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ﻧﯾﺎﯾش در ﻟﻐت ھﻣﺎن ﻧﯾﺎزش اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ادای ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧزد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﻣودن اﺳت  .آداب طرح ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧزد ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ِ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺧﺷﺎﯾﻧده اﺳت .
ﻧﻣﺎز ﻧﯾز در ﻟﻐت ھﻣﺎن»ﻧم آز« اﺳت  :اﺷﮏ طﻠب ! ھر آز و ﺣرص و ﺷﮭوﺗﯽ ﭼون ﺑﮫ ﻧﻣﺎز آورده ﺷود ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺷود:
ﻧﮫ آز! ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﺎز ﻗﻠﻣرو ﺗﺑدﯾل آز ﺑﮫ ﻧﮫ آز اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو رﺿﺎﺳت ﭼﮫ آن آز ادا ﺷود و ﭼﮫ ﻧﺷود در ھر
دوﺣﺎﻟت از ﻋطش آز ﺧروج ﻣﯾﮑﻧد و آرام ﻣﯽ ﮔﯾرد  .واﯾن راز »ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم« ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن اﺟﺎﺑت ﺑرای ﮔداﯾﺎن
ﺻورت ﻣﺎدّی دارد و ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺻورت روﺣﺎﻧﯽ  .ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮔداﯾﺎن ھم ظﺎھراً  .آﻧﮑﮫ اﺟﺎﺑت
ﺑﺎطﻧﯽ را درک ﻧﮑﻧد از ﻧﻣﺎز و ﻧﯾﺎﯾش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯾزار و ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود و زان ﭘس ﻧﻣﺎزش  ،ﻧﻔﺎق آور اﺳت و ﻣﺻداق
ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠّﯾن !
در ﻣذاھب ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺎﯾش آداب ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد و اﯾن ﺗﻔﺎوت آداب و اطوار و ﮐﻼم در ﺗﻔﺎوت درﺟﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت  .ﻣﺛﻼً ﻋﻣل
ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ھم در ﺷﺎﺧﮫ ای از ﻣذھب ھﻧدو ھﺳت و ھم در اﺳﻼم .و ﯾﺎ دﻋﺎی دﺳت )ﻗﻧوت( ﻧﯾز در اﮐﺛر ﻧﯾﺎﯾش ﻣذاھب
ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ ﺣﺿور دارد .
ﻧﯾﺎﯾش ﻣﺣور آداب ھﻣﮫ ﻣذاھب اﺳت اﻋ ّم از ﻣذاھب ﺳﺎﻣﯽ و ﺷرﻗﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺎﯾﺎﺋﯽ و اﯾراﻧﯽ .
ﻧﯾﺎﯾش ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ دارای ﭼﻧد ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ اﺳت  :ﺳﺗﺎﯾش ﺧداوﻧد  ،دﻋﺎ  ،ﺧﺷوع و ﻓﻧﺎ.
ﺗﺣول ﻧﻔس ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧود ﯾﮏ
ﻧﯾﺎﯾش ﻣﺧﻠﺻﯾن در دﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻧﯾﺎﯾش ﮔر را دﭼﺎر ﺗﺑدﯾل و ّ
ﻏﺎﯾت اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺣﺎﺻﻠش ﺑﻌدھﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﻌد از ﻣرگ آﺷﮑﺎر
ﺷود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﺛل  ،ﺻﻠوة ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ا ّﻣت ﻣﺣ ّﻣد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣﮑم ﻣﻌراج ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎی در ﺣﻖ اﺳت .
ﻧﯾﺎﯾش اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺿور ﺑﮫ ھم رﺳﺎﻧﯾدن اﺳت رﺳﯾدن ﻣﺧﻠوق ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﻖ و ﯾﺎ رﺳﯾدن وﺟود ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓﻧﺎ .و
ﯾﺎ رﺳﯾدن ﻓﻧﺎ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ وﺟود ﻣطﻠﻖ  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﯾﺎﯾش ھﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺣدّ از ﺗﻼش روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای وﺣدت وﺟود اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ
ﻧﻣﺎز و ﺻﻠوة ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﯾﮏ وﺿوء رخ ﻣﯽ دھد و ھﻣﭼون ﻧﻣﺎز در آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻧﻣﺎز ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای
ﭘرواز روح اﺳت ﺑﮫ اﻗطﺎر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻓرا رﻓﺗن از آن  .ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای رھﺎﺋﯽ روح از اﺳﺎرت ﺗن !
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺧﻠوص ﻧﯾﺎﯾش ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن اﺑزارھﺎی ﻧﯾﺎﯾش اﺳت ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔر ﺑرﺳد و ﺣﺗّﯽ از ﮐﻼم و
اوراد و ھر رﻓﺗﺎری ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮔردد  .ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی ﻣﺻداق ﯾﮏ ﻧﯾﺎﯾش ﺧﺎﻟص و ﻧﺎب و ﺑﯽ واﺳطﮫ اﺳت .
ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺧطر ﻧﯾﺎﯾش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھدف و اﻧﮕﯾزه اﺻﻠﯽ آن از ﯾﺎد ﺑرود و ﻓﻘط ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﺷود و ﯾﺎ
ﺣداﮐﺛر وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای اﺟﺎﺑت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد .
ﻧﻣﺎزھﺎ در ﻣذاھب از اﻧﮕﯾزه ﻓﻧﺎی از ﺧود و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑﺗدرﯾﺞ دور ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه دﻋﺎ ﺷده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺑدّل ﺑﮫ
رﯾﺎ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎز ﺿدّ ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ اﺷدّ ﮐﻔر را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
واﻗﻌﮫ داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن در ﻗرآن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﻣﺎزی ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﺑﯽ اﺑزار و ﺑﯽ وﻗت و ﺑﯽ ﻣﮑﺎن و در ھﻣﮫ ﺣﺎل اﺳت  .ﮐﮫ
ﻧﻣﺎز ﻣﺧﻠﺻﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آﻧﺎن ھر وﺟﮭﯽ وﺟﮫ ﺧداﺳت و ھر ﺟﺎﺋﯽ ﺟﺎی ﺧداﺳت و ھر ﻟﺣظﮫ ای ﻟﺣظﮥ ﺧداﺳت .
اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق ﻣﻘﯾم اﻟﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ وﺟودﺷﺎن ﻣﺣ ّل ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺧود ﻗﺑﻠﮫ ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎﺳت و اﺳﺗﻐراق در ذات .
ﻧﯾﺎﯾش ھﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای دﻋوت ﺧدا از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن اﺳت و ﺳﭘس ﺑﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن  .وﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﻧﯾّﺗﯽ از ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ
ﻓﯽ اﻟﺣﺎل اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺻداق »ﺑﺧواﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را « ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ  :ﻣرا دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾم ! ﻧﻣﺎز
ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧدا رﻓﺗن اﺳت و ﺳﭘس او را ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺧوﯾش ﺧواﻧدن  .واﯾن دو ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣرﺗﺑﮫ از ﻧﻣﺎز
اﺳت .
ﻧﻣﺎز ﻋﺻﺎره ﮐ ّل ﺟرﯾﺎن و واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﯾﺎ ﻣذھب ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .ﻧﻣﺎز ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟرﯾﺎن اﺳت  .ﻧﻣﺎز  ،ﻏﺎﯾت و
ﻣﻘﺻود ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻧﻣﺎز ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎﯾد از ﯾﺎد ﺧدا )ذﮐر( آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا اﻧﺟﺎﻣد .
ﻧﻣﺎز از ﺟﻧﺑﮥ دﻋﺎﺋﯽ اش از آﺳﻣﺎن آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣظﮭر دﻋﺎ از دﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ از
ﺳوی آﺳﻣﺎن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳوی دل ﻣﯽ ﮔراﯾد  .دﺳﺗﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و آﺳﻣﺎن اﺳت ﺗﺎ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺳوی دل ﺧوﯾش
اﺳت  .واﯾن ﮐ ّل ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾﺎﯾش اﺳت .

٤

ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﮐﺎر در ﻗﻠﻣرو ﻧﯾﺎﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾد از آداب ﻧﯾﺎﯾش دﯾﮕران اﺳت  .ﻧﻣﺎز ﺗﻘﻠﯾدی ﺑﺳﺗر اﺷدّ ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق اﺳت
و ﻟذا ﻗرآن ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐرده اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن و دﯾﻧداران ﻣوروﺛﯽ و ﺳﮭوی و ادّﻋﺎﺋﯽ را  .و
ﻣؤﻣن طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻗرآن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾﻧش ﻗﻠﺑﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را در دل ﺧود اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد و از دل ﺧوﯾش
ﺑﺧواﻧد  .ﭘس ﺻﻠوة در اﺳﻼم ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋظﯾم اﺳت و ﻓﻘط ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺧداوﻧد را از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ دل
ﺧوﯾش آورﻧد  .واﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم ﻓﻘط در ﮐﺳﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دارای اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺑﺎﺷﻧد و در ﻋﺷﻖ و ارادت ﺑﮫ او
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد در دل داده ﮔﯽ ﺑﮫ او دل ﺧود را ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺳﭘرده ﺑﺎﺷﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻗﺑﻠﮫ ای زﻧده و اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻧد  .وﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص در ﻗﻠﻣرو اﻣﺎﻣت ﻣﻣﮑن آﻣده اﺳت  .آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺧداوﻧد را ﺑﮫ دل ﺧود
آورده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎء اﺳت و ﯾﺎ دل ﺧود را ﺑﮫ اﻣﺎﻣﯽ داده ﺑﺎﺷد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم  ،ﺑﯽ اﻣﺎم را
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر  ،ﻣوﺟب اﺷﻐﺎل و ﺗﺳﺧﯾر دل ﺑﮫ دﺳت ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟوداﺗﯽ دﯾواﻧﮫ
ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت و ﺻﻠوة ﺑﯽ اﻣﺎم ّ
ﭼون اﺑن ﻣﻠﺟم ھﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﭘرورد .
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت  .و اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا  .واﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻّ
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود .
آدﻣﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻣؤﻣن ﺷود و ﺑﭘرﺳﺗد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم را ﺣﺟّت ﺧدا ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ او ﺧداوﻧد
درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺻﻼﺗﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﺣداﮐﺛر دﻋﺎ و ﻧﯾﺎﯾش ﻏﯾر ﺻﻠوة
اﺳت  .زﯾرا ﺻﻠوة ﮐﻣﺎل ﻧﯾﺎﯾش و ﻧﻣﺎز اﺳت .
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوة ﻏﯾر ﻣؤﻣن ﺳراﺳر ﻏرق در ﺷﮑﯾّﺎت و وﺳواس و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻋذاب اﺳت و ﻓرد ﭘس از ﻧﻣﺎزش دو
ﺻد ﭼﻧدان ﻣﺗﺷﻧّﺞ ﺗر و ﺑﯽ ﻗرار ﺗر اﺳت و ﺗﺎ ﺟﻧون ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .
اﺑراھﯾم)ع(

ﺑﻌد از

اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم در ﺻﻠوة اﺳت ﯾﻌﻧﯽ داﺋم اﻟﺻﻠوة .و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾد
ذﺑﺢ ﻋظﯾم ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن دﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺷده اﺳت .
ﺻﻠوة  ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺣدّ از ﻧﯾﺎﯾش در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺑﺎزی ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼﯾش
ﺷده اﻧد و ﺑﮫ اﺷدّ ﮐﻔر ﮔراﺋﯾده اﻧد  .وﺗوﺑﮫ از اﯾن ﮔﻧﺎه ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳر آﻏﺎز ﺗوﺑﮥ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﺷد .

 – ٢اﺳرار اذان و اﻗﺎﻣﮫ
اذان ھﻣﺎن اذن ﻧﻣﺎز اﺳت اذن ورود اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼً ﺻﻠوة در ﻟﻐت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺷدن و داﺧل ﺷدن اﺳت .
ﺗﻘرب و دﺧول ﺑرای ﻣﺧﻠﺻﯾن )اﻣﺎﻣﺎن( ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮑﯽ و ورود ﺑﮫ دل ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور ﺧداﺳت و ﺑرای
اﯾن اذن ّ
ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮑﯽ و ورود ﺑﮫ دل اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت  .ﭘس ﻗﺑﻠﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘﯾﻘت ﻗﺑﻠﮫ اﯾﻧﺳت وﻟﯽ
ﺑﮭرﺣﺎل ﻓردی ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗد زﯾرا ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﺳو ھﻣﺎن ﻗﺑﻠﮫ ھﺎﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﻣذاھب ﻣﺗﻔﺎوت وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣﺎﮐﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن اﻧﺳﺎن ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداوﻧد را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣوﺣّد ﺷده اﻧد  .واﯾن ﻗﺑﻠﮫ در اﺳﻼم و ﻣذاھب ﺳﺎﻣﯽ  ،ﮐﻌﺑﮫ در ﺷﮭر ﻣﮑّﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت
اوﻟﯾن ﺧﺎﻧﮫ آدم ﭘس از ھﺑوط ﺑر
اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﻗﺑل از آن ﺣرﯾم ﺧﺎﻧﮥ ھﺎﺟر ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از آن ﮔوﺋﯽ ّ
روی زﻣﯾن ﺑوده اﺳت  .اﯾن ﻗﺑﻠﮫ  ،ﺳﻣت و ﺳوی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﯾر اﻣﺎﻣت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود و ﯾﮏ ﻣؤﻣن
ﺧود را ﺑﺎ ﮐ ّل اﯾن ﺟرﯾﺎن ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن از ھر ﺣﯾث ﻣﺎدّی و
ﻣﻌﻧوی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﮔذرد و اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و اﻣر ﺗﮑﺎﻣل ھم اﻣری ذاﺗﺎ ً ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش رﺳﺎﻧﯾده و آﻧﮕﺎه از اﯾن ﺳﮑوی وﺟود ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرواز ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧروج از ﻣﮑﺎن اﺳت .

