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  1:   صمولف امام خمینی ره  الصالةآداب        

 صلّى و العالمین ربّ للّه الحمد الرحیم الرحمن اللّه بسم

 اعدائهم على اللّه لعنة و الطّاهرين آله و محمّد على اللّه

 . الدّين يوم قیام إلى اآلن من اجمعین

 كوتاه تو قدس بارگاه به وصول از ما سیر قدم خداوندا،

 حجابهاى قاصر، تو انس دامن از ما طلب دست و است

 محجوب تو جمیل جمال از را ما بصیرت غفلت و شهوت

 را ما قلوب شیطنت و دنیا حبّ غلیظ هاىپرده و كرده،

 باريك آخرت راه نموده، مهجور تو جالل عزّ به توجّه از

 عنكبوتان چون هاچاره بى ما و حديد، انسانیّت طريق و

 از ابريشم كرم چون كه هستیم متحیّرانى قديد، فكر در

 عالم از يكسره و تنیده خود بر آمال و شهوات هاىسلسله

 الهیّه بارقه از كه آن جز بريده، چشم انس محفل و غیب

 از را ما غیبیّه جذوه از و بخشى روشنى را ما دل چشم

 . فرمايى خود بى خود
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 قلوبنا ابصار انر و إلیك، االنقطاع كمال لی هب الهی

  إلیك نظرها بضیاء

  2:   ص الصالةآداب                         

 معدن إلى فتصل النّور، حجب القلوب ابصار تخرق حتّى

 ايّامی بعد، و[ 1. ]قدسك بعزّ معلّقة ارواحنا تصیر و العظمة،

 قدر به كه آوردم فراهم[ 2] اىرساله اين، از پیش چند

 با را آن چون و گنجانیدم، آن در صلوة اسرار از میسور

 از شطرى كه گرفتم نظر در نیست تناسبى عامّه حال

 در تحرير سلك در را روحانى معراج اين قلبّیه آداب

 قلب و تذكّرى آن از را ايمانى برادران شايد آورم،

 و تبارك خداى به و. آيد حاصل تأثّرى را خود قاسى

 انّه خذالن حصول و شیطان تصرّف از برممى پناه تعالى

 چند و مقدّمه يك بر را آن نمودم مرتب و. قدير ولیّ

 . خاتمه يك و مقاله

 مقدّمه امّا
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 و است معنايى صورت اين از غیر نماز براى از كه بدان

 در را ظاهر چنانچه و است، باطنى ظاهر اين از غیر

 بطالن موجب يا آنها ننمودن مراعات كه است آدابى

 باطن براى از همینطور گردد، آن نقصان يا صورى نماز

 نماز آنها ننمودن مراعات با كه باطنیه قلبیّه است آدابى

 مراعات با چنانچه دهد، دست نقصان يا بطالن را معنوى

 از پس است ممكن و. شود ملكوتى روح داراى نماز آنها

 را مصلّى شخص قلبیّه، باطنیّه آداب به اهتمام و مراقبت

 قلوب اصحاب و معرفت اهل نماز الهى سرّ از نصیبى

 اهل العین قرّة آن كه شود حاصل

__________________________________________________ 

 براى( دنیوى متعلّقات از) بريدگى كمال الها، بار[ »1]

 نور به را دلهايمان چشم و فرما، ارزانیم خودت به توجه

 دل ديدگان تا گردان روشن خودت به كردن نظر

 و برسد جالل و عظمت كان به دريده را نور هاىپرده
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(.« يابد تعلق) گردد آويخته تو قدس عزّت به جانهايمان

 .99 ص ،91 ج االنوار، بحار ،«شعبانیّه مناجات»

 و السّالكین معراج) الصّلوة سرّ كتاب به است اشاره -[ 2]

 در الشريف سرّه قدّس مؤلّف جناب(. العارفین صلوة

 و: »اندآورده چنین دعا و صلوة و حمد از بعد آن آغاز

 تعلّقات به بسته و جهالت و حیرت وادى سرگشته اين بعد،

 بى و پرستى خود و خودى باده سرگرم و انانیّت و انیّت

 كردم خالص ارادت هستى ملك و معنويّه مقامات از خبر

 اين در را عظام اولیاء روحیه مقامات از برخى كه

 در تحرير رشته به ايمانى معراج و روحانى سلوك

 يكم و بیست در شريف كتاب اين تألیف پايان...«. آورم

 1318 خرداد 19 با برابر قمرى، هجرى 1358 الثّانى ربیع

 .است بوده شمسى، هجرى

  3:   ص الصالةآداب                         
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 و.»« است محبوب قرب معراج حقیقت و »«سلوك

 غیبیّه صورت و باطن نماز براى كه شد گفته آنچه

 و برهان از ضربى موافق كه آن بر عالوه است، ملكوتیّه

 آيات است، رياضت و سلوك اصحاب مشاهدات مطابق

 و دارد، آن بر داللت نیز خصوصا و عموما كثیره اخبار و

 . كنیممى متبرّك را اوراق اين آن از بعضى ذكر به ما

 نَفْسٍ كُلُّ تَجِدُ يَوْمَ:است تعالى خداى قول جمله آن از

 انَّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ ما و مُحْضَرا خَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ مَا

 كه كند داللت شريفه آيه.»« 30: 3 بَعیدا أَمَدا بَیْنَهُ وَ بَیْنَها

 و بیندمى حاضر را خود بد و خوب اعمال كسى هر

 آيه در چنانچه. كند مشاهده را آنها غیبیّه باطنّیه صورت

.»« 49: 18 حاضِرا عَمِلوُا ما وَجَدُوا وَ:فرمايد ديگر شريفه

 يَرَه خَیْرا ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ فَمَنْ:فرمايد ديگر آيه در و

 را اعمال نفس كه آن بر كند داللت »«الخ... 7: 99

 . كند معاينه
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 كه است آن از بیشتر مقام اين در شريفه احاديث اما و

 اكتفا آن بعض ذكر به ما و بگنجد صفحات اين در

 . كنیممى

 اللّه سالم صادق حضرت به سند وسائل در جمله آن از

 اوّل فی المفروضات الصّلوات صلّى من: قال رساند، علیه

 نقیّة، بیضاء السّماء الى الملك رفعها حدودها، أقام و وقتها

 . كريما ملكا استودعتنی حفظتنى كما اللّه حفظك: تقول

 حدودها، يقم لم و علّة غیر من وقتها بعد صالها من و

 ضیّعتنی: به تهتف هی و مظلمة، سوداء الملك رفعها

. ترعنی لم كما اللّه رعاك ال و ضیّعتنی كما اللّه ضیّعك

[1] 

__________________________________________________ 

 كند ادا وقت اوّل در را واجب نمازهاى كه كسى» -[ 1]

 پاكیزه و سپید را آن فرشته نمايد، حفظ را آنها حدود و

 به
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  4:   ص الصالةآداب                         

 سوى به برند باال اللّه مالئكة را نماز كه آن بر كند داللت

 است وقتى در آن و. سفید پاكیزه صورت با يا آسمان

 و نمايد، آن آداب مالحظه و آورد بجا وقت اوّل در كه

 با يا و. كند نمازگزار به خیر دعاى صورت اين در

 بى را آن كه است وقتى در آن و. سیاه تاريك صورت

 اين در و نكند، آن حدود اقامه و اندازد تأخیر عذر

 كه آن بر عالوه حديث اين و. كند نفرين را او صورت

 آنها حیات بر داللت كند ملكوتیّه غیبیّه صور بر داللت

 و آيات و آن بر است قائم نیز برهان چنانچه كند، نیز

 إنَّ و:فرمايد تعالى حق چنانچه. كند آن بر داللت اخبار

 اين مضمون به و.»« 64: 29 الْحَیَوان لَهِیَ اآلخِرَةَ الدّارَ

 آنها ذكر كه است ديگرى احاديث شريف حديث

 . است تطويل موجب

 كه است روايت علیه اللّه سالم صادق حضرت از و

 راست جانب در نماز شود، قبر داخل مؤمن بنده چون»
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 سايه او بر او خوبى و است، او چپ جانب در زكات و او

 ملكى دو چون و گیرد، قرار اىگوشه در صبر و افكند

 و زكات و نماز به صبر شوند، داخل سؤالند موكّل كه

 عاجز شما اگر و رفیقتان يارى باد شما با: گويد نیكويى

 در را شريف حديث اين و.«»« هستم او با من شديد

 صدوق شیخ و فرموده نقل طريق دو به شريف كافى

 داللت و. فرموده حديث االعمال ثواب در اللّه رحمه

 واضح آنها شعور و حیات و برزخیّه غیبیّه صور بر آن

 تمثّل و ملكوتیّه صورت به قرآن تمثّل احاديث و. است

 . است بسیار نماز

__________________________________________________ 

 نگاه را تو خدا: گويد( گزار نماز به) نماز. برد آسمان

 ملكى به مرا داشتى، نگاه مرا كه گونه همان دارد

 تأخیر به سبب بى را نمازها كه كسى و. سپردى بزرگوار

 سیاه را او نماز فرشته نكند، حفظ را آنها حدود و اندازد

 بلند صداى با نماز كه حالى در برد آسمان به تاريك و
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 ضايع را تو خداى كردى، ضايع مرا: گويد گزار نماز به

 نكند، رعايت را تو خدا و كردى، ضايع مرا آنچنانكه كند

 ،3 ج الشیعة، وسائل -.« نكردى رعايت مرا تو آنچنانكه

 ،3 باب ،«المواقیت أبواب» ،«الصّلوة كتاب» ،90 ص

 (.اندك اختالفى با. )17 حديث

  5:   ص الصالةآداب                         

 جز عبادات ساير و نماز براى از كه شد گفته آنچه اما و

 آداب آن بدون كه ايست قلبیه آداب صوريّه آداب اين

 خالل در نیست، درگاه مقبول اصال يا است ناقص نماز

 مذكور شود،مى قلبیّه آداب شماره كه اوراق، اين

 . اللّه شاء ان شد خواهد

 اكتفا كه است آن دانست بايد مقام اين در آنچه و

 از ماندن محروم و آن قشر و نماز صورت به نمودن

 ابديّه سعادات موجب كه آن، باطنیّه كماالت و بركات

 وصول مقام به عروج مرقاة و العزّة ربّ جوار باعث بلكه
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 منتهاى و اولیاء آمال غايت كه - مطلق محبوب وصال به

 العین قرّة بلكه قلوب ارباب و معرفت اصحاب آرزوى

 مراتب اعلى از»« - است آله و علیه اللّه صلّى رسل سیّد

 نشأه اين از خروج از پس كه است كارى زيان و خسران

 عقل كه است حسرتهايى موجب الهیّه محاسبه در ورود و

 ملك عالم حجاب در تا ما. است عاجز آن ادراك از ما

 ادراكى توانیمنمى عالم آن از هستیم طبیعت خدر و

 و حسرت كدام. داريم آتش بر دور از دستى و نمايیم

 چیزى كه است آن از باالتر خسارت و زيان و ندامت

 نقايص درد دواى و انسان سعادت و كمال وسیله كه

 ما است، انسانیّه كمالیّه صورت حقیقت در و است قلبیّه

 هیچ به آن از آن راه در تعب سال پنجاه چهل از پس

 كدورت مايه است، سهل نكرده روحیّه استفاده وجه

 رسول العین قرّة آنچه و شود، ظلمانیّه حجابهاى و قلبیّه

 ضعف موجب است سلم و آله و علیه اللّه صلّى اكرم
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 جنب فی فرّطت ما على حسرتى يا گردد ما بصیرت

 . »«اللّه

 طلب دست و زن كمر به همّت دامن عزيز، اى پس

 را خود حاالت است زحمتى و تعب هر با و بگشاى

 تحصیل را معرفت اهل نماز روحیّه شرايط و كن اصالح

 محمدى تامّ كشف با كه الهى معجون اين از و كن،

 نقصهاى و دردها تمام درمان براى آله و علیه اللّه صلّى

  را خود و كن، استفاده آمده فراهم نفوس

  6:   ص الصالةآداب                         

 ندامت و حسرت و ظلمت منزلگاه اين از است مجال تا

 عال و جلّ ربوبیّت مقدّس ساحت از بعد عمیق چاه و

 كمال قرب و وصال معراج به و كن مستخلص و ده كوچ

 وسايل رفت دست از وسیله اين اگر كه برسان، را خود

 ردّت إن و سواها، ما قبل قبلت ان: است منقطع ديگر

 روحانى سلوك اين باطنیّه آداب ما و[ 1. ]سواها ما ردّ
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 از يكى شايد كنیم،مى بیان مقتضى و میسور مقدار به را

 شايد خود اين و افتد، اتّفاق آن از نصیبى را ايمان اهل

 باز اين به نسبت شود غیبى توجّه و الهى رحمت موجب

 زندان در مغلول و انسانیّت و سعادت طريق از مانده

 . العناية و الفضل ولىّ انّه. انانیّت و طبیعت

__________________________________________________ 

 شود،مى پذيرفته اعمال ساير شد پذيرفته( نماز) اگر[ »1]

 فالح.« شودمى ردّ( نیز) ديگر كارهاى شد ردّ اگر و

 منبع در. الفقیه يحضره ال من از نقل به ،127 ص السّائل،

 عن العبد به يحاسب ما أوّل: است چنین روايت اخیر

 علیه ردّت اذا و عمله، سائر منه قبل قبلت فاذا الصّلوة،

 حديث ،2 باب ،«الصّلوة فضل» ،1 ج. عمله سائر علیه ردّ

5. 

  7:   ص الصالةآداب                         
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 در بلكه نماز حاالت تمام در كه آدابى در اولى مقاله

 است ضرور مناسك و عبادات تمام

 . است فصل چند آن در و

 وظايف و عبادات در قلبیّه آداب از يكى اوّل فصل

 ذلّ و ربوبیّت عزّ به توجّه آخرت، طريق سالك باطنیّه

 است، عبوديّت

 سلوك قوّت كه است، سالك مهمّه منازل از يكى آن و

 نقص و كمال بلكه است، نظر اين قوّت مقدار به كس هر

 نظر چه هر و. است امر اين نقص و كمال تابع انسانیّت

 غالب انسان در خودخواهى و خودبینى و انانیّت و انیّت

 ربوبیّت قرب مقام از و دور انسانیّت كمال از باشد،

 جمیع از خودپرستى و خودبینى حجاب و. است مهجور

 حجاب اين خرق و است، ترظلمانى و ترضخیم حجب

  و مشكلتر حجب تمام از

  8:   ص الصالةآداب                         
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 مفاتیح مفتاح بلكه است، مقدّمه را حجب همه خرق

 روحانیّت كمال به عروج االبواب باب و شهادت و غیب

 و خويشتن به نظر را انسان تا. است حجاب اين خرق

 و مطلق جمال از است، خود متوهّم جمال و كمال

 شرط اوّل و است، مهجور و محجوب صرف كمال

 میزان بلكه است، منزل اين از خروج اللّه إلى سلوك

 كه سالك هر پس. است همین باطل و حق رياضت در

 خود و انّیّت حجاب در و خودبینى و انانیّت قدم با

 و باطل رياضتش كند، سلوك منزل طىّ خواهى

 بتها مادر: »است النفس إلى بلكه نیست، اللّه إلى سلوكش

 بَیْتِهِ مِنْ يَخْرُجْ مَنْ وَ:تعالى قال[ 1. ]«است شما نفس بت

 أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ يُدْرِكْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّه الىَ مُهاجِرا

 هجرت صورت و صورى هجرت[ 2.]100: 4 اللَّه عَلى

 سوى به صورى منزل از تن به هجرت از است عبارت

 از خروج معنوى هجرت و ،(ع) اولیاء مشاهد يا كعبه

 هجرت و رسوله، و اللّه إلى است دنیا منزل و نفس بیت
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 دام ما و. است اللّه إلى هجرت نیز ولىّ و رسول سوى به

 است انّیّت به توجّهى و خويش به تعلّقى را نفس كه

 و است سالك نظر در انانیّت بقاياى تا و نشده، مسافر

 مختفى خواهى خود اعالم اذان و خودى شهر جدران

 . مهاجر و مسافر نه است حاضر حكم در نشده،

: السّالم علیه الصّادق قالّ: است الشّريعة مصباح در و

 العبوديّة من فقد فما الرّبوبیّة، كنهها جوهرة العبوديّة

 فی أصیب الرّبوبیّة من خفى ما و الرّبوبیّة، فی وجد

 داغ و كند سیر عبوديّت قدم با كه كسى[ 3. ]العبوديّة

 خود ناصیه در را بندگى ذلّت

__________________________________________________ 

[1] 

 بت آن زانكه            شماست نفس بت بتها مادر»         

 مولوى -.«اژدهاست بت اين و مار
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 كه حالى در شود بیرون اشخانه از كه كسى» -[ 2]

 گاه آن اوست، رسول و خدا سوى به كننده هجرت

( الزم و) واقع خدا بر او پاداش يابد، در را او مرگ

 (.100 - نساء.« )شده

 است، ربوبیت آن باطن كه است گوهرى بندگى» -[ 3]

 ربوبیت در باشد، نیامده دست به بندگى از چه هر پس،

 باشد، پنهان و پوشیده ربوبیت از چه هر و. شودمى يافته

 فی» الشّريعة، مصباح.« گرددمى حاصل بندگى در

 .100 باب ،«العبودية حقیقة

  9:   ص الصالةآداب                         

 به وصول طريق. كند پیدا ربوبیّت عزّ به وصول گذارد،

 آنچه و است، عبوديّت مدارج در سیر ربوبیّت حقايق

 حمايت ظلّ در شود مفقود انانیّت و انّیّت از عبوديّت در

 تعالى حق كه رسد مقامى به تا يابد،مى را آن ربوبیّت

 حديث در چنانچه شود، او پاى و دست و بصر و سمع
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 از چون[ 1. ]است وارد فريقین بین مشهور صحیح

