
 

 رکوع و سجده

را به  هاآن م،عظی ستایند؛ حتی دیدن شیئیکرده و آن را میدر برابرش تعظیم  بینند،ها وقتی زیبایی و بزرگی را میانسان
 دارد. می کرنش وا

 در شریعت اسالم «سجده»و  «رکوع»

یم دپس از آن که در دلمان خدا را قصد کر .هاستزیباییها و بزرگی خالق   ،خداوند .استرکوع و سجده دو رکن از ارکان نماز  
به  حال ،انتخابی را خواندیم سورۀ نیزو  (سورۀ حمد)و اولین سورۀ کتابش را خواندیم  (اهلل اکبر) و خدا را به بزرگی یاد کردیم

 ،بعضی برای ادعای احترام .حرام است و...( بزرگان پادشاهان،)خدا رکوع و سجده برای غیر ،در شریعت اسالم .رویمرکوع می
 ست. داخ مخصوص   ،ستچه بزرگی و زیبایی هر ؛هستند نماخود انندچون دیگران م کار، حرام است، این ؛شوندتا رکوع خم می

 )صلی هللا و علیه و آله(  سفير پيامبر ،کلبی ۀيحد ماجرای

در  با آمدن امپراتور، همه رساند.ور روم ترا به کاخ امپرا )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبرنامۀ  «دحیۀکلبی»نام به جوانی
 ا تو به سجدهچر :از او پرسیدند و در مقابل پادشاه خم نشد. کلبی ایستاد ۀاما دحی افتادند،به سجده  کرده ومقابل شاه تعظیم 

  1.افتمکنم و به سجده میخالق رکوع می فقط در پیشگاه ؛من خداپرست و یکتاپرست هستم :گفت ؟!افتیمین

 )صلی هللا و علیه و آله(  رهروان راه پيامبر ۀقرآن و نشان

 :کنداینگونه بیان می را )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر راه های رهروان نشانه ،قرآن کریم
ت این اس )صلی هللا و علیه و آله(  همراهان پیامبر هاییکی از نشانه ؛

 دو ،کندقرآن کریم وقتی رزمندگان اسالم را توصیف می عجیبی دارند.رنش کُ ،در برابر خالق و کنندسجده می ورکوع  بسیار
  2.کندها را رکوع و سجود  بسیار معرفی میمهم آن ویژگی

 )علیهم السالم(  ننماز معصوما

نیز  )علیه السالم(  امام سجاد 3.فرمودبار تکرار می سیذکر رکوع و سجده را بیش از  )علیه السالم(  امام صادق نقل شده:
نام پروردگار بزرگت   ۀ:وقتی آی 4.ندریختو اشک می ندکردبار تکرار می پانصدذکر سجده را گاهی 

 :ها در رکوع این ذکر را بگویندمسلمان نددستور داد )صلی هللا و علیه و آله(  پیغمبر نازل شد، ،تسبیح کن را
و سجود  این است که رکوع فرشتگان نیز اوصافیکی از گویم. تسبیح می پروردگارم را همراه با ستایش او ؛

 .انسان است اوج تذلل و خاکساری   ،سجده فراوانی دارند.

                                                 



 

 )علیه السالم(  امير حضرتدو سجده در کالم  ۀفلسف

 معنایش این است که ما از خاک آفریده :سجده چیست؟ فرمود دو ۀپرسید: فلسف )علیه السالم(  امیرالمؤمنینشخصی از 
 بارچند  در هر نماز در واقع، ما 5خیزیم.باز از خاک برمی و شویممجدداً از خاک زنده می رویم،به سمت خاک می ،ایمشده

ای بسیار بر )علیه السالم(  امام سجاد )علیهم السالم(  در بین امامان .کنیمکار خودمان را مرور می فرایند آغاز تا انجام 
فرماید: . قرآن میملقب شدند کنندهسجده بسیاریعنی  «سجّاد»به کردند؛ از این رو، خداوند سجده می

ه مثل این ک .کنندکرنش می ۀ هستی در مقابل خدا و خالقشانیعنی هم ؛کنندسجده می ، خداوند راهمه 6
اال نوبت به ما ح .گویندهمه تسبیح ،کنی به هر کجای هستی نگاه .کندنقاش خودش را ستایش می ،بگوییم این نقاشی دارد

و خدا را  بگذارد اش را بر مُهرآید پیشانی؟ زورش میفلسفۀ نماز چیست :گویدخوانی؟ میآقا نماز می :پرسیممی ،که رسیده
  !کندسرکشی می ،رسدشود و به خدا که میهر کس و ناکسی خم می جلوی سجده کند!

