
 موضوع: اجمالی از اسرار نماز
 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین  ی الحمدلله رب العالمین و صل

 ءل دعانا و تقب  تی رب  ی  و من ذر   ةی مقیم الصالنرب اجعل
 خالصه ی مباحث قبل 

این سجده  ؛ همین الفاظ و یا یک سری مفاهیم و اعتباریات نیست ،در اقامه ی نماز به اینجا رسید که نماز ما بحث
از یک روح بلند و   کالبدی جسمانی  همهریم ب این اذکاری که ما در نماز به کار می و ،این رکوع ، این قیام،  این قنوت، 

ن حقیقت  آاین معانی یک پرده ای از حتی و این الفاظ و  ؛نماز یک موجود زنده است .است  ی یک معنویت عظم
دست  در انسانحقیقتی است که است؛ آن حقیقت،  َتْنَهٰی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ حقیقتی است که  ن حقیقت،آ .است

آنگاه  ،وعا  نُ مَ رسد  می  به او که چیزی و زمانی  ، وعاَ زُ َج   ر  الش    هُ س  ، اذا مَ وعا  لُ َه   َق لِ ُخ کند و انسانی که  ، تصرف می می برد
 .کند می  شكیبای شجاِع سخی   تبدیل به یک انساِن  استاند و انسان ر  از انسان می  اهلوع و جزوع و منوع ر  این صفِت 

انسان   تواند  دارد و می ست که نماز کارایی ا نجاآ ...،حقیقت برسد  آناگر انسان بتواند به و  ،شود ن حقیقت اگر اقامه آ
َها َلَكِبیَرٌة ِإََل  َعَلی اْلَخاِشِعیَن  : کند که فرمودرا کمک  اَلِة ۚ َوِإَن  ْبِر َوالَص   ؛ َواْسَتِعیُنوا ِبالَص 

است،  اراز مفهومی برخورد "اقامه"نجایی که کلمه ی آاما از  ،توضیح دادیم یدر جلسات قبل مقداری پیرامون اقامه
 د؛گیر  قرار نمی  ودجای خ سر نیزخود کلمه ی اقامه  ،ودگفته نش  آن تعلقماگر یعنی  است؛ تعلق ِت ذا ،ن مفهومآکه 

  که شودتا معلوم  ،یمهمقداری توضیح بد -د ن نماز باشاکه هم  -را  "اقامه" لذا ما چاره ای نداریم مگر اینكه متعلِق 
 ؟که اقامه ی نماز یعنی چه شودوقت معلوم  نآمعنای نماز معلوم شد هنگامی که  ؟نماز یعنی چه

 احكام نماز 
چیز مواجه    سهرسیم با  نكته ی اول اینكه ما به نماز که می  : کنم عرض می  اچند نكته ر  امروز حساب این مسئله  هب

و عنوان سوم   "داب نماز"آدوم عنوان  "،احكام نماز"عنوان اول  د،گیر   به روی ما قرار می  وعنوان ر  سهیعنی  ،شویم می 
کتاب هایی در زمینه ی احكام  ،استهر کدام از این عناوین هم کتاب هایی نوشته شده   ایو بر  " است؛اسرار نماز"

ن آعلم فقه متكفل  ااحكام نماز ر  ؛ و کتاب هایی در زمینه ی اسرار نماز ،داب نمازآی کتاب هایی در زمینه  ،نماز
 ؛کندست که به رساله های عملی مراجعه یعنی اگر عزیزی بخواهد به احكام نماز برسد کافی ا ،کند است و بیان می 

 احكام نماز برسید و اگر شما فقه ر توانید به ا نجا می آو شما  است بیان شده در رساله های عملی، احكام نماز کامال  
تواند   فقه می  یعنی  ؛نی زیبایی برخوردار استالبد جسماکه از یک ک برخوردار شوید  یک نمازیاز توانید   ندید می اخو 

کسی گفت   یعنی اینطور نیست که اگر ؛تواند شما را به حقیقت نماز برساند اما نمی  ،شما را به پوسته ی نماز برساند
 تمام شما نمازآنگاه  ،طبق دستورات فقهی عمل کردید است" و نمازم صحیحو م ه انداخو  اآقا من رساله ی عملیه ر "



  دستورات فقهِی  اما ؛نیازی به قضای نماز نیست ردیگو  ودش که امر از شما ساقط می  است به این معنا باشد! بلكه
 ! تواند شما را به مقام اقامه ی نماز برساند تنها نمی  یرساله ی عملیهو تنها، 