 يكسره را خود وجود مملكت و گذشت خود تصرّفات

 نمود واگذار خانه صاحب به را خانه و كرد حق تسلیم

 در متصرّف خود خانه صاحب شد، ربوبیّت عزّ در فانى و

 او چشم گردد، الهى تصرّف او تصرّفات پس گردد، امور

 الهى گوش او گوش و بنگرد، حق چشم با و شود الهى

 كامل نفس ربوبیّت چه هر و. بشنود حقّ گوش به و شود

 همان به ربوبیّت عزّ از شود، خواطر منظور آن عزّ و باشد

 مقابل دو اين كه چه گردد، ناقص و شود كسر اندازه

 إلى سالك پس،.»« ضرّتان اآلخرة و الدّنیا: يكديگرند

 نصب و برد پى خود ذلّ مقام به كه است ضرور را اللّه

 چه هر و. باشد ربوبیّت عزّت و عبوديّت ذلّت او العین

 روح و شود ترروحانى عبادت گیرد قوّت نظر اين

 اولیاى و حقّ دستگیرى به اگر تا شود، قويتر عبادت

 آن كنه و عبوديّت حقیقت به توانست السالم علیهم كمّل

 در و. يابدمى در اىلمحه عبادت سرّ از شود، واصل
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 و دارد جامعیّت سمت كه نماز خصوصا - عبادات جمیع

 اسم منزله و است كامل انسان منزله عبادات در آن منزله

 يعنى مقام، دو اين - است اعظم اسم خود بلكه اعظم

 عبوديّت ذلّ مقام و است حقیقت كه ربوبیّت عزّ مقام

 مستحبّه اعمال در و. است مرموز است، آن رقیقه كه

 است اختصاصى را «سجده» واجبه اعمال در و «قنوت»

 اين از پس كه

__________________________________________________ 

 إلىّ لیتقرّب انّه و: «نوافل قرب» روايت به است اشاره[ 1]

 به يسمع الّذى سمعه كنت احببته فاذا احبّه، حتّى بالنافلة

 الّتى يده و به ينطق الّذى لسانه و به يبصر الّذى بصره و

 اصول... اعطیته سألنى ان و اجبته دعانى ان بها، يبطش

 من باب» ،«الكفر و االيمان كتاب» ،53 ص ،4 ج كافى،

 .8 و 7 روايت ،«احتقرهم و المسلمین اذى

  10:   ص الصالةآداب                         
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 . كرد خواهم اشاره آن به اللّه شاء ان

 كمال مراتب اعلى از مطلقه عبوديّت كه دانست بايد و

 اللّه خلق اكمل جز كه است انسانیّت مقامات ارفع و

 كمّل اولیاى ديگر و باالصالة آله و علیه اللّه صلّى محمّد

 را ديگران و نیست، نصیبى آن از را ديگر كسى بالتّبعیّة

 معلّل آنها عبوديّت و عبادت و است لنگ عبوديّت پاى

 حقیقى معراج به نتوان عبوديّت قدم با جز و. است

 الّذى سُبحانَ:فرمايد شريفه آيه در لهذا و رسید، مطلق

 سیر ربوبیّت جذبه و عبوديّت قدم.»« 1: 17 بِعَبْدِهِ اسْرى

 در و. وصول و قرب معراج به را مقدّس ذات آن داد

 در كه است، مطلق فناى از رجوع كه نماز «تشهدّ»

 توجّه از قبل عبوديّت به توجّه باز شده، حاصل سجده

 مقام كه باشد آن به اشاره است ممكن و. است رسالت به

 مطلب اين و. است عبوديّت جوهره نتیجه در نیز رسالت

 خارج اوراق اين وظیفه از كه است طويلى دنباله را

 . است
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 سلوك اهل مقامات مراتب در دوم فصل

 مقامات ساير و مقام اين در را سلوك اهل كه بدان

 از بعض ذكر به ما و شمار،بى است مدارجى و مراتب

 به احاطه امّا و. پردازيممى كلّى طور به مراتب آن

 اين عهده از آن مراتب همه احصاء و جوانب جمیع

. الخالئق انفاس بعدد اللّه إلى الطّرق: است بیرون ناچیز

 چنان آن، و. است «علم» مرتبه مراتب آن از يكى[ 1]

 سلوك به كه است

__________________________________________________ 

 خدا سوى به آفريدگان نفسهاى عدد به» -[ 1]

 .است( ص) پیامبر به منسوب حديث.« راههاست

 ،95 ،8 ص آملى، حیدر سید االنوار، منبع و االسرار جامع

 نقد و. 153 ص راز، گلشن بر الهیجى شرح نیز و. 121

 و. 221 ص الطالبین، منهاج و. 185 ص النصوص،

 .31 ص العشرة، األصول
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  11:   ص الصالةآداب                         

 عزّت و عبوديّت ذلّت نمايد ثابت فلسفى برهان و علمى

 علوم در كه است معارف لباب از يكى اين و. را ربوبیّت

 دار جمیع كه پیوسته وضوح به متعالیه حكمت و عالیه

 محض و تعلّق و ربط صرف وجود دايره تمام و تحقّق

 ذات به مختصّ سلطنت و ملك و عزّت و. است فاقه و فقر

 كبريا و عزّت حظوظ از را واحدى است كبريا مقدّس

 ثبت يك هر ناصیه در فقر و عبوديّت ذل و نیست، نصیبى

 و عرفان حقیقت و. است ثابت آنها حقیقت حاقّ در و

 وجه از حجاب رفع سلوك، و رياضت نتیجه و شهود

 است تدلّى و فقر اصل و عبوديّت ذلّ رؤيت و حقیقت

 سیّد به منسوب دعاى و. موجودات همه در و خود در

. هی كما األشیاء ارنى اللّهمّ:آله و علیه اللّه صلّى كائنات

[1] 

 مشاهده خواهش يعنى، باشد، مقام همین به اشاره شايد

 . نموده است ربوبیّت عزّ شهود مستلزم كه عبوديّت ذلّ
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 با عبوديّت طريق مسافر و حقیقت راه سالك اگر پس،

 طى را منزل اين فكرى سیر مركب و علمى سلوك قدم

 انسانیّت اوّل مقام به و شود واقع علم حجاب در كرد،

 كه است غلیظه حجب از حجاب اين لكن و شود، نائل

 : اندگفته

 حجاب اين در سالك بايد و.»« االكبر الحجاب هو العلم

 اگر مقام اين به شايد و. كند خرق را آن و نماند باقى

 در نمايد، محبوس قید اين در را قلب و كند قناعت

 است آن مقام اين در استدراج و. شود واقع استدراج

 فكر جوالن به و پرداخته علمیّه كثیره تفريعات به كه

 ديگر منازل از و كند اقامه كثیره براهین مقصد اين براى

 از و شود مندعالقه مقام اين به قلبش و ماند، محروم

 و شود، غافل است اللّه فناء إلى وصول كه مطلوبه نتیجه

 نمايد، آن شعب و برهان حجاب در را خود عمر صرف

 و بزرگتر حجاب شود، بیشتر فروع كثرت چه هر و
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 گول نبايد سالك پس،. گردد افزون حقیقت از احتجاب

 از خورده مقام اين در را شیطان

__________________________________________________ 

 نشانم هستند آنچنانكه را( امور و) اشیا خدايا،» -[ 1]

 كرده روايت ،132 ص ،4 ج اللّئالى، عوالى در.« بده

 .هی كما الحقائق ارنا اللّهمّ:است

 ص ،6 ج رازى، فخر كبیر تفسیر از آن، بر تعلیق در و

 هی كما األشیاء ،ارنا309 ص العباد، مرصاد و ،26

 .است گرديده نقل

  12:   ص الصالةآداب                         

 قوّت و آن غزارت و علم كثرت واسطه به حقیقت و حق

 دامن و بازماند، طلب در سیر از و شود محجوب برهان

 حقیقى مطلوب طلب در جدّيّت از و زند كمر به همّت

 است دوم مقام كه ديگر مقام به را خود و نورزد غفلت

 . برساند
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 و برهان قوّت با عقل را آنچه كه است چنان آن، و

 قلب صفحه به عقل قلم با كرده ادراك علمى سلوك

 قلب به را ربوبیّت عزّ و عبوديّت ذلّ حقیقت و بنگارد

 اشاره ما و. گردد فارغ علمیّه حجب و قیود از و برساند

 پس. اللّه شاء ان نمايیممى نزديكى آتیه در مقام اين به

 . است حقايق به ايمان حصول دوم مقام نتیجه

 در كه است «نفس طمأنینه و اطمینان» مقام سوّم، مقام

 مخاطبا تعالى قال. است ايمان كامله مرتبه حقیقت

: 2 قَلْبی لِیَطْمَئِنَّ لكِنْ وَ بَلى قالَ تُؤمِنْ؟ لَم اوَ:لخلیله

 . بیايد اين از پس نیز مرتبه اين به اشاره شايد و.»« 260

 است نورى آن كه است «مشاهده» مقام چهارم، مقام

 اسمائیّه تجلّیات تبع كه رحمانى است اىتجلّى و الهى

 را او قلب پاى تا سر و كند ظهور سالك سرّ در صفاتّیه و

 است درجاتى مقام اين در و. نمايد متنوّر شهودى نور به

 و. است خارج اوراق اين حوصله از آنها ذكر كه كثیره
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 بصره و سمعه كنت)نوافل قرب از اىنمونه مقام اين در

 (»« يده و

 و بیند، يتناهى ال بحر مستغرق را خود سالك و كند بروز

 «قدر» اسرار از كه عمیق بسیار است بحرى آن از پس

 . شود كشف اىشمّه آن در

 به خاصّ است استدراجى را مقامات اين از يك هر و

 سالك و است، عظیم هالكت آن در را سالك كه خود

 انّیّت و انانیّت از تخلیص را خود مقامات تمام در بايد

 اكثر سرچشمه كه نباشد خودخواه و بین خود و كند

 اشارتى اين از پس و. سالك براى خصوصا است مفاسد

 . اللّه شاء ان نمايیم،مى مطلب اين به

  13:   ص الصالةآداب                         

 است خشوع بیان در سوم فصل

 عبادات جمیع در سالك براى از كه امورى از يكى

 مقام و است عبادات همه آمد سر كه نماز خصوصا
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 آن حقیقت و. است خشوع است، الزم دارد جامعیّت

 و. خوف يا حبّ با ممزوج تامّ خضوع از است عبارت

 هیبت و سطوت و عظمت ادراك از شود حاصل آن

 قلوب كه است آن اجمال اين تفصیل و. جالل و جمال

 : است مختلف فطرت و جبلّت حسب به سلوك اهل

 حسب به و جمالند مظاهر از و عشقى قلوب از اىپاره

 در چون و هستند، محبوب جمال به متوجّه فطرت

 كنند، جمال اصل مشاهده يا جمیل ظلّ ادراك سلوك

 خود از و كند محو را آنها جمال سرّ در مختفیه عظمت

 در و مختفى جاللى جمالى هر در چون. نمايد خود بى

 اين به اشاره چنانچه است، مستور جمالى جاللى هر

 امیر و العارفین مولى حضرت باشد فرموده است ممكن

 اجمعین آله على و علیه اللّه صلوات السالكین و المؤمنین

 فی الولیائه رحمته اتّسعت من سبحان:فرمايد كه آنجا

 [1. ]رحمته سعة فى العدائه نقمته اشتدّت و نقمته شدّة
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 گیرد فرو را آنها جمال سطوت و عظمت و هیبت پس،

 دست آنها براى محبوب جمال مقابل در خشوع حالت و

 و قلب تزلزل موجب امر اوائل در حالت اين و. دهد

 و دهد رخ انس حالت تمكین از پس و شود، اضطراب

 به مبدّل سطوت و عظمت از حاصل اضطراب و وحشت

 چنانچه دهد، دست طمأنینه حالت و شود سكینه و أنس

 . بوده چنین السالم علیه الرحمن خلیل قلب حالت

 همیشه آنها. جاللند مظاهر از و خوفى قلوب از اىپاره و

 عظمت ادراك

__________________________________________________ 

 و است شديد نقمتش و عذاب كه كسى است منزه[ »1]

 با و گرفته، فرا را دوستانش او رحمت حال همان در

 براى نقمتش و عذاب است، فراگیر رحمتش دايره آنكه

 االسالم، فیض البالغة، نهج.« است گرفته شدّت دشمنان

 .89 خطبه ،215 ص
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  14:   ص الصالةآداب                         

 و باشد، خوفى آنها خشوع و كنند جالل و كبريا و

 چنانچه شود، آنها قلوب بر جاللیّه و قهريّه اسماء تجلیّات

. بوده چنین السالم علیه و آله و نبیّنا على يحیى حضرت

 ممزوج گاهى و است حبّ با ممزوج گاهى خشوع پس،

 و وحشتى حبّى هر در گرچه است، وحشت و خوف با

 . است حبّى خوفى هر در

 و عظمت ادراك مراتب حسب به خشوع مراتب و

 اين با ماها امثال چون و. است جمال و حسن و جالل

 صدد در بايد ناچار محرومیم، مشاهدات نور از حال

 قال. آيیم بر ايمان يا علم طريق از خشوع تحصیل

. خاشِعُون صَالتِهِمْ فی هُمْ الَّذين الْمُؤْمِنوُنَ افْلَحَ قَدْ:تعالى

 ايمان عالئم و حدود از را نماز در خشوع»«2 - 1: 23

 حسب به نباشد، خاشع نماز در كس هر پس، داده، قرار

 خارج ايمان اهل زمره از حق مقدّس ذات فرموده

 از نیست خشوع با مشفوع كه ماها نمازهاى و. است
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 علم و اعتقاد چون و. است آن فقدان يا ايمان نقصان

 و حق به كه علمى اين جهت اين از است، ايمان از غیر

 شودمى پیدا ما در الهیّه معارف ساير و او صفات و اسماء

 حق مقدّس ذات شهادت به شیطان. است ايمان از غیر

 خَلَقْتَنى- است كافر ذلك مع دارد، معاد و مبدأ به علم

 تعالى حق پس گويد،»«12: 7 طِین مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ

: 7 يُبْعَثوُن يَوْمِ الى است،انْظِرْنى مقرّ را او خالقیّت و

 رسل و كتب به علم است، معتقد را معاد پس گويد،»«14

 خطاب كافر را او خداوند وصف اين با دارد، مالئكه و

 . فرموده خارج مؤمنین زمره از و كرده

 علمى اهل هر: ممتازند هم از ايمان و علم اهل پس،

 . نیست ايمان اهل

 مؤمنین سلك در را خود علمى سلوك از پس بايد پس،

 جلت حق جمال و بهاء و جالل و عظمت و كند داخل

 مجرد اال و شود، خاشع قلب تا برساند قلب به را عظمته

 كه خودتان در بینیدمى چنانچه آورد،نمى خشوع علم
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 حقّ جالل و عظمت به اعتقاد و معاد و مبدأ به اعتقاد با

 . نیست خاشع شما قلب

 تَخْشَعَ انْ آمَنوُا لِلَّذينَ يَانِ الَمْ:تعالى خداى قول اما و

 ما وَ اللَّه لِذِكْرِ قُلوُبُهُمْ

  15:   ص الصالةآداب                         

 همان كه صورى، ايمان شايد»«16: 57 الْحَق مِنَ نَزَلَ

 باشد، مقصود است، علیه اللّه صلّى النّبیّ به جاء بما اعتقاد

 يا است، خشوع از مرتبه يك با مالزم حقیقى ايمان اال و

 كامله مراتب به خشوع شريفه آيه در خشوع كه آن

 از كه كسى بر كنند اطالق گاهى را عالم چنانچه باشد،

 در است محتمل و باشد، رسیده ايمان حدّ به علم حدّ

: 35 الْعُلَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّه يَخْشَى انَّماشريفه آيه

 و علم سنّت و كتاب لسان در و. باشد آنها به اشاره»«28

 آنها بیان و شده اطالق مختلفه مراتب به اسالم و ايمان

 . است خارج اوراق اين وظیفه از
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 معراج قدم با خصوصا - آخرت طريق سالك بالجمله،

 ايمان و علم نور با را خود قلب است الزم - صلوتى

 قلب در را رحمانیّه بارقه و الهیّه رقیقه اين و كند خاشع

 تمام در بتواند بلكه نمايد متمكّن است ممكن اندازه هر

 استقرار و تمكّن حالت و. بنمايد را حالت اين حفظ نماز

 مشكل و صعب قدرى ماها امثال براى گرچه امر اوّل در

 است امرى قلب ارتیاض و ممارست قدرى با ولى است

 . ممكن بسى

 جدّيّت و طلب آخرت زاد و كمال تحصیل عزيزم،

 راه در جدّيّت باشد بزرگتر مطلوب چه هر و خواهدمى

 تقرّب مقام و الهى قرب معراج البتّه است، سزاوارتر آن

 انگارى سهل و فتور و سستى حال اين با العزة ربّ جوار

. رسید مطلوب به تا كرد قیام بايد مردانه ندهد، دست

 اين به نسبت را نشئه آن و داريد آخرت به ايمان كه شما

 و سعادت جانب در چه دانید،نمى قیاس طرف نشئه

 عالم نشئه آن كه چه وبال، و شقاوت جانب در يا كمال

http://www.i20.ir/


32 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 سعیدش است، ناپذير فنا و موت كه است دائمى ابدى