 شدن شيطانرانده داستان

جده کنید س فرمود: فرشتگان بود، و نزدسال سابقۀ عبادت داشت  شش هزارشیطانی که  همۀ فرشتگان و نیز به خداوند به 
اطر غرور به خ بدبخت شدن من همین بود که راز   :گفت بعداً در جاییابلیس  مگر ابلیس. ،ها سجده کردندفرشته ۀهم !به آدم
 شوندثروتمند مییا  شوندقوی میکه مقداری گونه هستند؟ به محض اینها چرا ایناین آدم .جده کنمحاضر نشدم س و تکبر

 ؛ حتیینندبو خودشان را بزرگ می پنداشتهکنند، دیگران را ذره ای پیدا میو آوازه نام و یا کنندیا موقعیت اجتماعی پیدا می
 . پندارندمیکالسی داری را بیدینو نماز 

 )علیها سالم(  زهرا حضرت زباننماز از  فلسفۀ

ف خداوند :نماز فرمود فلسفۀدربارۀ  )علیها سالم(  زهرا حضرت
 و نشانۀ عبودیت انسان است ،. سجدهاست، واجب کرده از تکبر انساننماز را برای پاک کردن  ایمان را برای پاکی  از شرک و

 حرام است.  ،خدابرای غیر همین دلیلبه

 )علیهم السالم(  ناگاه قرآن و معصومدسجده از دی

بار در  31  تعبیر 8.فرماید: خداوند متعال در قران کریم می
ده سج و... را ندیدی که برای خدا رندهپ خورشید، ماه، ستاره، کوه، درخت، ستاره، آیا« آیا ندیدی؟»قرآن آمده است؟ یعنی 

سیاری روایات ب ،)علیهم السالم(  ائمه و سایر امیرالمؤمنین ،های پیامبرخواهی سجده کنی؟ دربارۀ سجدهمین ؟! آیاکنندمی
ا اذان ت ،خواندمی که را نماز عشا : ایشانگویدمی )علیه السالم(  امام کاظم زندانبان   دست ما رسیده است؛ برای مثال،به

 9در حال سجده بود.صبح، 

                                                 



 

 )علیه السالم(  حضرت ابراهيم اللهیخليل

های جدهس فرمود،اللهی انتخاب را برای خلیل )علیه السالم(  راهیماب متعال، حضرت یکی از رازهایی که خداوند مطابق روایت،
از  بعد )علیه السالم(  موسیحضرت  11کردم.من آرزوی مرگ می ،گوید: اگر سجده نبودسلمان فارسی می 10.بود او طوالنی
 12.خداستعبد  و تا ثابت کند بندۀ ،مالیدقدر به خاک میسمت چپ صورت را آن و سپسسمت راست ابتدا  ،هر نماز

قرآن در  13.فرمودرا تکرار  «سبحان اهلل»بار  پانصددر حال سجده  که دیدمرا  )علیه السالم(  امام صادق :گویدشخصی می
 ،سجده در روایات آمده:باشد.  و آشکار پیدا اثر سجده باید در پیشانی مؤمنان  :آمده

 15.کندانسان را بهشتی می شکسته وکمر شیطان را 
می خدمات ک و اممن گناهان بسیاری مرتکب شده :گفت و رسید )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرمشخصی خدمت 

ثل گناهان م ،زیرا با سجده ،کن بیشترهای خود را سجده :فرمود به او )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم انجام دادم.
 16.ریزندبرگ درختان می

 

 طوالنی ۀبهشت و سجد

. از ایشان درخواست کردندضمانت بهشت رفتن خود را  ورسیدند  )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم گروهی خدمت پیغمبر
 17.های طوالنی مرا کمک کنیدکه با سجدهبه شرط آن :فرمود به آنان )صلی هللا و علیه و آله(  پیغمبر
یکی از فرازهای این  .ای خواندندآخر ماه شعبان خطبه ۀدر جمعچنین هم )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم گرامیپیامبر 

