
 افعال نماز   – اسرار نماز    موضوع: 
 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 

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

 ء ل دعا نا و تقب  یتی رب  و من ذر   ةی مقیم الصالنرب اجعل
  ، وشود  بخش اول اذکاری است که در نماز بر زبان جاری می  ؛بخش تشکیل شده است دودر جلسه ی قبل گفتیم که نماز از 

در اذکار گفتیم که انسان از خود   . و اوضاعی است که انسان در نماز دارد شود  بخش دوم افعالی است که از انسان صادر می 
سوره ی حمد بیان کردیم که انسان رسید به   رتمثل این معنا را د  . گردد می دوباره به خود برو  رسد  به خدا می  ،کند شروع می

اَك َنْسَتِعیُن ، که  رت توحید، انسان رسید به مقام وحدتحض  اَك َنْعُبُد َوِإَی  به مجلس   و  ید رسیدعی که به مقام وحدت و توحموق؛   ِإَی 
دید و مخاطب   - را خدا فاصله داشت آن ای انسان غایب بود و انسان از خدایی که بر  -  خدا را  به شکلی وارد شد که ، خدا وارد شد

اَك َنْسَتِعیُن انسان قرار گرفت و گفت   اَك َنْعُبُد َوِإَی  گفت   ،برگشت  که به خود   ؛دستور داده شد که به خود برگرد جا که رسید نیبه ا   ؛ ِإَی 
َراَط اْلُمْسَتِقیَم   .   اْهِدَنا الِص 

 قیام     افعال؛ سفرِ 
رتبه  م کیعنی به ی  ، گوید کند و تکبیر می موقعی که نیت می :د فتا  در افعال نماز هم اتفاق می -یعنی این سفر   -همین قضیه 

گاه   ناخود  ، رسد  به یک مرتبه ای از مراتب دریافت میو   ای از مراتب مشاهده   می  به عبادت بر "...؛ قیام" !کند قیام به عبادت میآ
  این  ، یعنی قائم به عبادت ؛ادعا است  آنکه عبادت است اما در  یدر عین حال "قیام به عبادت"  ؛کند خیزد، می ایستد که عبادت 

َراَط الْ درخواست کرد که  از خدا  و قیام که کرد   ؛کند که قیام کرده است طور احساس می ْنَعْمَت    ، ُمْسَتِقیَم اْهِدَنا الِص 
َ
ِذیَن أ ِصَراَط اَل 

یَن  اِل  به   ، هدایت که شد !کند به مقام توحید هدایت می  ؛او را هدایت می کند  وند خدا  آنگاه،  َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوََل الَض 
ْحَمِن    :شود که چنین بگوید او دستور داده می ِه الرَّ ِحیم ِبْسِم اللَّ َحد  ،  الرَّ

َ
ُه أ ْل ُهَو اللَّ

ُ
َمُد ،  ق ُه الصَّ  َیُکْن َلُه ُکُفًوا  َوَلْم ،  َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد ،  اللَّ

َحد  
َ
از مراتب   - از یک مرتبه ای  ؛برند   از یک مقامی به مقامی باَلتر می ؛ برند می  یدیگر  ، به مجلساز یک مجلس ا عنی او ر ی  ؛ أ

َحد  که   ؛ برند  باَلتر میبه مرتبه ای  -وحدت 
َ
ُه أ ْل ُهَو اللَّ

ُ
َمدُ اوج توحید است   ق ُه الصَّ َحد  َوَلْم ،  َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد ،  اللَّ

َ
که   ؛  َیُکْن َلُه ُکُفًوا أ

 . یم هتوضیح بد  اً بعد ه آنمفصل دربار به طور باید 
 رکوع 

  نمی!  تواند بایستد  ن عظمت نمیآبیند که در مقابل  می ،کرد  مشاهدهو  که دید  ا بیشتر ر  این تجلِی  و ، د اما انسان به اینجا که رسی
َحد  " توان  نمی  ، دید ا ر   "عظیم"توان 

َ
ُه أ   ردیگ  ، مشاهده کردا عظمت ر کسی که   .ن عظمت تعظیم نکردآرا دید و در مقابل   " ُهَو اللَّ