 راحتى همآن ايست همیشه نعمت و عزّت و راحت در

 در كه الهى سلطنتى و عزّت ندارد، شبیه عالم اين در كه

 كسى متخیّله در كه نعمتهايى ندارد، نظیر نشئه اين

 آن شقاوت جانب در همینطور و است، ننموده خطور

 مثل و نظیر عالم اين در وبالش و نقمت و عذاب كه

  و ندارد،

  16:   ص الصالةآداب                         

 بین در و است، العزّة ربّ اطاعت سعادت به وصول راه

 كه نماز اين مرتبه به يك هیچ عبادات و اطاعات

 و است بشر سعادت متكفّل كه الهى جامع است معجونى

 باشد،نمى است اعمال جمیع قبولى موجب آن قبولى

 كوشش از و نمايید تامّ جدّيّت آن طلب در بايد پس

 آنكه با نمايید، مشاقّ تحمّل آن راه در و نكنید مضايقه

 انس و كنید مواظبت چندى اگر بلكه ندارد هم مشقّت

 لذّتها حق با مناجات از عالم همین در شود، حاصل قلبى
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 نسبت طرف عالم اين لذّات از يك هیچ با كه بريدمى

 اين حق با مناجات اهل احوال مطالعه از چنانچه نیست،

 . شود روشن مطلب

 كه است آن فصل اين در ما مذاكره خالصه بالجمله،

 به انسان را حق جالل و جمال و عظمت كه آن از پس

 متذكّر را قلب فهمید، السالم علیهم انبیاء بیان يا برهان

 مداومت و قلبى توجّه و تذكّر با كم كم و نمود، بايد آن

 بايد وارد قلب در را خشوع حقّ جالل و عظمت ذكر به

 سالك حال هر در و. آيد حاصل مطلوبه نتیجه تا نمود

 مقام هر كه دارد، كه مقامى آن به كند قناعت نبايد

 به معرفت اهل بازار در شود حاصل ماها امثال براى

 مقابله خردلى با قلوب اصحاب سوق در و نیرزد پشیزى

 معايب و نقص متذكّر حاالت جمیع در بايد سالك. نكند

 . شود باز طريق اين از سعادت به راهى شايد باشد خود

 . للّه الحمد و
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 خصوصا عبادات، قلبیّه مهمّه آداب از و چهارم فصل

 .است طمأنینه ذكريّه، عبادات

 علیهم اللّه رضوان فقهاء كه ايست طمأنینه از غیر آن و

 از است عبارت آن و. اندكرده اعتبار نماز خصوص در

 و قلب سكونت روى از را عبادت سالك شخص كه آن

 حال با را عبادت اگر كه زيرا آورد، بجا خاطر اطمینان

 عبادت آن از قلب آورد، بجا تزلزل و قلب اضطراب

  از آثارى و نشود منفعل

  17:   ص الصالةآداب                         

 عبادت حقیقت و نشود حاصل قلب ملكوت در عبادت

 . نگردد قلب باطنیّه صورت

 آن اوراد و اذكار تكثار و عبادات تكرار نكات از يكى و

 رخ انفعالى و آيد حاصل تأثیرى آنها از را قلب كه است

 ذات باطن تشكیل عبادت و ذكر حقیقت كم كم تا دهد

 تا و. گردد متّحد عبادت روح با قلبش و دهد را سالك
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 اذكار نبود، وقار و طمأنینه و سكونت و اطمینان را قلب

 ملك و ظاهر حدّ از و نیست تأثیرى آن در را نسك و

 حظوظ و ننمايد سرايت نفس باطن و ملكوت به بدن

 مطالب از خود اين و نشود، ادا عبادت حقیقت از قلبى

 تأمّل اندك با و نیست بیان به محتاج كه است واضحه

 آن از را قلب كه باشد چنین عبادتى اگر و. شود معلوم

 پیدا باطن در آثارى آن از و نبود خبرى وجه هیچ به

 به ملك نشئه از و نماند محفوظ ديگر عوالم در نشود،

 شدائد وقت در است ممكن و نرود، باال ملكوت نشئه

 مصیبات و أهوال و موت هولناك سكرات و موت مرض

 صفحه از بكلّى آن صورت نخواسته خداى موت از پس

 پیشگاه در خالى دست با انسان و شود نابود و محو قلب

 اال اله الشريف ذكر كسى اگر مثال. برود حق مقدّس

 اطمینان و قلب سكونت با را( ص) اللّه رسول اللّه،محمّد

 كم دهد، تعلیم شريف ذكر اين به را قلب و بگويد دل

 قلب زبان تابع ظاهر زبان و شود گويا قلب زبان كم
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 اشاره و. لسان آن از پس و گردد ذاكر قلب اوّل و شود

 حسب به السالم علیه صادق جناب فرموده معنى اين به

 ال للسانك، قبلة قلبك فاجعل:الشريعة،قال مصباح روايت

 رضى و العقل موافقة و القلب باشارة اال تحرّكه

 .»«االيمان

 

 آخرت راه سالك نشده، گويا قلب زبان كه امر اوّل در

 به را ذكر سكونت و طمأنینه با و دهد تعلیم را آن بايد

 لسان قبله قلب شد، باز قلب زبان كه همین كند، القا آن

 انسانى وجود مملكت همه آن ذكر با شود، اعضاء ساير و

  ذاكر

  18:   ص الصالةآداب                         

 و قلب سكونت بى را شريف ذكر اين اگر امّا و. گردد

 گفت، حواسّ اختالل و اضطراب و عجله با و آن طمأنینه

 گوش و زبان حدّ از و نشود حاصل اثرى قلب در آن از
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 حقیقت و نرسد انسانى سمع و باطن به ظاهرى حیوانى

 قلب كمالیّه صورت و نشود محقّق قلب باطن در آن

 . نباشد الزّوال ممكن كه نگردد

 مثل خصوصا دهد، دست شدائدى و أهوال اگر پس،

 بكلّى انسانى، روح نزع شدائد و موت سكرات و أهوال

 شريف ذكر آن دل صفحه از و كند فراموش را ذكر آن

 و( ص) ختمى رسول و تعالى حق اسم بلكه شود، محو

( ع) هدى ائمّه و الهى مقدّس كتاب و اسالم شريف دين

 در و كند فراموش نرسانده قلب به كه را معارف ساير و

 حال به نیز را تلقین دهد، نتواند جوابى قبر سؤال وقت

 و ربوبیّت حقیقت از خود در كه زيرا نباشد، اىفايده او

 لقلقه به آنچه و بیند،نمى اثرى معارف ديگر و رسالت

 خاطرش از بود نگرفته صورت قلب در و بود گفته لسان

 رسالت و ربوبیّت به شهادت از نصیبى را او و شود محو

 . بود نخواهد معارف ديگر و
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 اكرم رسول امّت از طايفه يك كه است حديث در و

 از كنند،مى جهنّم وارد كه را سلم و آله و علیه اللّه صلّى

 با كنند،مى فراموش را پیغمبر اسم جهنّم مالك هیبت

 و هستند ايمان اهل آنها كه است حديث همان در آنكه

 و درخشان ايمان نور از آنها صورتهاى و آنها قلوب

 مجلسى الشّأن عظیم محدّث جناب »«.است متأللى

 شريف حديث شرح در العقول مرآت در اللّه رحمه

 و گوش و چشم كه كسى: »فرمايد بصره و سمعه كنت

 صرف تعالى حق اطاعت راه در را خود اعضاى ديگر

 و چشم اين و نشود روحانى گوش و چشم داراى نكند،

 و قبر عالم در و نرود عالم آن در جسمانى ملكى گوش

 جواب و سؤال میزان و باشد، چشم و گوش بى قیامت

 .»«. ترجمته حاصل انتهى.« است روحانى اعضاء آن قبر

 19:   ص الصالةآداب                         

 و طمأنینه از نحو اين درباره شريفه احاديث بالجمله،

 قرآن ترتیل به أمر شريف قرآن و. است بسیار آن آثار
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 نسیان كه كسى» كه است شريفه احاديث در و فرموده

 در سوره آن شود متمثّل را، قرآن از اىسوره كند

 صورتى خوبى آن به كه صورتى در او براى بهشت

 تو كه آن به گويدمى بیند،مى را آن وقتى پس. نیست

 جواب. بودى من از تو كاش نیكوئى چقدر هستى چه

 هستم، سوره فالن من شناسى؟نمى مرا تو آيا: دهدمى

 رفیعه درجه اين به را تو بودى نكرده فراموش مرا اگر

 قرآن كه كسى» كه است حديث در و.«»« رساندممى

 مختلط خونش و گوشت با قرآن بخواند، جوانى در را

 قلب اشتغال جوانى در كه است آن آن نكته و.«»« شود

 بیشتر آن از قلب جهت اين از است، كمتر آن كدورت و

 . ماند باقى بیشتر نیز آن اثر و شود متأثر زودتر و

 باب در ما كه است بسیارى احاديث باب اين در و

 حديث در و. اللّه شاء ان كنیممى آنها از يادى «قرائت»

 محبوبتر تعالى خداى پیش چیز هیچ» كه است شريف

 عمل آن گرچه شود آن بر مداومت كه عملى از نیست
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 عمل كه باشد آن آن بزرگ نكته شايد و.«»« باشد كم

 . شد ذكر چنانچه شود، قلب باطنیّه صورت

 شیطان تصرف از عبادت محافظت بیان در پنجم فصل

 است

 از كه عبادات ساير و نماز قلبیّه آداب مهمّات از يكى

 و امور عظائم از آن به قیام و است قلبیّه آداب امّهات

  است آن محافظت است، دقايق مشكالت

  20:   ص الصالةآداب                         

 در فرمايد كه شريفه آيه شايد و شیطانى، تصرّفات از

: 23 يُحافِظُون صَلَواتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذينَ:مؤمنین وصف

 آن از يكى كه باشد حفظ مراتب جمیع به اشاره»«9

 شیطان تصرّف از حفظ آن، مراتب اهمّ بلكه مراتب،

 . است

 معرفت اصحاب پیش كه است آن اجمال اين تفصیل و

 غذائى را ابدان چنانچه كه است واضح قلوب ارباب و
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 غذا آن بايد و كنند تغذّى بدان كه جسمانى است

 تربیت بدان تا باشد آنها نشئه موافق و حال مناسب

 و قلوب همینطور دهد، دست نباتى نموّ و جسمانى

 و حال خور فرا به يك هر كه است غذائى را ارواح

 تغذّى و شوند تربیت بدن كه باشد بايد آنها نشئه مناسب

 غذاى و. آيد حاصل باطنى ترقّى و معنوى نموّ و نمايند

 وجود مبادى مبدا از الهیّه معارف ارواح نشئه با مناسب

 تعريف در چنانچه است، هستى نظام النهايه منتهى تا

 صیرورة هی: فرمودند صناعت ارباب اعاظم فلسفه

 و صورته فی العینىّ للعالم مضاهیا عقلیّا عالما االنسان

 معنوى، تغذّى همین به است اشاره اين و.»« كماله

 الهیّه مناسك و نفسانیّه فضايل از قلوب تغذّى چنانچه

 . است

 تصرّف از اگر غذاها اين از يك هر كه دانست بايد و

 ختمى رسول مآبى واليت دست با و باشد خالص شیطان

 آمده فراهم آلهما و علیهما اللّه صلوات اعظم اللّه ولىّ و
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 اليق كمال به و كنند تغذّى آن از قلب و روح باشد،

 از خلوص و. شوند نائل اللّه إلى قرب معراج و انسانیّت

 حقیقت به است، اخالص مقدّمه كه شیطان، تصرّف

 خواه خدا سلوكش در سالك كه آن مگر نشود حاصل

 تمام منشأ كه را، پرستى خود و خودخواهى و شود

 به اين و نهد، پا زير است، باطن األمراض امّ و مفاسد

 أولیاء خلّص در او تبع به و كامل انسان غیر در معنى تمام

 سالك ولى. نیست میسور اشخاص ديگر در السالم علیهم

 روح از يأس كه باشد حق باطنه الطاف از مأيوس نبايد

  و سرديها همه آمد سر اللّه

  21:   ص الصالةآداب                         

 صنف براى از آنچه و است، كبائر اعظم از و است سستیها

 . است معرفت اهل العین قرّة است ممكن نیز رعايا

 هر با كه است حتم و الزم آخرت طريق سالك بر پس،

 شیطان تصرّف از را خود مناسك و معارف هست جدّيّتى
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 در تفتیش و دقّت كمال با و كند تخلیص امّاره نفس و

 و كند غور خود مطلوب و طلب و سكنات و حركات

 تغذّيات و باطنیّه حركات مبادى و تحصیل و سیر غايت

 شیطان و نفس هاىحیله از و آورد دست به را روحیّه

 نشود، غافل ابلیس و امّاره نفس دامهاى از و نكند غفلت

 خود به كامل ظنّ سوء افعال و حركات جمیع در و

 چه نكند، رها و خود سر را آن گاه هیچ و باشد داشته

 و كند مغلوب را انسان اىمسامحه اندك با كه باشد بسا

 اگر كه زيرا دهد، فنا و هالكت به سوق و زند زمین به

 دست و نباشد خالص شیطان تصرّف از روحانى غذاهاى

 ارواح آنكه بر عالوه باشد، دخیل آنها آمدن فراهم در او

 نرسند، خود اليق كمال به و نشوند تربیت آنها با قلوب و

 خود صاحب شايد و دهد دست آنها براى فاحش نقصان

 آنچه و نمايد منسلك سباع و بهائم يا شیاطین سلك در را

 به وصول و انسانیّت كمال المال رأس و سعادت مايه كه

 هاويه به را انسان و دهد منعكسه نتیجه است عالیه مدارج
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 عرفان اهل بعض در چنانچه دهد، سوق شقاوت مظلمه

 غور و اصطالحات اين كه را اشخاصى ديديم اصطالحى

 را آنها قلوب و نموده منتهى ضاللت به را آنها آن در

 در ممارست و نموده ظلمانى را آنها باطن و منكوس

 دعاوى و شده آنها انّیّت و انانیّت قوّت موجب معارف

 نیز و. گرديده صادر آنها از ناهنجار شطحیّات و ناشايسته

 رياضت كه هستند اشخاصى سلوك و رياضات ارباب در

 و منكدرتر را آنها قلوب نفس تصفیه به آنها اشتغال و

 كه است آن از هااين و. نموده ترظلمانى را آنها باطن

 محافظت اللّه الهى مهاجرت و الهى معنوى سلوك بر

 شیطان تصرّف با آنها ارتیاضى و علمى سلوك و ننمودند

 در همینطور و. بوده نفس و شیطان سوى به نفس و

 در علم كه ديديم را اشخاصى شرعیّه نقلیّه علوم طالب

 افزوده، آنها اخالقى مفاسد بر و بخشیده سوء تأثیر آنها

 باعث باشد بايد آنها رستگارى و فالح موجب كه علم و

  آنها و شده آنها هالكت

http://www.i20.ir/


45 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

  22:   ص الصالةآداب                         

 و. كشانده ختل و استطاله و ممارات و جهل به را

 به مواظبین و مناسك و عبادت اهل بین در همینطور

 كه نسك، و عبادت كه هستند كسانى سنن و آداب

 كدر را آنها قلوب است، نفوس و احوال اصالح سرمايه

 و كبر و خودبینى و عجب به را آنها و نموده ظلمانى و

 خدا بندگان به ظنّ سوء و خلق سوء و تغمّز و تدلّل

 اين بر مواظبت عدم از نیز هااين و. نموده وادار

 . است الهیّه معاجین

 سركش نفس تصرّف و پلید ديو دست با كه معجونى البته

 و نشود، زايیده آن از شیطانى خلق جز آمد، فراهم

 آنها و نمايدمى تغذّى آنها از حال هر در قلب چون

 مداومت چندى از بعد پس شوند، نفس باطنیّه صورت

 تربیت دست با كه شود شیطان هاىولیده از يكى انسان

 ملكى چشم چون و نموده، نما و نشو او تصرّف تحت در و

 از يكى را خود گردد باز ملكوتى چشم و شود بسته
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 نبرد اىنتیجه خسران جز حال آن در و بیندمى شیاطین

 . نبخشد سودى حالش به هاافسوس و حسرتها و

 دينى هاىرشته از رشته هر در آخرت طريق سالك پس،

 كمال با بايد اوّال هست الهى هاىطريقه از اىطريقه و

 پر پرستارى و محبت با طبیبى چون دقّت، و مواظبت

 و سیر عیوب و نمايد مواظبت خود حال از شفقت،

 آن خالل در ثانیا و. كند مداقّه و تفتیش را خود سلوك

 و خلوات در عال و جلّ حقّ مقدّس ذات به بردن پناه از

 . نورزد غفلت الجالل ذو اقدس درگاه به زارى و تضرّع

 آگاهى، را ما بیچارگى و ضعیف حال خود تو خداوندا،

 دست از تو مقدّس ذات دستگیرى بى ما كه دانىمى

 و عظام انبیاء به طمع كه قدرت و قوّت اين به دشمنى

 بارقه اگر و نداريم گريزى راه بسته مقام واال اولیاء كمّل

 به پنجه قوى دشمن اين را ما نباشد، تو رحمت و لطف

 گرفتار شقاوت و ظلمت تیه به و افكند هالكت خاك

 قسم بارگاهت محرمان و درگاهت خاصان به را تو. كند
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 افتادگان و ضاللت وادى متحیّران ما از كه دهممى