 18.هایتان را طوالنی کنیدرکوع و ها: سجدهخطبه این است
 ،تو را با من محشور کند ، خداوندروز قیامت درخواهی اگر می :به یکی از یارانش فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر
  19.ات را در پیشگاه خدا طوالنی کنسجده

 )علیه السالم(  سجده بر تربت امام حسين

)علیه  داهللعبسجده بر تربت ابی دست ما رسیده است.روایات بسیاری به )علیه السالم(  دربارۀ سجده بر تربت اباعبداهلل

 :ندرمودف )علیه السالم(  کند. امام صادقبا فرهنگ جهاد و شهادت آشنا می انسان را و ستی کربالهایادآور حماسه السالم( 

                                                 



 

 و هاسجده بر خاک حسین نورانیتی دارد که پرده ایشان در جایی دیگر فرمودند: 20.کنممین جز بر قبر امام حسین سجده من
 21.کندانع را پاره میوم

  

                                                 



 

 تسبيحات اربعه و قنوت

که  نمازی ؟!نمازها بهتر است ۀمیدانی چه نمازی از هم !ذرو: ای ابندفرمود به ابوذر )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم
 22.قنوتش طوالنی باشد

 ؟چيست «قنوت»

قرآن  فقر و نیاز است. دهندۀآوریم؛ بنابراین، قنوت، نشانفقیران و مستمندان باال میهایمان را به شکل ما در قنوت دست 
، دست بروید خدا به در خانۀ باید .نیازمند خدا هستید شما همه !هاانسانی ا 23؛ فرماید:می

  نیاز بلند کنید.
 ،به ترکی هاترک ،ها به فارسییعنی فارس ؛قنوت است سخن گفت،به زبان مادری  تواناز جاهایی که در نماز مییکی 

رجع تقلید به مباید  کس هر گوناگونی وجود دارد، اقوال   ،با توجه به این که این در مسئلهالبته  و... . ها به فرانسویفرانسوی
 .کندخود رجوع 

 در قرآنی قنوت بهترین دعا

ما هم  ،خدایا شودامروزه بیشتر این دعا در قنوت خوانده می
  دعای معروف آمده: این از قبل ۀآی در خواهیم و هم آخرت خوب.دنیای خوب می

نیایند و پردازند که هم طالب دهایی، به معرفی کسانی میانسانخداوند در برابر چنین  .ضی از مردم فقط دنبال دنیا هستندبع
 . کنمدعای شما را اجابت میمن  ،بخواهید که اگر خدا هم فرمود هم طالب آخرت و

 قنوت ۀدربار )علیه السالم(  امام صادقسخن 

ن دعا م برای ،اگر در قنوت به گریه افتادید و در قنوت گریه کنید ،توانیداگر می» ند:فرمود )علیه السالم(  امام صادق 
که  هایی. همان چیزوجود دارددعا  160ن آ. در قراست همین دعاهایی است که در قرآن آمده ،بهترین دعا در قنوت 25.«کنید

ر این دنیز هایی بخواهیم. کتاب ،اندو صالحان از خدا خواسته )علیها سالم(  حضرت مریم ،)علیه السالم(  حضرت ابراهیم
عاهای دبعد از  .در قنوت نمازمان بخوانیم و ، این دعاها را حفظ کنیماند. شایسته استچاپ شده« دعاهای قرآن» زمینه با نام

در کتاب شریف  بهترین دعا برای قنوت هستند. بعضی از این دعاها )علیهم السالم(  دعاهای پیامبر و ائمه قرآنی،
 . آمده است الجنانمفاتیح

 در قنوت )علیه السالم(  امام رضادعای 

ین ا خواندند: در قنوت این دعا را می )علیه السالم(  امام رضا
 . دعای کوتاه بسیار عمیق و پرمحتواست

                                                 



 

 «قنوت»بحث فقهی 

اکید شده ت البته بسیار بر خواندن قنوت ؛نمازش درست است نخواند،نمازگزار قنوت  ؛ یعنی اگرمستحب است ،قنوتخواندن  
فروتنانه  ،یعنی در پیشگاه خدا : آمدهقرآن در ، افتادگی و خاکساری است. قنوت به معنای فروتنیاست. 

  است. متواضع زنان  و متواضع مردان  معنای، بهدر قرآن آمدهکه  «قانتات» و« قانتین» هایواژه حضور پیدا کنید.

