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 فرماوسس ؛  صلعرسول اهلل 

 َمْن َاسَبَغ ُوُضْوَء ُه . 1
   ُهَصلْوَت َسَنَوَاْح. 2



 مناز ين فضيلة 





 (6)َوَاحَسَن َصلْوَته  
  َصاَلِتَك ِيْف  اْلِقْبَلِة َعْن  َتـلـَْتِفْت  اَل ” :؛ فرماوسس امام باقر 

 سي الُسُجود َموِضُع سي، قبلة نسس  منهـ مامتارا مناز ،" َعَلْيَك َفَتْفُسَد
  ين ْامسان انسس كرو خشوع سي ْانكهو متاري سي بصر متاري هن، ثثهراؤ

  طرف ين السجود موضع مهيشه نظر متاري كرو، هن اونححي اهتسس طرف
 كرو، ِاقبال ُكلِ َِِّيًة طرف السجودين موضع هك ؛ امي معىن اهين هوئي،
 كرو، هن َتَكُبر انسس َتَعلِ ِِّي هك سوطط يعين ديكهو، هن طرف ين ْامسان
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 انسس حركة هي انسس ؛ سكون انسس حركة مناز !مجاعة ين مؤمنني
 تواضع واسطسس صاحب نا دعوة هك معىن؟ سوطط ين خشوع ما سكون
 هوئي، سكنة سي سكنة اهين هوئي، حركة سي حركة اهين كروو،

 ركوو، سي اهنا روكسس سي نا هج انسس كروو عمل تيم فرماوسس جيم هي
 .؛ حقيقة ين "َصاَلَتُه َوَاحَسَن" كروو عمل مثل ْا



 مناز ما خشوع 

 ين مناز ين ذكر  ع مامام علي زين العابدين 

 كواما ككري ككيا   ع م  امام باقر  –



 مناز ما مواظبة 

 مواليا راج ين ذكر 
 ؛  importantوقت زيادة مناز نو مناز كرتا  -



 َصل ِّ َصلوَة ُمَودَّع 

 انس بن مالك ين ذكر 
 متكن سي مناز ثثرهسس  -







  7 -  كلمات نورانية

 حممد سيدنا موىل صاحب جي باوا داعي نا حسني جيم انسس  
 نسس مؤمنني وقت هت ؛ هتائي وداع سي شظظر كوئي الدين برهان
 امي انسس ؛ هوئي طرف موىل ا قبال ُكل َِّيًة ؛، هوئي خشوع عجب
 ككهين !ثثدهارسسس كيوارسس ثثاححها ما شظظر مهارا موىل هك ؛ هوئي
 ؛، هوئي منظر نو وداع هج مككر منظر، هبي ْام ؛، ديكهيلو وقت
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 ثثرهسس سالم ؛، فرماوسس دعاء ما وداع هج صاحب باواجي 
 اتنا روئي، اتنا ؛ ديكها نسس كتناك ؛، هوئي هنككام عجب ؛،

 { مسجهـ هنيطط، ديكهاتو كـئي بيجو جائي، هتئي هوش بسس هك روئي
 اهنا مككر هضضاوسس، ْام سي ْام وار ككهين هبي والينضضرو كـئي، ثثريت هنيطط

 .هنيطط {ديكهتا كـئي بيجو ؛، { موىل ما خيال
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