 غشّ و غلّ از را ما قلوب و فرما دستگیرى غوايت بیابان

 . الهداية ولىّ انّك فرما، پاك شكّ و شرك و

  23:   ص الصالةآداب                         

 است بهجت و نشاط بیان در ششم فصل

 موجب كه عبادات، ساير و نماز، قلبیّه آداب از ديگر و

 و ابواب از بعضى فتح باعث بلكه است، نیكويى نتايج

 سالك كه است آن است، عبادات اسرار از بعضى كشف

 و قلب بهجت و نشاط روى از را عبادت كه كند جدّيّت

 نفس ادبار و كسالت از و آورد بجا خاطر انبساط و فرح

 كه را وقتى پس،. كند شديد احتراز عبادت وقت در

 به را نفس كه باشد وقتى كندمى انتخاب عبادت براى

 و است تازگى و نشاط داراى و است اقبال عبادت

 اوقات در را نفس اگر كه زيرا ندارد، فتور و خستگى

 آثار است ممكن كند عبادت به وادار خستگى و كسالت
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 كه است آن آنها جمله از كه شود مترتّب آن به بدى

 زياد آن تعسّف و تكلّف و شود منضجر عبادت از انسان

 عالوه اين و. شود نفوس طباع تنفّر باعث كم كم و گردد

 منصرف حق ذكر از بكلّى را انسان است ممكن كه آن بر

 سعادات همه منشأ كه عبوديّت مقام از را روح و كند

 حاصل قلبیّه نورانیّت عبادتى چنین از برنجاند، است

 صورت و نگردد منفعل آن از نفس باطن و نگردد

 ذكر اين از پیش و. نشود قلب باطن صورت عبوديّت

 نفس باطن كه است آن عبادات در مطلوب كه شد

 . شود عبوديّت صورت

 عبادات نتايج و اسرار از يكى كه گويیم چنین اكنون و

 نافذ بدن ملك در نفس اراده كه است آن رياضات و

 و منقهر نفس كبرياء تحت در يكسره مملكت و گردد

 ملك در منتشره جنود و منبثّه قواى و گردد مضمحلّ

 مانند باز سرى خود و انانیّت و سركشى و عصیان از بدن

 قوا تمام كم كم بلكه شوند، قلب باطن ملكوت تسلیم و
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 و جارى ملك در ملكوت امر و ملكوت، در شوند فانى

 از را مملكت زمام و گیرد قوّت نفس اراده و شود نافذ

 ايمان از نفس جنود و بگیرد امّاره نفس و شیطان دست

 و. شوند سوق فنا به رضا از و رضا به تسلیم از و تسلیم به

 و دريابد نفس را عبادات اسرار از اىشمّه حال اين در

  تجلّیات از

  24:   ص الصالةآداب                         

 پیدا تحقّق شد ذكر آنچه و. گردد حاصل اىشمّه فعلیّه

 بجا بهجت و نشاط روى از عبادات كه آن مگر نكند

 احتراز بكلّى كسالت و تعسّف و تكلّف از و شود آورده

 عبوديّت مقام و حق ذكر به عشق و محبّت حال تا شود

 و حقّ به انس و. آيد حاصل تمكّن و انس و دهد رخ

 آن به را معرفت اهل كه است مهمّاتى اعظم از او ذكر

 آن براى سلوك و سیر اصحاب و است شديد عنايت

 اگر كه است آن عقیده را اطبّا چنانچه و. كنند تنافس

 هضم زودتر كنند میل بهجت و سرور روى از را غذا
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 انسان اگر كه كندمى اقتضا روحانى طبّ همینطور شود،

 كند تناول اشتیاق و بهجت روى از را روحانى غذاهاى

 زودتر قلب در آن آثار كند، احتراز تكلّف و كسالت از و

 . شود تصفیه زودتر آن با قلب باطن و شود واقع

 قويم صحیفه و الهى كريم كتاب در ادب اين به اشاره و

 منافقین و كفّار تكذيب در كه جا آن است شده ربوبى

 وَ اال يُنْفِقُونَ ال وَ كُسالى هُمْ وَ اال الصَّلوةَ يَأْتُونَ ال:فرمايد

 انْتُمْ وَ الصَّلوةَ تَقْرَبُوا الشريفه آيه و»«54: 9 كارِهُون هُمْ

 در و. شده تفسیر كسالت به حديثى در»«43: 4 سُكارى

 بعضى ذكر به ما و اندنموده ادب اين به اشاره روايات

 : نمايیممى مفتخر را اوراق اين آن از

 السالم علیه اللّه عبد أبی عن باسناده يعقوب بن محمّد

 .»«.العبادة انفسكم الى تكرهوا ال:قال
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 اللّه صلّى اللّه رسول قال: قال( ع) اللّه عبد أبی وعن

 برفق فیه فاوغل متین، الدّين هذا انّ علىّ، يا:آله و علیه

 .»«ربّك عبادة نفسك إلى تبغّض ال و

 

  25:   ص الصالةآداب                         

 اذا:علیه اللّه سالم عسكرى حضرت از است حديث در و

 .»«فودّعوها نفرت اذا و فاودعوها، القلوب نشطت

 هنگام در كه اندفرموده كه است جامعى دستور اين و

 وقت در و بسپاريد، آنها به وديعه قلوب بهجت و نشاط

 معارف كسب در پس بگذاريد، راحت را آنها گريز و نفار

 با را قلوب و داشت منظور بايد را ادب اين نیز علوم و

 . نكرد كسب به وادار تنفر و كراهت

 ديگر ادب استفاده ديگر احاديث و احاديث اين از و

 آن و. است رياضت باب مهمّات از نیز آن كه شود

 سالك كه است چنان آن، و. است «مراعات» از عبارت
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 مجاهدات و رياضات در چه هست، كه مرتبه هر در

 با و بكند را خود حال مراعات عملیّه، يا نفسانیّه يا علمیّه

 حالت و طاقت بر زايد و نمايد رفتار نفس با مدارا و رفق

 كارها تازه و جوانها براى خصوصا نكند، آن تحمیل خود

 با جوانها اگر است ممكن كه است مهمّات از مطلب اين

 به را طبیعت حظوظ و نكنند رفتار نفس با مدارا و رفق

 خطر گرفتار نكنند، ادا محلّله طرق از آن احتیاج اندازه

 خطر آن و كرد، نتوانند را آن جبران كه شوند عظیمى

 العاده فوق گیرى سخت واسطه به نفس گاه كه است آن

 اختیار زمام و شود گسیخته عنان اندازهبى گیرى عنان و

 و شد متراكم كه طبیعت اقتضاءات و بگیرد دست از را

 رياضت اندازه بى فشار تحت در كه شهوت تیز آتش

 و. بسوزاند را مملكت و شود محترق ناچار شود، واقع

 زاهدى يا شود گسیخته عنان سالكى نخواسته خداى اگر

 را نجات روى كه افتد پرتگاه در چنان شود، اختیار بى
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 عود گاه هیچ رستگارى و سعادت طريق به و نبیند هرگز

 . نكند

 در را خود نبض بايد حاذقى طبیب چون سالك پس،

 ايّام و احوال اقتضاءات روى از و بگیرد سلوك ايّام

 كه شهوت اشتعال ايّام در و كند، رفتار نفس با سلوك

 حظوظش از منع بكلّى را طبیعت است جوانى غرور

  با و ننمايد

  26:   ص الصالةآداب                         

 نشاندن فرو كه نشاند فرو را شهوت آتش مشروعه طرق

 راه سلوك در كامل اعانت الهى امر طريق به شهوت

 الهى بزرگ سنن از كه كند زواج و نكاح پس،. كند حق

 در است انسانى نوع بقاء مبدأ كه آن بر عالوه كه است

 اين از و. دارد بسزا مدخلیّت نیز آخرت راه سلوك

 كسى: »فرمودند آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول جهت

 در و.«»« نموده احراز را دينش نصف كند، تزويج كه
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 مالقات دارد دوست كه كسى» كه است ديگر حديث

 با را او كند مالقات پاكیزه، و پاك را خدا كند

 اكثر» كه است منقول نیز اكرم رسول از و.«»« زوجه

 كه است حديث در و.«»« هستند عزبها آتش اهل

 جماعتى: »فرمودند علیه اللّه سالم مؤمنان امیر حضرت

 روز در افطار و را زنها كردند حرام خود بر اصحاب از

 رسول حضرت به داد خبر سلمه امّ. را شب در خواب و

 آيا: فرمودند آنها نزد آوردند تشريف سرور آن. اكرم

 روممى زنها نزد من همانا زنها؟ از كنیدمى اعراض شما

 كه كسى و روم،مى خواب شب و كنممى تناول روز و

 فرو تعالى خداى و نیست من از كند اعراض من سنّت از

 انَّ تَعْتَدُوا ال وَ لَكُمْ اللَّه احَلَّ ما طَیِّباتِ تُحَرِّمُوا ال:فرستاد

 طَیِّبا حَالال اللَّه رَزَقَكُمُ مِمّا كُلُوا وَ الْمُعْتَدينَ، يُحِبُّ ال اللَّه

 بالجمله،»«88 - 87: 5. مُؤمِنُون بِهِ انْتُمْ الَّذى اللَّه اتَّقُوا وَ

 اقبال و ادبار احوال «مراعات» آخرت راه سالك بر

 مطلقا نبايد حظوظ از چنانچه و است، الزم نفس
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 در نبايد است، عظیم مفاسد منشأ كه كند جلوگیرى

 سخت نفس به عملیّه رياضات و عبادات جهت از سلوك

 خصوصا دهد، قرار فشار تحت در را آن و كند گیرى

  كه سلوك ابتدا و جوانى ايّام در

  27:   ص الصالةآداب                         

 انسان كه شود گاه و شود نفس تنفّر و انضجار منشأ نیز آن

 . كند منصرف حقّ ذكر از را

 است، بسیار معنى اين به اشاره شريفه احاديث در و

 صادق حضرت كه است شريف كافى در چنانچه

 در اجتهاد و جدّيّت جوانى ايّام در من: »فرمودند

 از كمتر فرزند اى: فرمود من به پدرم نمودم، عبادت

 دوست كه وقتى جلّ و عزّ خداى كه زيرا كن، عمل اين

 و.«»« كم به او از شود راضى را، اىبنده باشد داشته

 در نیز و.»« است ديگر حديث در مضمون اين به قريب

 حضرت از جعفر أبی حضرت كه است كافى روايت
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 كه كند حديث سلم و آله و علیه اللّه صلّى اكرم رسول

 با شويد آن داخل است، محكم دين اين همانا: »فرمود

 خدا بندگان مبغوض را خدا عبادت و مدارا، و رفق

 قطع را سفر نه كه باشید مفرطى سوار مثل تا نكنید

.«»« گذاردمى باقى خود مركوب به پشت نه و كندمى

 را پروردگار عبادت» كه است ديگر حديث در و

 باب در میزان بالجمله،.«»« مكن خود نفس مبغوض

 باشد نفس احوال ملتفت انسان كه است آن «مراعات»

 چنانچه كند، سلوك آن ضعف و قوّت مناسبت به آن با و

 تاب و است قوى رياضات و عبادات در نفس اگر

 و. كند جدّيّت و كوشش عبادت در دارد، مقاومت

 آتش و اندكرده طىّ را جوانى غرور ايّام كه اشخاصى

 است مناسب است، نشسته فرو اىاندازه تا آنها شهوات

 و جدّيّت با و كنند بیشتر را نفسانیّه رياضات قدرى

 چه هر و شوند، رياضت و سلوك وارد مردانه كوشش

 او براى ديگر باب فتح دادند عادت رياضات به را نفس
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 شود چیره طبیعت قواى بر نفس كم كم كه آن تا كنند

 و. گردند نفس كبرياى تحت در مسخّر طبیعیّه قواى و

 كوشش و جدّيّت كه است وارد شريفه احاديث در آنچه

  عبادت در

  28:   ص الصالةآداب                         

 كوشش و اجتهاد كه اشخاصى از است شده مدح و كنید

 رياضات و عبادات در و كنندمى رياضت و عبادت در

 احاديث اين با است، وارد علیهم اللّه سالم هدى ائمه

 بر مبنى اند،فرموده مدح را عبادت در اقتصاد كه شريفه

 و است، نفوس احوال و درجات و سلوك اهل اختالف

 . است آن ضعف و نفار و نفس قوّت و نشاط كلّى میزان

 است تفهیم بیان در هفتم فصل

 ذكريّه، عبادات خصوصا عبادات، قلبیّه آداب از يكى

 . است «تفهیم»
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 امر ابتدا در را خود قلب انسان كه است چنان آن و

 را آن و نكرده باز زبان كه پندارد طفلى چون

 و اوراد و اذكار از يك هر پس، دهد، تعلیم خواهدمى

 آن به سعى و دقّت كمال با را عبادات اسرار و حقايق

 حقیقتى آن هست، كمال از اىمرتبه هر در و دهد تعلیم

 فهم اهل اگر پس،. بفهماند قلب به نموده ادراك كه را

 بهره بى عبادات اسرار از و نیست اذكار و قرآن معانى

 است خدا كالم قرآن كه را اجمالى معناى همان است،

 و اطاعت عبادات و است حق آورى ياد اذكار و

 قلب به و كند قلب تعلیم است پروردگار فرمانبردارى

 معانى فهم اهل اگر و. بفهماند را اجمالیّه معانى همین

 از را، صوريّه معانى همان است، اذكار و قرآن صوريه

 به معاد و مبدأ علم از و نهى، و امر و وعید و وعد قبیل

 اگر و. دهد تعلیم قلب به نموده ادراك كه مقدار آن

 عبادات اسرار از سرّى يا معارف حقايق از حقیقتى كشف

 قلب به كوشش و سعى كمال با را همان شده، او براى
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 آن تفهیم اين نتیجه و. نمايد تفهیم را آن و كند تعلیم

 شود گشوده قلب زبان مواظبت مدّتى از پس كه است

 بود متعلّم قلب امر، اول در. گردد متذكّر و ذاكر قلب و

 تابع قلب و شدمى ذاكر قلب زبان ذكر به و معلّم زبان و

: گردد عكس قلب زبان شدن گشوده از پس و بود، زبان

  زبان و گردد ذاكر قلب

  29:   ص الصالةآداب                         

 بلكه. كند حركت آن تبع به و گويد ذكر آن ذكر به

 ذكر قلبى ذكر تبع به انسان نیز خواب در كه شود گاه

 بیدارى حال به مختص قلبى ذكر كه زيرا گويد، لسانى

 ذكر شده آن تابع كه زبان شود متذكّر قلب اگر و نیست

 كُلُّ قُلْ:نمايد سرايت ظاهر به قلب ملكوت از و گويد

 بايد امر اوّل در بالجمله،.»« 84: 17 شاكِلَتِه عَلى يَعْمَلُ

 زبان تا دارد ملحوظ را «تفهیم» يعنى ادب اين انسان

 عالمت و. گردد گشوده است حقیقى مطلوب كه قلب

 و ذكر تعب كه است آن شده گشوده قلب زبان كه آن
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 و دهد رخ فرح و نشاط و شود مرتفع آن زحمت

 را طفلى كسى اگر چنانچه گردد، زايل رنج و خستگى

 باز زبان طفل تا دهد، تعلیم بخواهد ننموده باز زبان كه

 زبان طفل كه همین شود، ملول و خسته معلم ننموده

 كرد، ادا كردمى او تعلیم كه را كلمه آن و گشود

 ادا را كلمه طفل تبع به معلّم و شود رفع معلّم خستگى

 است طفلى امر ابتدا در نیز قلب. تعب و رنج بى كند

 را اوراد و اذكار و داد تعلیم بايد را آن كه نگشوده زبان

 آن زبان شدن باز از پس و گذاشت، آن زبان به بايد

 ذكر خستگى و تعلیم تعب و رنج و گردد آن تابع انسان

 هستند مبتدى كه كسانى براى ادب اين و. گردد مرتفع

 . است الزم خیلى

 و ادعیه و اذكار تكرار نكات از يكى كه دانست بايد و

 و گشوده قلب زبان كه است همین عبادت و ذكر دوام

 ملحوظ ادب اين تا و گردد عابد و داعى و ذاكر قلب

 . نشود گشوده قلب زبان نشود
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 است، شده معنى اين به اشاره شريفه احاديث در و

 علیه اللّه سالم صادق حضرت از شريف كافى در چنانچه

 در علیه اللّه سالم المؤمنین امیر حضرت كه كند حديث

 به اقرعوا لكن و:فرمودند قرائت آداب از بعضى ضمن

 .»«السّورة آخر احدكم همّ يكن ال و القاسیة، قلوبكم

 اسامه أبو به صادق حضرت كه است كافى حديث در و

 ابا يا:فرمود

 30:   ص الصالةآداب                         

 احذروا و اللّه ذكر قلوبكم( ارعوا) ادعوا اسامة،

 .»«النّكت

 ملحوظ را ادب اين نیز السالم علیهم اولیاء كمّل حتى

 صادق حضرت كه است حديث در چنانچه داشتند،مى

 غش افتاد كه داد دست نماز در حالتى را علیه اللّه سالم

. شد سؤال سببش از داد، دست افاقه حالت چون كرد،

http://www.i20.ir/


62 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 سمعتها حتّى قلبى على اآلية هذه اردّد زلت ما:فرمود