 آداب قنوت

م فاصله دارد و بعضی از ه، انددستانشان به هم چسبیده برخی ؛باال بعضیگیرند و میشان را پایین هایبعضی دستدر قنوت، 
  و... .

ها کف دست ،ها به هم چسبیدههای شست باز، دستانگشت انگشتان دست بسته، :است گونهها ایناما آداب باالگرفتن دست
قابل م ؛ یعنیکف دست را ببینیم ،ا با چشمکه م باشد ایبه اندازهباید هم  ارتفاع )نه به سمت صورت( وبه سمت آسمان 

 . باشدصورت 
نماز  قدر وقتآن .است بهاییگراناین فرصت، فرصت  .هایی مثل ماه رمضانماه خصوص درطوالنی کنیم؛ بههایمان را قنوت
طرف ستد اینفرفرشتگانی را می چنین؛ همکنند دور نمازگزار طواف تا فرستدخداوند فرشتگان را می بهاست کهو گران طالیی
ت خواهیم حسر بسیارما در قیامت  خواست، آن را به آسمان و نزد خدا ببرند.چیزی از خداوند  تا اگر نشینندطرف نمازگزار بو آن
 :گویندها را باز کنند و بگاوصندوق و در  ببرند بانک مرکزی بهکه ما را مثل این ها استفاده نکردیم؛چراکه از این فرصت ،خورد

خواهی ه میچ هر ؛است سکه کاملاین  ،است سکه این پنجاه تومانی است، این صد تومانی است، این ربع سکه است، این نیم
 . بازی از دست بدهیم اما ما زمان را با شوخی و !بردار

 تسبيحات اربعه

های سوم و چهارم، چهار ذکر وجود داردچراکه در رکعتیعنی تسبیحات چهارگانه،  «تسبیحات اربعه»
 نآ یک ضلع ای شبیه کعبه وجود دارد کهچهار ضلعیدر عرش خدا  در روایات آمده: .

 26.است  چهارم آن ضلع و  دیگر آن ضلع ،  دیگری ،

 معنای تسبيحات اربعه

قصی یعنی خداوند ن . فراز تسبیحات اربعه گنجانده شده استدر چهار  )علیهم السالم(  معارف انبیا ۀعصار ۀهم
چه  هرخداوند نقص ندارد.  معتقدمیعنی من  . شودناشی میها انسان ازمشکالت  همۀ ندارد و

اهی در مسائل آمیزشی کوت حتماً ای ناقص به دنیا آمده،اگر بچه. ماستریزی و عملکرد در برنامه مشکل و نقص در جهان است
 است. ا آمدهالعقل به دنیبعد نزدیکی کرده و این بچه ناقص شراب خورده و م؛ مثالًبهداشتی مراعات نکردی و یا مسائل ایمکرده

است رخوری پ ن،مسموم شد یا دلیلنامه رانندگی کردی. بدون گواهی به این دلیل است که ،میتصادف کرد یا اگر با ماشین
 ؛نیمدر زمین دنبال کباید مان را هاینقص ؛خداوند نقصی ندارد ریزی و عملکرد اشتباه است.دلیل ورشکست شدن، برنامه و

                                                 



 

هاست. خدا به غیر از مهربانی برای بندگانش چیزی ندارد. خدا برای انسان و به طور کلی،ریزان برنامه وها برای مدیران نقص
 کند. مین ی کار دیگریزرحمت و مهرور ،او غیر از زیبایی .خدا نیاز ندارد کم بگذارد .نیازی به ظلم ندارد او ؟!کندچه ظلمی می

 افکار و رفتار ۀکنندنماز؛ تصحيح

ی هیچ ارتباطبه خدا  هستم وها خودم شکست وها بدی عامل .کنیمیمان را اصالح میهاکجی و عواطف ، رفتار،فکر در هر نماز
بیشترین  و در قرآن آمده بسیار  عبارت 27گوییم: ندارد؛ از همین روست که می

 .شوداست. هفت سوره در قرآن با تسبیح شروع می «سبّحه» )صلی هللا و علیه و آله(  به پیامبر ونددستور خدا

 نکات کاربردی

 مادر گاههیچ خواند.مین قرآن مستحب است مسلمانان هنگام خوابیدن، قرآن بخوانند. اما متأسفانه امروزه کسی هنگام خواب،
ه وقت ک به دست ما رسیده استبعد بخوابید. صدها حدیث  ،هایتان را بخوانیدبروید قرآن !عزیزانم گویند:نمیها پدر به بچه و

