری شود. 

 جایگاه نماز نزد خدا 
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فر نتوانم همه آیات را در مورد نماز ببینم حتما بعدها بارها و بارها اینکار را انجام نماز برای خدا مهم است و اگر در این س

توان در قران نگاه کرد و دید چه چیزهایی در قران اهمیت دارد. اهمیت نماز چسبیده به رسول است و بعد از میخواهد داد. 

است.  نماز وجه ملکوتی پیامبر است. وقتی  لصورت ملکوتی رسوتر نزد خدا نیست. چه اینکه نماز رسول چیزی محبوب

کنید. همه حیثیت رسول این نماز است و پیامبر شأنی گویید از وجه ملکوتی رسول برای مالقات خدا استفاده میاهلل اکبر می

 جز این نماز ندارد. 

....علی نماز 3کنندنمازشان را حفظ میشود که دائما آیات اولیه سوره مومنون در مورد امیرالمومنین و در آن آیات گفته می

 شود. مجسم است. اگر کسی نمازشناس شود یعنی امام شناس و پیامبرشناس هم می

های روزگار ها و مسکینتفاوت نباشیم. یتیمقصد کنیم خداوند نمازی به ما بدهد که دعّ یتیم نکنیم و نسبت به مسکین هم بی

 . 4لیت نکنیمخود را بشناسیم و از خودمان سلب مسئو

 این حرف مرا خیلی جدی بگیرید و با اعتقاد گوش دهید: 

ریزی شده است ها و بالهای زیادی که طرحتواند جلوی فتنهشما مییک جمع کمی مثل همین جمع 

ف نفر ....اصحاب که 20، 10؛ 5نفر بلکه با  150تواند. نه با این وعده الهی است که می برای مردم را بالگردونی کند.

چد نفر بودند؟ به برکت قیام آنها خداوند جمعی را موحد کرد. هنوز آیه خدا هستند بعد از اینهمه سال. به تعداد نیست. هر چند 

تعداد خوب است برای پوشش نواقص. قصد کنیم که از بالد عالم مثل هند و پاکستان و ...که اگر بخواهند شیعه باشند چقدر 

ید شیعه بودن در عراق چقدر سخت است. نشان به آن نشان که خانواده همه علمای عراق کشته دانکنند. نمیشان میبیچاره

مومن بودن در عالم امروز با هزینه است و من و شما در امنیت کامل هستیم و وظیفه من و شما این شوند. می

  است که از عالم بالگردونی کنیم.

                                                           

(وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 4( وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ )3( وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )2( الَّذِینَ هُمْ فِی صَالتِهِمْ خاشِعُونَ )1قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) 3

( وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ 7وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ ) ( فََمنِ ابْتَغى6أَْزواجِهِمْ أَوْ ما مََلکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَُلومِینَ ) ( إِالَّ عَلى5حافِظُونَ )

 (9مْ ُیحافِظُونَ )صَلَواتِهِ ( وَ الَّذِینَ هُمْ عَلى8راعُونَ )

( فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ 3طَعامِ الْمِسْکِینِ ) ( وَ ال یَحُضُّ عَلى2( فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ )1أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 4

 (7( وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ )6( الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ )5الَّذِینَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ ) (4)
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های خودتان. بنای شما این باشد که چنین کنید. از خدا بخواهید به نه به خوبیشود، شما به قول خدا اعتماد کنید گویند میمی

گویند. بخواهید تا بگویند. قلب دهد و به ما نمیها علت عدم اعتماد ما این است که اتفاقات رخ میشما نشان دهد. خیلی وقت

 ما مطمئن شود. 

یدید و زیارت خود را به قصد بالگردانی از همه مومنین و شیعیان عالم انشاهلل این اتفاق بیفتد. اگر این حرف را با عمق جان شن

 بالخص مملکت ما که پناه همه شیعیان عالم است، انجام دادید یک صلوات بفرستید. 

کنیم تا میزان زمان تحقق امری کم شود. این موضوع نیاز ما از خاصیت جمع استفاده میخصوصیت انسان عجول بودن اوست. 

 سازی و استمرار دارد. به خالص
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 13/9/98_2جلسه دوم 

انشاهلل برای اینکه سّر عبادات را متوجه شویم همیشه به سراغ قران برویم و برای اینکه این مراجعه به قران پیوستگی داشته باشد 

 صلوات ختم بفرمایید. 

 قصد اول ارائه مطالب به مخاطب 

ای که هست و بهتر است و قبل از شروع بحث قصد کنیم هر کسی در هر ردهتوان انجام داد یکی از کارهای زیبایی که می

شنود با خود قرار بگذارد که حقایقی را که بر او نازل همه خود را در مقابل مقام امامت هیچ بدانیم، هر کسی این مباحث را می

اند. تصور یا نخوانده ی که قران خواندهشود را بتواند به مخاطبی برساند. مثال مخاطب کودک، جوان و نوجوان و دوستانمی

توانیم و بلد نیستیم. طلب آن را داشته باشید.کافی کنیم این مطالب باید به نحو مطلوبی به دیگران انتقال داده شود. نگویید ما نمی

کند. اش کار نمیو یک دست دهنده داشته باشد. تا انسان دست دهنده نداشته باشد، دست گیرندهدست گیرنده  انسان یک است

ها را باز کرد و بعد از دستی گرفت و از دستی داد تا تبدیل به رسانای رحمت شد. سعی این قاعده هستی است. اول باید دست

شود را به رشته تحریر در بیاورید و نترسید شود را هر چه که هست و در وجودتان متبلو و جاری میکنید مطالبی که گفته می

کند کند و عطایی که دریافت میضات. انسان باید شاهد جاری شدن فیوضات توسط فیضی که دریافت میاز جاری شدن فیو

 دهد. به وسیله نوشتن مقید کنید. باید باشد تا بفهمد که خدا چگونه می

 واژگان ذکر و قران به عنوان معادل صالة

شوند. این های دیگری عهده دار مفهوم صالة میگاهی واژهکنیم در حالیکه که نماز را نوعا در قران با واژه صالة پیگیری می

شود. در سوره نماز است. قرانی است که در نماز خوانده می قران موضوع را در ذهن داشته باشید در سوره مزمل منظور از

ای اخص است. به معنای اعم است و صالة معن ذکرشود. اسراء قران فجر منظور نماز است. یا گاهی بجای صالة ذکر گفته می

توان در مورد نماز شود میهر حال صالة حتما خصوصیات ذکر را دارد. پس هر جایی در قران مطلبی در مورد ذکر گفته می

شود و منظور وحی است. اعراض کفار از ذکر در واقع همان اعراض از وحی است. در جاهایی که جاری کرد. گاهی نمی

 د صالة هم در نظر گرفته شود. توانشود میتاثیرات ذکر گفته می

 شناسی کار است. این نکات روش

 صفات همراه با نماز 

بینید که گاهی خداوند جوری صحبت کرده است که یکسری مفاهیم پیوسته را در خواندن آیات مربوط به نماز در سوره می

رکه لقمان در جایی که بحث اقامه نماز مطرح اگر کسی نماز واقعی داشته باشد حتما باید دارای آن صفات باشند. در سوره مبا

شود و اینها صفات شود. یا در سوره مبارکه بقره اقامه نماز با تقوا خیلی مرتبط میبحث احسان هم خیلی مرتبط میشود می

یقی در ای هستند در کشف حقاشوند. در طرد کردن نماز حتما عدم تعقل را در خود د ارد. این آیات، آیات ویژهوابسته می

 مورد نماز. 
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شود. اینکه یک خواهند از یک دست بگیرند و از دست دیگری بدهند دانستن این نکات برایشان مهم میکسانی که می

نویس در این خصوص بداند که احسان و اقامه نماز ارتباط مستقیم دارند و...وقتی مؤلفه وابسته ارتقاء پیدا کند دیگری داستان

های وابسته استفاده کنید. کارهای هنری ن است در کار خود از احسان و عقالنیت صحبت کنید و از مؤلفهرود. ممکهم باال می

 شوند. شود و کشف این ارتباطات خیلی مهم میدر این شرایط ایجاد می

 اهمیت اجزاء نماز 

هرحال این موارد جزئی از نماز است در خیلی از آیات به رکنی از نماز اشاره شده است مثال سجده کردن، قنوت یا رکوع و...ب

دهم. در باال بردن کیفیت کند. نوع نگاه و دوربین خود را از منظر قنوت یک نماز قرار میو این موارد را شاخص نماز معرفی می

ش های خودتواند برای مدتی فقط روی قنوتنمازها این موضوع خیلی نقش دارد. اگر کسی بخواهد نمازش را ارتقاء دهد می

ها کار کند، توان دعاهای مختلفی خواند. اگر کسی فقط همین کار را بکند و فقط روی یکی از رکنکار کند. در قنوت می

کند و دیگری بر روی سجده و البته اینها متناسب با یکی ممکن است روی رکوع کار میارتقاء نمازش خیلی زیاد خواهد بود. 

 اقتضای یک دبیرستانی سجده طوالنی نباشد ولی در بحث دعاها بتواند کار کند.  ممکن است درهای رشد انسان است. دوره

کنید گاهی الزم است به عضوی از نماز اشاره کرد و اتفاقا این موضوع خوب است و یکی از بنابراین وقتی روی نماز کار می

دالیل عدم ارتقاء نماز ما عدم توجه به همین نکته بوده است. در قنوت دست ما باز است. در ذکر رکوع و سجده باید احتیاط 

 باشد. کرد و حتما باید ماهیت ذکری داشته 

دعاهای قنوت اهل بیت متفاوت است و هر کدام دعاهای تاسیسی دارند. مثال کسی از نماز فقط در مورد قنوت کار کند و آنها 

 را ثبت کند، مطالب بسیار جالبی برای کودکان و نوجوانان قابل نوشتن است. 

شود. تکبیر شبیه تن مثل احرام یک چیزهایی حرام میدر مورد تکبیره االحرام روایات بسیار جالبی وجود دارد. با اهلل اکبر گف

شود. کسی بنای خودش را بگذارد بر روی این موضوع لبیک است در حج. دانستن این موارد برای ارتقاء نماز خودمان مهم می

 کار کند. 

تما باید تا آخر نماز نیت شود نیت کرد باید وقت آن نماز شود. باید نیت خاص آن نماز باشد. حنیت در نماز، هر زمانی نمی

 شود. شبیه روح یک چیز است. خود را داشته باشید و اگر در وسط نماز فراموش کنی نماز باطل می

کنند. اگر نیت کار خیر کنند ولی بعد از آن فرد را اذیت میدهند یا انفاق میگوید که صدقه میدر سوره بقره از کسانی می

شود. اگر کسی بخواهد دادنش باطل می بمانی. اگر کسی وسط کار به سمت اذیت برود کل صدقهداری باید تا انتها بر آن کار 

تواند نیت را داشته باشد. سجده اول رکعت اول ...رکوع های نمازش میاختصاصی روی نیت کار کند، برای هر کدام از بخش

 کند. رکعت دوم ....و این حواس فرد را جمع نماز میاول 
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کند ولی در بدیل است. اضافه کردن رکن یا کم کردن آن عمدا یا سهوا نماز را باطل میر مورد نماز است بیاحکامی که د

تواند به گویند اشکالی ندارد و مینماز جماعت اگر فرد از رکوع بلند شود و متوجه شود امام جماعت هنوز در رکوع است می

 شود. م میهای اجتماعی تبعیت از امام مهرکوع رود. در حرکت

شود. نماز از طفولیت هایش دید. کم کم با کامل شدن انسان اجزاء نماز فهم میتوان نماز را از منظر یکی از مؤلفهبنابراین می

 کنندگان باش و این یعنی خود رکوع بلوغی دارد. فرماید با رکوعتا بلوغ است. خدا به حضرت مریم می

خواهد ه تاکید داشته روی اجزای نماز داشته باشید. انسان به خاطر صفت عجول بودنش میای متناسب با همان دوربرای هر دوره

ممکن است بعدا ببینیم شود. همه کمال را از همان اول دریافت کند ولی حقیقت یک مطلب به تدریج برای انسان نازل می

شود نماز ام و این میاینکه بعد از اتمام نماز فقط می دانم که مثال نماز ظهر را خواندهنمازهای ما در دوره اول گیر افتاده است. 