 .»«.قدرته لمعاينة جسمى يثبت فلم بها المتكلّم من

 رسول قام كه شده نقل عنه اللّه رضى ذر أبو جناب از و

 تُعَذِّبْهُمْ انْ:تعالى قوله يردّد لیلة آله و علیه اللّه صلّى اللّه

: 5 الْحَكیم الْعَزِيْزُ انْتَ فَانَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ انْ وَ عِبادُكَ فَانَّهُمْ

 و است قلبى ذكر تذكّر و ذكر حقیقت بالجمله،.»« 118

 بكلّى اعتبار درجه از و مغز بى آن بدون لسانى ذكر

 معنى اين به شريفه احاديث در چنانچه. است ساقط

 أبی به آله و علیه اللّه صلّى اكرم رسول. شده اشاره بسیار

 من خیر تفكّر فی مقتصدتان ركعتان ذر، أبا يا:فرمود ذر

 [»«ساه: نسخه] اله القلب و لیله قیام

 است منقول آله و علیه اللّه صلّى اكرم رسول از هم و

 بلكه كند،نمى شما صورتهاى به نظر تعالى خداى» كه

 .«»« كندمى شما قلبهاى به نظر

  31:   ص الصالةآداب                         
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 حضور قدر به نماز كه آيدمى قلب حضور احاديث در و

 به باشد داشته غفلت قلب چه هر و است مقبول قلب

 كه ادب اين تا و. كنندنمى قبول را نماز اندازه همان

 قلب و نگردد حاصل قلبى ذكر نشود، ملحوظ شد ذكر

 . نیايد بیرون غفلت و سهو از

 السالم علیه صادق حضرت كه است حديث در و

 باشارة اال تحرّكه ال للسانك قبلة قلبك فاجعل:فرمود

 .»«القلب

 آن از اعضاء ساير و لسان تبعیّت و قلب شدن قبله و

 اگر و. ادب اين داشتن ملحوظ با مگر نگیرد، صورت

 نوادر از ادب، اين بدون امور اين حصول افتد اتّفاق

 . شود مغرور آن به نبايد انسان و است

 است قلب حضور بیان در هشتم فصل

 آداب از كثیرى شايد كه قلبیّه آداب مهمّات از يكى

 روانى و روح آن بدون را عبادت و باشد آن مقدّمه
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 سعادات األبواب باب و كماالت قفل مفتاح خود و نیست

 ذكر قدر اين چیزى كمتر از شريفه احاديث در و است

 حضور شده، داده اهمّیّت قدر اين ادبى كمتر به و شده

 در هم و »«الصّلوة سرّ رساله در چه گر ما و. است قلب

 و نموديم ياد مستوفى آن از[ 1] اربعین كتاب

__________________________________________________ 

 جناب آثار از( حديث اربعین شرح) اربعین كتاب[ 1]

 در آن نوشتن كه باشدمى الشريف سرّه قدّس مؤلف

 در. است رسیده انجام به قمرى هجرى 1358 محرّم

 آمده دعا و صلوة و حمد از بعد شريف كتاب اين مقدمه

 با بود مدّتى ضعیف بضاعت بى بنده اين بعد، و: »است

 اهل احاديث از حديث چهل كه كردممى حديث خود

 معتبره كتب در كه السالم علیهم طهارت و عصمت بیت

 جمع است ثبت علیهم اللّه رضوان علماء و اصحاب

 با كه كند شرحى مناسبت به را يك هر و كرده آورى

 به را آن جهت اين از و باشد، داشته مناسبتى عامّه حال
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 بهره آن از نیز زبانان فارسى كه نگاشته فارسى زبان

 مشمول اللّه شاء ان شايد برگیرند،

  32:   ص الصالةآداب                         

 نیز جا اين در لكن نموديم، بیان را آن مراتب و درجات

 آن از ذكرى حواله از تحرّز و فائده تتمیم براى

 . نمايیممى

 اذكار و مناسك و عبادات شد، ذكر اين بر سابق چنانچه

 قلب باطنه صورت كه دارد كامله نتیجه وقتى در اوراد و

 انسان دل و گردد مخمّر آن به انسان ذات باطن و شود

 سركشى و خودسرى از و گیرد خود به عبوديّت صورت

 عبادات فوائد و اسرار از كه شد مذكور نیز و. آيد بیرون

 طبیعت بر نفس و شود قوى نفس اراده كه است آن يكى

 سلطنت و قدرت تحت مسخّر طبیعت قواى و شود چیره

 نافذ بدن ملك در ملكوتى نفس اراده و گردد نفس

 حق به نسبت اللّه مالئكة چون قوا كه بطورى گردد،
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 كنند عمل و اى،لمحه نكنند آن عصیان» كه شوند تعالى

 اكنون و.«»« شودمى صادر آنها براى فرمان آنچه به

 همه كه مهمّه، فوائد و عبادات اسرار از يكى كه گوئیم

 و باطن مملكت جمیع كه است آن است، آن مقدّمه

 اللّه بتحريك متحرّك و اللّه اراده تحت در مسخّر ظاهر

 و شوند اللّه جنود از نفس ملكیّه و ملكوتیّه قواى و شود

 پیدا را اللّه مالئكة سمت تعالى حق به نسبت همگى

 ارادات و قوا فناى نازله مراتب از يكى خود اين و. كنند

 مترتّب اين بر بزرگ نتايج كم كم و. حق اراده در است

 بعبادت ارتیاض نفس و گردد الهى طبیعى انسان و شود

 خورده شكست يكسره ابلیس جنود و كند پیدا اللّه

 و شوند حق تسلیم آن قواى و قلب و شوند منقرض

 اين نتیجه و. كند بروز آن در باطنه مراتب بعض به اسالم

 حق كه شود آن آخرت دار در حق به اراده تسلیم

 مثل را او و فرمايد نافذ غیب عوالم در را او اراده تعالى

 هر مقدّس ذات خود چنانچه و دهد، قرار خود اعالى
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 شود، موجود اراده مجرّد به كند ايجاد بخواهد را چه

 دهد، قرار طور آن هم را بنده اين اراده

__________________________________________________ 

 فرموده كه شوم( ص) مرتبت ختمى شريف حديث

 بعثه بها ينتفعون حديثا اربعین امّتى على حفظ من:است

 .عالما فقیها القیامة يوم اللّه

 و شدم آن شروع به موفق توفیقه حسن و اللّه بحمد تا

 ولىّ انّه - طلبممى اتمام توفیق تعالى خداى از

 .«التّوفیق

  33:   ص الصالةآداب                         

 رسول از نمودند روايت معرفت اهل از بعضى چنانچه

 ملكى كه بهشت اهل به راجع آله و علیه اللّه صلّى اكرم

 طلبدمى ورود اذن كه آن از پس آنها، پیش آيدمى

 دهدمى آنها به ربوبیّت جناب از اىنامه و شودمى وارد

. نمايد ابالغ سالم آنها به تعالى خداى از كه آن از بعد
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 آن به مخاطب كه انسانى هر براى است نامه آن در و

 : است

 الّذى القیّوم الحىّ إلى يموت ال الّذى القیّوم الحىّ من

 قد و فیكون، كن ءللشّی اقول فانّى بعد، امّا. يموت ال

 و علیه اللّه صلى فقال. فیكون كن ءللشّی تقول جعلتك

. يكون و اال كن ءللشّی الجنّة اهل من احد يقول فال: آله

[1] 

 براى از دهند بنده به كه ايست الهیّه سلطنت اين و

 و نفسانیّه هواهاى سلطنت ترك و خود اراده ترك

 كه نتايج اين از هیچیك و. او جنود و ابلیس اطاعت

 اگر و. كامل قلب حضور با مگر شودنمى حاصل شد ذكر

 او عبادت باشد، ساهى و غافل عبادت وقت در قلب

 چنین البته و. است بازى و لهو شبه و نكند پیدا حقیقت

 عبادت و نیست تأثیرى وجه هیچ به نفس در را عبادتى

 چنانچه - نرود باال ملكوت و باطن به ظاهر و صورت از

 چنین با نفس قواى و - شده اشاره اخبار در معنى اين به
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 بروز آنها بر نفس سلطنت و نشوند نفس تسلیم عبادتى

 اللّه اراده تسلیم باطنه و ظاهره قواى همینطور و نكند

 نشود، منقهر حق كبرياى تحت در مملكت و نگردد

 بینیدمى كه است جهت اين از و. است واضح پر چنانچه

 حاصل اثرى عبادت سال پنجاه - چهل از پس ما در

 افزوده قوا تعصّى و قلب ظلمت بر روز به روز بلكه نشده،

 از ما اطاعت و طبیعت به ما اشتیاق آن به آن و شودمى

 هااين. گردد افزون شیطانیّه وساوس و نفسانیّه هواهاى

 و باطنه شرايط و مغز بى ما عبادات كه آن جز نیست

 مباركه آيه نصّ به اال و آيد،نمى عمل به آن قلبیّه آداب

 منكر و فحشاء از نهى نماز: »الهى كتاب

__________________________________________________ 

 قیّومى حىّ[ سوى] به میردنمى كه قیّومى حىّ از[ »1]

 گويم چیز( هر) به چون من بعد، اما. میردنمى كه

 قرار چنان( نیز) را تو شود،مى( موجود) پس ،«باش»

 .شود موجود «باش» بگويى چیز( هر) به كه دادم
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 احدى: فرمود آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول گاه آن

 آنكه مگر «باش» گويدنمى چیزى به بهشت اهل از

 اندكى با. )1061 ص ،2 ج الیقین، علم.« شود( موجود)

 (اختالف

  34:   ص الصالةآداب                         

 ال نیست، ظاهرى صورى نهى اين البته و.«»« نمايدمى

 نورى باطن در و شود روشن چراغى دل در بايد بدّ

 و كند غیب عالم به هدايت را انسان كه شود فروزان

 نافرمانى و عصیان از را انسان كه شود پیدا الهى زاجر

 . دارد باز

 و داريممى محسوب نمازگزارها زمره در را خود ما و

 و داريم بزرگ عبادت اين به اشتغال است سال سالهاى

 و زاجر چنین باطن در و نديديم نورى چنین خود در

 روزى آن ما حال به واى پس نشده، پیدا ما براى مانعى

 به عالم آن در را ما افعال صحیفه و ما اعمال صور كه
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 »«بكش، را خود حساب خود گويند و دهند ما دست

 آيا و است درگاه قبول قابل اعمالى چنین آيا ببین

 بساط مقرّب ظلمانى مشوّه صورت اين با نمازى چنین

 و الهى بزرگ امانت اين با آيا و است؟ كبريائى حضرت

 اينطور و كرد سلوك اينطور بايد اوصیاء و انبیاء وصیّت

 آن به است، اللّه عدوّ كه را، رجیم شیطان خیانت دست

 قربان و است مؤمن معراج كه نمازى آيا و داد؟ راه

 و تبعید مقدّس ساحت از را شما بايد چرا »«است متّقین

 و حسرت جز آيا روز آن كند؟ دور الهى قرب درگاه از

 شرمسارى و خجلت و بدبختى و بیچارگى و ندامت

 اين در كه ندامتى و حسرت شود؟مى ما نصیب چیزى

 را نظیرش كه شرمسارى و خجلت ندارد، شبیه عالم

 باشد چه هر عالم اين حسرتهاى. كرد توانیمنمى تصوّر

 اينجا هاىشرمسارى و است، امیدها طور هزار به مشوب

 و حسرت بروز روز كه آنجا بخالف است، الزّوال سريع

 الْحَسْرَةِ يَوْمَ انْذِرْهُمْ وَ:فرمايد حق چنانچه است، ندامت
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 جبران نتوان را گذشته امر.»« 39: 19 االمْر قُضِىَ اذْ

 عَلى حَسْرَتا يا- برگرداند نتوان را شده تلف عمر و نمود

 .»« 56: 39 اللّه جَنْبِ فِى فَرَّطْتُ ما

  35:   ص الصالةآداب                         

 و آمدند انبیاء است، عمل و مهلت روز امروز عزيز، اى

 و تشريفات همه اين با نمودند دعوتها و آوردند كتابها

 غفلت خواب از را ما كه تعب و رنج تحمّل همه اين

 و نور عالم به را ما و كنند هشیار طبیعت سكر از و بیدار

 نعمتهاى و ابدى حیات به و رسانند سرور و بهجت نشئه

 و هالك از و رسانند جاويدانى لذّتهاى و سرمدى

 دهند، رهايى ندامت و حسرت و ظلمت و نار و شقاوت

 آنها براى كه اين بدون ما خود براى هااين تمام

 به احتیاجى مقدّسه ذوات آن و شود حاصل اىنتیجه

 هیچ به ما در وصف اين با باشند، داشته ما اعمال و ايمان

 گرفته چنان را ما قلب مسامع شیطان و نكرد اثرى وجه

 هیچ كه كرده پیدا همچو ما ظاهر و باطن بر سلطنت و
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 هیچ بلكه نشود، حاصل اثرى ما در را آنها مواعظ از يك

 ظاهر از و نرسد ما قلب گوش به اخبار و آيات از يك

 . نكند تجاوز حیوانى گوش

 مطالعه را اوراق اين كه محترم قارى اى بالجمله،

 دست تهى و انوار همه از خالى نويسنده مثل كنى،مى

 تو مباش، نفسانیّه هواهاى گرفتار و صالحه اعمال همه از

 حاصل اىنتیجه خود عمر از و كن رحمى خود حال به

 اشتهاهاى و كن كمّل اولیاء و انبیاء حال در دقت كن،

 گول مغرور زن، پا پشت را شیطان هاىوعده و كاذب

 هااين تدلیس كه مخور امّاره نفس فريب و مباش شیطان

 به حق صورت به را باطلى امر هر و است دقیق بسیار

 گاهى. دهندمى فريب را انسان و كنندمى تعمیه انسان

 كشانند،مى شقاوت به را انسان عمر آخر در توبه امید به

 و معاصى ظلمات تراكم و عمر آخر در توبه كه آن با

 صعب بسیار است امرى اللّه حقوق و عباد مظالم بسیارى

 قواى و دارد قوّت انسان اراده كه امروز. مشكل و
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 و نیست برومند معصیت درخت و است برقرار جوانى

 جديد نفس و نشده مستحكم نفس در شیطان سلطنت

 و است اللّه فطرت به االفق قريب و ملكوت به العهد

 گذارندنمى است، سهل توبه قبول و حصول شرايط

 كن ريشه را سست درخت اين و كند توبه به قیام انسان

 پیرى ايّام وعده نمايد، منقرض را مستقلّ غیر سلطنت و

 و ناتوان قوا و ضعیف اراده اين، بعكس كه دهندمى را

 سلطنت و برومند و كهن گوناگون معاصى درخت

  ابلیس

  36:   ص الصالةآداب                         

 طبیعت به الفت و شده مستقرّ و مستقل باطن و ظاهر در

 و خاموش فطرت نور و زياد ملكوت از بعد و شديد

 شده ناگوار و سخت توبه شرايط و گرديده منطفى

 . غرور جز نیست اين است،
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 را انسان السالم علیهم شافعین شفاعت وعده به گاهى و

 مهجور آنها شفاعت از و دور آنها قدس ساحت از

 سیاه را قلب كم كم گناهان در انغمار كه زيرا نمايند،مى

 و. نمايد منجرّ عاقبت سوء به را انسان و كند منكوس و

 در دخول است، ايمان دزديدن انسان از شیطان طمع

 مطلوبه نتیجه به تا دهدمى قرار آن مقدّمه را گناهان

 با عالم اين در بايد دارد، شفاعت طمع اگر انسان. برسد

 حفظ را خود شفعاى و خود بین رابطه كوشش و سعى

 حال كه نمايد محشر شافعان حال در تفكّر قدرى و كند

 كه فرضا. بود رسیده كجا به رياضت و عبادت در آنها

 مظالم و گناهان بار اگر ولى برويد، دنیا از ايمان با شما

 و برزخ گوناگون عذابهاى در است ممكن باشد سنگین

 صادق حضرت از چنانچه نشود، شفاعت شما از قبر

 و.«»« است خودتان با شما برزخ» كه است منقول

 و نیست، جا اين عذابهاى با قیاس طرف برزخ عذابهاى

 میلیون شايد نداند، كسى خدا جز را برزخ مدّت طول
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 نیز قیامت در است ممكن و. كشد طول سال میلیونها

 فرسا طاقت گوناگون عذابهاى و طوالنى مدّتهاى از پس

 معنى اين نیز احاديث در چنانچه شود، ما نصیب شفاعت

 صالح عمل از را انسان شیطان غرور پس،.»« است وارد

 از سنگین بارهاى با يا ايمان بى يا را انسان و دارد باز

 با گاهى و. كند گرفتار بدبختى و شقاوت به و ببرد دنیا

 از را انسان دست الرّاحمین ارحم واسعه رحمت وعده

 بعث همه اين كه آن از غافل كند، كوتاه رحمت دامن

 و وحى و فرشتگان فرستادن فرو و كتب ارسال و رسل

 رحمت از حق، طريق راهنمايى و پیغمبران به الهام

 فرو حق واسعه رحمت را عالم. است الرّاحمین ارحم

  چشمه لب در ما و گرفته

  37:   ص الصالةآداب                         

 . رسیممى هالكت به تشنگى از حیوان
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 رحمت به اگر تو است، قرآن الهى رحمتهاى بزرگتر