اطین خواهید شیاگر می آیند. در روایات آمده:به سراغ ما میها فرشته وشیاطین  ،خوابیممی بخوانید. هنگامی کهقرآن  ،خواب
، چهار قل ...«ن الرسولآمَ» الکرسی، ۀآی خواندن .، قرآن بخوانیدو پیش از خواب وضو بخوابید، باددر خواب به سراغ شما نیاین

روع ترین سوره که با تسبیح ش. کوچکاندبرای هنگام خواب سفارش شده ،دنشوخداوند شروع می هایی که با تسبیح  و سوره
 است. از همین امشب تصمیم بگیریم این سوره را هنگام خواب بخوانیم.  «االعلی» ۀسور ،شودمی

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 تشهد و سالم

 چيست؟« شْهَدُاَ»از  مراد

 «شْهَدُاَ»معانی 

گران همیشه در صدد این هستند وسوسه دهیم.کنیم و به آن گواهی و شهادت میما در تشهد دوباره اعتقادات خود را بیان می
افیان من، ای اطر :کنیم بیانعلنی به صورت باید پی در پی اعتقادات خود را ها آن ما در مقابل .اعتقادات ما را سست کنندکه 

و تشهد، معناهای گوناگونی دارند؛ مثالً در  در اذان «اشهد»بنابراین،  عقیدۀ من این است. که بدانید !مخالفانای ای موافقان، 
، خداپرستی داگراییخ ،نماز همۀ گری دارد و در تشهد، بیشتر تلقین و تثبیت اعتقادات، مراد است.لوهاذان، بیشتر مسئله تبلیغ ج

 م. یدهگواهی می و ما در تشهد به این یکتاپرستی است و

 نامهپاداش وصيت

را به شهید  پاداش   ،نویسدنامه میکسی که وصیت توصیه کردند. در روایات آمده:نامه وصیت روایات بسیاری، ما را به نوشتن
اسالم  اولین شعاری که در کنم.او شروع مییکتایی  واز خدا  ابتداکنیم. می اشارهاعتقاداتمان  بهنامه در وصیت آورد.دست می

عرب  .ویدتا رستگار ش »بگویید  !هاای انسان  ، این عبارت بود:ها افتادبه سر زبان
سیر ها را از مزند و سنگجوانه می ،گیردشرایط مناسب قرار می درشود و آن دانه وقتی ای که در دل زمین کاشته میدانه به

م اگر انسان ه .یعنی راحت و رستگار شد گوید؛می«فلح» ،آیدفضای باز می بهشکافد و ند و خاک را میزراه خودش کنار می
بعد از شهادت و گواهی  .پرست شودیکتا وشود باید موحد  ،معنوی فضای الیتناهی  و وارد هداز این جهان مادی رها ش بخواهد

و...  ، معاد، صراط، میزان، قیامت)صلی هللا و علیه و آله(  به یکتایی  خداوند متعال، باید به رسالت پیامبر گرامی اسالم
 کنیم.شهد نیز به ما اعتقادات خود اشاره میگواهی دهیم. در ت



 

 در قرآن «عبد» واژۀجایگاه  

« نعبد بود»دهیم، و بندگی در قرآن، باالترین مقام است. ما یکی از چیزهایی که در تشهد به آن گواهی می« عبد»مقام  
اما خداوند  !نیمککمکی خدا  ۀبه بند :گوییممی ،خواهیم به کسی ترحم کنیموقتی می است. )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر

 عطا فرموده است:« عبد»متعال به انسانی که ره درجۀ باالیی رسیده و او را برای معراج انتخاب کرده، لقب 
.28 

 حدیث قدسیاهميت بندگی در 

من اراده  ؛از من اطاعت کن تا تو را همچون خودم قرار دهم ،بندۀ من 29؛ آمده:در حدیث قدسی 
 توانی در سایۀ بندگی به این مقام برسی. هم می شود، تونیست هست می ،کنممی

 «توسل» جایگاه

« توسل» ۀدربار یانشیع بهکه  هاییگروه .اندکه بندگان خدا بوده باالترین افتخارشان این بود )علیهم السالم(  معصومان
ام شیعه احتر دانند که شیعه از نظر توحید در قلّه قرار دارد. همۀمین ،کنندشتباه را میاو چه بسا به عمد این  گیرندخرده می