* ﷲ اﮐﺑر :
اذان ﺑﺎ ﷲ اﮐﺑر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﻗرار ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﺑرﺗر اﺳت از ھﻣﮫ ﭼﯾز و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن و ﻧﯾز ﺑرﺗر
ﺗﺻورات ﻣن و ﺑرﺗر اﺳت از ﮐ ّل ﻣن  .و در ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .
اﺳت از ﮐ ّل ﻓﮭم و
ّ
ً
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺗﮑﺑﯾر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﻻﺑﻼی ﻣراﺣل و ﻣراﺗب ﻧﻣﺎز ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺗﻣرا ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﯾن اﻗرار از
ﻗﻠﻣرو ﻣﻧﯾّت ﺣﻘﯾر ﺑﺷر ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﯾﮕری اﯾن »ﻣن« اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از ﻣرز وﺟود طرد ﻣﯽ
ﮔردد و ﺗن ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﯽ ﻣن ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا آﻣﺎده ﭘذﯾرش و درک ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .

٥

و ا ّﻣﺎ ﺗﻌداد ﺗﮑﺑﯾر )ﷲ اﮐﺑر( ﺣداﻗﻠّش ﭼﮭﺎر و ﯾﺎ دو در اﻗﺎﻣﮫ اﺳت وﻟﯽ ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾد آﻧﻘدر ﺗﮑرار ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﺎھد اﻧﮭدام
»ﻣن« از ﺗن و دل و ﺟﺎن ﺧود ﮔردد  .ﷲ اﮐﺑر ﭼون ﮔردﺑﺎدی ﺑﺎﯾد وﺟود ﻧﻣﺎزﮔزار را از ھر ﭼﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﻻروﺑﯽ و ﭘﺎک
اول ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧرش ھﻣﯾن ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧﻣﺎزﮔزار را از ﺧود ﺑﯽ ﺧود
ﺳﺎزد  .ﻣﯾزان اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة از ّ
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾزان اذن ورود اﺳت ﺑﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن و ﯾﺎ دل اﻣﺎم ﺧوﯾش .
ﺗﻘرب ﯾﺎ ورود ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻧﻣﺎز ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﯾﮭوده و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﮑﺎه اﺳت ﻣﺛل
ﺑدون ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای از ﺗﮑﺑﯾر ھﯾﭻ ّ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آب آب ﻣﯽ ﮔوﯾد و ھﯾﭻ آﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﻧوﺷد .
ﷲ اﮐﺑر ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﺳت واﻗﻌﮫ اذن ! اﯾن اذن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺧود ﺑراﻧدازی ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﷲ اﮐﺑر ! ﭘس ﭼﮫ
ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ھزار ﺑﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود و ﺗﺎ اﺣﺳﺎس اذن ﺣﺎﺻل ﻧﯾﺎﻣده ﻓرد اداﻣﮫ ﻧدھد  .اﯾن اﺣﺳﺎس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در دل ﻓرد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد
ﺑﺎﯾد ﺷﻧﯾده ﺷود ﮐﮫ  :ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد !
و ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن ﻧدا را ﻧﺷﻧﯾده ﻧﻣﺎز را اﻗﺎﻣﮫ ﻧﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺷﮑﻧد و ﺑرود دﻧﺑﺎل ﮐﺎرش و ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕوﯾد :
ﺑرو ﮔﻣﺷو ﺗﺎ ﻣﻘﺑول آﺋﯽ ! ﺗو ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﭼﺎق و زﻣﺧﺗﯽ و از اﯾن درب ﻧﻣﯽ ﮔذری  .ﺑرو و ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧودت ﺑرس !

* اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ّ ﷲ :
ﭼون ﺑﮫ ذﮐر ﷲ اﮐﺑر از ﺧود ﺑﯽ ﺧود ﺷدی و ﭼﺷم ﺑﮫ ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ او ﮔﺷودی ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟز ﷲ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش
و دوﺳت داﺷﺗن ﻧﯾﺳت و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺟز او را از ﺗن و دل و ﺟﺎﻧت .
ﷲ در ﻣﻌﻧﺎ ھﻣﺎن »ال ﻻ« اﺳت آن ﻻی ﻣﻌروف و ﻣطﻠﻖ  .آن ﻧﮫ اﺑدی  ،آن ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾد و ھﺳﺗﯽ اش
در ھﺳﺗﯽ ﺗو و ﺟﮭﺎن ﺗو ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﯽ .
ﷲ اﮐﺑر ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی »اﻻ ﻻ « اﺳت ﮐﮫ ازھر ﭼﮫ ھﺳت و ھﺳﺗﯽ ﻓراﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ازﺣواس و ھوش و ادراک ﺗو ﺑرﺗر
اﺳت .
ﺑﺎﯾد ﺷﮭﺎدت دھﯽ ﮐﮫ ﺟز »ﻧﯾﺳﺗﯽ« ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت  .واﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺗوﺳت  .واﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و اذن ورود اﺳت .
ﺑﺎﯾد ﺷﮭﺎدت دھﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﮕوﺋﯽ و ادّﻋﺎ ﮐﻧﯽ  .واﯾن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ از ذات »اﻻ ﻻ « ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .ﺧود ال
ﻻ ذاﺗﺎ ً اﮐﺑر و ﺑرﺗر اﺳت از ﺗو و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .
ﭘس اﮔر ﺷﮭﺎدت دھﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﷲ و ﻻﻏﯾر وﻟﯽ ﺑر اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺑﯾﻧﺎ ﻧﺑﺎﺷﯽ دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ رھﺎ
ﮐﻧﯽ و ﺑروی .
ﺗو اﯾن ﭘرﺳﺗش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﺎﯾد در وﺟود اﻣﺎﻣت ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده ﺑﺎﺷﯽ و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﯽ  .ﺷﮭﺎدت
از دﯾدن اﺳت و ﻧﮫ ﺷﻧﯾدن  .ﺗو ﺑﺎﯾد ﺑرﺗری ﻣﺣض ﺧدا را در اﻣﺎﻣت ﺷﮭﺎدت داده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدای اوﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻧﮫ ﺧدای ﺗو  .ﭘس اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻣﮑ ّﻣل اﻗرار ﺑﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت :ﻧﻔﯽ ﺧدای ﺧودی و اﻗرار ﺑﮫ ﺧدای دوﺳت.
و اﯾن دوﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﺧودی ﺗو را از ﺗو ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد ﮐﮫ ھﻣو ﺷﯾطﺎن ﺗوﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .اﯾن ﺧود
ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ و ﻓﻘط در وﺟود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن راز آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ ﺧدای ﺗو اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻓﻘط
ﺧدای دوﺳت ﺗوﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت .
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم در ﺻﻠوة ﺧودش اﺑﻠﯾس ﻧﻔس ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
درﻗرآن آﻣده اﺳت  .ﺻﻠوة ﺑﯽ اﻣﺎم ورود ﺑﮫ دوزخ و ﺳﻧﺧﯾّت ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺻﻠوة ﻣؤﻣن ﺻﻠوة ﺷﮭودی اﺳت و او در ھﻣﮫ ﻟﺣظﺎت ﺟﻣﺎل اﻣﺎﻣش را در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود دارد و ﺷﮭﺎدت
ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺧداﺋﯾّت ﺧدای دوﺳت و ﻧﻔﯽ ﺧدای ﺧودش .
و اﯾن ﺷﮭﺎدت دوﺑﺎر اﺳت ﻻاﻗل  :ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﺧدای ﺧود و ﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺧدای دوﺳت .

* اﺷﮭد انّ ﻣﺣ ّﻣدا ً رﺳول ﷲ :
و اﯾن ﻧﯾز ﺷﮭﺎدت دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﺷﺎھدۀ ﻋﯾﻧﯽ دﯾﮕری درﺑﺎرۀ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾده
اﺳت و رﺳول اﯾن ﺷﻧﺎﺧت اﺳت  .اﯾن رﺳول ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ اﺳت ﮐﮫ او را دﯾدار ﮐرده اﻧد  .وﻟﯽ
٦

ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﻌد از ﺣﯾﺎت ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ رﺳول ﷲ اﺳت ؟ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ را
دﯾده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ او ﻣﺣﺷور ﺑﺎﺷد و آل او ﺑﺎﺷد  :ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣد ! آل ﻣﺣ ّﻣد ﻓﻘط ﺧﺎﻧدان و ﺷﺟره او ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از
ﺷﺟره اش ﮐﮫ آل او ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﭼون ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از آل و اھل ﺑﯾت اوﺳت  .رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣدی در آل ﻣﺣ ّﻣد در طول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھر ﺟﺎی زﻣﯾن و زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺣﺷور ﺑﺎﺷد ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت
ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ رﺳﺎﻟت او داد ﺗﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﻣﺗّﺻل ﮔردﯾد زﯾرا او ﻣظﮭری از رﺳﺎﻟت
ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت .
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣﺟّت ﻋﯾﻧﯽ و ﺑﻼﻏت ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎ اﺳوۀ اﺧﻼق ﺣﺳﻧﮫ ﺧود  ،ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣوﺿوع
»اﺷﮭدان ﻣﺣ ّﻣدا ً رﺳول ﷲ « ھﺳﺗﻧد  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣظﮭری از ﻣﮭر ﻣﺣ ّﻣدی و ﻓﻘر ﺑﺎ ﻓﺧر و ﺻدق ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ
ﺣﺟّت و ﺑﻼﻏت )رﺳﺎﺋﯽ( ﮐﻼم در ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺧود ﻣظﮭر ﮐﻼم ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﺑواﺳطﮫ وﺟود آﻧﮭﺎ ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت
دﯾن ﻣﺣ ّﻣد اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﺷود  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺧود ﻣﺣ ّﻣد)ص(  ،ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن او رﺳﯾده اﻧد  .واﯾﻧﺎن
ﻋﻠّﯾﯾن )ﻋﻠﯽ واران( زﻣﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد  :ﻣﺣ ّﻣد – ﻋﻠﯽ ھﺎ !
اﻟزﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ »ﯾﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ « اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در آﺧر ا ّ
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ذﮐر ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧر ّ
ﻟزﻣﺎن رﺳﺎﻟت
و اﻣﺎﻣت در ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ اﺳت و ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ظرﻓ ّﯾت ظﮭور اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم
زﻣﺎن و ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺷرﯾّت اﺳت  .و اﯾﻧﺎن ﺳرﺑﺎزان اوﯾﻧد  .واﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد آن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻣﺣ ّﻣد)ص( ،ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد
ﺧدا از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف ﺑرﺗر اﺳت .
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻓردی ﮐﮫ در اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :اﺷﮭد انّ ﻣﺣ ّﻣدا ً رﺳول ﷲ  ،ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﻓرد ﺧﺎﺻّﯽ را ﻣورد ﺷﮭﺎدت و ﺗﺻدﯾﻖ
ﻗرار دھد ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ او ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣ ّﻣدی وارد ﺷود  .اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اذن ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣ ّﻣد اﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ آل
ﻣﺣ ّﻣد  .اﯾن ﻓرد ھﻣﺎن اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر ﻣﻌرﻓت و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯽ وار اﺳت ﮐﮫ زﻧده اﺳت و ﻟذا ﺷﮭﺎدت ﻋﯾﻧﯽ دارد و ﮔرﻧﮫ ﭼﮫ
ﮐﺳﯽ ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ را دﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ رﺳﺎﻟت او دھد  .آﻧﺎن ﮐﮫ در ﻋﺻر اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ رﺳﺎﻟﺗش را دﯾده
ﺑودﻧد ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺷﮭﺎدت دادﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻧﺎدﯾده ھﺎ .
دوم ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ
و اﯾن ﺷﮭﺎدت ھم دوﺑﺎر اﺳت  :ﯾﮑﯽ ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﺣ ّﻘﺎﻧﯾّت اﻣﺎم و ﭘﯾر زﻧده اﺳت و ّ
اول اﺳت .
ﮐﮫ ﻣﻌﻠول ﺷﮭﺎدت ّ
ﺷﮭﺎدت ﺑر رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣد)ص( در واﻗﻊ ﺷﮭﺎدت ﺑر رﺳﺎﻟت ھﻣﮫ ﻣﺧﻠﺻﯾن و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﻌد و ﻗﺑل از ﻣﺣ ّﻣد)ص( اﺳت .
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺧود ﻣﺣ ّﻣد)ص( ھم ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎزش اﯾن ﺷﮭﺎدت را ﺑر رﺳﺎﻟت ﺧودش ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﻓرﻣود :ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھم ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد
رﺳول ﺧداﺳت ؟ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺧﯾر ! اﯾﺷﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﯽ ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ  :ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھم ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ھﺳﺗم ! و ﺷﺎﯾد ھم اﺻﻼً
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ادای ﭼﻧﯾن ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﻧداﺷﺗﻧد  .ھﻣﯾن اﻣر درﺑﺎرۀ ﺷﮭﺎدت ﺑر وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( درﺑﺎره ﻧﻣﺎز ﺧود ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺻداق دارد.
ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺑﺎرۀ ﺗﺷﮭّد و ﺳﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎزھﺎ ﻧﯾز وﺟود دارد  .از ھﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ھر ﻓردی
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﺟودی او ﺗﻔﺎوت دارد و ﻟذا ﺗﻘﻠﯾد از آداب و اطوار و اوراد ﻧﻣﺎز ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت و ھر ﻣؤﻣﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آداب و ﮐﻼم آن را از اﻣﺎم زﻧده اش ﺑﯾﺎﻣوزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐژ راھﮫ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻧون ﻧرﺳد و ﺑر ﻋﻣل و اوراد و
دﻋﺎھﺎی ﺧود ﻣﻌرﻓت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑداﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻧظورش ﭼﯾﺳت .
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎدﻧد ﮐﮫ ﺗداﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت و اﻟﻔﺎظ در ﻧﻣﺎز ﻣوﺟب اﺑطﺎل ﻧﻣﺎز
ﺣﺎل
ّ
اﺳت  .وﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط اﯾن ﻧﻣﺎزھﺎی ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺷﺄن ﻧزول »ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠ ّﯾن« اﺳت .