آید که گوید با تکبیره االحرام گفتن در ذهنم میهاست و فرد مینماز دوره دوم خصوصیتش اضافه شدن سایر رکندوره اول. 

فهمد و متوجه شوم. در نماز دوره دوم منع را میتوجه میکارهای اشتباه روزانه خود را میکسری کارها را نباید انجام دهم. 

فهمد. سوره حمد را آید و تازه فرد مفاهیم سوره را میدر نماز دوره سوم قرائت میشود یکسری کارها را نباید انجام دهد. می

ای خواهم به نماز به صورت مؤلفهگویم و میها موضوعیت دارد. اینها را به عنوان مثال میفهمد لذا در دوره سوم تغییر سورهمی

نگاه کنیم. نماز مثل اسم اهلل است و ذات مستجمیع صفات کمالی است. اسم اعظم اینگونه نیست که یا اهلل یا اهلل بگویی. اسم 

رسی. در دوره چهارم رکوع خیلی مهم است. اعظم یعنی اسم جامعه همه اسماء وقتی همه اسماء را فهمیدی به اسم جامع می

خواهد بگوید نماز جماعت ل جماعت در قران است و وقتی میدر قران سنب از دوره سوم به بعد مهم است. رکوعلبته مؤلفه قیام ا

 دهد. های اجتماعی تحت والیت و زعامت امام قرار میگوید با رکوع کنندگان باش. در واقع رکوع را سنبل حرکتبخوان می

 صورت و شکل نماز 

کند خیلی عظمت دارد. کند. اینکه خداوند برای انسان امری حقیقی را دارای صورت و شکل میپیدا می نماز صورت و شکلی

گیرد. همه ذکر هستند ولی در نسبت همه اینها اسمش ذکر است ولی ذکری که در هنگام طهارت، نیت، تکبیر و....شکل می

شود وضو...اصل این است که حقیقتی که در حال دهد. میعبد به خدا متفاوت هستند. به یک حقیقت شکل و صورت می

بندی شود. از این طرف شما باید از نماز به عنوان نردبانی برای باالرفتن استفاده کنید. روش صورتریزش است دارای شکل می

به شکل یک شود. خداوند در انسان ذکر را دهد. نماز شاکله ذکر میهای ذکر برای قرب را به شما یاد میو شناخت مرتبه

توانید بگویید که ذکر مساوی با نماز است. ذکر زمانی است که مطلق اتصال به خدا را کند و حتی شما میصورت القاء می

دهید. و این خیلی عجیب است. اگر بندی ارائه میبندی و شکلکنید و صالت زمانی است که برای این اتصال رتبهمطرح می

همین نماز است. چرا که توانسته است یک چیز بسیط را هم نازل کند و هم به آن شکل بگویند از معجزات شریعت چیست 

خواهید مفهوم عقل و عقلیدن مثال شما میکند که بخواهد امر بسیط را تفصیل دهد. وقتی انسان این معجزه را درک میدهد. 
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آن صورت دهید. مفهوم ذکر از عقل مجردتر )بکار بردن عقل( یک مفهوم است، اگر بخواهید آنرا دارای مراتب کنید و به 

 است. 

شود. برای اینکه بخواهد ذکر داشته باشد باید چه کرد؟ یاد خدا یعنی انسان آمده است که ذاکر باشد. انسان غافل مثل بهائم می

شود. یعنی به  های مختلف ذکر برایش نازلخالق و رازقی که هست و...انسان برای دائمی شدن یاد خدا نیاز دارد که صورت

نسبت مکان و موقعیتی که هستید یاد خدا به شکلی است. مثال در میدان نبرد باید یاد این باشید که حسینی باشید. در سر کالس 

کنید و مطالب را حواستان باشد کاربردی بگویید. افراد را به اقتصاد و درس باید یادتان باشد که برای حکومت دینی کار می

کنید و کلی گویی نکنید همین که یادت باشد که در بیرق حکومت دینی هستی یعنی یاد خدا. هر کدام از مقاومتی نزدیک 

 اینها سر و شکلی دارد. 

بنابراین بزرگترین عنایتی که به نوع انسان شده است این است که ذکر که اتصال به خداست و امری بسیط است را در مراتب 

الذکر شود و فقط بوسیله نماز دائمنماز کرده است و انسان به وسیله نماز دائم الذکر میمختلف قرار داده است و تبدیل به 

توانی ای که هست باید آن را لحاظ کند. شما باید در وقت اذان ظهر نماز ظهر را بخوانی نمیشود. انسان در هر شأن و رتبهمی

و انده دست به اسلحه شوی.  اینکه ما بدانیم هر کدام از واجبات توانی زودتر از فرمقبل از اذان بخوانی. در صحنه کارزار نمی

 آورد خیلی مهم است. مستحبات نماز ذکر را به چه شکلی در می

ای از رکن یا واجبی یا مستحبی از نماز است. پس باید کند، جلوهاش میهر کاری که انسان به عنوان کار خوب در زندگی

شود را فهمید و از مثل بودن آنها برای کارها استفاده کرد. دانستن این موضوع باعث میمفهوم واجب و رکن و مستحب نماز 

که انسان باید کارهای خوبش ترکیبی از ارکان و واجبات و مستحبات باشد. تنویع و تنوع کارهای خوب در زندگی انسان 

  امری ضروری است همانطور که ارکان و واجبات و مستحبات یک نماز ضروری است.

آید. بحث شود و بحث اینکه برخی از تغییر قبله خوششان نمیمثالی از قران: در سوره مبارکه بقره بحث تغییر قبله مطرح می

ینکه قبله یک وضع قراردادی دارد و چون خدا گفته است باید این تغییر رخ دهد. نقش قبله در زندگی انسان نقش جهت ا

نقش امام در زندگی انسان نقش صراط است. هر جایی که در قران صراط دید در  است. نقش تبعیت و امام در زندگی است.

 کند برای مطلق ذکر. واقع قبله را مطرح می

علم غربی خوب است و علم دینی هم خوب است. وقتی به خود علم نگاه کنید خوب است ولی وقتی به جهت آن نگاه کنید 

د را همین علم غربی ایجاد کرده است. علم به خودی خود خوب است و بینید علم غربی خوب نیست چون تخریب و فسامی

کند. پول و مالکیت به خودی خود خوب است. ولی جهت استفاده آن کجا باشد در جهت که قرار می گیرد فساد ایجاد می

 مهم است. 
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 ها سر جهت علم است نه خود علم. شود جهت. دعوای ما با غربیکل زندگی می

 ها پاک باشد و بدن هم باید از حدث و خبث پاک باشد.گوید لباس مصلی باید از آلودگیکننده است. میستاحکام نماز م

یعنی انسان اگر دائم الوضو نباشد در نجاست حدث قرار دارد. دائم وضو داشته باش اشکالی دارد. اگر کسی دائما وضو داشته 

از آنها همسر است. اگر کسی نمازخوان باشد محال است که به یکی باشد طهارت دارد. مصادیق لباس در زندگی چیست؟ 

لباس نجس در خواب بر تن داشتن، ظلمی است که به همسر شده است. لباس باید غصبی نباشد. تک تک همسرش ظلم کند. 

ی ذکر بندگونه اعمال یک زندگی است. نماز کالس درسی است در پنج نوبت. نماز صورتهای مَثَلهای نماز درسمؤلفه

بندی دارد. باید بداند کدام عضو از نماز شبیه کدام ذکر است تا بتواند است و انسان برای تقرب به خدا نیاز به این صورت

شود یک چشمه رحمانی که انسان را سازی کند و بتواند از این وجه مثلیت خود را ارزیابی کند. در این صورت نماز میمشابه

 کند.گناهان دور میدهد و از در خود شستشو می

کند. نماز در حال جنگ ...سوره نساء سوره احکام خاص است. اگر تیمم وقتی آب نیست با خاک...خاک را شبیه به آب می

 شود. شود و حس تقربش به خدا زیاد میاش تغییراتش خیلی زیاد میانسان نسبت به نماز کمی تغییر کند، در زندگی

واجب در حوزه نماز و نقش آن در زندگی خود و با این نکات هر کسی به جزءهای خودش بازگردد و نکاتش را کامل کند. 

دیگران را مطلع کنیم، چون مطلع نشدن در این حوزه و دور شدن از نماز افتادن در ورطه بهیمیت است و انسان از اعلی اعلیین 

افتد. این موضوع در یک فرهنگ خیلی اهمیت دارد و ارتباط آن با ذکر و شاکله ذکر یبا نداشتن نماز در اسفل السافلین فرو م

ای بودنش. نباید نماز را مستقل دید بلکه باید آن را همان ذکر دید، اما ذکری که آمده است دست انسان را به صورت مرتبه

نظام مراتب قرار دارد و برای ذاکر بودن باید ذکرش مراتب توان به یاد خدا بود. انسان در بگیرد و باال ببرد به غیر از نماز نمی

داشته باش. چون انسان دارای مراتب است پس ذکرش باید مراتب داشته باشد و آن چیزی که ذکر را مرتبه داده است نماز 

رفتن وجود ندارد. بعد که وارد است. و تا زمانی که نتواند ذکر را با نماز با هم  ببیند و به نماز متوسل نشود، امکان ارتقاء و باال

شوید، وضع اولیه نماز نماز جماعت است و نماز فردی به این معنا نداریم. در روایتی از امیرالمومنین آمده فضاهای نماز می

خواند باید فکر کند که ماموم است یا امام ؟ امام و ماموم برای نماز جماعت است ولی حضرت است اگر کسی نماز می

هایی که به او داده شده است خواند باید فکر کند امام است. یعنی باید خودش را در عرصهد اگر کسی نماز فردی میفرماینمی

 توان بدست آورد. جلودار بداند. بعدا مفهوم امت را از نماز می

گران باید همت داشته باشد گویم اهتمام باید داشته باشد، در حوزه نماز و القای آن به دیگویم غیرت میبرای بعضی چیزها نمی

و رگ گردنش بیرون بزند، باید کاری کرد....شما بخواهید خدا می دهد. باید برای خدا و ذکر خدا هزینه کرد تا خدا بدهد. 