 . حضرت سیدالشهداش را در راه توحید داداست و همۀ هستیعبد خدا اواین است که  )علیه السالم(  برای امام حسین

ا منماز جماعت خواند.  ،روز عاشورا در مقابل تیرهای دشمن و کردشب عاشورا تا صبح با خدا راز و نیاز می )علیه السالم( 
 :مان دادهدهیم. خود خدا به ما فرواسطه قرار می را در پیشگاه خدا )علیه السالم(  این امام حسین

  ، به وسیله و ابزاری متمسک شوید.برای نزدیک شدن به خدا د!ایای کسانی که ایمان آورده 
 د: مراد ازنفرمود ایشان چیست؟ ،آمده آیۀکه در  ای«وسیله» منظور از :پرسیدند )صلی هللا و علیه و آله(  از پیامبر اکرم 
 .علی، فاطمه، حسن و حسین است ،من ،قرآن «وسیله»

 ؟چگونه خود را معرفی کرد )علیه السالم(  حضرت عيسی

همانا من  31؛ ، گفت:وقتی در گهواره به سخن آمد )علیه السالم(  عیسی مسیح 
 مرا کتاب داده و پیغمبرم قرار داده است.که خدایم،  ۀبند

 . ستخدا و فرستادۀ هبند ،دهم که محمدگواهی می در تشهد آمده: که بندۀ خدا هستیم.افتخار کنیم به این بنابراین،

 «صلوات»ت اهميّ

فرمایدخداوند در قرآن می پذیرد.پایان می« صلوات»تشهد با 

                                                 



 

 ها بر پیامبرخدا و فرشته 32؛
 صلوات بفرستید و تسلیم پیامبر باشید.  بر پیامبرشما هم  !ایمانای مردان و زنان بافرستند. درود می

 نجات، راه چراکه ،کندتر نمیسنگین اعمال صالح را و ذکر صلوات وزن  »روز قیامت چیزی جز  مطابق روایت، در
وایت ر )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم پیامبر از .است )علیهم السالم(  بیتپیامبر و اهلدر  ما حیات و تحول

 «آل»تید اما آن صلواتی که به من درود بفرس :صلوات ابتر یا ناقص یعنی چه؟ فرمود :گفتند !نفرستید: صلوات ابتر بر من شده
و علیه و  )صلی هللا پیامبر اکرمصلوات کاملی که  .» ؛ یعنی بگویید:را به زبان جاری نکنید

انه متأسف » :این است ،آمده بخاری حصحیسنت مثل اهل معتبرو در کتب  ندیاد داد آله( 
 را از صلوات برداشتند.  «آل»به ناروا کلمۀ 

ست که او اولین کسی ا !لعنت کند ثقفی راحجاج بن یوسف خدا  .کندشعاری است که پیوند امت و رهبر را محکم میصلوات، 
 را گرفت.  جلوی تعظیم شعائر ، و با این کاردر دلتان صلوات بفرستید :گفتمی . اوبلند را ممنوع کرد صلوات  ،حرامالدر مسجد 

 آخرین فراز نماز

 تاس اول به پیامبریسالم  وجود دارد؛ مستحب و یک سالم واجب دو سالم   ،«سالم»در فراز است.  «سالم»آخرین فراز نماز 
سالم و رحمت و برکات خدا بر تو ای  ؛» :ستزحمات او که هدایت ما مرهون  

بندگان  سالم بر ما و ؛» دهیم:و... سالم می منانؤگزاران، مبه خودمان، نماز سپس !پیامبر
» :کنندبندگی می ان و کسانی است که خدا راها و جنیفرشته ،هاو سالم سوم به همۀ انسان !صالح خدا

  

 ؟چيست «سالم»

 :فرمود )علیه السالم(  . امام صادقشودگفته می« دار السالم»بهشت  همچنین بهست. ی خداهایکی از اسم« سالم» 
نی ما یع ،کنیموقتی سالم می .کندکردن دریغ میی است که از سالمکسمردم  ترین  بخیل 33؛

 خواهیم. عزت شما را می وسالمت  ،ختیبیعنی خوش ،کنیمسالم می وقتیپسندیم. مین جنگ را و در صلح و صفا هستیم

 

                                                 