 آداب نماز 
تواند   می  ، آنگاهبداندرا است و اگر کسی علم اخالق آن علم اخالق متكفل بیان  نماز مسائلی است که معموَل  آداب 

شخص برای که  – طور که در جلسات قبل گفتیم ناهم –طور گفت  توان این در حقیقت می  ؛داب نماز برسدآبه 
نماز که علم    دابآ ؛زدخودش برخی و قبل از اقامه ی نماز باید خودش را اقامه کند ،اینكه به مقام اقامه ی نماز برسد

در نچه که علمای اخالق آدر حقیقت   .داب قیام خود شخص استآدر حقیقت  ،ستاداب آن آاخالق متكفل بیان 
است از  مباحثی  خصوِص  در، نده ابیان کرد "دابآ"به نام  اکه بحث نماز ر  یی ها نآیا ند ه اداب نماز مطرح کردآبحث 
فرض کنید  مثال   ،گردد ی برمی حضور قلب ، خشوع قلب ، دوام ذکر و سایر مطالبی که به صفات ظاهری مصل   جمله

دائم  "باید  ، کندرعایت  اداب نماز ر آاگر بخواهد  ی این است که شخص می شودجا مطرح   نآکه یكی از مباحثی که 
تا به مقام توجه کامل   ،یعنی این جان !شود این دوام ذکر مطلبی است که در جان ذاکر محقق می  ؛باشد "الذکر
 . ندکنماز را اقامه ؛ و برپا کند ،ستا "اقامه ی نماز" همان که  اجه خاص ر تواند تو نمی  ،نرسد

 ؛ماده ساز و اسباب کمک رسان در رسیدن به پاره ای از اسرار نماز استآن علت های ا در حقیقت هم ،داب نمازآ
پس   .تواند به اسرار برسد  نداند نمی را داب  آاگر کسی  ، وکندرعایت   ااب ر آدتواند  ی نداند نمرا یعنی کسی که احكام  

  ااین شخصیت ر  و داب بدانیمآ و بعد اخالق بخوانیمتا بدانیم را باید احكام   ؛تا احكام را بدانیم،  نداخو  "فقه"اول باید 
کند که  پیدا می  اوجود ما این ظرفیت ر  و جان ما  ،کردیمداب را رعایت آبعد از اینكه  م.به فعلیت برسانی و کنیمتكمیل 

 ...؛ کنیمدریافت  اماز ر درون ن یرازهای نهفته واسرار نماز 
 اسرار نماز 

یعنی انسان باید وارد   ؛بلكه عرفان است ،نه فقه است و نه اخالق  ،به اسرار نماز برساند اما ر   تواند می علمی که  آناما 
ن معانی  آو   ،طاهر شود او بتواند شاهد شود و سر  ضمیر او و مسائل معرفتی و مباحث معرفتی شود تا  وادی معرفت

و به مقام عبودیت  است ن محل صادر شدهآاز  ،ن محلی که عبادتآو برسد به  ددریافت کن اعالیه ی برجسته ر 
اَلَة َتْنَهٰی   اگر فرمودند که  ، تقی    قربان کل    ةالصال اگر فرمودند که  ،من ؤ الم   معراُج   ةُ الصال اگر فرمودند  .برسد ِإَن  الَص 

ْکَبُر 
َ
ِه أ   اینمنظور همه  ،اگر این همه حرف در مورد نماز و خصوصیات نماز زده شد،  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ۗ َوَلِذْکُر الَل 

و  ،فهمیده و رعایت کرده ار  آن دابآ ؛عملی کرده است وریافت کرده را د آن ن نمازی است که انسان احكامآها 
 .است دانستهبه وسیله ی علم معرفت هم  ار  آن اسرار

ِحیِم  ویدگ می  د وکن بیان می  "رپُ " ابحث نماز ر  درس که به نماز می  هنگامی لذا قرآن  ِن الَر  ْحَمٰ ِه الَر  ِلَك    ، الم   ، ِبْسِم الَل  َذٰ
ِقیَن  ی ِلْلُمَت  اَلةَ  - دقت بفرمایید ااینجا ر  - ، اْلِكَتاُب ََل َرْیَب ۛ ِفیِه ۛ ُهد  ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الَص  کسانی که  ،... اَل 

اَلةَ َوُیِقیُموَن ا  از آن ایمان به اسرار پیدا کردند و بعد  -غیب یعنی اسرار  - ایمان به غیب پیدا کردند یعنی تا انسان    ،لَص 