ها بسته نماز را کند. اگر این جمعیت همش را بر روی این موضوع قرار دهد تا یکسال آینده دهآدم تا وارد نشود درک نمی

 هد کرد. خداست و شوخی نیست. تولید خوا
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 وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً نُسَبِّحَکَ کَثِیراًی کَ أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی لِی وَیَسِّرْ  لِی صَدْرِی اشْرَحْ رَبِّ

و این از معانی نماز است. در ذهن حضرت موسی نماز جلوه تسبیح و ذکر بوده است. خدا از غیرت و مردانگی حضرت 

 العزم در انتقال ذکر هستند. همه انبیاء محشور کن. انبیاء اولوموسی را در ما انتقال دهد. خدایا ما را با 

است. انسان در دنیا با مکان و زمان مرتبط است. زمان  اوقات بیشتر جنبه محدود کردن دارد. وقت سنبل ظرف و مرتبه

کننده محدودیت ریزی، ظرف و ظرفیت است و مکان بیشتر به سمت ظرفیت است. هر دو بیاندر واقع نماد برنامه

شناسید. اسمش را مختصات گویند رود. شاکله را با مکان و زمان میهستند. زمان عنصر تدبیر است و به سمت قدر می

شود و شود در شهری متولد میداقل دو بعد دارد که یکی مکانی است و دیگری زمانی. هر انسانی که متولد میو ح

کند و به انسان دارای پدر و مادری است و از آن مهمتر یک تاریخ تولد دارد که این تاریخ تولد او را از بقیه ممتاز می

 دهد. مختصات می

گیرد. القایی ها به افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت میجدید، انتقال پیام ایجاد احساس نیاز به نماز در نسل

اگر این فرد ببیند نماز  که به جوان امروز شده است از سوی اطرافیان این است که نماز خواندن یک امر تشریفاتی است.

به عنوان یک تلنگر در زندگی او اثر خواهد  خواندن یک امر تشریفاتی نیست و نماز خواندن من القای تشریفاتی بودن نکند

ها باید ظاهر شدن دین را باعث خیر دنیا و آخرت ببیند نه برای کند. آدمخواند جنسش تغییر میواقعا وقتی انسان نماز میکرد. 

 دنیاطلبی. 

گوییم یعنی فرزندان میعرف روایات در تربیت کودک این است که کافی است پدر و مادر نمازخوان باشند به این معنا که 

 بهترین حالت پدر و مادر خود را در نماز ببینند. 

بندی شود و والیت عین نماز است. والیت عبارت است از مرتبهبندی ذکر یعنی خود والیت و نماز مساوی با والیت میمرتبه

 جریان حق در عالم. نماز و والیت و ذکر، سه مفهوم در یک مصداق هستند. 

ای مانند انعام داشته باشیم که تعداد یت هر جایی در قران مطرح است مفهوم نماز هم مطرح است. ممکن است سورهمفهوم وال

آیات مربوط به نمازش کم است ولی کل سوره انعام بحث نماز است چون کل سوره در مورد والیت است. موضوع والیت 

 هد. دبندی آن را نشان میهای آن در هستی و شکلاهلل و جلوه
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 بررسی کارهای انجام شده توسط اعضای گروه

اش جاری کند، در همه لحظات ذکر یکسان نیست. اگر این دغدغه وجود داشته اگر کسی بخواهد ذکر را در لحظات زندگی

های مختلف گویی وقعیتشود. مباشد که انسان بخواهد دائما یاد خدا باشد، این نوع مواجهه در لحظات مختلف متفاوت می

شود. جلو تمام نمای نیاز به توجهات و ذکرهای متنوعی دارد و بواسطه این تنوع در ذکر است که امکان دوام در ذکر ایجاد می

تواند ذکرهایی با آن شکل را در های متفاوت نماز انس بگیرد و با آنها آشنا شود میذکر در عالم نماز است. اگر کسی با شکل

جاد کند و این مسیر خیلی خوبی است برای انسان. تمرکز روی نماز و ایجاد تنوع در ذکر  داشتن ایجاد دوام ذکر خود ای

های نماز متمرکز شود و این اصل مطلبی بود که دیشب فرمودند و اینکه بهتر است هر کسی اول روی یکی از بخشکند. می

 از آن  نمازش را ارتقاء دهد. 

هایی ذکر شده است که ظاهرا واژه صالت فقط برای همسران پیامبر آمده است، در بین سایر ویژگی ؛احزاب مبارکه سوره

کند بین خدا ای برقرار میانگیز نشوند. صالت رابطهبرای جلوگیری از فتنه به خواص جامعه توصیه شده است برای اینکه فتنه

شود. صلوات هم همین کارکرد ستودن است که موجب ایصال می صلو نوعیو مومنین و پیامبر و از این نظر قابل توجه است. 

 را دارد. 

های نماز است و آیه صالت و نسک و محیی و ممات در این سوره است. کل سوره والیت است و از سوره ؛انعام مبارکه سوره

ونه مرد و این چگونگی شود شیوه حیات و ممات یک انسان چگونه زیست و چگشود به نماز. نسک میزندگی فرد تبدیل می

گذارید کنید و همه چیز را پشت سرتان میطبق نماز است. شروع نماز با تکبیر است و مثل لبیک حج است. شما به خدا رو می

و پایان نماز به سالم به پیامبر همراه است. پایان خود حج با نماز است. حیات و ممات یک انسان نسک اوست. نسک یک انسان 

 توان فهمید و از شیوه نماز خواندنش. یات و مرگش میرا از شیوه ح

سوره مبارکه طه؛ برای درست شدن نماز یک صبر الزم است و کسی در این خصوص نباید کم حوصله باشد. نماز کم کم 

آن کار کند کند و برای این اتفاق در خود و دیگران باید صبور بود. اگر صبر داشته باشد و بر روی قنوت و رکوع و ...پیدا می

 حتما او را ارتقاء خواهد داد. 

 کند. گوید و از آن به جمله نماز آنها اشاره میشان را میدر سوره بقره برای توصیف اهل برّ همه ابعاد زندگی

شود. بحث نیت که باید بعضی از موضوعات باید در کل نماز رعایت شوند و هر لحظه زائل شوند نماز به طور طبیعی باطل می

ر کل نماز باشد و موضوع دیگر در سراسر نماز بحث طهارت است. موضوع دیگر قبله است و جهت. این موضوعات که در د

شود. توجهی قرار گیرد نماز باطل میطول نماز باید باشند، بسیار جالب هستند. ارکان هم وجود دارد که اگر سهوا مورد بی
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ای انسان در زندگی از نیت و جهت و طهارت اگر لحظهانسان وجود داشته باشد. دهد این موارد باید در سراسر زندگی نشان می

 خالی شود کارش دیگر ذکر و عبودیت نیست. 

ما نوعا در نماز به این سه توجه نداریم. در حالیکه این سه بسیار مهم هستند. اگر کسی در طول نماز توجه به قبله داشته باشد 

دهند و مومنین باید ول زندگی به قبله توجه کند. پیامبر گرامی اسالم در نماز قبله را تغییر میکند که در طبعدا به او کمک می

والیت و وجود نازنین پیامبر، جهت را که فقط خداست برای ما شان پیامبر باشد که با چرخیدن او آنها هم بچرخند. آنقدر قبله

کنیم. مثل اینکه جهت شمال ر و از طریق پیامبر جهت را شناسایی میشود پیامببخشد. و برای همین برای ما جهت میعینیت می

شود و کم کم جلوه توان پیدا کرد. اگر کسی قبله برایش مهم باشد در هر حالتی قبله برایش مهم میرا از طریق ستاره قطبی می

 شود. حقیقی آن هم پیدا می

 شود. تر میداشتنیهر چه قران ترویج شود نماز دوست

فرماید به در حالت سکری به نماز های زیادی از صالة وجود دارد. آیه ای وجود دارد که میدر سوره جنبهه مبارکه نساء؛ سور

تر هر چه انسان عاقلدهد. عدم طهارتی که ناشی از کارهای غیرعقالنی است. نزدیک نشوید. رابطه طهارت را با نماز نشان می

 باشد نماز بهتری خواهد داشت. 

های مکی به آن خواندند و البته شکل نمازشان چنین نبوده است و در سورهتصریح آیات قران پیامبر از قبل از بعثت نماز میبه 

ای بوده است که در اعضای فرمایند که این شکل از نماز هدیهاشاره شده است. در توضیح روایات معراج حضرت عالمه می

ن مدل پیشرفته نماز که با آن می توان کل زندگی را تحلیل کرد خیلی نکته مهمی است. معراج به امّت پیامبر عطی شده است. ای

ای است و حیثیت اجتماعی دارد. در سوره علق که اولین سوره نازل شده است، موضوع نماز مطرح نماز در هر صورت اقامه

 شود. موضوع نماز از اول ماجرا وجود دارد. می

تواند معرف نماز باشد و این خیلی باشکوه است. و از این نظر شبیه قدرتی در نماز وجود دارد که هر کدام از بخش های آن می

 هایش همه قران را دارد. و البته این موضوع داللت قرانی هم دارد. به خود قران است که هر کدام از سوره

تواند معرف نماز باشد. ت و نه رکن است ولی همین قنوت هم میقنوت مستحب است و به لحاظ حکم شرعی نه واجب اس

های نماز مثل این است که اگر کسی در یک سوره متخصص شود در واقع حقایق همه قران را کار بر روی یکی از بخش

 گذارد. های نماز کار کند چون در آن همه جلوه های نماز وجود دارد در کل نماز اثر میفهمد. کسی اگر روی یکی از بخشمی

های رشد حرف دارد. در مورد نماز و اجزای آن ود آنقدر مطلب دارد که برای همه افراد در همه دورهای در درون خهر سوره

 هم همین است و این موضوع بسیار باشکوهی است. 
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ای شود عدهکند که چه چیزی باعث میکند و بررسی میدر سوره صاحبان والیت و نعمت را معرفی میسوره مبارکه مریم؛ 

ها و این آیه از آیات غرض سوره است. آدمگوید نماز را زائل کردند و از شهوات پیروی کردند. رج شوند. میاز این گروه خا

خوانند که طهارت ندارد یا خشیت ندارد یا کنند یعنی نمازی مینماز را ضایع میشوند. به این دلیل از والیت الهی دور می

 گیرد.شود و فرد جزو انعمت علیهم قرار نمی. صالت ضایع میاش عقالنی نیستپیامبر قبله او نیست. یا زندگی

ریزی داشتن برای خشیت در نماز اینکه مثال چشم و دست و سوره مبارکه آل عمران؛ موضوع والیت و محراب را دارد. برنامه

 کنم تا خشیت ایجاد شود. پا را کنترل می

کنیم که نمازمان تغییر نمازی آن را در نظر بگیرد. ما به این نیت کار میباید یکی از این موارد را در نظر گرفت و دائما در هر 

 کند. 