  موقعی که انسان به اوج عبادت می دارد؛  وجود قیام یک نوع ادعا  در عرض کردمهمانطور که  .شود قیام او تبدیل به رکوع می
ن عظمت  آمجبور است که در مقابل  ،ن عظمت حیا کند آمجبور است که در مقابل  - "مشاهده"شود  که اوج عبادت می -رسد 

گاه به رکوع می ناخود ! کندن عظمت تعظیم آمجبور است که در مقابل  ، و توکل کند  ی    ؟ گوید در رکوع چه می ؛رود  آ ُسْبحاَن َرِب 
َحد    موقعی که فهمید لذا  ،باید از عظمت گفته شود   پس تعظیم است   ،چون رکوع؛   َوِبَحْمِدهِ  الَعِظیِم 

َ
ُه أ ْل ُهَو اللَّ

ُ
َمُد ،  ق ُه الصَّ َلْم  ،  اللَّ

َحد  َوَلْم ،  َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد 
َ
ست که در  ا  ن مشاهده ایآگوید نتیجه ی  این ذکری که در رکوع می "؛ ظیمالعَ  َی رب  می گوید " ،   َیُکْن َلُه ُکُفًوا أ

  لذا ناخود  ،دیده   ندارد را کس   خدایی که نیاز به هیچ ، دیده ا خدای صمد ر  است، دیده  ا خدای واحد ر  داشته است؛سوره ی توحید 



گاه می ی الَعِظیِم   وید گ آ ن  آدر وجود  ، آن حقیقتی که من دریافت کردم و  نچه که من دیدمآیعنی  " سبحان؛ "َوِبَحْمِدهِ  ُسْبحاَن َرِب 
ی الَعِظیِم   د و می گوید کن  لذا حمد می ! ذره ای عیب و نقص مشاهده نشد ،حقیقت  ... َوِبَحْمِدهِ  ُسْبحاَن َرِب 

 بعد از رکوع 
  ، آنگاهتسبیح کرد  ،دریافت شده  حقیقِت ن آدر مقابل و   تعظیم کرد ، دریافت کرد و در مقابل این عظمت را موقعی که این عظمت 

هُ شود که   به او الهام میمطلب این  ،خواستبر  هنگامی که  ؛ خیزد می بر   وندخدا  ؛خدا صدای تو را شنید ، ِلَمْن َحِمَدهُ   َسِمَع الل 
و   لی، قب پِس آن تجلِی   وند در خدا  .کند بیشتر برای او تجلی می - ! شنود که می -  و بشنود را به جا آوردموقعی که کسی حمد او 

ایستادن را رها کرد و تعظیم   ، کسی که به عبادت ایستاده بود ؛ کند دوباره تجلی می ، پِس آن تجلی که در سوره توحید داشت  در
  "، عظیم"ظاهر قضیه این است که  ، کند تعظیم می ، یعنی کسی که در مقابل عظیموجود دارد،  در تعظیم هم هنوز ادعا   ؛ اماکرد

از  اما موقعی که  !رکوع بروم و  م شوم َخ  !ن عظمت باید که تعظیم کنمآدر مقابل  ،مِن کوچک  هستم؛  ت و من کوچکعظیم اس
  ، دید ا ن همه حقیقت ر شخص آاین  ، ون یار شدآر از چهره ی م پُ عالَ  ، وتجلی بیشتر شد ، شدبه او  ی افاضه ی بیشتر طرف خدا 

  ن عظمت دست برآدر مقابل  -  "تعظیم"ادعای و  "قیام به عبادت" حتی ادعای  -ن ادعا ها آچاره ای ندارد که از همه ی دیگر 
 د.گذار می ینی و خودخواهی است به خاک  که محل غرور و تکبر و خودب را لذا به خاک می افتد و پیشانی  ؛دارد

 سجده 
ز  اما هنو د، دار  می سر از سجده بر سپس  ود، ش فانی می ،انسان ".فنای انسان"  ودش  می ،بعد از تجلی  ن تجلِی  آسجده در مقابل 