 واسعه رحمت آرزوى و دارى طمع الرّاحمین ارحم

 . كن استفاده واسعه رحمت اين از دارى،

 راه از را چاه و نموده باز را سعادت به وصول طريق

 و افتىمى چاه در خود پاى به خود تو. فرموده روشن

 اگر است؟ نقصانى چه را رحمت شوى،مى معوج راه از

 ديگر طور به مردم به را سعادت و خیر طريق بود ممكن

 اگر و رحمت، وسعت موجب به دادند،مى بدهند، نشان

 برسانند سعادت به را مردم اكراها بود ممكن

 جز كه است راهى آخرت راه هیهات لكن رساندند،مى

 زور با سعادت پیمود، را آن تواننمى اختیار قدم با

 فضیلت اختیار بدون صالح عمل و فضیلت نشود، حاصل

 الشريفه آيه معنى شايد و باشد،نمى صالح عمل و نیست

 . باشد همین نیز256: 2 الدّين فِى اكْراهَ

 نمود توانمى اجبار و اكراه اعمال آن، در آنچه بلى،

 علیهم انبیاء. آن حقیقت نه است الهى دين صورت
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 است ممكن طور هر با را صورت كه بودند مأمور السالم

 الهى عدل صورت عالم صورت تا كنند مردم تحمیل

 قدم به مردم تا نمايند باطن به ارشاد را مردم و شود

 . برسند سعادت به و بپیمايند را آن خود

 را انسان دست كه است شیطان غرور از نیز اين بالجمله،

 . كند كوتاه رحمت از رحمت طمع با

 قلب حضور به راجع احاديث بیان در نهم فصل

 طهارت و عصمت بیت اهل احاديث از اىشمّه ذكر در

 . قلب حضور ترغیب به راجع علیهم اللّه سالم

 اكتفا روايات از بعضى متن ترجمه به جا اين در ما و

 : كنیممى

 روايت آله و علیه اللّه صلّى ختمى رسول حضرت از

  عبادت» كه است

  38:   ص الصالةآداب                         
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 اگر و بینى،مى را او گويا چنانچه را تعالى خداى كن

 حديث اين از.«»« بیندمى را تو او بینىنمى را او تو

 : شودمى قلب حضور مراتب از مرتبه دو استفاده شريف

 تجلّیات مستغرق و جمیل جمال مشاهد سالك آنكه يكى،

 از قلب مسامع جمیع كه طورى به باشد محبوب حضرت

 پاك جمال به بصیرت چشم و شده بسته موجودات ديگر

 مشاهده چیزى او جز و گرديده گشوده الجالل ذى

 محضر و حضور از و باشد حاضر مشغول بالجمله،. نكند

 . باشد غافل نیز

 كه است آن است، مقام اين از نازلتر كه ديگر، مرتبه و

 را محضر و حضور ادب و ببیند محضر حاضر را خود

 توانىمى اگر: »فرمايد اكرم رسول جناب. دارد ملحوظ

 آور، بجا طور آن را خدا عبادت باشى اوّل مقام اهل از

.« ربوبیّتى محضر در تو كه مباش غافل معنا اين از اال و

 مقام از آن از غفلت كه است ادبى را حق محضر البته و

 در. است فرموده اين به اشاره و. است دور عبوديت
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 نقل عنه اللّه رضى ثمالى حمزه أبو جناب كه حديثى

 سالم الحسین بن على حضرت ديدم: »گويدمى كند،مى

 از حضرت آن عباى. خواندمى نماز كه را علیهما اللّه

 از كه آن تا نفرمود تسويه و راست را آن. افتاد دوشش

 تو، بر واى: فرمود سببش، از كردم سؤال. شد فارغ نماز

 حضرت از نیز و «»«بودم؟ كى خدمت در دانىمى آيا

 از نفر دو» كه است منقول آله و علیه اللّه صلّى رسول

 و ركوع كه صورتى در ايستندمى نماز به من امّت

 مثل آنها نماز میان كه آن حال و است يكى سجودشان

 آيا: »فرمودند و.«»« است آسمان و زمین بین ما

 گرداندمى بر نماز در را خود صورت كه كسى ترسدنمى

 .«»« شود حمار روى چون او صورت

  39:   ص الصالةآداب                         

 آن در و آورد بجا نماز ركعت دو كه كسى: »فرمودند و

 را او گناهان تعالى خداى نشود، متوجّه دنیا از چیزى به

 قبول نمازها از بعضى: »فرمودند و.«»« آمرزدمى
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. عشرش تا - خمسش يا ربعش يا ثلثش يا نصفش شودمى

 به و شودمى پیچیده كهنه جامه چون نمازها از بعضى و

 نیست تو مال تو نماز از و. شودمى زده صاحبش روى

 باقر حضرت و.«»« كنى آن به اقبال قلبت به كه آن مگر

 بنده وقتى: فرمود خدا رسول: »فرمودند السالم علیه

 - كند او سوى به نظر تعالى خداى بايستد نماز به مؤمن

 منصرف حتى - كند او به اقبال تعالى خداى فرمودند يا

 مالئكه و افكند او بر سايه سرش باالى از رحمت و. شود

 خداى و آسمان افق تا را او جوانب و اطراف گیرند فرو

 و او سر باالى بايستد كه كند او موكّل را ملكى تعالى

 به كندمى نظر كى بدانى اگر نمازگزار، اى: بگويد

 جايى به توجّه كنى،مى مناجات كى با و تو سوى

 از و.«»« هرگز شوىنمى جدا موضعت از و كنىنمى

 جمع» كه است منقول السالم علیه صادق حضرت

 او بر بهشت كه آن مگر دلى در خوف و اشتیاق شودنمى

 به كن اقبال خوانى،مى نماز وقتى پس. شود واجب
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 بنده نیست كه زيرا جلّ، و عزّ خداى به خود قلب

 و نماز در تعالى خداى به قلبش به كند اقبال كه مؤمنى

 اقبال او به تعالى خداى را مؤمنین قلوب كه آن مگر دعا

 بهشت به را او كند تأيید را او آنها دوستى با و دهد

 مروى السالم علیهما صادق و باقر حضرت از و.«»« برد

 : فرمودند كه است

 قلبت اقبال كه را آنچه مگر نمازت از تو براى از نیست»

 آن تمام آورد بجا غلط به اگر پس، آن، در باشى داشته

  شود پیچیده كند، آن آداب از غفلت يا را

  40:   ص الصالةآداب                         

 باقر حضرت از و.«»« شود زده صاحبش روى به و آن

 از رودمى باال همانا» كه شده روايت السالم علیه العلوم

 پس، خمسش، يا ربع يا ثلث يا نصف او براى از بنده نماز

 نموده قلب به اقبال را آنچه مگر او براى رودنمى باال

 نقص شود تتمیم تا نافله به شديم مأمور ما و. آن بر است
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 كه است مروى صادق جناب از و.«»« آن به فرايض

 آن، بر كن اقبال نماز، در بستى احرام وقتى: »فرمود

 فرمايد اقبال تو به خداوند نمودى اقبال وقتى كه زيرا

 پس. كند اعراض تو از خداوند نمايى اعراض اگر و

 آن سدس يا ربع يا ثلث مگر نماز از رودنمى باال گاهى

 خداوند و نموده نماز به اقبال نمازگزار كه قدر آن به

 خدا رسول از و.«»« چیزى غافل به فرمايدنمى عطا

 : فرمودند ذر ابى به كه است روايت آله و علیه اللّه صلّى

 شب يك ايستادن از است بهتر فكر با متوسّط ركعت دو»

 باب اين در احاديث.«»« باشد غافل قلب كه صورتى در

 قدر اين بیدار قلوب و اعتبار اصحاب براى و است بسیار

 . كند كفايت

 قلب حضور تحصیل به دعوت در دهم فصل

 نقال و عقال را قلب حضور خواصّ و فضیلت كه اكنون

 تنها علم فهمیدى، را آن ترك ضررهاى و دانستى
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 به همّت دامن نمايد، تر تمام را حجّت بلكه نكند كفايت

  و باش آن تحصیل صدد در دانستى را آنچه و زن كمر

 41:   ص الصالةآداب                         

 برخوردار و برى آن از استفاده تا كن عملى را خود علم

 اهل روايات حسب به كه كن تفكّر قدرى. شوى آن از

 تمام و وحى معادن كه السالم، علیهم عصمت بیت

 محمّدى كشف و الهى وحى از علومشان و فرمايشاتشان

 قبولى شرط نماز قبولى است، سلّم و آله و علیه اللّه صلى

 ديگر اعمال به نشود، قبول نماز اگر و است، اعمال ساير

 كه است قلب اقبال به نماز قبولى و.»« نكنند نظر اصال

 و ساقط اعتبار درجه از نباشد، نماز در قلب اقبال اگر

 شود،نمى قبول مورد و نیست حق حضرت محضر اليق

 گنجینه كلید پس،. شد معلوم سابقه احاديث در چنانچه

 كه است قلب حضور سعادات همه األبواب باب و اعمال

 آن بدون و شودمى انسان بر سعادت باب فتح آن با

 . شودمى ساقط اعتبار درجه از عبادات جمیع
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 و مقام اهمّیّت و كن انديشه اعتبار نظر با قدرى الحال

 تمام جدّيّت با و بنگر بصیرت ديده با را موقف بزرگى

 كلید و بهشت درهاى و سعادت در كلید. كن امر به قیام

 تو خود جیب در دنیا اين در جهنّم درهاى و شقاوت در

 خود روى به را سعادت و بهشت درهاى توانىمى است

 در امر زمام. باشى آن بخالف توانىمى و كنى مفتوح

 و تمام را حجّت تعالى و تبارك خداى است، تو دست

 و ظاهرى توفیقات و نموده را شقاوت و سعادت راههاى

 است او اولیاى و او جانب از آنچه فرموده، عطا را باطنى

 و راهنمايند آنها است، ما اقدام نوبت اكنون است، تمام

 احسن وجه به دادند انجام را خود عمل آنها. راهرو ما

 تو نكردند، كوتاهى اىلمحه و نگذاشتند باقى عذرى و

 كن طى را خود سعادت راه و برخیز غفلت خواب از نیز

 بگذرد وقت اگر كه نما استفاده خود توانايى و عمر از و

 دستت از توانائى و قوّت گنج و جوانى و عمر نقد اين و

 كه رسى پیرى به مگذار جوانى، اگر. ندارد جبران برود
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 تو و دانندمى پیرها كه دارى مصیبتهايى پیرى در

 مشكل بسیار امور از ضعف و پیرى حال در اصالح. غافلى

 باز كه برود دستت از عمر بقیه مگذار پیرى، اگر و. است

  اين در تا باشد چه هر

  42:   ص الصالةآداب                         

 به سعادت از درى و دارى سعادت به راهى هستى عالم

 اين و شود بسته در اين كه نكند خدا است، باز رويت

 جز و برود دستت از اختیار وقت آن كه گردد منسدّ راه

 . ندارى نصیبى امر گذشتن از افسوس و ندامت و حسرت

 انبیاء گفته كه شد ذكر آنچه به ايمان اگر عزيز، اى پس

 تحصیل براى را خود و آوردى است السالم علیهم

 حضور دانستى الزم و نمودى مهیّا آخرت سفر و سعادت

 راه كنى، تحصیل است سعادت گنج كلید كه را قلب

 را قلب حضور موانع رفع اوّال كه است آن آن تحصیل

 كن ريشه سلوك راه سر از را طريق خارهاى و نمايى
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 حضور مانع امّا. كنى آن خود به اقدام آن از پس و كنى

 قلبیّه ارادت و كثرت و خاطر تشتّت عبادات، در قلب

 ظاهره حواسّ طرق و خارجه امور از گاهى اين و. است

 عبادت حال در انسان گوش آنكه مثل شود،مى حاصل

 و تخیّالت مبدأ شده متعلق آن به خاطر و بشنود چیزى

 تصرّف آن در متصرّفه و واهمه و گردد باطنیّه تفكّرات

 انسان چشم يا كند، پرواز اىشاخه به اىشاخه از نموده

 گردد، متصرّفه تصرّف و خاطر تشتّت منشأ و ببیند چیزى

 آن از و كند ادراك چیزى انسان حواسّ ساير يا

 . شود حاصل خیالیّه انتقاالت

 اين رفع فرمودند گرچه را امور اين عالج طريق و

 خلوتى محلّ يا تاريكى بیت در كه آن مثل است، اسباب

 مواضعى در و ببندد نماز وقت در را خود چشم و بايستد

 شهید مرحوم چنانچه نخواند، نماز كندمى نظر جلب كه

 كه فرمايد نقل متعبّدين بعض از علیه اللّه رضوان سعید

 باشد آن قدر به آن وسعت كه تاريكى كوچك خانه در
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 عبادت خواندن نماز آن در باشد ممكن كه

 قلع و نكند مانع رفع اين، است معلوم ولى.»« كردندمى

 منشأ با كه است خیال تصرّف عمده كه زيرا. ننمايد مادّه

 در كه شود گاه بلكه دهد،مى انجام را خود كار جزئى

 بیشتر خیال و واهمه تصرّف تنها و كوچك و تاريك خانه

  به و شود

  43:   ص الصالةآداب                         

. شود آويز دست خود بازى و به دعا براى ديگر مبادى

 پس ما و است وهم و خیال اصالح به كلّى مادّه قلع پس،

 از طور اين گاهى بلى،. كنیممى آن به اشاره اين از

 اعانت از خالى و تأثیر بى نفوس از بعضى در هم عالج

 حقیقى سبب قلع و قطعى عالج دنبال ما ولى نیست،

 . نشود حاصل بدين آن و گرديممى
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 باطنه امور از قلب، حضور از مانع و خاطر تشتّت گاهى و

 عمده كه دارد بزرگ منشأ دو كلّى طريق به آن و. است

 : برگردد منشأ دو آن به امور

 است، خیال طاير خود بودن فرّار و گردى هرزه يكى

 از دائما كه فرّار بسیار است اىقوّه خیال كه زيرا

 اىكنگره به اىكنگره از و آويزد اىشاخه به اىشاخه

 امور به توجّه و دنیا حبّ به مربوط اين و كند، پرواز

 خیال بودن فرّار بلكه نیست، دنیوى منال و مال و دنیّه

. است مبتال آن به نیز دنیا تارك كه است مصیبتى خود

 خیال وقوف و نفس طمأنینه و خاطر سكونت تحصیل و

 حاصل قطعى عالج آن اصالح به كه ايست مهمّه امور از

 . كنیممى اشاره آن به اين از پس و شود،

 دنیوى حیثیّات به خاطر تعلّق و دنیا حبّ ديگر، منشأ

 كه است باطنه األمراض امّ و خطیئات رأس كه است

 تا و است، مصیبات سرچشمه و سلوك اهل طريق خار

 اصالح راه است، آن حبّ در منغمر و آن به متعلّق دل
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. است بسته انسان روى به سعادات جمله در و منسدّ قلوب

 بزرگ منشأ دو اين رفع به اشاره فصل دو ضمن در ما و

 . اللّه شاء ان نمايیممى قوى مانع دو و

 خیال گردى هرزه دواى بیان در يازدهم فصل

 بودن فرّار و گردى هرزه عالج براى نافع دواء بیان در

 . شود نیز قلب حضور تحصیل آن از كه خیال

 قابل نفس باطنه و ظاهره قواى از يك هر كه بدان

  با است تعلیم و تربیت

  44:   ص الصالةآداب                         

 به كه نیست قادر انسان چشم مثال،. مخصوص ارتیاض

 شمس، عین نور مثل شديد، نور در يا معیّنه نقطه يك

 آن، پلكهاى خوردن بهم بدون كند نگاه طوالنى مدّتى

 از بعضى چنانچه كند، تربیت را چشم انسان اگر ولى

 كنند،مى عمل مقاصدى براى باطله رياضات اصحاب

 را نظر آفتاب قرص در متمادى ساعت چند است ممكن
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 كند پیدا خستگى يا خورد بهم چشم كه آن بدون بدوزد

 ساعت چندين بدوزد را نظر معیّنى نقطه به طور همین و

 كه نفس حبس حتّى قوا ساير همینطور و حركت، بدون

 كسانى باطله رياضات اصحاب در - المحكى على -

 متعارف بر زائد مدّتهاى كنند خود نفس حبس كه هستند

 . نوع

 واهمه قوّه و خیال قوّه است تربیت قابل كه قوايى از و

 سخت طايرى چون قوى اين تربیت از قبل كه است

 از و اىشاخه به اىشاخه از متحرّك اندازه بى و فرّار

 يك اگر انسان كه طورى به هستند، چیزى به چیزى

 انتقال چندين كه بیندمى دارد نگه را آنها حساب دقیقه

 نموده، پیدا ناهنجار ضعیف بسیار تناسبات با متسلسل

 رام و خیال طاير حفظ كه كنندمى گمان بسیارى حتّى

 محاالت به ملحق و خارج امكان حیّز از آن نمودن

 و تربیت و رياضت با و نیست طور اين ولى است، عاديّه

 را خیال طاير و نمود رام توانمى را آن وقت صرف
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 و اختیار تحت در كه طورى به آورد، دست به توانمى