 این نکات باید متمرکز شوند تا اول نماز خود ما را تغییر دهد و بعد برای انتقال آن به دیگران کاری کرد. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

کنیم که بتوانیم با آییم فرصتی پیدا میی اردویی که میقصد این بود که در این جلسه نکات دوستان مطرح شود. در فضاها

کنیم تا افراد بتوانند خدمت امام برسند و هایی مطرح میها موضوعات و سوالحضرت امام صحبتی داشته باشیم و خیلی وقت

جایگاه علمی شناخته های علمی شود و جایگاه امام به عنوان یک هایشان را بپرسند. تا رویکرد به زیارت رویکرد سوالسوال

شود نه به عنوان جایگاهی برای حاجت روایی که مرسوم است. حتی معنویت عمومی مرسوم را نخواهیم و معنویت تخصصی 

کنیم و این قسمت اول کار بود. پراکندگی از ایشان بخواهیم. احیای ثقلین مد نظرمان است. موضوع نماز را در قران بررسی می

شود و رویکردهایمان را تغییر دهیم و اینکه نماز ذکر است و الیت است ها دیدن مهم میز را در سورهموضوعات مربوط به نما

 اند چه خصوصیتی داشته است. یعنی چی و بعد ببینیم نمازی که اهل بیت مدنظرشان بوده است و انس داشته

 بررسی نماز از حیث خیر

را مطرح می کنم تا تکلم شما را با امام محقق کند و آن هم این  کنم و موضوعیدر حد خیلی خالصه مباحث را مطرح می

کنیم و زمانی هم نماز بندی و واجبات نماز در ذکر استفاده میاست که زمانی نماز را به عنوان ذکر می دانیم و ارکان و صورت

کار خیر نماز است. اگر کسی  گیریم. نماز به عنوان خیرالعمل حساب شده است و نماددر نظر می خیرالعملرا به عنوان 

بخواهد تشخیص دهد کار خیر چیست، کاری است که شکل نماز دارد. کار خیر کاری است که در زمان مقرر و مشخص 

خودش انجام شود نه زودتر نه دیرتر. کار خیر حتما باید نیت داشته باشد و ارکان و باید و نبایدهای آن باید انجام شود. کار 

حتما بر اساس نظام امامت انجام شود. کار خیر باید در فرد ایجاد ارتقاء در فرد بکند. کار خیر باید استمرار  خیر کاری است که

کار خیر کاری است که انسان داشته باشد تا به نتیجه برسد و حتما باید ترتیب و مواالت داشته باشد. کار خیر حتما نهایت دارد. 
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کاری باشد که شهادت بر محمد رسول اهلل را احیا کند. کار خیر کاری است که به نقطه را به شهادت برساند به این منظور که 

سالم و ایمنی برسد و کاری کند که از آسیب و آفت نجات پیدا کند و تحت تأثیر شرایط قرار نگیرد و همیشه برای انسان 

خواند کسی کند. کسی درس میکار خیر میکار خیر کاری است که شبیه نماز باشد. مادری در حوزه تربیت فرزندش بماند. 

دهد کار خیر یک سیری دارد و حتما باید آن سیر را انجام دهید تا به نهایت و غایتش برسد و گذارد و ...نشان میکالس می

 زند. ای از عمل کار خیر را رقم میمنظومه

د این ارکان را بر اساس نماز تعریف کرد. کار خیر شوشناسند و میکنند در دوره دوم ارکان آن را میکسانی که رشد کار می

های شناسی حتما وجود داشته باشد و نیت آن خالصانه و بایستهکاری است که در زمان مقرر و مشخصی انجام شود و در آن وقت

و رسیده به سالم آن دانسته و تبعیت آن از امام کامل و سیر پیشرفتش دانسته و به سمت غایت پیشرفته و اقامه کننده شهادت 

 توان با نماز تعریف کرد. باشد. کار خیر را می

قرائت و رکوع و سجده و نیت و تشهد و سالم در آن هست و ترتیب و مواالت حتما در ذات خیر وجود دارد. هر چه کار انسان 

شود و انسان اهل شر می شود. انسانی که اهل خیر است اهل صالة همتر شود سنخیت آن با نماز بیشتر میبه نماز نزدیک

 شود. کننده نماز میضایع

شود در دهید و این منجر میکنیم و یکبار هم نماز را ماکت و مدل هر کار خیری قرار مییکبار نماز را از منظر ذکر نگاه می

یعنی حضور اش شود. این حالت رفت و برگشتی نماز برای انسان احیاء شود و نماز برای او تبدیل به یک موجود حی در زندگی

شویم. گیرد و ما پیوسته در حال نماز خواندن میکند با او. و همه زندگی ما در قالب نماز قرار میدارد و ظهور دارد و زندگی می

کنیم که در هر لحظه دارای نماز باشیم. اگر بتوانیم همه کارهای خیر خود را مدل نماز بکنیم به سرعت امکان این را پیدا می

تواند دائم در نماز باشد. یعنی به نماز شود و هر کسی به نسبت درک و فهمش میبرای همه فراهم می خیلی ساده این امکان

نگاه کند و شبیه آن کارهای خیرش را انجام دهد. اگر چنین باشد در انجام کارهای خیرمان اهل فوت و از دست دادن کار خیر 

 شویم. نمی

 ها وادهسازی اذان در خانفعال

ها با هم مهربان فتن اذان و اقامه بوده است. در این شهرها حیات جاری است و قلبها گها نشانه مومن بودن خانوادهدر گذشته

هستند. یکی از کارهایی که شارع مقدس انجام داد الحاق اذان به نماز بوده است. اذان به نماز الحاق شد یعنی وقت نماز را 

ها سحر و جن را از خانه ها داده است. قدیم اعتقاد بر این بود که گفتن اذان در خانه اذن مالقاتند اعالم کنید که خداو

 ها خارج شدن اذان از خانه هاست. ها و استرسخارج می کند. امروزه دلیل خیلی از نگرانی
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به ویژه پدران بلندتر بگویند این سری مشهد برای همه این باشد که وقت اذان هر جایی که هستند کمی با صدای  سوغاتی

ها متفاوت هر جایی این کار شده است زندگیشود. خانه. در روایات است که فقر و نداری و چشم زخم از خانه خارج می

 شده است. اینکه خدا اجازه داده است و این گفتن حالت اللهم لبیک دارد. 

 ها خیلی اثر دارد. این موضوع در مورد بچه

شیخ صدوق آمده است که بند بند اذان معارفی است که انسان باید به آن توجه داشته باشد. انسان وقتی متولد  در کتاب توحید

دهند. شود و او را در پیوستاری از معارف قرار میشود و در موقع مرگ هم القائاتی به او میشود در گوشش اذان گفته میمی

ترکیب اذان به گونه ای قرار یمی است که در اذان گنجانده شده است. گویی محصولی از یک زندگی و عصاره زندگی مفاه

 داده شده است که همه معارفی که انسان باید در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم کند در این اذان وجود دارد. 

شود. حی با حیات در ها مهم میتوجه به مضامین خیلی مهم است و القای خیلی خوبی به ما می دهد. ترتیب و چینش عبارت

ارتباط است. حیات مبتنی بر صالح و فالح و خیر عمل است. همین دقت کافی است و آنقدر این مفاهیم جامع است که با انس 

ایات جالبی در این خصوص آمده است. باید تحوالت روحی ما در ظاهر هم نشان در روایات روشود. گرفتن مفاهیم منتقل می

 ها باشد. سازی اذان در خانوادهداده شود. تغییر اینسری ما در مشهد فعال

 هایمان جاری کنیم. هر سوره یا هر جزیی از قران در مورد نماز پیامی دارد که انشاهلل بتوانیم این فریضه را در زندگی

م از اعضای نماز بخواهد واقعا اتفاق بیفتد بقیه اعضاء را خواهد داشت. برای رسیدن به هر کدام زمان الزم است. تک هر کدا

 شود و اینها خوب نیست. ست. در اجتماع خوب ظاهر نمیبعدی شدن یعنی فرد فقط اهل کتاب خواندن است ولی اهل عمل نی

خواند و به این مالقات اهل خشوع بودن یعنی در اوج درد نماز میت. در بعضی از حاالت خشوع اشک هست و در برخی نیس

 گردد. این موارد به صفات شخصیتی باز میخرسند است. 
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 14/9/98_2جلسه چهارم 

 سؤال و نیاز

ارتباط بگیریم و گوش خود را برای اینکه ببنیم امام چه مطالبی را به ما  امامها گفته شده است که ما باید با بارها در زیارت

 پرنیاز و پرسوالباشند و گوششان کار کند، کسانی هستند که شنوا کنند تیز کنیم. بهترین افراد برای اینکه بتوانند منتقل می

شتر است. لذا هیچ اشکالی ندارد که در فضای اردو گیری او بیتر و پرنیازتر باشد احتمال ارتباطهستند. هر چقدر انسان پرسوال

مرتب با سواالت جدید مواجهه شوید یا نیازهای جدید در شما ایجاد شود و جواب داده نشود. از ذهن پرسوال وقتی در نزد 

باشید و  های خود را عرضه کنید و دفتری داشتهبدانیم و در مورد مسائل مختلف سوال حسناین را یک امام هستید نترسید. 

 ببرید.  سوغاتیهای دریافتی را یادداشت کنید و به عنوان پاسخ

مطرح کنید و اجازه دهید باب گفتگو باز شود و سوما وقتی را ها برای شما مطرح شود و بعد آنها بنابراین اجازه بدهید سؤال

زد خود نگه دارید و به مرور در سفرهای جواب گرفتید حتی جواب اگر ناقص بود آنرا یادداشت کنید و به عنوان یک سوغاتی ن

 دنیا و آخرت شما باشد.  ذخیرهتواند ها خواهید داشت که میآیید انباشتی از پاسخزیارتی که می

 استخراج مطالب از قران در مورد نماز 

که هر کدام از این  های مراجعه را ارائه می دهیم و دلیلش هم این استدر این جلسات بیشتر از آنکه مطلب ارائه دهیم روش

خواهیم که هر کسی به اندازه وسع ها جلسه سخنرانی نیاز داشته باشد و هدف سخنرانی نیست و میها ممکن است دهبحث

 ان شود و مطالب را استخراج کند. خودش وارد قر

 احکام نماز و خود نمازتمایز قائل شدن بین نکته اول: 

رسیم داری است ولی وقتی به اقامه خود نماز میاست و از مهمترین ارکان دین نماز در عین حال که یک واجب خیلی خاصی

توانند نماز بخوانند هایی نمیها در موقعیتشود و کارهای عجیبی با آن شده است. خانمها سلب مییک مرتبه از بعضی گروه

حتی گاهی وقتی از خوف دشمن است و خواندنش هم اشکال دارد. یا آیاتی که در مورد قصر نماز در سفر آمده است. 