ت کردن یک سری صرف دانستن یک سری احكام و یا رعای ؛کندتواند اقامه ی نماز   فهم نشود نمی " رِس " ودان " ْر ِس "
عالوه بر  ؛است "یببالغَ  وَن ُم علَ یَ "بیشتر از  ،ْلَغْیِب ُیْؤِمُنوَن ِبا  ،برای رسیدن به مقام اقامه ی نماز کافی نیست ،بادآ

یعنی بداند که یک اسراری وجود دارد و یكی از مهمترین اسراری   ؛باور کند اغیب ر باید ، بفهمد اانسان غیب ر اینكه 
 که کندفكر می  د وبین فقط همین ظاهر نماز رو می  است، باور نكرده اکسی نماز ر  ؛است "نماز" که وجود دارد خودِ 

باید بشود   ، اونمی تواند به مقام اقامه نماز برسدشخص این  ؛این پرده خبرهایی نیست پِس در و  ،غیَر  َل همین است وَ 
ن اسرار آه کند تا بتواند بی پرد ،ن اسرار راآتا بتواند اقامه کند  "رمنون بالس  ؤی و "، "منون باَلسرارؤی"، "یومنون بالغیب"

 .به مرحله ی وجود برساندش کند و ق  نَ مُ  خود در جان و دل ان اسرار ر آتا بتواند  ،را
 متصل کردن جسم و روح نماز 

 ،متوجه می شویم کهکنیدبیشتر دقت  این نماز ظاهری که بنده و جنابعالی می بینیمدر ید ه در حقیقت اگر شما بخوا
اَلحرام،   : تكبیرهاستظاهر نماز تشكیل شده از چند رکن  ،مالحظه بفرمایید ا کهشما ظاهر نماز ر " است؛ مرکب"

و  ،حمد، -آمده است  که در جاهای مختلف نماز - ذکرو ، نیت، قیام متصل به رکوع، رکوع، سجود، تشهد، سالم
م از این اهر کدبه طوری که  "؛نماز"به نام  هدد تشكیل می  ایک مرکبی ر که  ،مجموع این ارکان و این واجبات و سوره
حقیقت نماز این اوضاع و   .روح نماز دارای اجزا نیست و اما حقیقت نماز دپاش ن مرکب از هم می آ ،نباشد اگراجزا 
دمی آکه در جان  بسیط است واحدِ  ملكوت نماز یک حقیقِت  و ، روح نماز،حقیقت نماز  ؛ظاهری نیست اذکاراین 

 موجودِ  نای اقامه ی نماز یعنی متصل کردِن  - دقت بفرمایید -" متصل کردن"و اقامه ی نماز یعنی  ؛شود منقش می 
یعنی شما  ؛بسیط واحدِ  ن حقیقِت آبه   ،این قالب جسمانی و  –است  که از این اوضاع و اذکار تشكیل شده -مرکب 

ن آبه ، است ر  ن مطلبی که ِس آبه کنید  متصل  ااین قیام و این اذکار ر و  زمانی که توانستید این رکوع و این سجود
طور که باید   ناشما هم. جاست که نماز اقامه شده است این ،ن مطلبی که بسیط استآبه و  ،مطلبی که نهان است

   .کنیدهم رعایت  اباید حدود باطن نماز ر  ،کنیدرعایت  اِب نماز ر حدوِد قال
 اجمالی از اسرار نماز 

یم ه ایا ما تا به حال موفق شدآببینیم که  و کنمخدمت شما عرض  امن یک اجمالی از اسرار نماز ر  ...،دقت بفرمایید
 خیر...؟حقیقت واحد بسیط متصل کنیم یا  به این اکه این قالب جسمانی نماز ر 

شود و به   ی کنیم و این سفر از یک جایی شروع م آغاز می یک سفر را ما  یعنی  !در نماز اتفاقات بسیار جالبی می افتد
دوباره به خودمان  ، ورسیم به مقام توحید می  ؛رسیم به خدا می و کنیم  حرکت می  ما از خود ؛یک جایی ختم می شود

  ؛است کنیم تكبیر اولین کاری که در نماز می  ،نیت که کردیم ؛کنیم اول نیت می  ،یموش  که وارد می  .گردیم می  بر
ن اتفاقی است که در خانه ی زلیخا اتكبیر در حقیقت هم  ؛ندیدن اکس غیر او ر  تكبیر یعنی فقط او را دیدن و هیچ