،  د هید  می ناتک آن را  ک باری   ،نید ا می تک  ا موقعی که یک چیزی ر مثاًل  د؛از دست نداده باش ا شاید بعضی از زوایای وجودی خود ر 
سر از  و ، سر به سجده گذاشت ،به فنا رسید که انسان  د؛راحت باش   شما ید که خیالهد می  انتک هم آن را بار دوم  یبرا  ولی

،  وجودک ذنب َل یقاس به ذنب    ویندگ که عرفا می ، تکبر وجود داشته باشد ومقداری از غرور  کولی هنوز شاید ی  ،سجده برداشت 
باید تمام    !شما نباید باشید ، یار هستآنجا که   هستی؛  شود خود تو  ن مقایسه نمی آگناهی که هیچ گناهی با  ، بزرگترین گناه تو

ن ذره  آبرای اینکه  -  تجلی بعد از تجلی - ود ش لذا دوباره تجلی می ...؛ببینی  ا ن هستی ر آتا بتوانی تمام  ، زمین بگذاری ا هستی ر 
یعنی انسان در   ؛ دانند فنای بعد از فنا می ا عرفا سجده ی دوم ر  ود؛ از بین بر  آن هم  ، های کوچکی که از وجود انسان باقی مانده

تعظیم    ؛ادعای رکوع و تعظیم و حیا و توکل هم ندارد ؛هم ندارد "قیام به عبادت"حتی ادعای ر دیگ  ، وسجده ی اول فانی شد
دیگر   ،کسی که به آخر راه رسید  ؛ کسانی است که وسط راه هستند و برای !نده ا کسانی است که هنوز وارد کالس آخر نشد برای

اینجا اوج  . فنای بعد از فناستو  ، سجده ی بعد از سجده ؛شود  خالص میو  ،رود  از بین می ،شود فانی می  ؛کند  تعظیم هم نمی 
   است! سفر

 پایان سفر 
گرفته   ؛ گرفته شد او ای از مراحل نماز ذره ای از وجود در هر مرحله  ، وقیام به عبادت کرد  ،نیت کرد  ،یعنی انسان از خود آغاز کرد

  ا همه ی وجود انسان ر  شد و ستین خارج دست وَلیت از آآنگاه   ، رسید ه به سجده ی دوم ک ؛ رسیدی دوم  ه به سجد  آنجا که شد تا 
یعنی اگر   " گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو"  گفتکه به قول حافظ  ، وجا تمام شد نآانسان  ، جا ذبح شد نآانسان  ؛گرفت

مشغول  آنگاه که  "گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو"  !کاردی بردار و خودت را نابود کن ، پسوجود داری که احساس کردی 
  ود! ش سفر تمام میاست که جا   این  ، خوِد انسان هم از بین رفت ،همه چیز فراموش شد  و انسان در نماز پر از او شد ، کار خود شد

یعنی نگاه   ؛ از خود بیرون کرد ا جلوه ی ذات حضرت حق، این مصلی ر  تشعشِع  ک ی  .تمام شدو از خود بیرون شد  از خود آغاز کرد و
 است. شده  خالِی خالی از خود ! هیچ از خود او نیست ،در خود او ردیگ که  د بین می و  دکن می



 تشهد 
  تامکه  تجلی    !کند می "تام تجلِی  " خدا و می نشیند  آنگاه! بنشین  هند که د به او دستور می ،شد  خالی از خود  انسان موقعی که

  "گفتن" صحبِت  "؛مویگ می" وید که گ نمی  ردیگ  "!می فهمم" وید که گ نمی ررسد که بشر دیگ  می د جا نماز به اوج خو این ،شد
ِحیم   :بگو د که در سوره توحید گفتن .  نیست ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْل ُهَو  ،  ِبْسِم اللَّ

ُ
َحد  ق

َ
ُه أ   !گفتن نیستاز صحبت ر اینجا دیگ اما  ...!"بگو؛ " اللَّ

َحد  جا گفت   نآانسانی که 
َ
ُه أ ْل ُهَو اللَّ

ُ
دید و تعظیم کرد و حیا کرد و   ا ن عظمت ر آ !قیام تبدیل به رکوع شد  و خدا تجلی کرد،   ق