سوره مبارکه نساء برخی از احکام باالخص احکام نماز در جنگ را گفته  گویند از نماز همان یک تکبیر را باید گفت. می

تواند نماز اول کند. مادری که می خواهد به فرزندش رسیدگی کند میاست و چگونه است که نماز بلحاظ ظاهر طیف پیدا می

به بعد بیندازد. این توسعی که در وقت است ظاهر نماز و باطن نماز را تمایز داده است. بنابراین یک روح نماز در وقتش را 

گیرد ولی اصل نماز و نمازگذاری یک بحث زندگی وجود دارد و یک ظاهر نماز. اجرای نماز در حوزه شریعیات قرار می

 وای اصلی نماز است و نباید این را با بحث شرعی قاطی کرد. اعتقادی است. همه آنچه گفته شد در حوزه اصل و محت

گردد. در برخی از متدینین نماز خواندنشان به زندگی شان آسیب زده است. این ربطی به نماز دارد و به اجرای نماز باز می

انه منجر به بدخوابی شود. اگر نماز شب خواندن پدری در خحوزه اجرای احکام نماز دقت الزم اگر نباشد آسیب ایجاد می
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اگر نماز واجب اول وقت به کسی آسیب برساند باید بگذارد در وقتی تواند به این شکل نماز شب بخواند.  هایش شود نمیبچه

 شود و قابل جمع کردن نیست. هایی است که در دین ایجاد میکه آسیبی ندارد بخواند. اغلب مشکالت ما سر همین دوگانگی

گیرد که نماز خواندن آید و مادر مشغول نماز است و غذای او آمده نیست و این در ذهن فرزند شکل میمی ای از مدرسهبچه

آید. شما به عنوان ولی حقی که بر گردن داری غذا دادن یعنی عدم توجه به آماده کردن غذا و کم کم او از نماز خوشش نمی

 رفت اثر تربیتی داشته باشد. شود حق او را نداد و بعد بخواهی حبه اوست و مگر می

توانند به صورت خیلی ظریفی بپردازند. این موضوعات را از آیات خواهند کار پژوهشی کنند به این نکات میکسانی که می

شود خوانید که خالصه زندگی حضرت عیسی و مریم میتوان بدست آورد نه کتاب های عرفانی. در سوره مریم میقران می

ر حالت جنگ هستید آرایش جنگی بگیرید و نمازهایتان را کوتاه بخوانید. در بیند که وقتی دوصیت نماز و در سوره نساء می

داند. اگر این جهاد را انجام ندهید خدا زندگی انسان را یک منظومه میجهاد سجده طوالنی و رکوع طوالنی اصال معنا ندارد. 

از استضعاف خارج شوند. یک مرتبه  کنید تا دیگرانپرسد که چرا برای نجات مستضعفین عالم کاری نمیخدا از شما می

 بینید که این نماز برای برخی استثناء شده است. می

معاف شدن زن در یک بازه و دوره به معنای این است که زن در طبعش ذاکر است و این موضوع در برخی از آیات به آن 

 اشاره شده است. 

که اگر تمایز قائل نشوید هم در زندگی خود به مشکل می خورید و  بنابراین بین احکام نماز و خود نماز باید تمایز قائل شوید

 کنید. هم برای دیگران ایجاد مشکل می

 شباهت نماز و ایمان  نکته دوم:

های مختلف است. جالب است بدانید در مفاهیمی مانند شکر، ایمان، تفکر و ...مفاهیم گفته شد نماز دارای اجزاء و ابعاد و مؤلفه

کند ایمان است، ترین چیز به کلمه ایمان است. آنچه در ساختار وجودی وساطت می، نماز شبیهوجودی که وجود داردساختار 

افتد. نماز کشاند ایمان است، ایمان واسطه بین ادراک و عمل است. همین اتفاق برای نماز میآنچه تفکر را به سمت عمل می

شوند دارای درجات و عین است. یک وساطتی دارد. آنهایی که واسطه میواسطه بین حقایق محض و جاری کردن حقایق در 

کنید، تفکر یک گیرند. زمانی که در حوزه تفکر کار میها به خود میگیرند. بیشترین تنوع را واسطهمراتب هستند و انواع می

ای بستگی دارد، نفس در هر مرتبهدهد. خیلی مراتب در آن معنا ندارد چون به مراتب نفس معنای انتقال به یک حقیقت می

کشاند. به همین دلیل هر سنی تفکر خاص خودش را دارد و عقل و علم هم به همین صورت باشد تفکر آنرا به سمت باال می

ها متفاوت رسیم و ایمان را پذیرش علم می دانیم، نوع پذیرشاست و کم و زیاد و شدت و ضعف دارد. وقتی به ایمان می

کشاند. کشاند یا پذیرشی که هنوز فرد را به اراده نمی پذیرش دائمی یا موقت یا پذیرشی که فرد را به اراده میشود. مثالمی

کند. به همین دلیل درجات مومنین در قیامت وابسته به ایمان آنهاست. بیشترین تنوع روی ایمان است و در خیلی تنوع پیدا می
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های زیادی وجود دارد و قصد هم این است که بتوانید بین دو را مشابه هم شباهتروایات هم آمده است. بین نماز و ایمان 

 ببینید. 

بینید که در ابتدای آن قرار گرفته این سوره ها در واقع مورد نیاز برخی از در ابتدا تعدادی سوره میمفاتیح الجنان شما در 

ز دیگری متفاوت و متنوع است. تعقیباتی که از ناحیه اهل بیت رسید و هر کدام ااست. بعد به تعقیبات مشترک می نمازها بوده

شود. بعد دعاهای روز هم معموال در تعقیب دعاهای روز خوانده میهای مختلف گفته شده است را جمع کرده است. در سال

بعد در مورد شود. انده میها هم اکثرا در تعقیب نماز صبح خورود که این زیارتها میرسیم. بعد به سراغ زیارتبه نمازها می

ها دارای نمازهای مخصوص به خود هستند. نماز یک امر دارای ابعاد و وجوه مختلف شود و هر کدام از ماهها گفته میماه

 توان رفتار کرد: توان اینگونه استفاده کرد که با چیزی که دارای ابعاد مختلف است چگونه میاست. از این حرف می

 در حد واجبش انجام شود. رها شود و همان  .1

 همه انجام شود چون ممکن است چیزی از کمال فوت شود.  .2

 ریزی کن و متناسب با اقتضائات وجود خود از این دشت بیکران رحمت به اندازه توانت خرمن بچین. برنامه .3

ن نیست که رهایش کنی. با یک نظمی انتخاب کن و بر آن به مدت شش ماه تا یکسال مداومت کن. ایمان مستحب به معنای ای

شود اینکه هر کسی متناسب رسد باید انجام دهد. حد مستحب میحد واجب نماز حدی است که هر کسی به سن تکلیف می

اگر برخی از مستحبات رعایت نشود ریزی کند. با سن و شاکله و اقتضای خودش از مستحبات هم انتخاب کند و برای آن برنامه

دهد و ارتقاء آن را مستحبات و ایجاد نخواهد شد. گویی خداوند بستر عبودیت را در فرایض قرار می برخی از توان ها در فرد

 دهد. اگر کسی وارد فضای مستحبات نشود از ارتقاء هم خبری نیست. نوافل قرار می

برای نمازهای مستحبی. چه ریزی کن هم ریزی کن هم برای ذکرهای قبل و بعد نماز برنامهمنظور این است که برای نماز برنامه

خوانم. اگر همه را گذارم برای نماز حضرت رسول و هر یک ماه یکبار میاشکالی دارد اگر کسی بگوید امسال خود را می

 آورد. پشت سر بخوانی که ارتقاء نمی

تا در وسع من نیست  50 گویدبار خواندن سوره توحید در نماز امیرالمومنین فرد می 50مثال بجای احکام مستحب توسع دارد. 

 ای فردا در حین راه رفتن بخوان. یکسال نماز شب خواندن مهم است. خواند. نماز شب نخواندهو آنرا کمتر می

بنابراین نکته دوم این شد که همانطور که ایمان در ساختار وجودی انسان متنوع است، به دلیل مراتب و نوع وساطتی که دارد 

شود. نماز عید شود. یا سایر فرائض به آن ختم میتان با نماز تمام میکار را انجام می دهد، شما حج نماز هم در فرائص همین

 فطر و نماز جمعه و...



25 

 

برنامه به شود بیریزی کرد و نباید به واجبات اکتفا کرد. نمیبیشترین مستحبات در بخش نماز آمده است و باید برای آن برنامه

 سراغ مستحبات رفت. 

بعضی روایات آمده هر شب جمعه دعای را بخوانید و مربوط به نماز حضرت صدیقه است که نمازی است چهار رکعتی در 

 مرتبه .... 50که رکعت اول توحید، رکعت دوم عادیات، رکعت سوم زلزال و رکعت چهارم نصر هر کدام 

 ند. خواهند مترقی شوهای جنگ است و برای کسانی است که میها سورهاین سوره

 الجمعه یَوْم فِی االعمال أَفْضَلُ 

 مَا أَفْضَلَ  تُعَلِّمُنِی لَهُ فَقَالَ  الْجُمُعَةِ یَوْمِ  فِی اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَلَى الْحَلَبِیُّ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ دَخَلَ  قَالَ صَفْوَان عَنْ رُوِیَ  أُخَر رَکَعَاتٍ  أَرْبَعُ 

 عَبْدِ  بْنُ مُحَمَّدُ أَبُوهَا عَلَّمَهَا مِمَّا أَفْضَلَ لَا وَ  فَاطِمَةَ، اللَّه رَسُولِ عِنْدَ أَکْبَرَ کَانَ أَحَداً  أَنَّ  أَعْلَمُ  مَا- مُحَمَّدُ یَا قَالَ فَ الْیَوْمِ، هَذَا فِی أَصْنَعُ

 الْإِخْلَاصَ  وَ الْحَمْدَ  رَکْعَةٍ  أَوَّلِ فِی یَقْرَأُ  مَثْنَى، مَثْنَى رَکَعَاتٍ  بَعَأَرْ  صَلَّى وَ قَدَمَیْهِ، صَفَّ وَ  فَاغْتَسَلَ الْجُمُعَةِ یَوْمَ  أَصْبَحَ مَنْ  قَالَ  اللَّهِ،

 وَ  مَرَّةً، مْسِینَ خَ الْأَرْضُ  زُلْزِلَتِ إِذَا وَ  الْکِتَابِ فَاتِحَةَ  الثَّالِثَةِ فِی وَ  مَرَّةً  خَمْسِینَ  الْعَادِیَاتِ  وَ  الْکِتَابِ فَاتِحَةَ  الثَّانِیَةِ  فِی وَ  مَرَّةً، خَمْسِینَ

 مِنْهَا فَرَغَ  فَإِذَا نَزَلَتْ، سُورَةٍ  آخِرُ هِیَ وَ  النَّصْرِ سُورَةُ  هَذِهِ وَ  مَرَّةً، خَمْسِینَ الْفَتْحُ، وَ اللَّهِ نَصْرُ  جَاءَ إِذَا وَ الْکِتَابِ فَاتِحَةَ الرَّابِعَةِ فِی

 :فَقَالَ دَعَا،

 -رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ فَوَائِدِهِ وَ نَائِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ  -أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ  مَنْ تَهَیَّأَ  -إِلَهِی وَ سَیِّدِی

فَلَا  - وَ مَعْرُوفِکَ وَ نَائِلِکَ وَ جَوَائِزِکَرَجَاءَ رِفْدِکَ -وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی -فَإِلَیْکَ یَا إِلَهِی کَانَتْ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی

لَمْ آتِکَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا بِشَفَاعَةِ  -وَ لَا تَنْقُصُهُ عَطِیَّةُ نَائِلٍ  -مِنْ ذَلِکَ یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَسْأَلَةَ سَائِلٍ [تُخَیِّبْنِی]تخیبی 

أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِکَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ  -صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ -أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ  -مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ

وَ أَنْتَ  -أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ  -رِمِ فَلَمْ یَمْنَعْکَ طُولُ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمَحَا -عِنْدَ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ  -عَلَى الْخَاطِئِینَ 

فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ  -أَسْأَلُکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ  -سَیِّدِیَ الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَ أَنَا الْعَوَّادُ بِالْخَطَاءِ

 .یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ -إِلَّا الْعَظِیمُ الْعَظِیمَ 

کنند و برای اینکه این دعاها در صحیفه جانش شکل بگیرد حداقل یکسال باید ها ذکر میانواع فیوضات را بوسیله این واژه

مداومت داشته باشد. شکل دعا دارد ولی بیشتر شبیه یک متن علمی است. فکر کنید که عاید این دعا فقط همین جمله است : 

 اندازد. شود آن فکری که روی اعتقادات انسان چتر میاین می ظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ الْعَ
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بنابراین الزم است هر کدام از ما متناسب با اقتضائاتی که داریم و بدون مراجعه به کسی نمازهایی را انتخاب کنیم و 

هم یکسال است تا این موضوع تثبیت شود. ریزی تداوم است و حداقل تداوم ریزی کنیم. شرط برنامهبرای آن برنامه

سالگی شروع کند و هر سال را به امامی اختصاص دهد در سی سالگی یک دور این نمازها را  18فکر کنید کسی از 

خوانده است و چقدر این فرد می تواند نورانی شود. این نورانیت قابل تصور نیست. چون با عملی که امیرالمومنین انجام 

گفته است این نماز مرا شبیه به امیرالمومنین ایستاده به نماز مییکسال انس داشته است. و همینطور که می داده استمی

کند. مثل غذا اینها را نباید با هم خورد. باید جوری خورد که به های ایشان نزدیک میکند و دعایش مرا به خواستهمی

ایم مستحبات ایم و گفتهایم یا کال کنار گذاشتههر بار یک کاری کردهجان انسان بنشیند. نوعا ما در حوزه مستحبات نماز 

که برای ما نیست. و این شده است که نسبت به این موارد بیگانه هستیم در صورتیکه واقعا دایره المعارفی است دعاهای 

 مرتبط با نمازها. 