زن هایی که مست زیبایی   ،جا نشسته بودند نآز میوه داخل اتاقی شد که زن ها موقعی که یوسف با ظرفی پر ا !افتاد
ْلَن َحاَش  : رمودن فآقر  ند؛یدد  نمی   اکس دیگری ر  د و، خودبین بودندخویش بودن

ُ
ْیِدَیُهَن  َوق

َ
ْعَن أ َط 

َ
ْکَبْرَنُه َوق

َ
ْیَنُه أ

َ
ا َرأ َفَلَم 



ا  َذا َبَشر  ِه َما َهٰ ْکَبْرَنهُ  ،مشاهده کردند ان جمال ر آموقعی که و  دیدندرا ن حقیقت آکه   هنگامی   ، ِلَل 
َ
بزرگتر از آنچه   ااو ر  ،أ

ْیِدَیُهَن  چنان خودشان از خودشان رفت که   ؛فراموش کردند اخود ر  د!کردند دریافت کردن فكر می 
َ
ْعَن أ َط 

َ
دستشان را  ،ق

 ... .تكبیراین است  بریدند.
 تكبیر 

اولین اتفاقی   ،ن عظمت که دریافت شد آ د؛دریافت کن اکه انسان عظمتی ر  است واقعیت تكبیر این و حقیقت تكبیر
در دعای عرفه   علیه السالم که اماماست ن حرفی اهم د؛ و اینکن فراموش می  اخود ر   د این است کهکه می افت

اِئَک  : فرمود ُلوِب َاِحب 
ُ
ذی َاَزْلَت اََلْغیاَر َعْن ق اما   د؛کس نمان غیر از تو در این دل هیچ ، ورفتند همدی همآتو که  َاْنَت ال 

 .هنوز ممكن است ذراتی از خود انسان در انسان باقی مانده باشد
 قیام و قرائت 

انسان باید که  .اما این ادعا باید از بین برود !از ادعا است قیام به عبادت پر ...؛قیام ؛می ایستد و کند قیام می  سپس
هم در    کند این است لذا این نماز کاری که می  ؛- هم در گفتارو هم در کردار  - به مقام فنا برسد و تبدیل به او شود

به این  اهم در کردار شما ر ، -وجود او فقط بقای فنای همه چیز و  -رساند  وحدت و فنا می  گفتار شما رو به توحید،
ِحی  به گفتن دیکن زمانی است که شما شروع می  ،در گفتارفنا  .رساند حقیقت می  ْحَمِن الر  ِه الر  ِه َرب     ، ِم ِبْسِم الل  اْلَحْمُد لل 

ِحیِم   ، اْلَعاَلِمیَن  ْحمِن الر  یِن  ، الر  ِحیِم " ،است "َرب  اْلَعاَلِمیَن   "خدا را هم در دنیا می بینید که  ؛َماِلِك َیْوِم الد  ْحمِن الر    "الر 
یِن   " هم در آخرت می بینید که   ، واست یعنی کافی  ،است َماِلكاست و اگر او  ب  که اگر او رَ  ،است "َماِلِك َیْوِم الد 
ر دهمین ربوبیت خداوند  بلكه ،انه همه ی مالكیت خدا ر و ، انه همه ی ربوبیت خدا ر  ،انه همه ی خدا ر  !است

 ار  دخو ، آنگاهمشاهده شوددر سخن انسان  حقیقتدو همین  را، اگر مالكیت خداوند برای روز جزاو  ا،عالمین ر 
 د...! کن فراموش می 

اَك َنْعُبُد  ویدگ لذا می  اَك َنْسَتِعیُن   ام، من فقط عبد تو ،هرچه هست تویی  ِإی  نماز  ،جا این  – در گفتار و در ذکر - وِإی 
اَك    با ظاهرِ  ،تكبیر ظاهرِ  درست است که حقیقِت  !جاست اوج تكبیر این ؛رساند  به اوج می  راانسان  اَك َنْعُبُد وِإی  ِإی 

کم کم ارتباط با خدا   ؛کند ی می ها یک حقیقت پیوسته است که در الفاظ مختلف تجل   ولكن این ،تاست دوَنْسَتِعیُن  
َراَط الُمسَتِقیَم شود  درخواست انجام می و شود  برقرار می    ،شود استجابت می آنگاه شود  درخواست که می  ، اهِدَنا الص 