وﻟﯽ ﷲ :
* اﺷﮭد انّ ﻋﻠﯾّﺎ ً ُ
اول اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت و ﺳﭘس ﻋﻠﯽ
اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭﺎدت ﻗﺑل اﺳت و آن ﻋﻠﯽ ﮐﮫ وﻟﯽ ﷲ اﺳت در درﺟﮫ ّ
اﺑن اﺑﯾطﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن آن اﻣﺎم زﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﻟذا اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻧﯾز دوﺑﺎر اﺳت .
در آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﺷﮭﺎدت ﺑر رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣد و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﮭﺎدت ﺑر رﺳﺎﻟت و وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت زﯾرا در
اﯾن دوره رﺳﺎﻟت ﺧﺗم ﺷده و در ﻗﻠب اﻣﺎﻣت ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .و ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﮫ درﺟﺎت ﺷﺄن ﻧزول اﯾن ﺷﮭﺎدﺗﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﻌرف رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣدی و وﻻﯾت ﻋﻠوی اﺳت .
ﻣظﮭر و ّ

ﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻠوة:
* َﺣ ّ
ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی اﯾن اﻣر اﯾﻧﺳت  :زﻧده ﺷوﯾد ﺑر ﺻﻠوة ! ﮐﮫ در اﺻطﻼح ﻓرھﻧﮓ ﻋرب ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ  :ﺑﺷﺗﺎﺑﯾد ﺑرای ﻧﻣﺎز!
وﻟﯽ اﺻل اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھﻣﺎﻧﺎ زﻧده ﺷدن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا در ﺣﻘﯾﻘت
٧

ﻣرده اﺳت وﺣداﮐﺛر ﺣﯾﺎت او ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روح ﻣرده اﺳت و روح اﻧﺳﺎﻧﯽ )اﻟﮭﯽ( ھﻧوز در او زﻧده و ﺑﯾدار
ﻧﺷده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻓﻘط در دﯾن رخ ﻣﯽ دھد .
ﺣﯽ اﺳت و زﻧده ﻣطﻠﻖ و ﻧور زﻧدﮔﯽ
و زﻧده ﺷدن ﺑر ﺻﻠوة ﮐﻣﺎل زﻧدﮔﯽ اﺳت زﯾرا اﺗّﺻﺎل و ﺣﺷر ﺑﺎ ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ ّ
اﺳت .
و اﯾن ذﮐر ﻧﯾز دو ﺑﺎر اﺳت زﯾرا دو ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣوج از زﻧده ﺷدن اﺳت  :زﻧده ﺷدن ﺑﮫ ﻧور
ﻣﺣ ّﻣد)ص(  :زﻧده ﺷدن در وﺟود اﻣﺎم و زﻧده ﺷدن در ﺧوﯾﺷﺗن.

ﻋﻠﯽ)ع(

و زﻧده ﺷدن ﺑﮫ ﻧور

ﻣﻌﻧﺎ و راز دﯾﮕر ﺗﮑرار ھﺎ در ﻧﯾﺎﯾش ھﺎ و ﻧﻣﺎزھﺎ و دﻋﺎھﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺗﺧم ﻧﺳﯾﺎن و ﻏﻔﻠت و ﺳﮭوﯾّت اﺳت و ﺑﺎ ھر
ﺗﮑراری ﺗﯾﻐﯽ ﺑر ﭘرده ﻧﺳﯾﺎن ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺧود را ﺑﯾدار و ھوﺷﯾﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﺗﮑرار در اﻣور دﻧﯾﺎ ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت و ﺳﮭوﯾّت و ﻧﺳﯾﺎن و ﻣرگ و ھﻼﮐت اﺳت وﻟﯽ ﺗﮑرا در اﻣور دﯾﻧﯽ و ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت
ﻣوﺟب ﺑﯾداری و اﺣﯾﺎی ﺗن و دل و ﺟﺎن و روح اﺳت  .و اﯾن ﺗﮑرار اذﮐﺎر و اوراد ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﺧود
آﮔﺎھﯽ ﺧﺎﺻﯾّت اﺣﯾﺎﮔری دارد و ﮔرﻧﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺧودی ﺧود ﻣوﺟوداﺗﯽ دﻧﯾوی ھﺳﺗﻧد وﺑﯽ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت دو ﺻد
ﭼﻧدان ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻓرد را ﻣﻧﺎﻓﻖ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی در ﺳورۀ ﻣﺎﻋون ﻣورد ﺳرزﻧش ﺧداﺳت و
از ﻋﻼﺋم اﻧﮑﺎر دﯾن اﺳت .
ﺷرﻧد  .وآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷ ّر اﻣور را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻌرﻓت اﺳت .و ﺷدّت
ھﻣﮫ ﻣوﺟودات و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺟﮭﺎن دارای ﺧواصّ ﺧﯾر و ّ
ﺷرﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ
و
ﺧﯾر
ّ
د
اﺷ
دارای
اﻟﮭﯽ
اذﮐﺎر
و ﻣﯾزان ﺧﯾر و ﺷر ھر ﭼﯾزی ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻧﻣﺎز و
ّ
ﺷر آن را دﻓﻊ ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﺷدّ ﺧﯾرش رﺳﯾد  .وﻟذا ﻧﻣﺎز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت اﺷدّ ﺷرارﺗﮭﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺗوان اﺷدّ ّ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺷدّ ﺷرارﺗﮭﺎ از آدﻣﮭﺎی ﻧﻣﺎزﺧوان ﺟﺎھل ﭘدﯾد آﻣده اﺳت :اﺑن ﻣﻠﺟم ھﺎ و ﺷﻣر ھﺎ !
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﮔر اﻧﺳﺎن را زﻧده ﻧﮑﻧد ﻣﯽ ﮐﺷد .

*ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح :
ّ
ﯾﻌﻧﯽ زﻧده ﺷوﯾد ﺑر رﺳﺗﮕﺎری و ﯾﺎ ﺑﺷﺗﺎﺑﯾد ﺑرای رﺳﺗﮕﺎری :رﺳﺗﮕﺎری ھﻣﺎن رﺳﺗن اﺳت و رھﺎ ﺷدن از »ﻣن« و ﻣﻧﯾّت
ﺗﺻور ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ  ،ﺗن ﻧﯾﺳت ﻣن اﺳت  .ﺗن اﻧﺳﺎن ظرف ﺣﺿور ﺧداﺳت
ھﺎ  .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﻧدان روح اﺳت ﺑر ﺧﻼف
ّ
ﭘس وﺳﯾﻌﺗرﯾن ظرﻓﮭﺎ و ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و ﻗﻠﻣرو ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت و از ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر اﺳت  .اﯾن »ﻣن« اﺳت
ﮐﮫ ﺗن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮔور روح ﻧﻣوده اﺳت و اﻧﺳﺎن را زﻧده ﺑﮕور ﮐرده اﺳت .
ﺑﺎ ﺧروج ﻣن از ﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﺳت رﺳﺗﮕﺎری .

ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯾر اﻟﻌﻣل :
* ّ
ﯾﻌﻧﯽ زﻧده ﺷوﯾد ﺑر ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن اﻗﺎﻣت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و اﻗﺎﻣت ﺑﺷر در ﺧدا :
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن و ﺧدا  .واﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣل اﺳت.

* ﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺻﻠوة :
ﯾﻌﻧﯽ ﻗد و ﻗﺎﻣت وﺟود را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾد و آﻣﺎده ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧدا ﺷوﯾد .اﯾن ﻗد و ﻗﺎﻣت ﺟز ﺑﺎ اﻣﺣﺎی »ﻣن« از ﺗن ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣﯾﺷود.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﻣت ﺗن اﻧﺳﺎن را ﺷﮑﺳﺗﮫ ھﻣﺎن »ﻣن« اﺳت ﮐﮫ ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت .
ﺻﻠوة ھﻣﺎن ﺗن ﺑﯽ ﻣن اﺳت .
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﻏﺎﯾت ﻣﻌراﺟش ﺑر آﺳﺗﺎن دوﺳت ﮐﮫ رﺳﯾد دوﺳت را ﻧﯾﺎﻓت و ﭘرﯾﺷﺎن ﺷد ﺗﺎ ﺳروﺷﯽ ﮔﻔت  :ﭘروردﮔﺎرت
ﺑر ﺻﻠوة اﺳت  .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘرﺳﯾد او ھم ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد آری  :ﺑر ﻋﻠﯽ !
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ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣ ّﻣد ھم ﺑر ﺧداوﻧد  .و ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﻠﯽ
و ...
ﭘس ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ھم ﺑر اﻣﺎم ﺧود وارد ﺷوﯾد !
ﺻﻠوة ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﮫ ﻋﺷﻖ !

* ﷲ اﮐﺑر  .ﷲ اﮐﺑر  .ﻻاﻟﮫ اﻻ ّ ﷲ :
ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺗﮑﺑﯾر ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﺧود را ﻧﻔﯽ و او را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اذن ورود ﻣﯽ ﺧواھﯾم .