 نگاه به نماز به صورت منظومه نکته سوم :

شود. قبل، حین و بعد از نماز. هر نمازی یک قبل دارد ی خودش به سه بخش تفکیک میبه هر حال نماز در شکل کل

نظر از اینکه واجبات و ارکانش چیست، اگر بگوییم هر نمازی این سه بخش را یک حین دارد و یک بعد دارد. صرفه

این جالب است در مورد بلی است. شود. چون قبل نماز، در واقع بعد از نماز قدارد پس هر نمازی با نماز بعدی زنجیر می

 سوره مبارکه هود :  114آیاتی که در مورد وقت نماز است مثل آیه 

 .ینَ لِلذَّاکِرِ  ذِکْرَى ذَلِکَ السَّیِّئَاتِ یُذْهِبْنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّ  وَزُلَفًا مِنَ اللَّیْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ

شود و زلف لیل آیه جالبی است. دو طرف نهار و نزدیک به لیل. طرف نهار نمازهای صبح و ظهر و عصر را شامل می

کند. هر نمازی وضعیتش به لحاظ رتبه و مقام دهد و ما را محصور میبه مغرب و عشاء. نماز ما را در حصنی قرار می

 ازی که خودش درست انجام شود روی نماز بعدی اثر دارد. شود. و هر نمو حضور قلب به نماز قبلی خود وابسته می

ای دید. این در مکتب اهل بیت مهم است و شاید دلیل تغییر بنابراین در حوزه نماز بایستی نماز را به صورت منظومه

 رکعات همین است تا ذهن از یکنواختی بین نمازها فاصله بگیرد.

آنرا باید در محاسبات آورد. به این ترتیب همه روز انسان متأثر از  نماز دارید با تعداد رکعات متفاوت و کل یک

شود. در این صورت است که شود. به واسطه قبل و بعد نمازها و این منجر به نزول رحمت برای آن روز مینمازها می

شود. ن شکوفا میرسد. فالح یعنی شکوفایی استعدادهای متنوع و متعدد انسان که در اثر گذر زماانسان به فالح می

ای را فالح با فوز نزدیک به هم هستند. فالح زمانی است که دانهفالح در انسان حتما وابسته به زمان است بالشک. 
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کند که به آن جَستن گویند. گذرد و توان خروج از خاک را پیدا میدهی و زمان میای و آب میزیر خاک کرده

شود به این فالح گویند. در واقع یافتن و پیدا کردن خود است و فوز میجستن از خاک و رستن از گل و الی است. 

کند. فالح فقط پیروزی، بدست آوردن و فالح یعنی رستن و نماز با فالح مرتبط است. سوره مؤمنون ایجاد ارتباط می

شود صبح و ظهر شود. نماز به خودی خود یک مفهومی دارد و وقتی میای به نماز محقق میدر صورت نگاه منظومه

و ...یک معنای دیگری دارد. به عبارتی مفهوم مطلق نماز با مفهوم نماز صبح، ظهر عصر، مغرب و عشاء متمایز است. 

خوانید باید نماز خوانده شود و برای نماز عصر باید عصر خوانده شود. یعنی باید خصوصیت یعنی وقتی نماز صبح می

گویند نماز جهریه و نماز اخفائیه. نمازها این موارد رعایت شده است. مثال می زمان را در نماز لحاظ کرد. در احکام

شناسی و اینکه نماز صبح را صبح دانست و ظهر را ظهر ...این همان سر وقتاند. هایی اینها از هم جدا شدهبا داللت

ی هر زمانی خاصیتی قرار داده است. افتد و خداوند براها در بستر زمان اتفاق میبرنامهداری یک انسان است. برنامه

ریزی کارهایی که مربوط به صبح است صبح و صبح و شب و ظهر و عصر هر کدام خاصیتی دارند. در نظام برنامه

ای مثل بچهخورد که این موارد قاطی شوند. ریزی از جایی بهم میکارهایی که ظهرانه است ظهرانه و ....باشد. برنامه

گذارد و شب کار اجرایی و اینها خالف کنند. فردی که روز را برای خواندن و ثبیت میی میکه شب و روز را قاط

های متفاوتی دارند فالح و رستن است. برخی از مدارس هستند که بر روی زمان حساس هستند. این مدارس خروجی

این است که خواب در زمان خودش شود بخاطر ها که به انسان تحمیل میخیلی از بیماریفقط به خاطر شناخت زمان. 

هایی که به انسان افتد. یک خواب بدون استرس و مؤثر باید از ساعت نه شب تا سه صبح باشد. اغلب بیماریاتفاق نمی

 شود به دلیل این است که زمان در سیستم این افراد وجود ندارد.تحمیل می

دهم. تا اینجا ذکر بودن این موضوع را به فالح نسبت مینماز باید به صورت مجموعه و منظومه در نظر گرفته شود،  

نماز و خیر بودن و فالح بودن آن گفته شد. هر کدام از این موارد به چیزی داللت داده شد و این موارد باید متمایز 

 داری نمازها داللت کرد. باشد. فالح بودن نماز به منظومه بودن و وقت

جرای نماز با نماز متفاوت است. نکته دوم این است ایمان و نماز با هم مرتبط است و بنابراین عنوان نکته اول اینکه ا

در بحث مستحبات گفته شد هر کسی باید به اقتضای خودش یکی را انتخاب کند. و نکته سوم بحث منظومه ای دیدن 

 است. 

توانید قران را در قرار داده است که میای از اتفاقاتی که برای نماز افتاده است این است که خداوند نماز را به گونه

خوانند. ها را هم میهایی که در آنها سجده واجب وجود دارد. اهل تسنن البته این سورهآن قرائت کنید البته به جز سوره
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دهد و آن هم اینکه نماز همه آیات نماز ظرفیت قرار دادن قران در قاب را دارد. در این قاب اتفاق عجیبی رخ می

خوانید ظاهرش خواندن سوره است ولی در باطنش ای که میهر سورهکند. آید را تبدیل به دعا مینی که در آن میقرا

. کار نماز این است که آنچه را که از جانب خدایا این کالم توست این سوره را در زندگی من جاری کناین است که 

خوانیم حس دعایی نداریم. ظهور این که قرائت می کند. ما هیچوقت وقتیمی تبدیل به دعاخدا آمده است را 

دهد. اگر شود. در نمازهای مستحبی این حالت دعا بودنش را بیشتر نشان میموضوع در نمازهای مستحبی مطرح می

دانی بیشترین چیزی که از این دنیای وانفسا نماز حضرت صدیقه طاهره را خواندی معناش این است که خداوندا تو می

 کنم. می طلب آید توحید و سوره قدر است. چون با تکرار سوره توحید، آنرا از تومن می به کار

کند تبدیل به آید. بعد وقتی رشد میهایش خیلی به چشم میانسان در نظام رشدش در برخی از سنینش بعضی از عیب

ای یکسری چیزها برایش جذابیت شود. انسان اگر در مسیر تکامل خودش قرار گیرد، هر دورههای زیادی میحسن

هایش متفاوت است. این داستان را در یک جوان و بهکند. انسان نوع نگاهش به خودش و هستی متناسب با رتپیدا می

توان دید. همه اتفاقات در زندگی انسان به خاطر دور و نزدیک دیدن مسائل است. هیچکسی نباید خودش را پیر می

 خالی از عیب ببیند. 

مطالب به یم. اایم و هنوز از حقایق هر عنوان صحبتی نکردهدر حوزه نماز چیزی حدود دوازده عنوان مطرح کرده

 صورت روشی مطرح شد تا اگر کسی بخواهد بتواند خودش این مسائل را پیگیری کند. 

رسد. های مختلف نماز خیلی تابع شاکله افراد است. هر جای دایره را بگیرید به بقیه هم میبرنامه برای اصالح بخش

 توانید شروع کنید. تر هستید میاز هر جا که نزدیک

فرمایند که کم مداوم بهتر از زیاد بدون تداوم است و حداقل برای تدوام یک تن را امام صادق میشاخص تمرکز یاف

تواند کمش کند ولی روی همان کم هم نظم داشته باشد. مثال اگر کسی نتواند یک سال مداومت کند می سال است

نظمی هم یک نحو از نظم را پیدا بییک هفته یک هفته را تا یکسال بکشاند. نظم عنصر بسیار مهمی است. باید در 

 کرد.

برای به تکامل رسیدن باید کاری کرد که با خدا خوش بود اساسا اصل در نوافل اقبال در آن است. باید کاری کرد  

 که اقبال داشت و در عین حال باید نظم داشت. 
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به آن شود، نه وضو الزم دارد نه قبله خواند اطالق نماز خواندن در دوره اول رشد مهم این است که وقتی بچه نماز می

 خواهد و نه هیچ چیزی فقط کافی است که احساس نماز خواندن داشته باشد. می

سالگی که هنوز بچه مکلف نشده است ولی در روایات گفته شده است که بچه باید الزام شود  11سالگی یا  9تا  7در 

به نماز خواندن )البته این نماز کامل نیست(، بایستی برخی از ارکان را درک کند. همین درک برخی از اجزاء برای 

 اگر آفتاب هم درآمده بود بگو که بخواند برای او نماز است.  نماز صبحشکند. او کافی است و به موقع آنرا کامل می

از نه سالگی به بعد نمازها نامنظم است و باید کمک شوند که نمازهایشان را بخوانند و اگر قضا شد کمکشان کرد که 

نگرانی ندارد. ها ناراحت نشوید. جای در دفتری برایشان یادداشت کرد که بعدا بخوانند. خیلی از قضا شدن نماز بچه

شود. چرا که از نظر جسمی به بلوغ رسیده است خوانند. کاهل الصلوه برای بچه نه تا پانزده سال اطالق نمیبعدا می

 نمازی را نباید به هیچ عنوان به بچه داد. عقلی هنوز به بلوغ نرسیده است. حس کافر بودن و بی ولی از نظر

ها برای این دوره نوشته شده برسد و کمترین کتانی نه تا چهارده سال میدهی برای خواندن نماز به رده سانگیزه

 است.  