حقیقت  یعنی همه ی  !فنای بعد از فنا آمد و  بعد از فانی شد فانِی  ! خدا شنید و دوباره تجلی کرد و انسان فانی شد ...؛ توکل کرد
نه    !دیدآن حقیقت را لذا انسان  ؛در وجود انسان ریختند  وجود دارد،معنویت  هر چه در عالم از شراِب  و از انسان گرفتند  ا انسان ر 

ُه    ر!صحبت از گفتن نیست دیگ  ، صحبت از علم و دانش و فهمیدن و درک نیست "؛مفهَ اِ " ویدگ نمی ...؛ اینکه فهمید ْل ُهَو اللَّ
ُ
ق

َحد  
َ
 اَ " ر...، یگ نیست د أ

ُ
ُه َوْحَدُه َل َشریَک َلُه َو َاْشَهُد َاَن     وید گ می  بلکه یک دفعه !نیست "ه اللَّ َلَّ له اِ ن َل اِ اَ  وُل ق َاْشَهُد َاْن َل ِالَه ِاََل  الل 

ٍد   ٍد َو اِل ُمَحَم  ُهَم  َصِل  َعلی ُمَحَم  دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه، َالل    "،محراب"ند ه ا لذا به محراب گفت د!رس می " شهادت"یعنی به مقام ؛ ُمَحَم 
  ود سر که از تن جدا ش د!کن  در این محراب از تن جدا می ا یعنی انسان سر خود ر   !خودمحل جنگیدن با  ، یعنی محل جنگ چون

دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلهُ یعنی    "شهادت"  ود...؛ش آغاز می " مقام شهادت" ُه َوْحَدُه َل َشریَک َلُه َو َاْشَهُد َاَن  ُمَحَم   . َاْشَهُد َاْن َل ِالَه ِاََل  الل 
 ت مقام عندی  
   " . اشهد ان َل اله اَل الله"به خدا ختم شد که   "؛الله اکبر"سفر از خدا آغاز شد که  .شود میسفر تمام 

این بود   ما بحث   فعالً   .یمهباید بیشتر توضیح بد بعداً   - ا یعنی تشهد ر  -  سفر خرِ بند های آ مخصوصاً و  را نماز  البته این بندهای - 
شود  ما معلوم  ، مطلب برایالله وارد بحث خواهیم شد ءینده که ان شاآدر جلسات تا  شود ان اجمالی از اسرار نماز گفته که یک بی

 - .مطرح خواهیم کرد ا چه مباحثی ر  دقیقاً  که
نجا کشته شدند و  آا رفتند و ه  نآکه  ، شد " قون رزَ هم یُ ب  عند َر "  ، شاهد شد ،شهید شد  ،به اوج سفر رسید   ،موقعی که به تشهد رسید 

وَن   !کشته ندانید ا ها ر  نآشما 
ُ
ِهْم ُیْرَزق ْحَیاء  ِعْنَد َرِب 

َ
  .رسند می " تعندی  "به مقام و   ، گیرند روزی میاز دست خدا جا   ن! آهستند  َبْل أ

باید از این   ...؛ سفر تمام شد ! شود که برگرد نجا که رسید فرمان داده می آ  ،ستا  جا  همه چیز آن  ؛مقام بشریت است ، تمقام عندی  
ندید   ا کثرات ر آنگاه  ، دید در عالم می ا انسانی که این همه موجودات ر  ، انسانی که خودبین بودد، که نابود بو یانسان ! سفر برگردی

 ...  "برگرد"  دنوی گ می او به  ، به وحدت که رسید !به وحدت رسیدو 
 سالم 

انسانی که   !ناقص به مقام سالمت رسید که انساِن  این است اتفاق اولاست، افتاده  دو اتفاقاینجا   د،وقعی که خواست برگردم
لذا انسانی   ود؛ ش تمام نواقص انسان برطرف می و  ،این انسان تمام عیوِب  ، مشاهده کرد ا جلسه ای که خدا ر  ، ن جلسه شدآوارد 

  ودش  به بیانی که در جلسات قبل گفتیم این می  !نه منوع ، و نه جزوع است ، نه هلوع است  ردیگ  ، بود منوعاً  جزوعاً  که هلوعاً 
السالم علیک    می گوید لذا  ،مشاهده برای دیگران می آورد سالمت است  آنچه که از این مجلِس  ، به سالمت که رسید  ؛سالمت