 در را آن بخواهد وقت هر كه كند حركت اراده

 همان در ساعت چند كه كند حبس مطلبى يا مقصدى

 . شود حبس مقصد

 خالف به نمودن عمل آن نمودن رام عمده طريق و

 را خود نماز وقت در انسان كه است چنان آن و. است

 در حبس را آن و كند نماز در خیال حفظ كه كند مهیّا

 انسان چنگ از بخواهد كه اين مجرّد به و نمايد عمل

 حركات از يك هر در و نمايد، استرجاع را آن كند فرار

 و باشد آن حال ملتفت نماز اعمال و اذكار و سكنات و

 اين و. باشد خود سر نگذارد و نمايد تفتیش آن حال از

 از پس ولى آيد،مى نظر به صعب كارى امر اوّل در

 ارتیاض و شودمى رام حتما عالج و دقّت و عمل مدّتى

 بتوانید امر اوّل در كه نباشید متوقع شما. كندمى پیدا

  در

  45:   ص الصالةآداب                         
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 است امرى اين البته كنید، خیال طاير حفظ نماز تمام

 اين شدند استحاله مدّعى كه آنها شايد و محال و نشدنى

 تأنّى و تدريج كمال با بايد امر اين ولى داشتند، را توقّع

 امر ابتداى در است ممكن. بگیرد انجام توانى و صبر و

 قلب حضور شده خیال حبس آن كمتر يا نماز عشر در

 را خود و باشد فكر در اگر انسان كم كم و شود، حاصل

 اندك و كند حاصل بیشتر نتیجه ببیند، آن به محتاج

 كه كند پیدا خیال طاير و هم و شیطان بر غلبه اندك

 هیچ و. گیرد دست در را آنها اختیار زمام نماز بیشتر در

 همه سرچشمه يأس كه شود، مأيوس انسان نبايد گاه

 كمال به را انسان امید برق و است هاناتوانى و سستیها

 . رساندمى خويش سعادت

 ما در آن كه است احتیاج حسّ باب اين در عمده ولى

 عالم سعادت سرمايه كه نكرده باور ما قلب است، كمتر

 نماز متناهى غیر روزگارهاى زندگانى وسیله و آخرت

 و شماريممى خود زندگانى بار سر را نماز ما. است
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 نتايج ادراك از ءشى به حبّ. دانیممى تكلیف و تحمیل

 آنست براى داريم دنیا به حبّ كه ما شود،مى پیدا آن

 لهذا و دارد ايمان آن به قلب و دريافتیم را آن نتیجه كه

 اتّعاظ و وعظ و خواهى دعوت به محتاج آن كسب در

 رسول و ختمى نبىّ كردند گمان كه آنهايى. باشیمنمى

 جنبه دو داراى دعوتش آله و علیه اللّه صلّى هاشمى

 صاحب سرافرازى مايه را اين و آخرتى، و دنیائى: است

 خبر بى ديانت از اند،كرده فرض نبوّت كمال و شريعت

 به دعوت. هستند برى و عارى نبوّت مقصد و دعوت از و

 و شهوت حسّ و خارج، بكلّى عظام انبیاء مقصد از دنیا

 كفايت دنیا به دعوت براى ظاهر و باطن شیطان و غضب

 و شهوت اداره - نیست رسل بعث به محتاج كنند،مى

 دنیا از را مردم انبیاء بلكه. ندارد الزم نبىّ و قرآن غضب

 تحديد و كنند غضب و شهوت اطالق تقیید و دارند باز

. كنند دنیا به دعوت كند گمان غافل نمايند، منافع موارد

 شهوت و نكن تحصیل راه هر از را مال فرمايندمى آنها
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 و تجارت باشد، بايد نكاح - ننشان فرو طريق هر با را

 شهوت كانون در كه آن با - باشد بايد زراعت و صناعت

 نه هستند اطالق جلوگیر آنها پس،. است اطالق غضب و

  به دعوت روح. دنیا به داعى

  46:   ص الصالةآداب                         

 است، باطل آوردن دست به از بازدارى و تقیید تجارت

 از جلوگیرى و طبیعت تحديد نكاح به دعوت روح و

 مطلق مخالف آنها بلى،. است شهوت قوّه اطالق و فجور

 . است اتمّ نظام مخالف آن كه چه نیستند

 را آن و نموديم دنیا به احتیاج حسّ چون ما بالجمله،

 آن به توجّه در دريافتیم، لذات سرچشمه و حیات سرمايه

 . كوشیممى آن تحصیل در و حاضر

 به احتیاج حسّ و كنیم پیدا آخرت حیات به ايمان اگر

 سرمايه را نماز خصوصا و عبادات و نمايیم آنجا زندگانى

 البته بدانیم، نشئه آن سعادت سرچشمه و عالم آن تعیّش
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 و سعى اين در و نمايیم،مى كوشش آن تحصیل در

 بلكه يابیم،نمى خود در تكلّف و رنج و زحمت كوشش

 و رويممى آن تحصیل دنبال شوق و اشتیاق كمال با

 تحصیل دل و جان با را آن قبول و حصول شرايط

 . كنیممى

 سردى از است ما در كه سستى و سردى اين اكنون

 همه اين اگر اال و است، آن بنیاد سستى و ايمان فروغ

 بزرگان و حكما برهان و السالم علیهم اولیاء و انبیاء اخبار

 بهتر بايد بود، كرده احتمال ايجاد ما در الرضوان علیهم

 جاى ولى. كنیم تحصیل در كوشش و امر به قیام اين از

 ما باطن بر سلطنت شیطان كه است افسوس گونه هزار

 تصرّف را ما باطن مسامع و قلب مجامع و كرده پیدا

 و او هاىفرستاده و حق فرموده گذاردنمى نموده

. برسد ما گوش به الهى كتابهاى مواعظ و علما هاىگفته

 و است دنیوى حیوانى گوش ما گوش اكنون

 به ما حیوانى گوش از و ظاهر حدّ از حقّ هاىموعظه
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 السَّمْعَ الْقَى اوْ قَلْبٌ لَهُ كانَ لِمَنْ ذلِكَ و- رسدنمى باطن

 اللّه إلى سالك بزرگ وظايف از.»« 37: 50 شَهید هُوَ وَ

 مجاهده خالل در كه است آن اللّه سبیل فی مجاهد و

 جبلّتا و كشد دست بكلّى نفس به اعتماد از سلوك و

 المبادى مبدأ به متعلّق فطرتا و االسباب مسبّب به متوجّه

 كند طلب حفظ و عصمت مقدس وجود آن از و گردد،

  در و كند اعتماد اقدس ذات آن گیرى دست به و

  47:   ص الصالةآداب                         

 با را حالش اصالح و ببرد حضرتش به تضرّع خلوات

 او مقدّس ذات جز كه بخواهد طلب در جدّيّت كمال

 . للّه الحمد و. نیست پناهى

 خیال تشتّت باعث دنیا حبّ آنكه بیان در دوازدهم فصل

 است

 از مانع و خیال تشتت منشأ دنیا حبّ كه آن به اشاره در

 . میسور قدر به آن عالج بیان در و است قلب حضور
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 چه هر به قلب جبلّت و فطرت حسب به كه دانست بايد

 محبوب همان آن توجّه قبله كرد، پیدا محبت و عالقه

 حال در تفكّر از مانع امرى به اشتغال اگر و. است

 اشتغال آن آنكه مجرّد به شود مطلوب جمال و محبوب

 سوى به قلب فورا برخیزد، میان از مانع آن و شود كم

 اهل. شود آن دامن به متعلّق نموده پرواز خود محبوب

 باشند قلب قوّت داراى اگر الهیّه جذبه صاحبان و معارف

 جمال مرآتى هر در باشند، حبّ و جذبه در متمكّن و

 مشاهده را مطلوب كمال موجودى هر در و محبوب

 »«معه و فیه اللّه رايت[ و] اال شیئا رايت وما نموده

 انّى و قلبى على لیغان:فرمايد آنها سرور اگر و. گويند

 »«مرّة سبعین يوم كلّ فی اللّه الستغفر

 خصوصا مرآت، در را محبوب جمال كه آنست براى

 كدورت خود ديدن بوجهلى، مرآت چون كدره مرائى

 اشتغال و نباشد قوى آنها قلب اگر و. است كمّل براى

 آن كه آن مجرّد به شود، حضور از مانع كثرات به
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 خود قدس آشیانه به آنها قلوب طائر شود كم اشتغال

 . گردد جمیل جمال آويز دست و كند پرواز

  48:   ص الصالةآداب                         

 طالب همه معرفت اهل نظر در كه حق، غیر طالبان و

 متوجّه همان به است آنها مطلوب چه هر نیز هستند، دنیا

 و مفرطند خود مطلوب حبّ در اگر نیز آنها. متعلّقند و

 توجّه از هیچگاه گرفته، را آنها قلوب مجامع دنیا حبّ

 جمال با چیز هر و حال هر در و نشوند مسلوب آن به

 در باشد، كمتر آنها حبّ اگر و. برند بسر خود محبوب

 آنان. كند رجوع خود محبوب به آنها قلب فراغت وقت

 در است، آنها دل در شرف و رياست و مال حبّ كه

 فكر به بیدارى در و بینندمى را خود مطلوب نیز خواب

 به اشتغال در كه مادامى و برند،مى بسر خود محبوب

 چون و آغوشند، هم خود محبوب با برندمى بسر دنیا

 متعلّق فورا و يابدمى فراغتى حالت دل شود، نماز وقت

 در كلید االحرام تكبیرة گويى شود،مى خود محبوب به
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 يك است، او محبوب و او بین حجاب رافع يا دكّان

 صورتى در گفته را نماز سالم كه آيدمى خود به وقت

 هم دنیا فكر با را اشهمه و نداشته آن به توجّه هیچ كه

 در را ما نماز سال پنجاه - چهل كه اينست. بوده آغوش

 بايد آنچه و نیست، كدورت و ظلمت جز اثرى دل

 مقدّس مقام آن به انس مايه و حق حضرت قرب معراج

 انس مقام به عروج از و مهجور قرب ساحت از را ما باشد،

 داشت، عبوديّت از بويى ما نماز اگر. كرده دور فرسنگها

 و عجب نه بود، فروتنى و تواضع و خاكسارى اشثمره

 و هالكت براى يك هر كه افتخار و كبر و فروشى خود

 . است منفرد موجبى و مستقلّ سببى انسان شقاوت

 و مقصد و شده آمیخته دنیا حبّ با چون ما دل بالجمله،

 از مانع حبّ اين ناچار ندارد، آن تعمیر جز مقصودى

 عالج و. شود قدس محضر در آن حضور و قلب فراغت

 نافع عمل و علم با سوز خانمان فساد و مهلك مرض اين

 . است
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 آن نتايج و ثمرات در تفكّر مرض، اين براى نافع علم امّا

 آن از حاصله مهالك و مضارّ و آنها بین كردن مقايسه و

 باب اين در شرحى اربعین شرح در نويسنده. است

. امپرداخته تفصیل به آن بیان در میسور قدر به و نگاشته

 عصمت بیت اهل احاديث بعض شرح به نیز مقام اين در

 : كنممى اكتفا

  49:   ص الصالةآداب                         

 كلّ رأس:قال السالم، علیه اللّه عبد أبی عن الكافى فی

 .الدّنیا حبّ خطیئة

 تعبیر اختالف با مضمون اين به نیز ديگر كثیره روايات و

 همین بیدار انسان براى است بس و.»« است وارد

 خطیئه اين براى كندمى كفايت و شريف، حديث

 و ريشه و خطاها تمام سرچشمه كه همین مهلك بزرگ

 كه شود معلوم تأمّل قدرى با. است مفاسد جمیع پايه

 شجره اين ثمرات از اعمالى و اخالقى مفاسد تمام تقريبا
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 عالم در تأسیس باطلى مذهب و دين هیچ. است خبیثه

 اين واسطه به مگر نداده رخ دنیا در فسادى هیچ و نشده

 اين نتايج تعدّى و ظلم و غارت و قتل - عظیمه موبقه

 فجايع ساير و دزدى و فحشاء و فجور است، خطیئه

 حبّ اين داراى انسان. است فساد جرثومه اين زايیده

 عفت، شجاعت،: است كنار بر معنويّه فضائل جمیع از

 با است، نفسانیّه فضائل تمام مبدأ كه عدالت سخاوت،

 اسماء در توحید الهیّه، معارف. شودنمى جمع دنیا حبّ

 حبّ با بینى حق و جويى حق و ذات، و افعال و صفات و

 استراحت و خاطر سكونت و نفس طمأنینه متضادّند، دنیا

 مجتمع دنیا حبّ با است، دنیا دو سعادت روح كه قلب،

 و حرّيّت و نفس عزّت و بزرگوارى و قلب غناى. نشود

 چنانچه است، دنیا به اعتنايى بى لوازم از مردى آزاد

 لوازم از چاپلوسى و رقّیّت و حرص و طمع و ذلّت و فقر

 مودّت، مواصلت، رحمت، عطوفت،. است دنیا حبّ

 قطع و جور و كینه و بغض. متخالفند دنیا حبّ با محبّت،
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 امّ اين هاىولیده از فاسده اخالق ديگر و نفاق و رحم

 . است األمراض

 بمنزلة الدنیا:السالم علیه الصّادق قال الشّريعة مصباح وفی

 :صورة

 لسانها و الطّمع، اذنها و الحرص، عینها و الكبر، رأسها

 و الشّهوة، يدها و الرّياء،

  50:   ص الصالةآداب                         

 حاصلها و الفناء، كونها و الغفلة، قلبها و العجب، رجلها

 اورثته استحسنها، من و الكبر، اورثته احبّها، فمن. الزّوال

 مدحها، من و الطّمع، إلى اوردته طلبها، من و الحرص،

 من و العجب، من مكّنته ارادها، من و الرّياء، البسته

 متاعها، اعجبه من و الغفلة، اولته الیها،[ ركن ل خ] اطمانّ

 هی و مستقرّها إلى ردّته بها، بخل و جمعها من و افنته،

 [1. ]النّار
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 علیه المؤمنین امیر حضرت از القلوب ارشاد در ديلمى و

 آله و علیه اللّه صلّى اكرم رسول كه كند روايت السالم

 احمد، اى: فرمود تعالى خداى معراج شب در: »فرمود

 روزه و بخواند را زمین و آسمان اهل نماز اىبنده اگر

 نخورد طعام مالئكه چون و بگیرد را زمین و آسمان اهل

 ببینم او قلب در آن از پس بپوشد را عابدان جامه و

 اشتهار يا آن رياست يا آن سمعه يا دنیا حبّ از اىذرّه

 از و منزلم در كندنمى مجاورت من با آن، زينت يا آن

 تاريك را او قلب و كنممى بیرون را خود محبّت او قلب

 شیرينى او به چشانمنمى و كند فراموش مرا تا كنممى

 با دنیا محبّت كه است واضح پر.«»« را خود محبّت

 باب اين در احاديث و. نشود جمع تعالى خداى محبّت

 . بگنجد اوراق اين در كه است آن از بیشتر

 مفاسد تمام منشأ و مبدأ دنیا حبّ كه شود معلوم چون و

 است الزم خود سعادت به عالقمند عاقل انسان بر است،

 عالج طريق و. كند كن ريشه دل از را درخت اين
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 و مال به اگر پس: كند ضدّ به معامله كه است آن عملى

 مستحبّه و واجبه صدقات و يد بسط با دارد، عالقه منال

 از يكى و. بكند دل از را آن ريشه

__________________________________________________ 

 آن چشم كبر، آن سر كه است اندامى بسان دنیا» -[ 1]

 آن دست خودنمايى، و ريا آن زبان ولع، آن گوش آز،

 خبرى، بى و غفلت آن قلب عجب، آن پاى شهوت،

 را آن كس هر پس. است زوال اشثمره و نیستى بودش

 كه هر به و دهد، او به بینى خود و كبر گیرد، دوست

 كه را كسى و كند، ارزانى ولع و حرص پندارد نیكويش

 كه كسى بر و اندازد، در طمع و آز به گردد، او طالب

 آن اراده كه را كسى و پوشاند، ريا جامه بستايد را او

 او به كه را كسى و كند، بینى خود و عجب گرفتار كند

 پسند او متاعهاى كه را كسى و سازد، غافل كند اعتماد

 جمع دنیوى متاعهاى كه را كسى و سازد، نابود افتد وى
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 روانه آتش، قرارگاهش، و جايگاه به بورزد بخل و كند

 (.الدّنیا صفة فى) 32 باب الشريعة، مصباح.« كند

 51:   ص الصالةآداب                         

 لهذا و است، دنیا به عالقه شدن كم همین صدقات نكات

 و داردمى دوست كه را چیزى انسان كه است مستحبّ

 كتاب در چنانچه دهد، صدقه هست اشعالقه مورد

 مِمّا تُنْفِقُوا حَتّى البِرَّ تَنالُوا لَنْ:فرمايدمى الهى كريم

 و رياست و تقدّم و فخر به عالقه اگر و.»« 92: 3 تُحِبُّون

 امّاره نفس دماغ و بكند را آن ضدّ اعمال دارد، استطالت

 . شود اصالح تا بمالد خاك به را

 را آن چه هر كه است طورى دنیا كه بداند انسان بايد و

 باشد، بیشتر آن تحصیل صدد در و كند تعقیب بیشتر

 روز آن فقدان از تأسّفش و شود بیشتر آن به اشعالقه

 به كه است چیزى طالب انسان گوئى گردد، افزون

 . نیست او دست

http://www.i20.ir/


107 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 را آن تا است، دنیا از حدّ فالن طالب كندمى گمان