این مقطع جای خالی زیادی دارد و هر کسی قدرتش را دارد باید کاری کند که رغبت بچه را باال ببرد. خواستن 

توانسن است بسم اهلل بگویید و شروع کنید. اگر شروع کردید تا ده سال کار کنید تا بتوانید قلمی بدست بیاورید که 

 نوجوان بخواند. 

 کتاب نماز شاکله ذکر کتاب خوبی است. 

آید قبلی شود. بهتر است مستحب بعدی که میهر مستحبی شما را به مستحب باالتر داللت می دهد و در انتخاب شما هویدا می

 حذف نشود. ولی اگر فرصت ندارد که حذفش اشکالی ندارد. 

ثباتی و ندیدن آسمان و رویش و ....در شهر زندگی نیست. اساسا در شهرنشینی نظم نظمی و بی امنیتی و بیشهرنشینی یعنی بی

سازی کارهای اقتصادی در شود و باید با آن ساخت. باید کاری کرد که مردم به روستاها تمایل پیدا کنند. فعالمحقق نمی

 از وظایف ماست.  روستا و گرایش مردم به سمت روستاها
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 15/9/98جلسه پنجم 

 بندی جمع

بندی نماز را داشت برای کسانی که بخواهند این بندی و عنوانمباحثی در خصوص نماز مطرح شد. این مباحث جنبه موضوع

 کار را با نهایت دقت انجام دهند. 

د برای خود و دیگران، بدست آوردن مختصات بحث این است که یکی از مهمترین کارهای ما که باید در حوزه نماز انجام دا

گوییم مختصات نماز یعنی ارتباط نماز با سایر ابعاد زندگی و فهم این ارتباطات. دانستن این نماز در زندگی است. وقتی می

شویم، اقامه نماز می ای به مؤلفه دیگر انتقال پیدا کرد. مثال وقتی متوجه ارتباط احسان باشود که بتوان از مؤلفهارتباطات منجر می

 گزینی فعال شود بطور طبیعی اقامه نماز هم فعال شده است. اگر در دوره سوم رشد حسن

خشوع، ایمان، احسان و ارتباط این موارد با نماز که ذکر شد. هر چقدر بیشتر مختصات یک موضوع را در قران بدانیم، ابعاد 

 آن ابعاد به آن مسئله بپردازیم و مشکالت و نواقص را برطرف کنیم.توانیم بفهمیم و از زاویه بیشتری از آن را می

 حمد و نماز 

شود که ستایش کردن کسی است شود. در تعریف حمد گفته میدر ادامه بحث مختصات یابی حمد با نماز خیلی مرتبط می

شود حمد. صلو در کنید میستایش می که کار زیبایی را بر اساس اختیارش انجام داده است. وقتی کسی را به دلیل خلق زیبایی

شود که یک عبادت مخصوصی است که این عبادت زیباست. یا ستودن یا ستایش زیبایی دارد. این صلو لغت اینگونه معنا می

شوند در هر دو زیبایی وجود دارد و ستودن هم در آن هست. در واقع کسی که صلو با حمد خیلی از نظر معنا بهم نزدیک می

گوید همه موجودات کند. هر جایی که حمد آمده است واژه صلو یا صالة...در قران میحقیقتی را به زیبایی ستایش می کندمی

دانند و همه ماند که بگویند همه موجودات خدا را از هر عیب و نقصی بری میکنند صالة هم دارند، مثل این میکه تسبیح می

گیرد. به نوعی اگر نشیند و آنرا در بر میکنند و صلو بجای واژه حمد میتش میموجودات خدا را به خاطر صفات کمالش پرس

گرایی و حس پرستش کمال مطلق در انسانی فعال شود نماز در او فعال شده است. هر چقدر که فرد حس زیباشناسی، کمال

 شود. تر میحامدتر شود مصلی

کند و اگر امکان استخراج زیبایی را فراهم میباشند، فاطر و سباء میهای پنجگانه حامدات که شامل حمد، انعام، کهف، سوره

کسی اینکار را انجام دهد و افراد را به آن سوق دهد قدرت ستایش و پرستیدن را در او تقویت کرده است. و هر کدام از این 

 زند. پنج سوره از یک منظر این موضوع را رقم می

کنید ها مرتبط هستند. وقتی پرستش میحمد و دومی صلوه است. حتی در فارسی هم واژه ستایش زیبایی و پرستش زیبایی، اولی

پرستید که واجد زیبایی و کمال است. حتما باید حمد داشته باشید تا بتوانید بپرستیدش. به همین دلیل در روایت کسی را می

راجب به نماز چنین روایتی آمده است  این ه الکتاب. شود اال به فاتحاست که الصلوه اال بفاتح الکتاب یعنی نماز نماز نمی
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جالب است. با اینکه فاتحه الکتاب جزو ارکان نیست و از واجبات نماز است به دلیل نقطه مفهومی این دو است. هر پرستش 

خلوق باید بر اساس صفات کمال باید رخ دهد. در صفات کمال این دو مشترک هستند و در واقع وقتی ستایش در ساحت م

توانند حامد باشند و خود خدا شود ستایش و الحمدهلل که مالئکه میوقتی مطلق شود میشود. گیرد تبدیل به صلوة میقرار می

 تواند حمد بکند. اما صلوه مربوط به مخلوق است چون حالت پرستش و کرنش دارد. هم می

ستایش خدایی را است که  الحمدهلل آن به این معناست که  پردازد.سوره حمد به همین موضوع از بعد عبودیت و استعانت می 

 ستش کند. پرساحت بندگی و استعانت را به روی موجودات و انسان باز کرده است و انسان می تواند خدا را خالصانه 

ست. ستایش شود. صلوه و نسک و محیی و ممات برای خداسوره مبارکه انعام بحث ان الصلوه نسکی و ...است و بسیار مهم می

 شود. از جهت قرار گرفتن یک زندگی در جهت عبودیت خالصانه برای خدا است که در آن خلوص خیلی مهم می

کند. بنابراین صلوه با واژه باالدستی خود که حمد است ارتباط دارد. نوع ارتباط ها هر کدام وجهی را مطرح میو بقیه سوره

منظر صلوه را کار کند هر کاری که بتواند به افراد حس زیباشناسانه بدهد، هم که مشخص است. اگر کسی بخواهد از این 

 قدرت ستودن و تحسین را در فرد احیاء کند، قدرت پرستش زیبایی را در فرد تقویت کرده است.

 صلوات و نماز 

شود از این جهت که در همین راستا آن سوی حمد بحث صلوات است. صلوات ان اهلل و مالئکه ....تسلیما ...با صلوه مرتبط می 

شود و توسعه ها میهای خاصی که منجر به نجات انسانکند و رحمتدر صلوات جاری شدن رحمت خدا که هدایت ایجاد می

 کند. هدایتی ایجاد می

های اجتماعی سازی، مطلق افاضه وجود را رحمت گویند ولی افاضه وجودی که منجر به هدایت و جریانتفاوت صلو و رحمت

گوید و صلوات ای عین هم هستند. وقتی از صلو میکند. به لحاظ واژهشود را صلوات گویند و این خودش با نماز ارتباط میمی

شود و حکومت تشکیل کند و تبدیل به نظامات میدا میشود، رحمتی است که تعیین پییعنی رحمت خاصی که نازل می

یافته است. صلوه صلوات رحمت شکلکنند. شوند و شکل پیدا میهای هدایتی ختم میهایی است که به نظامدهد. رحمتمی

ر چقدر نظام شوند. هخیلی بهم نزدیک میشوند. هم ذکر شکل یافته است. هر دو در شاکله داشتن و نظام داشتن با هم یکی می

های آموزشی درست ارتقاء یابد یعنی صلوات در عالم جاری شود بطور طبیعی صلوه والیی اسالم مثل اقتصاد توحیدی یا نظام

سازانه هستند و دارای درجه شود. این دو واژه حمد و صلوات مفاهیم بلندی هستند و بیشتر مفاهیم نظامهم در عالم جاری می

پذیر نیست. نماز جزء مؤثر از این اعتنایی به نماز امکانها با بیم قبلی که مطرح شد دارند. حذف بدیبلندتری نسبت به مفاهی

شود، در واقع در دستگاه مختصات هایی که در خصوص عمود الدین بودن نماز مطرح میشود. روایتصلوات محسوب می

صلوة شاخصه جاری شدن رحمت شکل یافته در جایی د. صلوات به آن نگاه شده است. حتما باید در نظام هدایتی نماز باش

 شود. می
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های حمد به سمت موضوعات هنری کشاند. بحثهای حمد و صلوات نماز را به سمت مباحث حکومتی و حاکمیتی میبحث

کشاند. و اجازه  دهد میرود. صلوات نماز را به سمت آبادانی و همه آنچه زندگی را شکل میای و تبلیغ میو کارهای رسانه

 ند. دهد یک زندگی به سمت حیات طیبه سوق پیدا کمی

آیید کنند. وقتی شما میکنند خودشان برای خودشان خانه درست میروند اولین کاری که میزنبورهای عسلی که به کوه می

کنید که از اول برود سراغ تولید عسل و صلوات چنین حالتی دارد. خیلی صلوات کنید به زنبور کمک میکندو درست می

دهیم ها هر کاری را در شهر خود انجام میشود. برای رفع محرومیتجا نماز شاخص میشود و در اینسازی میوارد مفاهیم نظام

زدایی فعالیت می کنند اگر برآیند کارشان به سمت باید به بحث نماز منتج شود. کسانی که در شهرهای مختلف برای محرومیت

به گسترش نماز شد احتمال موفقیت در کار باال می زدایی منجر اگر محرومیتنماز نرود چه بسا بیشتر به آن شهر لطمه بزنند. 

 این موارد باید مورد دقت قرار گیرد. رود. 

ای که کار در هر عرصهشود. های مختلف مطرح میگیرد بحث نماز در انواع عملیاتوقتی نماز به عنوان شاخص قرار می

صلوات است، صلوه باید شاخص ارزیابی آن دهید که اسمش کنید که یک رحمتی را به صورت شکل یافته ترویج میمی

 مفهوم صلوه عمود دین است باید محقق شود. شود. ای با نماز مشخص میباشد. یعنی میزان ثمربخشی هر کاری در هر عرصه

 دهند. ارتباط مؤثری بانماز با حمد و با صلوات، خشوع، ایمان، ذکر، عقل، احسان ارتباط پیدا کرد و یک منظومه تشکیل می

شود های پیوسته و وابسته هستند. این هفت مورد در بعد مفاهیم بودند. یعنی وقتی در مورد نماز مفهومی کار میهم دارند و مؤلفه

حقایق جاری در  لیشوند و هر کدام در جایگاه خودشان رکنی از ارکان زندگی انسان هستند. وها دارای اهمیت میاین مؤلفه

گیرند و باز  جاری در حمد، مثل ایمان و تفکر و عقل در ساختارهای ادراکی انسان قرار می رحمت، مثلمثل عالم هستند. 