ی  آنچه که مصل   ؛  الله و برکاته   ة علیکم و رحم   الُم السَّ   ، الحین ه الصَّ الم علینا و علی عباد الل  السَّ   ، ه و برکاته اللَّ   ة و رحم   بی  ها النَّ ای  
پروردگار است که   "سالم" اسم  ،به ارمغان می آورد از این سفر  برای تمام مردم عالم   ، وبرای پیامبر  ، ، برای صالحیند برای خو

تشنه ی نماز   ، چونکند  هیچ چیزی او را سیراب نمی ردیگ   ،و کسی که به این مجلس وارد شد  ، جر الفَ   ِع طلَ ی مَ تَّ هی َح   الم  َس 
 . او نماز است "العیِن  ةقر "است 

 مقام اطمینان 



ِذیَن آَمُنوا    ...،کجا رسیدندبه کسانی که به مقام اقامه ی نماز رسیدند   ...، ببینید ا ریفه ر این آیه ش !نماز هدف از خلقت است ِإَن  اَل 
اُموا  

َ
ق
َ
اِلَحاِت َوأ ِهْم َوََل َخْوف  َعَلْیِهْم َوََل ُهْم َیْحَزُنوَن َوَعِمُلوا الَص  ْجُرُهْم ِعْنَد َرِب 

َ
َکاَة َلُهْم أ اَلَة َوآَتُوا الَز  نجا  آیعنی رسید به جایی که   ، الَص 

هایی که اقامه ی نماز    نآ ؛ مقام خوف نیست ،مقام حزن نیست  ، نیست مقام اضطراب و نگرانیدیگر  ،است " اطمینان"مقام 
 د. کن رها نمی  ا نماز ر شخص این  گاه لذا هیچ  ، ََل َخْوف  َعَلْیِهْم َوََل ُهْم َیْحَزُنوَن   ،کردند

به    در این نمازهم و  دکن محافظت میهم بر این نماز ، ُهْم َعَلی َصاَلِتِهْم َداِئُموَن   ؛ َعلی َصالِتِهْم ُیَحاِفُظوَن ُهم  چقد زیبا گفت که  
به  رسد  می  در تشهد دقیقاً انسان  ؛ مقامی است که نگرانی نیست ؛ که اضطراب نیستنجا مقامی است آچون  است؛  دائمطور 

  ،تیغ هم ببارد  ، اگر از آسمان سنگ هم ببارد ، جا که رسید نبه آ  !ن مقام آرزوی همه ی بشریت استآن مقامی که رسیدن به اهم
 : قدر زیبا گفت حافظیده است که چرس  ََل َخْوف  َعَلْیِهْم َوََل ُهْم َیْحَزُنوَن او به مقام  

 به تیغم گر کشد دستش نگیرم  
 وگر تیرم زند منت پذیرم  

 کمان ابرویت را گو بزن تیر  
 که پیش دست و بازویت بمیرم  

 به گیسوی تو خوردم دوش سوگند  
 که من از پای تو سر بر نگیرم  

ِعنَد  مقام   ، است "مشاهده"جا مقام  نآچون  ؛ ن معشوق سر برداردآحاضر نیست که از پای  ردیگ  ، رسیدجا  نآبه یعنی موقعی که 
ِهم ُیرَزقوَن   . ََل َخْوف  َعَلْیِهْم َوََل ُهْم َیْحَزُنوَن   ودش لذا می  ،مقام لذت و مقام رسیدن به اوج معنویت است  ، است َرِب 

محل اقامه ی نماز  "الله در جلسات آینده خواهم گفت که ء ند که ان شاااین نکته در مقدمه باقی م -  ماا  وقت من تمام است-
شود و   این سفر از درون انسان آغاز می ، درون خود اوست ،کنداقامه  ا نماز ر  تواند نجایی که انسان میآیعنی  ؛آدمی است "جاِن "

 ...صحبت خواهیم کرد آن جلسات آینده پیرامونالله در ءکه ان شا !کند به درون انسان خاتمه پیدا می 
 .... الله و برکاته ةو السالم علیکم و الرحم

 