* ﻧﯾّت
ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎن زﻧده و آﮔﺎه از اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل و ﻣرده در ﻧﯾّت اﺳت .
اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و زﻧده ﺑﮫ دﯾن و دل ﺑرای ھر ﮐﺎر ھرﭼﻧد ﮐوﭼﮏ ﻧﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾّت را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑر
زﺑﺎن آورد ﺗﺎ ﮔوش ﺧودش ھم آن را ﺑﺷﻧود .
»ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد وﻟﯽ ﺑر زﺑﺎن آورﯾد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھداﯾت ﺷوﯾد  «.ﻗرآن -
اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻣﻧظور و ﺑﯽ ﻧ ّﯾت ﯾﮏ اﺣﻣﻖ و دﯾواﻧﮫ و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺳت و ﺑوﻟﮭوس .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﻧظر ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧدا
و اﻣﺎم ﺧود ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﻧظر ﺧدا ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت  .ﻣؤﻣن ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑداﻧد ﮐﮫ در ھر ﻋﻣﻠﯽ و در ﺑﮭﺗرﯾن
اﻋﻣﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة ﭼﮫ ﻣﻧظوری دارد  .آن ھم در ھر ﻧوﺑت اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧظور و ﻧﯾّت ﺧود را اﺻﻼح و ﮐﺎﻣل و
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ « ﺳﮭو و ﭘوچ ﺷود .
زﻻل ﺗر ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﮕذارد اﯾن ﻧﯾّت ﺗﺣت اﺻطﻼح » ّ
ﺗﻘرب ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎم و ﮐﻼن اﺳت و اھل ﺻﻠوة ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻣﻧزﻟﮕﺎھﯽ در ﺑﯾن راه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﺧرﯾن
ّ
وﺿﻊ ﺧود را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ھدﻓش را ﺑرای ﺧود واﺿﺢ ﺗر ﮐﻧد و ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت راه را ﺑﺎ اﻣﺎم و ﺧداﯾش ﺑﺎز ﮔوﯾد
و ﯾﺎری ﺟوﯾد .
ﻧﯾّت آﺳﺗﺎﻧﮫ ورود اﺳت  .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آدﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﭼون دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ھﻣﺎن ﺑدو ورودش
ﺳرﮔردان و ﮔم ﻣﯽ ﮔردد .
ﻧﯾّت ﺑر ﺻﻠوة ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻋرش ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﮏ ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل و ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ روزﻣره اش
وارد ﺷده و ﭼون ﻧوری ﺳﺎﻋﺎت و اﯾّﺎم و ﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻋﻣرش را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﻣﺎزش ھﻣواره ﻧﯾّﺗﯽ واﺣد دارد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در راه ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھﺎﻟﮏ
و ﺳﺎﻗط اﺳت و اﯾن ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن دﯾن و ﻣورد ﺧﺷم ﺧداﺳت  :ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن!
ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ در ھر ﻧوﺑت و ﺑﻠﮑﮫ رﮐﻌت از ﻧﻣﺎزش ﮐﺎر و ﺑﺎر و ﺣرف و دﻋﺎی ﺗﺎزه ای دارد زﯾرا در راه اﺳت و ھر
آن دﭼﺎر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟدﯾدی اﺳت .
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﮐﮫ دارای اﻣﺎم اﺳت و ﺧدا را از اﻣﺎﻣش ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد در واﻗﻊ طﻠب ﻧزدﯾﮑﯽ
وﻟﯽ آن ﻧﯾّت ﮐ ّﻠﯽ ّ
ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ دل اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت .واﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت .اﻣﺎم درب ورود ﺑﮫ ﺻﻠوة اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺧود را ﻧﻘطﮫ ﺑﺎی ﺑﺳم ﷲ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺳر آﻏﺎز ﮔﺷﺎﯾش و ﻓﺗﺢ و ورود ﺑﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ
اﻣﺎم را در ﺻﻠوة راه ﻧﯾﺳت .
ھر ﺳﻔر و راھﯽ دارای ﻣواﻧﻊ و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ اﺳت و ﯾﮏ ﻣؤﻣن در ھر ﻧﻣﺎزی ﺑﺎﯾد ﻧﯾّت دﻗﯾﻖ و ﻣﻌﯾّن ﺑرای رﻓﻊ اﯾن
ﻣواﻧﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ھر رﮐﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﺟﮭﺎد و ﮔﺷﺎﯾش اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺻﺑر ﺑر ﺻﻠوة را
ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺷر داﻧﺳﺗﮫ اﺳت  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﺎری دھﯾد ﺧود را ﺑر ﺻﺑر و ﺻﻠوة  .وﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﮐﺑﯾری اﺳت و
ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻّ ﺑر ﺧﺎﺷﻌﯾن » :و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯾﻠﻲ ﻧدارﻧد« ﻗرآن-
ﺧﺎﺷﻌﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﻣﻘﺎﺑل اﻣﺎم و ﺧدای ﺧود  .ﺧﺷوع ھﻣﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﻣﺣﺎی »ﺧود«
اﺳت و ﺻﺑر و ﺟﮭﺎد ﺑر اﯾن ﺧود – ﺑراﻧدازی .
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ﻣؤﻣن در ﺻﻠوة ﻗدرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﺗواﻧد ﺑر ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﺧود را در ھزار ﺗوی ﻧﻔﺳﺎﻧﯾّت ﺧود ﮐﺷف
و ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد .
ً
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دارای ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎدی در ﺻﻠوة و زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻧﯾﺳت ﺑواﺳطﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﺳﺗﻣرا ﻏوﻟﺗر و ﺧودﭘرﺳت ﺗر و
ﻣﺗﮑﺑّرﺗر و آدﻣﺧوارﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد .
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺻﻠوة ﮐﺎرﮔﺎه ﺧودﮐﺷﯽ و ﺧود ﺑراﻧدازی اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺧود ﭘروری ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و
آدﻣﯽ ﺑر ﺧودش ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد  .واﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻣﺎل اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻓرد ﺑر ﺧود ﺳﺟده ﻧﮑﻧد ،
ﺧودی ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎﻣش را ﺧدا ﻧﮭﺎده اﺳت  .و اﯾن ﺧﺷوع و اﻣﺣﺎي ﻣﻧﯾت ﺟز در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ از درب ﺟﻣﺎل اﻣﺎم،
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﻲ ﺷود.

 – ٣ﺳوره ﻓﺎﺗﺣﮫ )ﺣﻣد(
طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧود ﻗرآن و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ،ﺳورۀ ﺣﻣد ﯾﺎ ﻓﺎﺗﺣﮫ ،ﻋﺻﺎره ﻗرآن و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزه آن اﺳت .وﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﭘﯾﺎﻣﺑر  ،ﻗرآن ﻧﺎطﻖ و زﻧده اﺳت ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﻋﺻﺎره ﻗرآن در ﺳورۀ ﺣﻣد اﺳت و ﻋﺻﺎرۀ ﺳوره ﺣﻣد در ﺑﺳم ﷲ
اﻟرﺣﯾم آن اﺳت و ﻋﺻﺎره آن در ﻧﻘطﮥ ﺑﺎی آن اﺳت و آن ﻧﻘطﮫ ﻣن ھﺳﺗم .
اﻟرﺣﻣن ّ
ّ
ﭘس در واﻗﻊ ھر ﮐﮫ دھﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺳوره ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد )در ﻧﻣﺎز( وارد ﺑر ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة اﺳت .
ﻋﻠﯾﯾّن و ﻋﻠﯽ واران ھر زﻣﯾن و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻠﯽ)ع( درب ورود ﺑﮫ ﺳورۀ ﺣﻣد و واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻣﺎﻣﯽ زﻧده و ھﺎدی اﺳت ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرآن ھداﯾت و رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﮫ
ﻗول ﻗرآن ﯾﺎ ﮔﻣراه ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ رﺳوا ﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﻓﮭم ﻗرآن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ادﺑﯾﺎت و ﻋﻠم ﮐﻼم و ﻓﻘﮫ و ﺗﻔﺳﯾر و
ﺣدﯾث و ﺗﺎرﯾﺦ و و  ...ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و اﻣﺎم اﺳت .
ﭼرا ﻧﺎم اﯾن ﺳوره ﻓﺎﺗﺣﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳورۀ ﮔﺷﺎﯾش  .ﯾﻌﻧﯽ درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن و ﺻﻠوة اﺳت .

اﻟرﺣﯾم
اﻟرﺣﻣن ّ
* ﺑﺳم ﷲ ّ
»ﺑﺳم« در ﻟﻐت ﻋرب ﯾﻌﻧﯽ »ﺑﺳوی« .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺳﻣت و ﺳوی آن ﭼﯾز را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد» .ﺳﻣﮫ«
ھﻣﺎن ﺳﻣت اﺳت .
ﭘس ﺑﺳم ﷲ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣت ﺧدا  .ﭘس »ﷲ« ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﺧداوﻧد اﺳت .
و ا ّﻣﺎ »ﷲ« ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻣت و ﺳوی ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯽ ﺳﻣت و ﺳوﺗرﯾن ﺳﻣت و ﺳوھﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﺳم ﺳﻠﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ اﺛﺑﺎﺗﯽ .
در واﻗﻊ ﺑواﺳطﮫ اﺳم ﷲ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ ﻣﯽ روﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﻔﯽ ﻣطﻠﻖ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﻓراﺳوی
ﺣس و ﻓﮭم و درﯾﺎﻓﺗﯽ  .و اﯾن ﻧﻔﯽ ای ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﻣطﻠﻖ اﺳت  .و ﻟذا ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﷲ ھﻣﺎن ال ﻻ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ھر
ّ
ﻻی ﻣﻌروف و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت  :ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌروف .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد و ﻋدم وﺟودش ﻣوﺟب
وﺟود و ﻣﻌروﻓﯾّت اوﺳت  .و ﭼون ھﺳﺗﯽ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﻠول ﺣواس و ادراک ﻣﺎﺳت ﻟذا ﻓﻘط در ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل و
ﻣﺳﺗﻣر ﺣواس و ھوش و ﻋﻠم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻓﮭم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ وادی ﻓﻧﺎ .
و ا ّﻣﺎ اﯾن وادی ﻣﺎ را ﺑﮫ رﺣﻣن و رﺣﯾم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﮫ وادی رﺣﻣت ﮐﮫ دو وﺟﮫ دارد  :رﺣﻣﺎﻧ ّﯾت و رﺣﯾﻣﯾت !
ﻓرق رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﭼﯾﺳت ؟ و اﺻﻼً رﺣم ﭼﯾﺳت ؟
رﺣم ﮐردن ھﻣﺎن ﭘروردن اﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﭼون ﭘروردن ﻧطﻔﮫ در َر ِﺣم  .ﭘس رﺣم ﮐردن ﭘروردن ﺑﮫ ﺗن و دل و ﺟﺎن
و ﺧون ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .اﯾن اﺻل رﺣم اﺳت .
ﻓرق رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﻣﺛل ﻓرق ﺣﺎﮐم و ﺣﮑﯾم اﺳت ﯾﺎ ﻋﺎﻟم و ﻋﻠﯾم و ﯾﺎ ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد  .ﺣﺎﮐم و ﻋﺎﻟم و ﺷﺎھد ِ ﺑر ﭼﯾزی و
ﺣﮑﯾم و ﻋﻠﯾم و ﺷﮭﯾد در ﭼﯾزی .
رﺣﻣﺎﻧ ّﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘروردن ﭼﯾزی در ﺑﯾرون از ﺧوﯾﺷﺗن و از ﺑرون آن ﭼﯾز اﺳت  .و رﺣﯾﻣ ّﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘروردن ﭼﯾزی
در درون ﺧوﯾﺷﺗن و در درون آن ﭼﯾز اﺳت و ﭼﯾزی را ﺑﺎطﻧﺎ ً ﭘروردن  :رﺣﻣت ظﺎھری و رﺣﻣت ﺑﺎطﻧﯽ  :ﻣﮭر ظﺎھری و
ﻣﮭر ِ ﺑﺎطﻧﯽ .
و ﻣﮭر اﮔر ھﻣﺎن ﭘرورش دادن و ﺗرﺑﯾت و رﺷد ﻧﻣودن ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎزی ﮐردن اﺳت .
١٠

و ا ّﻣﺎ ﭼرا ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ و وادی ﻓﻧﺎ و ﻓرا رﻓﺗن از ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت و ﭘرورش و رﺷد
ﻣﯽ ﺷود  :ﭘرورش و رﺷد روح و اﻧﺳﺎﻧﯾّت  .اﯾن ﮐ ّل ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾّت ﻣﻘوﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم رﺷد و ﺗرﺑﯾت اﺳت  :ﺣرﮐت از ﺧود
ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺧودی  ،ﺣرﮐت از دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻧﺎ  ،ﺣرﮐت از ﺗن ﺑﮫ ﺳوی روح  ،ﺣرﮐت از ﻣﺎده ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻌﻧﺎ  ،ﺣرﮐت از
ﻗوۀ ﻋﺷﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺧود اﺳوۀ
طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت  .و اﯾن ﺣرﮐت ﺟز ﺑﮫ ّ
اﯾن ﺣرﮐت و ﺟﻧﺑش و ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت اﺳت  :اﻣﺎم ! و اﯾن درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭر رﺣﻣت و ﺣﮑﻣت و اﺳرار
ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن َر ِﺣم ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت دو ﺟﺎﻧﺑﮫ  :رﺣم از ﺑرون و درون  :ﭘرورش از
ﺑرون و درون  .رﺣم و ﭘرورش و ﺗرﺑﯾت در ﺧوﯾش و در ﺑرون از ﺧوﯾش  .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن از
ﺑرون ﺧوﯾش  ،درون ﺧوﯾش را ﻣﺧﺎطب و ﻣدّ ﻧظر رﺣﻣت اﻣﺎم و ﺧدای اﻣﺎﻣش ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ودر واﻗﻊ اﯾن ھﻣﺎن ﻧظر
رﺣﻣت اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ از ﺑرون و دروﻧش وی را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺎ او را از ﺑرون و دروﻧش ﺑﮫ ھم ﺑرﺳﺎﻧد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزد و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑرون و درون را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد .

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
* اﻟﺣﻣد
ّ
ﺳﭘﺎس ﺧدای را ﮐﮫ ﻣرﺑّﯽ دو ﻋﺎﻟم اﺳت .
رب )ﻣر ّﺑﯽ – ﭘرورش دھﻧده ( ﻣﯽ رﺳﯾم آن ھم در دو ﻋﺎﻟم و از دو
ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ از رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﻣ ِد ّ
وﺟﮫ ﻣذﮐور  :درون و ﺑرون  :ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ  ،دﻧﯾﺎ و آﺧرت  ،ﻋﯾن و ﻏﯾب  ،ﺗن و روان .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن و ﻣرﯾد از دو وﺟﮫ و ﺑﮫ دوﮔوﻧﮫ ﺗﺣت ﺗرﺑﯾت و رﺣﻣت اﻣﺎم ﺧوﯾش  :ظﺎھرا ً و ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﺑﺎ
ﻣﺣﺑّت !
رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﺳت .
رب اﺳت  :وﺟود اﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ّ
و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺑﺎطن ﭘﯾر و ّ

ﻟرﺣﯾم :
اﻟرﺣﻣن ا ّ
* ّ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ رﺑوﺑﯾّت ﺧداوﻧد از ﭘس و ﭘﯾش ﺑﺎ رﺣﻣﺗش ﻣﺣﺎﺻره ﺷده اﺳت .
ﺗرﺑﯾت و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ روح در ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ راه و رﺳم رﺣﻣت ﺑﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾن رﺣﻣت در ﻗﻠﻣرو رﺣﯾﻣﯾّت
اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺑﯾت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .رﺣﻣت ﺻرﻓﺎ ً ﺑﯾروﻧﯽ و از ﺑرون ﻣوﺟب اﻧﺣطﺎط ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺣﻣت واﻟدﯾن
ﺑﺧودی ﺧود ﻣوﺟب ﺳﻘوط ﻓرزﻧدان اﺳت و در واﻗﻊ در ﺑﻠﻧد ﻣدّت ﻋﯾن ظﻠم اﺳت .
رﺣم ﮐردن  ،ﺗرﺑﯾت ﮐردن اﺳت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ھﻣﺎن ﺑﮫ ﺧود واﻧﮭﺎدن و ﺧدﻣﺎت دادن از ﺑﯾرون اﺳت .
و ا ّﻣﺎ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و زﻧدﮔﺎﻧﯽ روح ﺑﺷر رﺣم ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن رﺣم ﭼﯾزی ﺟز ﻣرﯾد
ﺳﺎﺧﺗن اراده ﺧود ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب اراده و ھوﯾّت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم و ﻋﺎرف واﺻل ﺑﮫ ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
ﻏﯾر از اﯾن ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده ﺑﺷر اﺳت واﻧﮭﺎدن  :ﯾﻌﻧﯽ
ﭘﯾروی از ﺧود ! و اﯾن ﻋﯾن ﺑﯾرﺣﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود اﺳت زﯾرا ﭘﯾروی از ﺧود ﭘﯾروی از ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد و ﻋﯾن
ﭘﯾروی از ﻋدم اﺳت .

* ﻣﺎﻟﮏ ﯾوم اﻟدّﯾن :
ای ﺳﻠطﺎن روز روﺷﻧﺎﺋﯽ راه  :راھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ذات ﺧود ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .
ﯾوم اﻟدّﯾن در ﻟﻐت ﯾﻌﻧﯽ روز دﯾن  .و دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی راه اﺳت راه ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا .
ع(
)
دﯾن ﺑﯽ اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻟﯾل اﻟدّﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷب دﯾن و ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه  .واﯾن ھﻣﺎن وادی دوزخ اﺳت  .زﯾرا ﺑﮫ ﻗول ﻋﻠﯽ ،
دوزخ ﭼﯾزی ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت  .دوزخ ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻋذاب ظﻠﻣت
اﺳت .
و آدﻣﯽ از ﯾﮑﯽ از اﯾن دو راه ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ از راه ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧوﻓﻧﺎک و دوزﺧﯽ و ﯾﺎ از راه روﺷن ﺑﮭﺷت و اﯾﻣﺎن .
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و اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺳﻠطﺎن روﺷﻧﺎﺋﯽ راه ﺧداﺳت زﯾرا ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎرف ﺑر راه اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ذات اﯾن ﻧور از ذات اﻣﺎم
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﺳﻠطﺎن اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾوم اﻟدﯾّن ھﻣﺎن ﺧداﺳت در ﺑﺎطن و اﻣﺎم اﺳت در ظﺎھر .
اﻣﺎم و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ظﺎھر و ﺑﺎطن دﯾن ھﺳﺗﻧد .
ﯾوم اﻟدّﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی روز ﻗﯾﺎﻣت ھم ھﺳت ﮐﮫ روز ظﮭور ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﻣؤﻣن اھل اﻣﺎﻣت و ھداﯾت اﯾن
اﻟﻣﻘرﺑون«
واﻗﻌﮫ در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و او از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت ﻣﯾﮕﯾرد و از ﻣﺻﺎدﯾﻖ »اﻟﺳﺎﺑﻘون واﻟﺳﺎﺑﻘون اوﻟﺋﮏ
ّ
اﺳت .
وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت زود رس و ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺑر ﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﯾﺎﻣت ھﺳﺗﻧد .و
ﻣؤﻣﻧﺎن اھل اﻣﺎﻣت ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن  ،ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧود را ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑری  ،رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘﺎک از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﺑﺎ ﺧدای ﺧود ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .
رب« ﯾﮏ ﻣؤﻣن در ظﺎھر اﻣﺎم اﺳت و در ﺑﺎطن ﺧداوﻧد اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﯾﮏ ﻣؤﻣن در ھﻣﯾن
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ » ّ
دﻧﯾﺎ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را در آﺋﯾﻧﮫ وﺟود اﻣﺎﻣش دﯾدار ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ع ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾد »ﻣن روي ﺧداﯾم«.
ﻣﻘرﺑﯾن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻠﯾ ّﯾن ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و آﺷﮑﺎر و زﻧده اﺳت « ﻗرآن –
»و ّ
ﻣﻘرﺑﯾن در ﻏﺎﯾت راه ﺧود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﻧد  .وآﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب وﺟود اﻧﺳﺎن
ﻋﻠﯾﯾّن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرآﻧﮭﺎی ﻧﺎطﻖ و زﻧده اﻧد ﮐﮫ ّ
ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻧون اﺳرار وﺟودﻧد و ھﻣﭼون آدم اﺑواﻟﺑﺷر راز دان ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧداﯾﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮫ او در ﺟﮭﺎن و ﻣﺣ ّل ﺳﺟده
ﻣﻼﺋﮏ و اﻧﮑﺎر اﺑﻠﯾس  .وھر ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺳﺟده ﮐﻧد ﺑر ھداﯾت اﺳت و ھر ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﺑر ﺿﻼﻟت و ﭘﯾرو اﺑﻠﯾس اﺳت .
و اﯾن رازداﻧﯽ اﻣﺎم از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﺑﺳﺗر اﻣﺎﻣت اﺳت .

* اﯾّﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾّﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن :
ﻓﻘط ﺗو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم و از ﺗو ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟوﺋﯾم  .ﻛﮫ ﻣﻌﻧﺎي دﻗﯾﻘﺗرش اﯾﻧﺳت ﻛﮫ :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻲ ﺗوان ﻓﻘط ﺗو را ﭘرﺳﺗﯾد و
ﻓﻘط از ﺗو ﯾﺎري ﺟﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘط ﺗو را ﭘرﺳﺗﯾد و ﻓﻘط از ﺗو ﯾﺎری ﺟﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ راه ﺗوﺣﯾد ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﭘرﺳﺗش ﺑﯽ
واﺳطﮫ ﻣﮭﯾّﺎ ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن ﭘرﺳﺗش و ﯾﺎری ﻓردی ﻧﯾﺳت و ﺳﺧن از »ﻣﺎ« اﺳت .

* اھدﻧﺎاﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم :
ﭘس ﻣﺎرا ﺑﮫ راه ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ھداﯾت ﻓرﻣﺎ .
و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه از ﺧود ﺗﺎ ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ راه از ﺧود ﺑﮫ ﺧود اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم .
ﭘس اﻣر ھداﯾت ﯾﮏ ﮐﺎر دو ﻧﻔره اﺳت و ﻟذا ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﻣﺎ را ﺑﮫ راه ﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﻓرﻣﺎ ﻧﮫ ﻣرا .
»ﻣن« ھﯾﭻ راھﯽ ﺟز ﮔﻣراھﯽ ﻧدارد  .راه ﻣﺳﺗﻘﯾم راه ﺑﯾن ﻣؤﻣن و اﻣﺎم اوﺳت ﻣؤﻣن ﺑﺎ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺑﺎطن اﻣﺎم در واﻗﻊ ﺑﮫ
ذات ﺧودش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﻌﻧﯽ ھداﯾت از راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣؤﻣن و اﻣﺎﻣش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .واﯾن راﺑطﮫ ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول اﻣﺎم ﺻﺎدق
اﯾن ﺻراط ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﺑﺎ ﻧوری ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑر ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد  .و در ﺳﮫ آﯾﮫ آﺧر اﯾن ﺳوره ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ :
ﺻراط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﻌﻣت ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻏﺿب و ﺿﻼﻟت اﻓﺗﺎدﻧد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣؤﻣن ﺑﮫ راه ﻧﻌﻣت ﺑرود ﮐﮫ رﺣﯾﻣﯾّت اﺳت و رﺣﻣت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت ﯾﺎ دﭼﺎر ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد .
ﻧﻌﻣت  ،ظﺎھری ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﻧدارد و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ﭘرروﻧﻖ و زرق و ﺑرق ﻧﯾﺳت وﻟﯽ دارای ﻣﺎھﯾّﺗﯽ ﻧﯾﮑو و ﺑﮭﺷﺗﯽ
اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻧﻌﻣت روی ﺑر ﻣﯾﮕرداﻧﻧد از اﻣﺎم دور ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻏﺿب ﺧدا دﭼﺎر ﻣﯾﺷوﻧد و ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
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اﻣﺎم را ﻧﻌﻣت ﷲ ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر آری ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و راﺿﯽ ﺑﮫ ھر اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑر او ﻓرود آﯾد .و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
اﻣر اﻣﺎم ﺧود ﻧﯾز آری ﮔوﯾد ﻣﺷﻣول ﻧﻌﻣت ﺧدا ﻣﯾﺷود و در روﺷﻧﺎﺋﯽ دﯾن طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓﻘط رﺣﻣت
ﺻوری را ﻣﯾﺧواھﻧد از رﺣﯾﻣﯾت ﻣﺣروم ﺷده و از ﺗرﺑﯾت و رﺷد ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و در روﯾﮑرد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻏﺿب ﯾﺎ ﺿﻼﻟت
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .
راه ﻧﻌﻣت و اطﺎﻋت از اﻣﺎم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت راه ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺎ ّ
ﻋزت و ﻟذّت و رﺷد و ﺷراﻓت اﺳت  .وﻟﯽ
آﻧﺎﻧﮑﮫ از اﻣر اﻣﺎم ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ او آری ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد )ﻧﻌم ﺑﻣﻌﻧﺎی آری ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺷوق و رﺿﺎﺳت( ﺑﮫ ﻏﺿب ﺧدا
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردﻧد و از راه رﺷد ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .
ﭼون دو دل ﯾﮑﯽ ﺷود ﺳوی ﺧداﺳت .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ارادت و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ارادت و ﻋﺷﻖ ﺗن در ﻧدھد از ﻣﻐﺿوﺑﯾن و ﺿﺎﻟﯾّن ﻣﯽ ﺷود .
ﺷرط ﺑﯾروﻧﯽ ﺗن در دادن ﺑﮫ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﮐﺗﻔﺎء ﺑﮫ دﻧﯾﺎ در ﺣدّ ﻧﯾﺎز اﺳت و ﻧﮫ ھوس و ﻧﺎز  .راه ﻧﻌﻣت راه ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﺷدن از دﻧﯾﺎﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﺎن رزﻗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اھﻠش اﻋطﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی واﺟب ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ
ﻧﺎزھﺎی ﺑواﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ  .آﻧﮑﮫ ﺑﮫ راه ﻧﺎز رود ﺑﮫ ﻏﺿب و ﺿﻼﻟت اﻓﺗد ﯾﻌﻧﯽ راه ﻓزوﻧﯽ طﻠﺑﯽ .
و رزق ﺣﻼل و طﯾّب ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻏﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻊ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و در واﻗﻊ ﻣرﯾد از دﺳت
رﺑّش رزق ﻣﯽ ﺧورد  .و ھر ﮐﮫ از اﯾن دﺳت روی ﺑرﮔرداﻧد از ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
از روﺷﻧﺎﺋﯽ راه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯾراھﮫ ھﺎ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود .
ﺳورۀ ﺣﻣد ،ﺳورۀ اﻣﺎﻣت و ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ﻏﺎﯾت و ﻋﺻﺎرۀ ﻗرآن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﺳﻼم ھم ﺑﮫ
اﻣﺎﻣت رﺳﯾد ﮐﮫ دﯾن آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن اﺳت .
ﺳورۀ ﺣﻣد  ،ﺳورۀ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت  .وھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد و ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد و ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ
ﺗواﻧد آداب و ظواھر ﮐﻼم و رﻓﺗﺎرش را ﺑﯾﺎراﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﯾﮏ ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣورد ﻏﺿب
ﻣﺎﻟﮏ ﯾوم اﻟدّﯾن واﻗﻊ ﺷده و از دﯾن راﻧده ﻣﯽ ﮔردد و در ظﻠﻣت دﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧﻌﻣت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺣﯾﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺻورت دﻧﯾوی ﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﻧدارد و ﻣطﻠوب ﻣﻧﯾّت
رب ﭘرﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﭘرﺳﺗﯽ  .و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت  .زﯾرا اﻣﺎم ﺗﺟﻠﻲ
رب اﺳت و ّ
ﻧﯾﺳت  .ﺳوره ﺣﻣد ﺳﺗﺎﯾش ّ
رﺑوﺑﯾت ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت.