کند مثل سجده، رکوع و قنوت و قرائت و تکبیر و نیت و اذان و نظامات عالم هستند. از طرفی گفته شد که خیلی قالب پیدا می

هستند. حتی قنوت شکل دارد. سجده شکل دارد. ایمان و حمد و های نماز می دانیم و دارای قالب اقامه که اینها را از مولفه

خشوع شکل ندارند و اینها مفهومی هستند. اجزاء نماز دارای شکل هستند ولی آنهایی که مفهومی هستند شکل ندارند. از 

 توان استفاده کرد. دار بودن در کارهای هنری میشکل

های نماز که مفاهیم نماز را به دسته در قالب مفاهیم و یک دسته هم مولفه بنابراین دو دسته واژگان برای نماز طرح شد. یک

اند. مثل اینکه دنیا را پشت سر حتی در روایات برای مثال برای تکبیره االحرام شکل قائل شدهکشند ولی شکل دارند. دوش می

 کند به اهلل.گذارد و اقبال میمی

توانید اجزاء را با خصوصیاتشان تعریف کنید. ابعاد شکل دارند و این هستند و شما میاجزاء نماز در واقع به نوعی ابعاد نماز  

سجده همان توان کل نماز را تعریف کرد. گیرند و با یک جزء میابعاد قابلیت مثل زدن دارند. این اجزاء کل را هم در برمی

 توان روی یک جزء تمرکز کرد. . بدین ترتیب مینماز است و قنوت همان نماز است ....همان نماز است که شکل یافته است
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 توان تعریف کرد. نماز را به اندازه اعضایی که دارد می

شود و در نهایت قرب و شهادت را نصیب توان خضوع و انقیادی در نظر گرفت که در اثر قرائتی به قیامی منجر میرکوع را می

 کند. فرد می

 رساند. ای فرد را به تسلیم و شهادت میاست با پروردگار که در اثر تبعیت خاضعانهسجده قربی است یا تقربی یا مالقاتی 

کنید و این نکته مهمی است. کسی که حسن این ماجرا در این است که برای نماز به اندازه اجزای نماز تعریف و شکل پیدا می

 قت کار سختی است. کند. چراکه شکل دادن یک حقیهنرمند است این موضوع را خیلی خوب درک می

فرایند نماز است که به صورت خیر یا ذکر  رست کردیم و در آن یکسری مفاهیم، یکسری ابعاد و جریاندر واقع یک مثلث د

شود ابعاد که مفاهیمی مانند خشوع، ذکر، ایمان، حمد و صلوات از مفاهیم هستند. ضلع دیگر میشکل یافته در نظر گرفته شد. 

االحرام و وجه سوم شاکله ذکر بود از یک سمت و مثل خیر بود از سر همان اجزاء بودند مثل رکوع، سجده، قنوت و تکبیره

 دیگر این وجه. 

 

 

 

 

ای تواند خیلی مطالب را بدست آورد. با این مثلث در هر سورهدانستن این سه وجهی خیلی کارآمد است و با دانستن آن می

 که وارد شوید پر از نکات مختلف خواهید شد. 

شود در واقع یک زندگی کلش میبینید و سجده هم دارد و در شاکله ذکر مثال در سوره مبارکه مریم مفاهیم رحمت را می

اش را تبدیل به نماز کرد. در واقع روی نیت و نماز. کاری که مادر حضرت مریم کرد و فرزندش را نذر خدا کرد کل زندگی

گیرد شکلی از ذکر دارد ولی متفاوت. اتفاقاتی که برای االحرام کار کرده است. همه اتفاقات که برای مریم شکل میتکبیره

 ای کار خاصی انجام دادند متناسب با آن لحظه. در شاکله ذکرختلف سوره در مواجهه با سوره اتفاق افتاد و در هر لحظهافراد م

مثال دعا کردن در سوره.  رحمت گیرید. بینید خیراتی که در سوره هست را مَثَل نماز میکنید. از پایین وقتی میاز باال نگاه می

گیرد. سالم هم در سوره جزء دعاست های مختلف میاز اجزاء اصلی هستند و سمت ابعادش حالت از باال و دعا از شاکله نوعا

شود. در حالت تفصیل شود. حقایق در اثر تنویع و تنوع مفاهیم نازل می. همین که در ذهن شما تنوع ایجاد شود، حقایق نازل می

 ر می گیرد. مفاهیم در بین آنها قرا

 مفاهیم پیوسته و وابسته 

 شاکله ذکر و مَثَل خیر  ابعاد / اجزاء

 نماز
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کند و در قمست ابعاد با از نماز باشد و اجزاء آن و در ضلع دیگر شکلی از نماز باشد که تعّین پیدا میشکل و مجرد مفاهیمی بی

 گوییم. که به آن شاکله خیر یا ذکر می

تواند تبلیغ نماز کند. نماز را تبلیغ کنیم با دلچسب بودن نمازها برای اگر نماز برای کسی جذاب و جالب باشد به طور طبیعی می

 ن و ارتقاء نمازهای خودمان.خودما

 خرد نباشد. تواند روی نماز دیگران بویژه خانواده اثر بگذارد. بشرط آنکه نماز افراد اعصابریزی روی نماز خود میبرنامه 

 توان کرد. باید حرف زد تا آنها را متقاعدخواهد نماز بخواند را کاری نمیای که بگوید نمیبچه مکلف چهارده پانزده ساله

توانند با فرزندانشان حرف بزنند. مهمترین کاری که باید در ها با فرزندانشان این است که نمیکرد. مهمترین مشکل خانواده

ها انجام داد در هر موضوعی این است که بتوانند با فرزند خود یک ربع تا بیست دقیقه صحبت کنند بدون اینکه به دعوا خانواده

 ای به نماز آنها داشت. توانند توصیهینکار را نکنند نمیختم شود. تا زمانی هم که ا

 های شما نسبت به موضوعی بیشتر شده است. شود این است که سوالنشانه اینکه علمی بر شما افزوده می

 شود. ای ابزار تحقق غرض آن سوره مینماز در هر سوره

 

 لیه السالم .....و ....انشاهلل اردوی بعدی .... مزین به نام امیرالمومنین ع

 الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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 های ایستاد اخوتنوشتهدست

 

 نیالحمدهلل رب العالم میبسم اهلل الرحمن الرح

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم

 بقره( 153) الصَّابِرِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اْستَعِینُوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاةِ  یَا

 که همراه با صبر است. ینماز دیبه نماز رو آور هایدر سخت یعنی

 .میشو دهیها کششدن گرهما را به سمت خدا بکشانند تا به نفع، و باز  دیبا هایسخت یعنی

 98آذر  12 والسالم

 نماز -مشهد  یاردو
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیربّ العالم الحمدهلل

 محمد و آل محمد یصل عل همالل

 هود۱۱۴   نیللذاکر یذلک ذکر ئاتیالس ذهبنیان الحسنات  لیالنهار و زلفاً من الل یاقم اصلوه طَرَف و

 برند. یم نیرا از ب ئاتیهستند که س ینمازها حسنات یعنی

را به جا آورد نماز  ینماز نینتوانست چن زیها را ببرد و ن یکه بتواند بد یو آن هم حسنه ا دینماز را حسنه ند یاگر کس یعنی

 را نشناخته و نخوانده است.

 والسالم

 مشهد-آذر14

 نماز یاردو
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیربّ العالم الحمدهلل

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم

 هود114     نیللذاکر یاقم اصلوه .... ذلک ذکر و

است. و آن رزق عبارتست  نیاست که رزق ذاکر  یبر، است خود ذکر و توجه یاش بد ییبایکه از فرط ز یتوجه به نماز یعنی

 .یکارآمد در زندگ اریو بس بایز یاز مشاهده مخلوق

 والسالم

 مشهد-آذر14

 نماز یاردو
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیرب العالم الحمدهلل

 مد و آل محمدمح یصل عل اللهم

 

 نباشد. یاز ذکر خاص خال یوقت چیکه خداوند نماز را در شب و روز قرار داده است تا ه باستیز چه

 

 .ردیگ یاز ذکر قرار م یانسان در حصن نگونهیا

 به روز است. کیاز شب که نزد یطرف روز و ساعات دو
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیرب العالم الحمدهلل

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم

 دهد. یبا عظمت حمد قرار م یاز جلوه ها یکیکند و آن را  یرتبط ماست م ییبایز شینماز آن را با حمد که ستا ییبایز
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 محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیرب العالم الحمدهلل  میبسم اهلل الرحمن الرح

لَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِ إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی رَبَّنا

 میابراه 37مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ 

 کرد. ایاقامه آن اح یتوان برا یدارد که منسک حجّ را م تیمچقدر نماز اه یعنی

 داد. رییآن محل سکونت را تغ یبرا دیدارد که با تیچقدر نماز اهم یعنی

 را تحمل کرد تا اقامه شود. یفراوان یها یارزد که سخت یاثر دارد که م یچقدر در زندگ یعنی

  نماز یاردو مشهد-آذر14  والسالم
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیربّ العالم الحمدهلل

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم

 هود114   نیللذاکر یذلک ذکر ئاتیالس ذهبنیان الحسنات  لیالنهار و زلفاً من الل یاقم اصلوه طَرَف و

 برند. یم نیرا از ب ئاتیهستند که س ینمازها حسنات یعنی

را به جا آورد نماز  ینماز نینتوانست چن زیها را ببرد و ن یکه بتواند بد یو آن هم حسنه ا دینماز را حسنه ند یاگر کس یعنی

 را نشناخته و نخوانده است.

 

 والسالم

 مشهد-آذر14

 نماز یاردو
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  میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیرب العالم الحمدهلل

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم

بود که کارش و کارشان شائبه توجه به  لیدل نیاقامه نماز انتخاب کرد به ا یبدون کشت را برا یالسالم واد هیعل میابراه نکهیا

 .ییآخرت گرا یاست برا یرزق یتوجه نینداشته باشد و چن ییاگرایو دن ایدن

 است. ییسوق دادن به نماز، سوق دادن به آخرت گرا پس
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   محمد و آل محمد یصل عل اللهم  نیرب العالم الحمدهلل  میبسم اهلل الرحمن الرح

 أَنَا اخْتَرْتُکَ َفاسْتَمِعْ لِما یُوحى وَ

 طه 14و  13ی   وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْر أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُدْنی إِنَّنی

 .یوح دنیشن یبرا دهیالسالم را برگز هیعل یحضرت موس خداوند

 کرده است. نییتب یاتصال دائم یخود و دستور به اقامه نماز برا یرا در معرف یعصاره وح و

 است. یوح دنیشن یاقامه نماز در راستا یعنی نیا

 خداوند شود  بسم اهلل یوح قیخواهد ال یهر که م پس
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 محمد و آل محمد یاللهم صل عل نیالحمدهلل رب العالم میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 آماده. یوح یاو را برا یاکند و گوش ه یم هیشب ایانسان را به انب نماز
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 محمد و آل محمد یاللهم صل عل نیالحمدهلل رب العالم میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 خداوند است. یارتباط دائم یبرقرار یحضور نماز در زندگ فلسفه
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 محمدوآل محمد یاللهم صل عل نیلمالحمدهلل رب العا میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 .نیریدستور داده شده و به تبع آن به سا ایاست که در وهله اول به انب یعمل نماز

 

 از جنس اعمال نبّوت است. یعمل ییگو