ِحیِم  "بگو  که دهد به شما نشان می  الذا خدا راه راست ر  ْحَمِن الر  ِه الر   "بگو  " ِبْسِم الل 
ُ
بیشتر خدا ، آنگاه  "دحَ اَ   هُ الل    ل هوَ ق

ِه َرب  اْلَعاَلِمیَن نجا فرمود که آ د.کن تجلی می  یِن ،    اْلَحْمُد لل    این ،تماشا شد، مالكیت دیده شد و ربوبیت  َماِلِك َیْوِم الد 
َحٌد ،   حقیقت توحید  ، و، وساطتوحدت به کند جا خدا بیشتر تجلی می 

َ
ُه أ ْل ُهَو الَل 

ُ
َمدُ   ،ق ُه الَص  َو   ، َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد   ،الَل 

حَ َلْم َیُكْن َلُه ُکُفو  
َ
 ٌد؛  ا أ

 رکوع 



در  و در عمل هم به تعظیم می افتد ، امااین گفتار بود ؛گفته است ، چونچاره ای ندارددیگر مد انسان آاین تجلی که 
فرماید  خدا می  ؛کند تجلی می  بیشتراو  ،تعظیم که کرد ؛کند تعظیم می است ن عظمتی که دریافت کرده آمقابل 

اَك  چه گفته است که   شخص چون شنید که این ؛بیند می  و خدا می شنود  هدَ مِ ن حَ َم لِ   هُ الل    َع مِ َس  اَك َنْسَتِعیُن ِإی  ،  َنْعُبُد وِإی 
 ... .تجلی پِس تجلی  ؛کند برای او بیشتر تجلی می 

 سجده 
وجودک ذنب َل " دنویگ عرفا می ؛  -د کن کم کم نابود می دارد   ااین انسان ر  - او را به خاک می اندازد ،تجلی بعدی

تو چون هستی   !خود  تو هستی  ،قابل مقایسه نیست آنگناهی که هیچ گناهی با  ، وبزرگترین گناه "به ذنب قاُس یُ 
ورده تا به آکند که شما را  و نماز با تو چنین می   !باید که نباشی  ،خواهی که گنهكار نباشی   اگر می  !بزرگترین گناهی 

ن آدر مقابل  و شما به خاک می سایید است حال محل غرور و تكبر بوده هیعنی این پیشانی ک !سجده انداخته
یعنی فنای بعد  ،سجدهاز سجده ی بعد  است، ن وجود باقی آکه برداشتی هنوز ذره ای از  اسر ر  ،داری می  عظمت بر

شما به سجده که لذا موقعی  ود،در سجده ی دوم باید از بین بر است که هرچه از این وجود باقی مانده  ،از فنا
در کردار هم   ،نماز این بود که در گفتار فانی شوید !اوج منطقه نماز رسیدیدبه یعنی   ،م شداتمما ش زنما، آنگاه رسیدید

در سجده ی دوم شما   ؛گرفت و نابود کرد  ،در شما وجود داشتاز شما آنچه که  ،این نماز ی ذره ذره ،فانی شوید
 .یدو ش فانی می  ، یدوش تمام  می  ،یدوش  نابود می  کامال  

 سالم تشهد و 
اشهد ان َل اله اَل الله وحده َل  ید ویگ  شینید و می ن وقت می  نآ  د!کن ت خدا بیشتر تجلی می آن وقفانی که شدید 

در فرو رفتید که به مقام  قنآو در توحید  ،رسیدید به توحید که شما  از خود است یان نمازااین مقام پ ؛شریک له 
مشاهده   بعد که کامال   !ببینید ان ر آخلق شده بودید که  اساسا  نچه را که آنجا که دیدید آرسیدید به  ؛رسیدید "شهادت"

که فانی   حال  ،فانی شدید و سفر کردید  شما از خود ؟کجا برگردید ...؛برگردیدکه  ودش به شما دستور داده می  ،کردید
لذا در  د؛کن خیلی فرق می  دگرد می ن کسی که برآبا  ت،ن کسی که رفآاما  !برگرد به خودت  ،کامل شدید و شدید

  "السالم علینا" ؛کنیدسالم دستور داریم که به خودتون  -بیشتر توضیح خواهم داد  الله بعدا  ء ان شا که -نماز سالم 
الله جلسات  ء این بازگشت بعد از کمال است که ان شاو  ،اما این بازگشت بعد از فناست ،این یعنی بازگشت به خویش

 خواهیم داد...  ینده بیشتر توضیح آ
 ..... الله و برکاته ةو السالم علیكم و رحم

 