 – ۴ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد )اﺧﻼص(
ﺣﻣد ﺳورۀ واﺟب ﻧﻣﺎز اﺳت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﺳوره از ﻗرآن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ طﺑﻖ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗرﯾن اﺳت  .ﭼرا ؟
ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﺗوﺻﯾف
طﺑﻖ ﮐﻼم ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ،ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﺗﻌﯾّن و ّ
ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﻋﺟب ﮐﮫ اﯾن دو ﺗوﺻﯾف ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد  :ﺧدا و اﻣﺎم .
ﺣﯽ اﺳت .
اﻣﺎم
ھﻣﺎن
«
رب
»
ﻗرآن
در
و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن راز ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺄوﯾل ﻗرآﻧﯽ ﺑرای ﺗﺷﯾّﻊ اﺳت ﮐﮫ
ّ
ّ
رب ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ اﺣد و ﺻﻣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺗﻧﮭﺎ و ﻣﺗّﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود و
و اﯾﻧﮏ در اﯾن ﺳوره ﻣوﻓّﻖ ﺑﮫ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ّ
ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻏﯾر ﮐﮫ ﺧود ،ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و ھﺳت ﭼون ﮐﮫ ھﺳت و ھﺳﺗﯽ اش از ﺧود اوﺳت و
ﻻﻏﯾر .و اﯾن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ھﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ﺑﯾﺧودﻧد و ﮐ ّل ﻣﺣﺗوای وﺟودﺷﺎن از ﻏﯾر
اﺳت و ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺑرھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وراﺛﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
وو  ...و ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧّﯽ .
و اﯾن ھﻣﺎن ھوﯾّت اﺳت  :ﯾﻌﻧﯽ اوﺋﯾّت ذات ! ﻗل ھو !
اﻣﺎم در اﯾن ﺳوره ﷲ را در ذات ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم اﻣﺎم را .
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ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد  :ﻧﮫ زاده اﺳت وﻧﮫ زاﺋﯾده ! ﻧﮫ ﻣﯾراث ﺧوار اﺳت و ﻧﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده  .از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک و ّ
ﻣﻧزه
اﺳت و ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﻧدارد و ﺧود ﺧود ﺧود اﺳت  .از ﻧژاد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧزاد اﺳت )از ﷲ(.
و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد :و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت !
در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ »از ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﻣن ﺷوﯾد «  .و ظﺎھرا ً اﯾن ﺳﺧن در ﺗﺿﺎدّ ﺑﺎ آﺧرﯾن
آﯾﮫ از ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت  .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺷﺑﺎھﺗﯽ از او
دارد ھﻣﯾﻧﮑﮫ ھﺳت از ھﺳﺗﯽ اوﺳت .وﻟﯽ اﻣﺎم در ﺑﯽ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ اوﺳت و ﻧﮫ در ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﯽ ﺻﻔﺗﯽ .ﺑرای
ھﻣﯾن ھم اﻣﺎم را ﺟﺎﻣﻊ اﺿداد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻣظﮭر اﻟﻌﺟﺎﺋب .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﺻور ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ﺧداﺳت و اﻣﺎم
ﮐﻠﯾّﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت را از ﻧﻔس ﺧود زدوده ﺗﺎ ﺑﮫ ھوﯾّت ذات رﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﯽ ﺷﺑﺎھﺗﯽ اﺳت و ﺑﯽ ﻋﻠّﺗﯽ و ﺑﯽ
ﺣﺳﺎﺑﯽ .وآﻧﮕﺎه ﺑر ﻋرش وﺣداﻧﯾّت او ﺟﻠوس ﮐرده و ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﺷده اﺳت و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﻓوق ﺻﻔﺎت اﺳت ھر ﺻﻔت و
ﻣﻌرف ﷲ اﺳت و ﺧدا ﺑواﺳطﮫ او ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻓﻘط از وﺟود او ﺗﺣ ّﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑس .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻣﺎمّ ،
ﻣﯾﺷود و اﯾن ﻋﯾن ﺳﺧن و ادّﻋﺎی ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻓﻘط در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﺳﭘس
اﮔر ﺗﺑﻌﯾّت از اﻣﺎم ﻣوﺟب ّ
از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷرک ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا  .زﯾرا اﻣﺎم آن ﺧود ﻋﺎرﯾﮫ ای را از ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ذات ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺧود ِ ﺧداﺋﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧود ﻣردﻣﯽ – ﻣﯾراﺛﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – طﺑﯾﻌﯽ .
اﻣﺎم از ﻣرﯾد ﺻﻔت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳوی اﺣدﯾّت وﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .وﻧﯾز ﻣرﯾد را از ﭘرﺳﺗش ﺻﻔﺎت ﺧدا ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ
ﺷرک اﺳت ﺑﺎز ﻣﯽ دارد  .زﯾرا ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣرﯾد را ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا اﻣﮑﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺗوﺣﯾدی ﺧداوﻧد
را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
ﭼرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧدارد اﯾﻣﺎن ﻧدارد و ﻟذا ﺻﻠوة ھم ﻧدارد؟ زﯾرا ﯾﮏ ﻣرﯾدھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز واﺟب ﺣﯾﺎت اوﺳت
در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﮫ ﺧدای اﻣﺎﻣش اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد  .زﯾرا ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠل ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﻣردﻣﺎن ﻋدم اﺟﺎﺑت دﻋﺎھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدای ذھﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
ﺧداوﻧد ﻓﻘط از وﺟود اﻣﺎم  ،دﻋﺎھﺎ را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓرد در ارادت و اطﺎﻋت اﻣﺎﻣش ﺑﺎﺷد .
ﺳل ﺑﮫ ﺧدای ذھﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺳل ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن و اﻣﺎم زادﮔﺎن ﻣرده ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ اﺟﺎﺑت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺗو ّ
ﺣﺗّﯽ ﺗو ّ
ﺧودﺷﺎن  .و اﯾﻧﺳت راز ھﺟوم ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑر ﺑزرﮔﺎن دﯾن  .وﻟﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده ھﺎدی ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺗﺷﯾّﻊ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت و
اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ھم ھﺎدی ﻧﯾﺳت و ﮔرﻧﮫ ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ در اﺳﻼم ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﻣد .
ﻧﺑوت ﮐﮫ ﺧﺗم ﺷد و اﻣﺎم ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرده ﻏﯾب رﻓت آﯾﺎ درب ھداﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﺷد ؟ وﻟﯽ ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﻌﻣت ﺧدا
ّ
ﺑر ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ھداﯾت اﺳت .
اﻣﺎم ﺧورﺷﯾدی ﺑود ﮐﮫ در ﭘس اﺑر ﭘﻧﮭﺎن ﺷد وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ھزاران ﻗﻣر وﻻﯾت و ﻋرﻓﺎن از آن ﻧﯾّر اﻋظم در طول ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم طﻠوع ﮐرده اﺳت .وﻋﺎﻗﻼن ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑرای ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺗﻌﺟﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا اﯾن ظﮭور ﻗﮭری ﺣﻖ اﺳت و
ﺷﻣﺷﯾر ﻋرﯾﺎن اﺳت .اﯾن ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »ﭘس ﮐﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ،ﭘس ﭼرا
ﻧﻣﯽ رﺳد؟«
ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺑرﮐت و ﺳﻌﺎدت ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از ظﮭورش ﺧﻠﻔﺎی او را درﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﻗﯾﺎﻣت ﺧود را ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣوده و ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ طﺎﻗت ظﮭور و ﺣﺿورش را ﺑﯾﺎﺑﻧد و از وﺣﺷت و ﻧﻔرت ﺧود را درآﺗش
رب و ﺳﻠطﺎن دﯾن .
دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻧﺳﺎزﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﯾوم اﻟدّﯾن ﻧﻔس ﺧود را ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری ّ

 – ۵ﺗﮑﺑﯾرة اﻻﺣرام
ﷲ اﮐﺑرھﺎی ﺑﯾن رﮐﻌﺗﮭﺎ و ﺑﯾن ھر ﺑﻧدی از ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻣﻔﺎﺻل ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺑد ﺑزرگ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﻓﻧرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﻧده ﻣؤﻣﻧﯾن
از ﯾﮏ وادی ﺑﮫ وادی ﺑرﺗرﻧد .ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﻣﺎز واﻗﻌﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت و ﻟذا ﺑﺎران ﷲ اﮐﺑر ﺑر ھﻣﮫ ﻟﺣظﺎت آن واﻗﻌﮫ
ﻣﯾﺑﺎرد .
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ھر ﺗﮑﺑﯾری ﻓﻘط ﻧﻔﯽ ﺧود و اﺛﺑﺎت ﷲ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ارﺗﻘﺎء و اﻋﺗﻼی ﺧود ﻧﯾز ھﺳت زﯾرا ﺧود ﻧﻔﯽ ﺷده ﺑﮫ ھﻣراه اﺛﺑﺎت ﷲ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺧود در ﺧدا ﺣل ﺷود و ﻣﺣو ﮔردد و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎ در ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻌراج اﺳت و ﻣدھوﺷﯽ ﺗن .
ﺑداﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در اﻣﺎﻣﺎن ﮔزارش ﺷده اﺳت .
ﺧود ﭼون ﺣﺑﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در درﯾﺎی ھو ﻣﯽ ﺗرﮐد و ھو ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .وآﻧﮑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ارﺗﻘﺎء و اﻧﺣﻼل و ﻓﻧﺎ را ﻣﻣﮑن ﻣﯾﮑﻧد
اوﻻً ﺗﻣرﮐز ھوش و ﺣواس ﻣؤﻣن را در ﻧﻣﺎز ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﭘس اﯾن
وﺟود اﻣﺎم در ﻧﻣﺎز اﺳت  .اﯾن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ّ
ﻧﻘطﮫ وﺟود را ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎ ﷲ اﮐﺑرھﺎ ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺳﺎزد .
وﺟود اﻣﺎم در ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ »ﻣن« را در ﻣﻘﺎﺑل ﷲ ﻣﺣو ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣؤﻣن در زﻧدﮔﯽ روزﻣره اش اﯾن اﻣﺣﺎی ﺧود را در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻋﻣل و ﻧﻔس ﺧود درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ اطﺎﻋﺗﯽ از اﻣﺎﻣش ﻧدارد ﻧﯾز ﻧﻣﺎزی ﺗوﺣﯾدی
ﻧدارد .
ﻧﻣﺎز اﺟر و ﻣﯾوۀ اطﺎﻋت و ارادت و اﺧﻼص در ﻋﻣل زﻧدﮔﯾﺳت  .وﮔرﻧﮫ ﺟزای ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر ﻧﻣﺎزی ﺳر
در دوزخ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و ﺳﯾﺎھﯽ و ﺳوﺧﺗﮕﯽ را از ﺟﺑﯾن او ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .
ﻗوه ﯾﮏ ﷲ اﮐﺑر اﺳت  .ﷲ اﮐﺑر ھﺎ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﭘروازﻧد .
ﯾﮏ ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﻧردﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ھر ﭘﻠّﮫ اش ﺑﮫ ّ
ﭼﮭﺎرﻣﯽ از ﺟﺎن ﺧود .
ﺑﺎ
و
ﺧود
دل
از
ﻣﯽ
ﺳو
ﺑﺎ ﯾﮏ ﷲ اﮐﺑر از ﺗن رھﺎ ﻣﯽ ﺷوی ﺑﺎ دﯾﮕری از ذھن ﺧود و ﺑﺎ ّ
ّ
ﻗوۀ ﷲ اﮐﺑرھﺎ  :ﺧدا ﺑرﺗر از اﻣﯾﺎل ﻣن اﺳت  ،ﺧدا ﺑرﺗر از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن اﺳت ،
ﻧﻣﺎز ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﻧردﺑﺎن وﺟود اﺳت ﺑﮫ ّ
ﺧدا ﺑرﺗر از ﺑﺎورھﺎ و ادراک ﻣن اﺳت  ،ﺧدا ﺑرﺗر از ﺟﺎن ﻣن اﺳت وو . ...

 – ۶رﮐوع و ﺳﺟود
ﻋﺎ ّﻣﮥ ﺑﺷری زﻧدﮔﯽ را ﻓﻘط آن ھم در ﺳطوح ﺑﯾروﻧﯽ اش ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد وﻟﯽ اھل ﻣﻌرﻓت ﮔوھره زﻧدﮔﯽ را ﻣﯽ
آزﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﺧودش را و ﻧﮫ ﻓﻘط آرﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﻠﮑﮫ اﺻل ﺑودن را .
و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﺎرﮔﺎه اﺷدّ اﯾن ﺧود – آزﻣﺎﺋﯽ اﺳت .
ﻧﻣﺎزﮔزار در ﺣﻣد و ﺳوره ھﻧوز ﻣﺷﻐول ﻣﻌﺎرﻓﮫ و ﻋﮭد و ادّﻋﺎﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ رﮐوع ﺣرﮐت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺣرﮐت از ﺧود ﺑﮫ
ﺳوی ﺧدا  .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ در ﺧﺎک اﺳت و ھﻣﺎن ﺧﺎک اﺳت .
رﮐوع ﺗﻌظﯾم ﺑﮫ ﺧﺎک اﺳت و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﺧﺎک :
رب ﺧودم را ﮐﮫ ﭘﺎک و ﻋظﯾم اﺳت .
ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ اﻟﻌظﯾم و ﺑﺣﻣده  :ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم ّ
آﯾﺎ ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮫ؟ ﻣﮕر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺎ از ﺧﺎک ﻧﯾﺳت؟ ﺗن و ھﻣﮫ اﻋﺿﺎء و ﺟوارح و
ﺣواس و ھوش و دل و اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﺎ و ھﻣﮫ ارزاق ﻣﺎ و ّ
ﻋزت و آﺳﺎﯾش و اﺟر و ﻋذاب ﻣﺎ از ﺧﺎک اﺳت .ﺳﻼﻣت و ﺑﯾﻣﺎری
ﻣﺎّ ،
ﻋزت و ﺧواری ﻣﺎ ،و ﻣرگ و ﺣﯾﺎت ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﻋزﯾزان و دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ از ﺧﺎک
ّ
رب ﻣﺎ ﺧﺎک اﺳت و ﺣﺗﯽ اﻣﺎم ﻣﺎ ھم از ﺧﺎک اﺳت وﻟﯽ ﺧﺎک
ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎﮐﯽ .و ﻣﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﺷوﯾمّ .
دان و ﺧﺎک ﺷﻧﺎس و ﺧﺎک دوﺳت و ﺧﺎﮐﯽ  .و ﻣﺎ را دﻋوت ﺑﮫ ﺧﺎک ﺷدن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗدر ﺧﺎک را ﮐﮫ ﻗدر ھﺳﺗﯽ ﻣﺎﺳت
درﯾﺎﺑﯾم و ﺗﺳﻠﯾم رﺑوﺑ ّﯾت ﻣوﺟود در ﺧﺎک ﺷوﯾم .
ﺧﺎک ﻣﺎدۀ ھﺳﺗﯽ و ﺑودن اﺳت و ﺣﺿور و ﻣوﺟودﯾّت  .ﭘس ﺧﺎک ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭد ﺣﺿور و ظﮭور ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻗﻠﻣرو
رﺑوﺑﯾّت و ﺗرﺑﯾت ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻣور ﺧداوﻧد ﻟﺑﺎس واﻗﻌﯾّت ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ظرف ﮐون ﻓﯾﮑون اﺳت .
ﺗرﺑﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺷدن  .وﺧﺎک ﺑﺳﺗر ﺷدن ھﺎﺳت  .از ﻣﺷﺗﯽ ﺧﺎک و ﺳﻧﮓ ﺗﺎ ﮔﯾﺎه و ﺣﯾوان و اﻧﺳﺎن  ،ﻣراﺣل اﯾن رﺑوﺑﯾّت و
ﺷدﻧﮭﺎﺳت .
رب و ﺗرﺑﯾت ﻣﺷﺗ ّﻘﺎت اﻣری واﺣدﻧد و ﮐ ّل ﺳﯾر ﺗرﺑﯾت ﺑﺷری ﺟز ﺧﺎک ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺧﺎک در ﻟﻐت ﻋرب  ،ﺗراب اﺳت و ﺗراب و ّ
و ﺧﺎک ﻓﮭﻣﯽ و ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧﺎک ﺷدﮔﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد  :ﺧﺎک ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ اﺳت ﻣرا  .و اﯾن
ﻣﻘﺎم ﺻﻣدﯾّت اﺳت ﮐﮫ از ﺧﺎک ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﻣﺻدر ﺣﻖ اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ  :ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت ! و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
اﺳت .
ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت در ﻋرﺻﮥ اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ ﺧﺎک ﮐﺎﻓﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎک وﺟودم ﻣرا ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﺧدا
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻋﯾن ﺧود ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺣ ّل ظﮭور ﺻﻣد ّﯾت اﺳت .
١٥

و ا ّﻣﺎ در ﺳﺟده اﯾن ﺗرﺑﯾت و رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧﺎک ﮐﺎﻣل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺧﺎک ﻧﮭﺎده ﻣﯾﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و آرزو و
آرﻣﺎن و اراده اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯾرﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ از ﻏﯾر.
رب در
رب اﻋﻠﯽ و ﻋﺎﻟﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﻣﻧزه و ﭘﺎک و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت  .و اﯾن ّ
ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ و ﺑﺣﻣده  :ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم ّ
ﺧﺎک ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﺷود .
ﺳﺟده ﺑر ﭼﯾزی ﺑﯾﺎن ﮐﻣﺎل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺑﯾﺎن ﮐﻣﺎل ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
؟رب ﺗو ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺗو .
و ا ّﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗو را ﺑﺎ ﺧﺎﮐت آﺷﻧﺎ و دوﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آن را ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﺎﺋﯽ و ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺗو را
ّ
وﺗو در ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺟز ﺟﻣﺎل اﻣﺎﻣت را ﺳﺟده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ و در اﯾن ﺟﻣﺎل ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوی زﯾرا او ﺟﻣﺎل ﺧﺎک و ﮐﻣﺎل ﺧﺎک
و ﺟﻣﺎل ِ ﮐﻣﺎل ﺧﺎک اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺟﻣﺎل ﺧﺎک  .و ﺑﺎ اﯾن ﻓﻧﺎی در ﺟﻣﺎل دوﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﺎک ﺧودت وارد ﻣﯽ ﺷوی و
در اﯾن ﺧﺎک وﺟودت ﻗرار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و اﯾن ﺻﻣدﯾّت ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺗو را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﺧﺎک ﻏﯾر ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷﯽ و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺧود ﻗﻧﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﻏﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوی و ﭘﺎک از ﻏﯾر  .زﯾرا ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ
ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت و ﭼﺷم دوﺧﺗن ﺑﮫ ﺧﺎک ﻏﯾر ﺧود.
ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﻏﺎﯾت ﻋﺑودﯾّت و ﻧﯾﺎﯾش و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در دﯾن اﺳﻼم رخ ﻧﻣوده اﺳت و در ﻣذاھب ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﺑوت و ﻧزول ﺣﻖ از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن اﺳت  .و ﻋﺟب ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑل از ﻋﺑﺎدت در
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ّ
ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ھﻧدو ﺑﻌد از ظﮭور اﺳﻼم آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻌﺎﻣل و ﺗداﺧل اﺳﻼم و ھﻧدوﺋﯾزم اﺳت .
ﺳد ﺧدا در ﺧﺎک ھم در ھﻧدوﺋﯾزم  ،ﺣﺎﺻل ارﺗﺑﺎط اﯾن ﻣذھب ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺑوده
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اوﺗﺎر ﯾﺎ ﺗﺟ ّ
اﺳت .
ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻧده ﻧدارد و اﻣﺎﻣت را درک ﻧﮑرده اﺳت ﺟز ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﯾﭻ
ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺑث ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﺟﻧون آور اﺳت .

 – ٧ﻗﻧوت )دﻋﺎی دﺳت (
دوم رخ ﻣﯽ دھد ﻋﯾﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ واﻗﻌﮫ آﺑﺧوری ﺑﺎ دو دﺳت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و
دﻋﺎی دﺳت ﯾﺎ ﻗﻧوت ﮐﮫ در ﻏﺎﯾت رﮐﻌت ّ
اول در ﺧﺎک از ﻗﻧﺎﻋت ﺟﺎن ﺟوﺷﯾده اﺳت  .ﻗﻧوت ھﻣﺎن
اﺳﺗﺣﻣﺎم و ﺷﺳﺗﺷوی ﺻورت ﺑﺎ اﯾن آب ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺟده ّ
واﻗﻌﮫ آب ﮐﺷﯾدن از ﻗﻧﺎﻋت واﻗﻌﮫ ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک اﺳت .
واﻗﻌﮫ اﯾن دﻋﺎی دﺳت ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺑﺎﻻ ﺑردن دﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻏﺎﻓﻠﻧد و
اﯾن ﻏﻔﻠت دال ﺑر ﺑﯽ اﻣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .زﯾرا ﻧﻣﺎز ﻓﻘط از آن اھل ﺑﺎطن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر ﻣﻣﮑن
ﻣﯾﺷود .
رب
رب« ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻣﺎزﮔزار ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﺣﺎل و دل ﺧود از ّ
در دﻋﺎی دﺳت ﻧﯾز » ّ
و اﻣﺎم ﺧود ﻣﯽ طﻠﺑد  .وﺗﺎ طﻠﺑش در ھﻣﺎن ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑرآورده ﻧﺷده دﺳت از دﻋﺎ ﺑر ﻧﻣﯽ دارد  .وﭼون اﺟﺎﺑت ﺷد آﻧﭼﮫ را
ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن دﺳﺗﺎﻧش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧودش ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و ﺧود را ﺑﺎ آن ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯽ دھد .
ﻗﺎﻧﺗﯾن در ﻗرآن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﻧﺎت ﺧﺎک وﺟود ﺧود ﺑﮫ آب ﺣﯾﺎت رﺳﯾده اﻧد ھﻣﺎن آﺑﯽ ﮐﮫ ﻋرش ﺧدا ﺑر آن ﻣﺳﺗﻘر
اﺳت .
ﻗﻧوت ﯾﮏ ﻣﻘﺎم وﺟودی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﮐوع و راﮐﻌﯾن و ﻧﯾز ﺳﺟود و ﺳﺎﺟدﯾن  .ﮐﮫ در ﻗرآن در ﺧﺎرج از
ﻗﻠﻣرو ﺻﻠوة از اﯾن ﺳﺎﻟﮑﺎن ﯾﺎد ﺷده اﺳت .
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزاری در طﯽ ﻟﺣظﺎت روزﻣره زﻧدﮔﯾش ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺋل آﻣده و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﺷﻐول ﻗﻧوت ﯾﺎ
رﮐوع ﯾﺎ ﺳﺟود اﺳت در ﺧواب و ﺑﯾداری  .ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ای از داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﺑرﺗر از ﺻﻠوة و اﺻﻼً ﻣﻘﺻود آن اﺳت  .وﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ )ﯾﺎد ﻣﺳﺗﻣر ﺧدا( رﺳﯾده اﺳت
و داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻧﯾﺎز ﻣﺑرﻣﯽ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر ﺑﮫ ﻗﺻد اﺣﯾﺎی دﮔر ﺑﺎره اش در ﺻورت
رﮐود و ﺳﮑون و ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن .
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداﺳت و ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗوﻟﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ھﻧوز در
آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد .
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 – ٨ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ
ﺳﺑﺣﺎن ﷲ و اﻟﺣﻣد ﷲ و ﻻ اﻟﮫ اﻻّ ﷲ و ﷲ اﮐﺑر  :ﭘﺎک و ﻣﻧزه و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺧداوﻧد  .وﺳﺗﺎﯾش ﻓﻘط ﺑرای اوﺳت و ﺟز
ﺧداوﻧد )ﷲ( ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت و ﺧداوﻧد ﺑرﺗر اﺳت از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻓﮭم و ﺑﯾﺎن آﯾد .
ﭼﮭﺎرم.
ﺳوم و
اﯾن ﭼﮭﺎر ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﻘدﯾس و ﺗوﺣﯾد ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﷲ ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﺎزﮔزار ﻣﯾﺂﯾد در رﮐﻌت ّ
ّ
ﺗﺻوری ﻓﻘط ﮐﺎر اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ﮐﮫ از او ﺻﻔت زداﺋﯽ
ﻣﻧزه ﻧﻣودن ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾز و ﺻﻔت و ﻣﻌﻧﺎ و
ّ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻋﻠﯽ)ع( در ﮐﻼﻣﯽ ﺧود را ﺧﻼّق و ّ
ﺣﯽ و ﻗﯾّوم وو  ...ﻣﯽ ﺧواﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد را از
و
ﺎم
ﺳ
ﻗ
رزاق و ّ
ِّ
او ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد و ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھد و آن را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﻓﻘط ادّﻋﺎ  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺧداوﻧد اﺳت.
ﭘس اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ در واﻗﻊ ادّﻋﺎ و ﻋﻣل اﻣﺎم اﺳت و ﺑﮫ واﺳطﮫ وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘّﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑر زﺑﺎن ﻣؤﻣن
ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود  .در واﻗﻊ ﺷﺄن ﻧزول اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت وﺟود اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﻓﻘط ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺗوﺣﯾدی
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و ﮔرﻧﮫ اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﭼﯾزی ﺟز ﻓرﺳﺗﺎدن ﺧداوﻧد ﺑﮫ وادی ﻋدم و ﻧﺎﺑودی ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺗﺻور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻧدارد  .وﻟﯽ وﺟود اﻣﺎم دال
ﻣﺣﺳوس اﺳت ﻧﮫ ﻣﻔﮭوم و ﻧﮫ ﻣوﺟود و ﻧﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل
ّ
ﺑر وﺟود ﺧداﺳت .
زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗش ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺧودش را در اﯾن ﺻﻔﺎت ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﻣر
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک ﻋظﯾم و ﻗﻠﻣرو اﺑطﺎل و ﻧﻔﺎق اﺳت .
زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ و ّ
رزاق و ﺣﮑﯾم و رﺣﯾم و زﻧده و ﻗﯾّوم اﺳت ھﻣﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت را ﺑﮫ درﺟﮫ ﮐﻣﯽ
ﺑرای ﺧودﻣﺎن ھم ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾم و اﯾن ﺷرک اﺳت .
از ﻣﻧظر ﺗﺳﺑﯾﺢ ذات ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﷲ ﻋﯾن ال ﻻ )ﻧﻔﯽ ﻣطﻠﻖ( اﺳت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻋﯾن ﺳﯾر ﻓﻧﺎﺳت  .وﺗﺳﺑﯾﺢ ﺻﻔﺎت
از ﺧداوﻧد و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس وﺣداﻧﯾّت ذاﺗش ﻋﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺳﯾر اﻟﯽ ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
زﯾرا ﺗﻌرﯾف و ادراک ھر ﮐﺳﯽ از ﺧدا ﻋﯾن ﺧود ِ آرﻣﺎﻧﯽ اوﺳت  .و اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺻﻔﺎت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو وﺣداﻧﯾّت و
ﺻﻣدﯾّت اﺳت  .و ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا اﻣﺎم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺻﻔﺎت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .

 – ٩ﺗﺷ ّﮭد و ﺳﻼم
و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ آﻏﺎز و اذن آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﺑر وﺣداﻧﯾّت ﺧدا و رﺳﺎﻟت
ﻣﺣ ّﻣد)ص( و ﺳﻼم ﺑر ﻣﺣ ّﻣد)ص( و ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﺧوﯾﺷﺗن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
و ﻋﺟب ﮐﮫ ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑر ﺧودش ﻧﯾز ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﯾﻧﮏ ﺑﮫ آل ﻣﺣ ّﻣد ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت و ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﺑر ﻣﺣ ّﻣد
و آل او ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺷﺎﻣل ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود .
اﺻوﻻً ﺳﻼم ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻓﻘط در اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺑﻼغ ﺷده اﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻧﻣﺎزو ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ورود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﺳﻼم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .
در آﺧرﯾن ﺟﻣﻠﮫ از ﺗﺷﮭّد ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم  :ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد وآل ﻣﺣ ّﻣد  ،وارد ﺷو  :اﻟ ّﻠﮭم ﺻ ّل ﻋﻠﯽ ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣد ! ﺻ ّل
ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة و ورود اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﯾﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر اﻣﺎم ﺧود وارد ﺷدﯾم ﺗو ھم ﺑر ﻣﺣ ّﻣد و آل او )ﮐﮫ اﯾﻧﮏ
ﻣﺎ ھم از آل او ﺷده اﯾم ( وارد ﺷو و ﺑر ﻣﺎ ﺻﻠوة ﻓرﻣﺎ .
واﻗﻌﮫ ﺻ ّل و ﺻﻠوة و ﺻﻠوات ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧداﺟوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم ﻣﺑدّل ﺑﮫ اﻣری ﺑر ھﻣﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷده اﺳت  .واﯾن واﻗﻌﮫ وﺣدت وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن .
آدﻣﯽ ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎز ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ؟ ﺟز ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ؟
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در واﻗﻊ  ،ﻣﺎﺟرای ورود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و ﭘﺎﯾﺎن از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و درﺑدری اﻧﺳﺎن در
ﺟﮭﺎن .
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ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ورود ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و اﺳﺗﻘرار در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧوﯾﺷﺗن
ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ّ ،
ﺷدن  .واﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺟﺎی ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﻧﺷﺳﺗن ﺧدا ﺑر ﺟﺎی اﻧﺳﺎن .
ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﯾﺎ در آن زﻧده ﺷده و ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ ھﻼک ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻠﯾس در ﻣﯾﺂﯾد.
دوﻣﯽ ﺑﮫ وﻓور ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .
اوﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر و ّ
ّ
و ﺳﻼم آﺧر ﺑر ﻣﻼﺋك و ارواح طﯾﺑﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﻣﺎز ﮔزار و ﭘﺷت ﺳرش اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﻲ ﻛﻧﻧد .و ﻟذا روي ﺧود را
ﺑﮫ ھر دو ﺳو ﻣﻲ ﮔرداﻧﯾم و ﺳﻼم ﻣﻲ ﻛﻧﯾم.

-١٠ﻧﻤﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
-١اذان و اﻗﺎﻣﮫ:
ﷲ اﮐﺑر:ﺧداﯾﺎ ﺑرﺗری و ﻣﺎوراﺋﯽ ھزاران ﺑﺎر ورای ﻓﮭم ﻣﺎﺋﯽ
اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ :ﮔواھم ﺑر ﺧداﺋﯽ ﺧداﯾش
اﺷﮭد ان ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ  :ﮔواھم ﺑر ﻣﺣﻣد آن ﻧداﯾش
اﺷﮭد ان ﻋﻠﯾﺎ ً وﻟﯽ ﷲ :ﮔواھم ﺑر ﻋﻠﯽ ﻧور وﻻﯾش
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻠوة  :ﺑﯾﺎﺋﯾم زﻧده آﺋﯾم در ھﻣﺎﯾش
ّ
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح  :ﺑﯾﺎﺋﯾم زﻧده آﺋﯾم در رھﺎﯾش
ّ
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯾر اﻟﻌﻣل  :ﺑﯾﺎﺋﯾم ﺑﮭﺗرﯾن ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم
ّ
ﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺻﻠوة  :ﻧﻘﺎب از روی ﺧوﺑش ﺑرﮔﺷﺎﺋﯾم
ﷲ اﮐﺑر  :ﺧداﯾﺎ ﺑرﺗری و ﻣﺎوراﺋﯽ ھزاران ﺑﺎر ورای ﻓﮭم ﻣﺎﺋﯽ
ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ  :ﺑﻐﯾر ﺗو ﻧدارﯾم ھﯾﭻ اﻟﮭﯽ

 -٢ﻧﯾت ﻧﻣﺎز :
ﻧﯾﺎزی دارم از اﻋﻣﺎق رازم  .ﻗﺑوﻟم ﮐن ﺧداﯾﺎ اﯾن ﻧﻣﺎزم .
ﺑُود راز ﻧﻣﺎزم روي دﻟدار  .ﺑود آﯾﺎ دﻟم ﻻﯾﻖ دﯾدار

-٣اﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن اﻟرﺟﯾم:
ﭘﻧﺎه ﺟوﯾم ﺑﮫ ﺧودآ
ﺷر ھر ﭼﮫ ﺑﻲ ﺧود
ز ّ

 -۴ﺳوره ﺣﻣد :
»در ﺳوی ﺗوﺋﯾم ای ﺧداوﻧد ای ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﻣﮭرآوﻧد «
ﺳﭘﺎس ای ﺧودآی ﻣرﺑﯽ دو ﺟﮭﺎن  .ای ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﻣﮭرﺑﺎن .
ای ﺻﺎﺣب راه ﺗﺎﺑﺎن  .ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﻘط ﺗو را ﺷوﯾم ﻗرﺑﺎن  .و ﺗو را ﺷوﯾم ﺟوﯾﺎن  .ﭘس ﺗو ﺧود ،ﻣﺎ را ﺑ ﮫ ﺧ ودت ﺑرﺳ ﺎن  .از
راه ﮐوﺗﺎه و آﺳﺎن  .از ﺧود ﺗﺎ ﺑﺧودﻣﺎن  .ﭼون رھرواﻧﯽ ﮐﮫ ﺗ وﺋﯽ راﺿ ﯽ از اﯾﺷ ﺎن ﻧ ﮫ ﮐ ﮫ ﺧ ود راﺿ ﯽ از ﺧودﺷ ﺎن  .ﻧ ﮫ
راه ﻣﻐﺿوﺑﺎن و ﻧﮫ ﮔﻣﺷدﮔﺎن .

-۵ﺳوره ﺗوﺣﯾد )اﺧﻼص( :
»در ﺳوی ﺗوﺋﯾم ای ﺧداوﻧد ای ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﻣﮭرآوﻧد«
اوﺳت ﺧود آ و اﺣد  .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﻋدد  .ﺧود ﺧود اﺳت و اﺷد  .ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣدد  .ﻧﮫ واﻟ د و ﻧ ﮫ وﻟ د  .ﻧ ﮫ ﻗﺑ ل دارد ﻧ ﮫ ﺑﻌ د .
ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و اﺑد .
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 -۶ﻗﻧوت )دﻋﺎی دﺳت(

اﯾن ﺑﺧش از ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻣﻼً آزاداﻧﮫ اﺳت و ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری و اﺣوال دروﻧﯽ وﻧﯾﺎز ﺧﺻوﺻﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧدا
ﺑﮭر ﺷﯾوه ای ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد و طﻠب ﻧﻣﺎﯾد.

 -٧رﮐوع:
ﻣطﻠﻘﯽ  ،ﭘﺎﮐﯽ  ،ﺑزرﮔﯽ ای ﺧدا
ﭘس ﻗﺑول آ ﺣﻣد و ﺗﻌظﯾم ﻣرا

 - ٨ﺳﺟود:
ﻣطﻠﻘﯽ  ،ﭘﺎﮐﯽ و ﺑرﺗر ای ﺧدا  .ﺳﺟده ام ﺑر درﮔﮭ ات ﺟوﯾد ﻟﻘﺎء

 -٩ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ:
ﺧداﯾﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﺗو را  .ﺳﺗﺎﯾش ﺗو را  .ﺧداﺋﯽ ﺗورا  .وراﺋﯽ ﺗورا

 -١٠ﺗﺷ ّﮭد:

ﮔواھم ﺑر ﺧداﺋﯽ ﺧداﯾش
ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﺷرﯾﮑﯽ از ﺑراﯾش
ﮔواھم ﺑر ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ
رﺳول ﻣﮭرﺑﺎﻧﯾﮭﺎي ﻣطﻠﻖ
ﺧداﯾﺎ اﻧدر آ ﺟﺎن ﻣﺣﻣد
و ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد از آن ﻣﺣﻣد

 - ١١ﺳﻼم ﻧﻣﺎز:
ﺳﻼﻣم ﺑر ﺗو ﺑﺎدا اي ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻓر ﺑرﺗر
ز ﺣﻖ ،ھم ﺑر ﺗو ﻣﮭر و ّ
ﺳﻼم ﺑر ﻣﺎ و ﻋﺷﺎق اﻟﮭﻲ
ﻓر ﻻﺗﻧﺎھﻲ
ﺳﻼم و ﻣﮭر و ّ
ﻧﺛﺎر روﯾﺗﺎن ﻧور وﻻﺋﻲ

 - ١٢ﺗﮑﺑﯾرة اﻻﺣرام:
ﺧداﯾﺎ ﺑرﺗری و ﻣﺎوراﺋﯽ
ھزاران ﺑﺎر وراي ﻓﮭم ﻣﺎﺋﻲ
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