 مشاقّ تحمّل آن راه در و كندمى تعقیب آن از ندارد

 حدّ آن كه همین اندازد،مى مهالك به را خود و كندمى

 شودمى عادى امر يك او براى آورد، دست به را دنیا از

 كه ديگرى چیز به شودمى مربوط اشعالقه و عشق و

 مشقّت و زحمت به آن براى را خود و است آن از باالتر

 روز دم هر بلكه ننشیند، فرو عشقش گاه هیچ و اندازدمى

 فطرت اين و. گردد بیشتر تعبش و زحمت و شود افزون

 اين با معرفت اهل و. نیست وقوفى هرگز را جبلّت و

 از آن بیان كه كنند معارف از بسیارى اثبات فطرت

 اين بعض به اشاره و است خارج اوراق اين حوصله

 شريف كافى در چنانچه شده، شريفه احاديث در مطالب

 مثل» كه نموده روايت( ع) العلوم باقر حضرت از

 دور به چه هر كه است ابريشم كرم مثل دنیا به حريص

 شود دورتر شدن خالص از پیچدمى بیشتر را آن خود

 علیه صادق حضرت از و.«»« بمیرد اندوه از كه آن تا
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 كه است دريا آب مثل دنیا مثل» كه است مروى السالم

 را او تا گردد ترتشنه بخورد آن از تشنه انسان چه هر

 .«»« بكشد

  52:   ص الصالةآداب                         

 دنیا از است نفس دادن اعراض در تتمیم

 خیال طائر چون اللّه، إلى سالك و حق طالب اى پس،

 و كشیدى زنجیر به را واهمه شیطان و نمودى رام را

 را دنیوى شئون ديگر و فرزند و زن حبّ نعلین خلع

 شدى مأنوس الّلهى فطرة عشق نار جذوه با و نمودى

 موانع از خالى را خود و گفتى»«10: 20 نارا آنَسْتُ وانّى

 برخیز جاى از كردى، آماده را سفر اسباب و ديدى سیر

 تاريك و تنگ عبورگاه و طبیعت مظلمه بیت اين از و

 بگسالن را زمان هاىسلسله و زنجیرها و كن هجرت دنیا

 به را قدس طائر و ده نجات را خود زندان اين از و

 . ده پرواز انس محفل
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 ندانمت            صفیر زنندمى عرش كنگره از را تو»         

 را خود «عزم» پس،«»«افتادست چه دامگه اين در كه

 شرط اوّل كه نما محكم را خويش اراده و كن قوى

 به و پیمود نتوان را راهى آن بدون و است عزم سلوك

[ 1] آبادى، شاه بزرگوار، شیخ و. رسید نتوان كمالى

 . كردندمى تعبیر انسانیّت مغز را آن فداه روحى

__________________________________________________ 

 شاه اصفهانى على محمد میرزا اللّه آية مرحوم -[ 1]

 فرزند برجسته، فیلسوف و عارف اصولى، فقیه، آبادى،

 آبادى حسین جواد محمد میرزا اللّه آية مرحوم

 .گشت متولد اصفهان در ق ه 1292 سال به اصفهانى،

 تهران و اصفهان در مقدماتى علمى مراحل طى از پس

 از شده مشرف سامّراء و نجف مقدّسه هاىحوزه به

 جواهر، صاحب مرحوم چون بزرگى، اساتید محضر

 و جست بهره اصفهانى، شريعت و خراسانى آخوند

 فلسفه فقه، در وى. گرديد نايل اجتهاد درجه به بزودى
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 اين تدريس به و يافت دست وااليى مقام به عرفان و

 هاىحوزه قويترين از او درس حوزه و پرداخت علوم

 نخست عراق، از مراجعت از پس. گرديد سامرّاء درسى

 مدت و شده مشرف قم به سپس نمود، اقامت تهران در

 در. افكند اقامت رحل قم مقدس شهر در سال هفت

 رضوان خمینى امام حضرت قم، در ايشان اقامت طول

 و اخالق درس از علیه سالمه و اللّه

  53:   ص الصالةآداب                         

 پرهیز و تقوى بزرگ نكات از يكى كه گفت توان بلكه

 رياضات و نفسانیّه هواهاى ترك و نفسانیّه مشتهیات از

 انقهار و عزم تقويت الهیّه، مناسك و عبادات و شرعیّه

 از پیش چنانچه است، نفس ملكوت تحت در ملكیّه قواى

 تسبیح و تحمید با را مقاله اين اكنون ما و. شد ذكر اين

 مصطفى سیّد ثناى و نعت و عال و جلّ كبريا مقدّس ذات

 ختم اللّه سالم علیهم اطهارش آل و مجتبى نبىّ و
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 استمداد مقدّسه ذوات آن روحانیّت از و كنیممى

 . ايمانى معراج و روحانى سفر اين براى كنیممى

__________________________________________________ 

 مواضع در امت امام. جستند فراوان بهره وى عرفان

 و احترام با ديگر رساالت و كتب و كتاب اين در متعدد

 افاضاتش و نموده ياد عالیقدر استاد آن از فراوان تجلیل

 تدريس بر عالوه آبادى شاه مرحوم. اندفرموده نقل را

 تألیفات برجسته، شاگردان تربیت و مختلف فنون و علوم

 گذاشته جاى به خود از مختلف هاىزمینه در متعددى

 در ق. ه 1369 سال در عمل و علم بزرگمرد آن. است

 پیوست اعلى مأل به تهران در سالگى هفت و هفتاد سن

 مقبره در الحسنى، العظیم عبد حضرت جوار در و

 حشره. گرديد مدفون رازى، الفتوح أبو شیخ مرحوم

 .الطاهرين آله و محمّد النّبى مع اللّه

  55:   ص الصالةآداب                         
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 قلبیه آداب بعض ذكر و است نماز مقدّمات در ثانیه مقاله

 آن

  است مقصد چند آن در و

 است طهارت در اوّل مقصد

  است فصل چند آن در و

 است طهور اجمالى بیان در اوّل فصل

 از غیر نماز براى از شد، آن به اشاره سابق در چنانچه

 باطنى ظاهر اين از غیر و است حقیقتى صورت اين

 شرايط و آداب را آن صورت كه همانطور و است،

  كه است شرايطى و آداب نیز را آن باطن ايست، صوريّه

  56:   ص الصالةآداب                         

 براى از پس،. كند مراعات را آنها بايد سالك شخص

 از آنها بیان كه است صورتى آداب و صورت طهارت

 جعفرى مذهب فقهاء و است، خارج اوراق اين وظیفه

 را آن بیان درجتهم اللّه رفع و كلمتهم اللّه اعلى
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 طور به ما را باطنى طهور و باطنیه آداب امّا و. اندفرموده

 : نمايیممى بیان اجمال

 و قرب مقام به عروج نماز حقیقت چون كه دانست بايد

 وصول براى است، عال و جلّ حقّ حضور مقام به وصول

 است الزم طهاراتى قصوى غايت و بزرگ مقصد اين به

 و طريق اين خارهاى و. است طهارات اين ماوراى كه

 به سالك اتّصاف با كه است قذاراتى عروج اين موانع

 اين به عروج و مرقاة اين به صعود نتواند آنها از يكى

 موانع باشد قذارات اين قبیل از آنچه و. نمود معراج

 در است سالك معین آنچه و است، شیطان رجز و صلوة

 و. است حقیقت اين شرايط است حضور آداب از و سیر

 موانع رفع امر اوّل در كه است الزم اللّه إلى سالك بر

 كه طهور حصول و طهارت به اتّصاف تا كند قذارات و

 جمیع تطهیر تا و شود، میسور او براى است نور عالم از

 را سالك نشود، سرّيّه و علنیّه و باطنیّه و ظاهريّه قذارات

 . بود نخواهد حضور و محضر از حظّى
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 قواى و آالت قذارات قذارات، مراتب اوّلین پس،

 نافرمانى قذارات و معاصى لوث به است نفس ظاهريّه

 ابلیس ظاهرى صورى دام اين و النّعم، ولىّ حضرت

 محضر فیض از است، مبتال دام اين در تا انسان و. است

 نكند گمان كسى و. است محروم الهى قرب حصول و

 مقام به توانمى انسانیّت مملكت ظاهر تطهیر بدون كه

 قلب باطن تطهیر تواندمى يا شود نايل انسانیّت حقیقت

 هاىحیله از و شیطانى است غرورى اين[ كه] نمايد،

 قلبى ظلمتهاى و كدورات كه زيرا است، ابلیس بزرگ

 افزوده است، روحانیّت بر طبیعت غلبه كه معاصى، با

 فتوحات از نكند، ظاهر مملكت فتح سالك تا و شود،مى

 و است محروم بكلّى است، بزرگ مقصد كه باطنیّه،

 از يكى پس. نگردد گشوده او براى سعادت به راهى

 آب با كه است معاصى قذارات سلوك اين بزرگ موانع

 . كرد تطهیر را آن بايد نصوح توبه پاكیزه و پاك
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 حقّ كه را باطنیّه و ظاهريّه قواى تمام كه دانست بايد و

  عنايت ما به تعالى

  57:   ص الصالةآداب                         

 الهى است اماناتى نموده نازل غیب عالم از و فرموده

 بلكه بوده پاكیزه و پاك و قذارات جمیع از طاهر كه

 تصرّف كدورت و ظلمت از و الّلهى، فطرة نور به متنوّر

 نازل طبیعت عالم ظلمتكده در چون و بوده، دور ابلیس

 آنها به ابلیس خیانت و واهمه شیطان تصرّف دست و

 آمده بیرون اوّلیّه فطرت و اصلیّه طهارت از شده، دراز

 گرديده آلوده شیطانیّه ارجاس و قذارات انواع به و

 عنايت ذيل به تمسّك با اللّه إلى سالك اگر پس. است

 مملكت و نمود دور را شیطان تصرّف دست اللّه ولىّ

 تحويل چنانچه را الهیّه امانات و كرد طاهر را ظاهر

 كرده اگر و ننموده، امانت به خیانت نمود، ردّ بود گرفته

 ظاهر جهت از و شود ستّاريّت و غفران مورد بود،

 اخالق ارجاس از باطن تخلیه به و شود خاطر آسوده
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 كه است قذارات از دوم مرتبه اين و. كند قیام فاسده

 نزد در اهمّیّتش و است صعبتر عالجش و بیشتر فسادش

 باطنى خلق تا كه زيرا باشد،مى بیشتر ارتیاض اصحاب

 اليق نموده، احاطه آن به معنوى قذارات و فاسد نفس

 مملكت فساد مبدأ بلكه نشود، انس خلوت و قدس مقام

 تا و. است آن خبیثه ملكات و فاسده اخالق نفس ظاهر

 از ننمايد، حسنه ملكات به را سیّئه ملكات تبديل سالك

 شود، موفّق توبه به اگر و نیست، مأمون اعمال شرور

 پس،. شودنمى میسّر است مهمّات از كه آن استقامت

 آن بر عالوه است، باطن تطهیر به متوّقف نیز ظاهر تطهیر

 منشأ و سعادت از حرمان موجب باطنیّه قذارات خود كه

 ترسوزنده و باالتر معرفت اهل گفته به كه اخالق، جهنّم

 در معنى اين به اشاره و. باشدمى اعمال، جهنّم از است

 . است بسیار عصمت بیت اهل اخبار

 پس و. است الزم نیز طهارت اين را اللّه إلى سالك پس،

 علم پاكیزه طاهر آب با را فاسده اخالق لوث كه آن از
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 شو و شست نفس لوح از صالح شرعى ارتیاض و نافع

 القرى امّ كه قلب، تطهیر به كند پیدا اشتغال بايد نمود،

 همه آن فساد به و صالح، ممالك همه آن صالح به و

 قذارات تمام مبدأ قلب عالم قذارات و. شوندمى فاسد

 خود به توجه و حق غیر به تعلّق از عبارت آن و. است

 خطاها باالترين كه دنیا، حبّ آن منشأ و. است عالم و

  حبّ و است،

  58:   ص الصالةآداب                         

 اين ريشه تا و. باشدمى است، امراض همه مادر كه نفس،

 آن در اثرى اللّه محبّت از است، سالك قلب در محبّت

 پیدا مقصود و مقصد منزل سر به راهى و نشود حاصل

 قلب در محبّت اين از بقايائى را سالك تا و. كندنمى

 الدّنیا إلى و النّفس إلى بلكه نیست اللّه إلى او سیر است،

 اوّل دنیا و نفس حبّ از تطهیر پس،. است الشیطان إلى و

 از قبل چون حقیقتا، است اللّه إلى سلوك تطهیر مرتبه
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 شود گفته مسامحه به و نیست اللّه إلى سلوك تطهیر اين

 . سلوك و سالك

 عشق شهر هفت از كه است منازلى منزل، اين از پس و

 در سالك قائل آن و حاصل، اىنمونه آن از پس عطّار

 و سورها پشت در ما و ديده، را خود كوچه يك خم

 جزء را شهريارها و شهرها آن و واقعیم ضخیم حجابهاى

 كار تمّار میثم يا عطّار شیخ با من. كنیممى گمان هابافته

 آنها صاحب و كنمنمى انكار را مقامات اصل ولى ندارم

 فرج امید محبّت اين در و طلبكارم دل و جان از را

 خواهى كه هر با و باش خواهى چه هر خود تو دارم،

 . پیوند

            دوست تماشاگه به آيد كه خواست مدعى»         

 اخوّت در ولى«»«زد محرم نا سینه بر و آمد غیب دست

 ندارم روا خیانت عرفانى احبّاء با روحانى خلّت و ايمانى

 خود يكديگر، به است مؤمنین حقوق از كه نصیحت، از و

 . ننمايم دارى
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 دريا هفت با را آن تطهیر كه معنويّه، قذارات باالترين

 نمود، عاجز را السالم علیهم عظام انبیاء و نمود نتوان

 انكار عضال داء منشأ كه است مركّب جهل قذارات

 ظنّ سوء مبدأ و است معرفت ارباب و اللّه اهل مقامات

 قذارات اين لوث به انسان تا و. است قلوب اصحاب به

 برداشت، نخواهد معارف سوى به قدمى است، آلوده

 چراغ كه را، فطرت نور كدورت اين كه باشد بسا بلكه

 براق كه را عشق آتش و كند خاموش است، هدايت راه

 انسان و كند منطفى و نشاند فرو است مقامات به عروج

 . نمايد مخلّد طبیعت ارض در را

  59:   ص الصالةآداب                         

 و انبیاء حال در تفكّر با كه است الزم انسان بر پس،

 اين آنها، مقامات تذكّر و علیهم اللّه صلوات كمّل اولیاى

 كه حدّى هر در و دهد، شستشو قلب باطن از را قذارت

 و حدود در وقوف اين كه نشود، قانع حدّ آن به هست

 امّاره نفس و ابلیس بزرگ تلبیسات از معارف از قناعت
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 ذوق وفق بر رساله اين چون و. منهما باللّه نعوذ است،

 خوددارى اولیاء ثالثه تطهیرات از شودمى نوشته عامّه

 . للّه الحمد و. نمودم

 است طهور مراتب به اشاره در دوم فصل

 هیوالنى مادّه منزلگاه و طبیعت عالم در تا انسان كه بدان

 ابلیسیّه جنود و الهیّه جنود تصرّفات تحت در است،

 و سعادت و سالمت و رحمت جنود الهیّه جنود و. است

 آنها مقابل در ابلیس جنود و است، كمال و طهارت و نور

 دارد، ابلیسیّه جهات بر غلبه ربوبیّه جهات چون و. است

 سعادتى و سالمت و نورانیّت را انسان فطرت بدو در

 و صراحتا شريفه احاديث در چنانچه الهى، فطرى است

 انسان تا و.»« شده آن بیان اشارتا الهى شريف كتاب در

 در را خود تواندمى اختیار قدم با است عالم اين در

 . دهد قرار دو آن از يكى تصرّف تحت
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 تصرّفى آن در را ابلیس آخر تا فطرت اوّل از اگر پس،

 و نور پايش تا سر كه است الهوتى الهى انسان نبود،

 به جز و است حقّ نور قلبش است، سعادت و طهارت

 و نورانى اشظاهره و باطنه قواى و نكند توجّه حقّ

 از را ابلیس نكند، تصرّف آنها در حق جز و است طاهر

 و. نبود تصرّفى او در را او جنود و نباشد حظّى آن

 است خالص نور و مطلق طاهر شريفى موجود همچون

  تقدّم ما و

  60:   ص الصالةآداب                         

 مطلق فتح صاحب و ،»«است مغفور او ذنوب تأخّر ما و

 ديگر و باالصاله است كبرى عصمت مقام داراى و است

. مقامند آن داراى مقدّس ذات آن تبعیّت به معصومین

 على كمال كه است، خاتمیّت مقام داراى حضرت آن و

 با و منفصل او طینت از او اوصیاء چون و است، االطالق

 او تبعیّت به مطلقه عصمت صاحب متّصلند، او فطرت

 معصومین بعضى امّا و. است كامله تبعیّت را آنها و هستند
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 مطلقه عصمت صاحب السالم علیهم اولیاء و انبیاء از

 توجّه چنانچه باشند،نمى خالى شیطان تصرّف از و نیستند

 است بزرگ ابلیس تصرّفات از شجره به السالم علیه آدم

 بهشتى شجره شجره آن آنكه با است، االبالسه ابلیس كه

 كه است اسمائى كثرت داراى وصف اين با بوده، الهى

 يا معانى از يكى اين و. است كامله آدمیّت مقام با منافى

 . است منهیّه شجره مراتب از يكى

 شد، آلوده معنويّه و صوريّه قذارات به فطرت نور اگر و

 مهجور انس حضرت و قرب بساط از آلودگى مقدار به

 و گردد منطفى بكلّى فطرت نور كه رسد آنجا تا گردد

 و باطن و ظاهر و شود شیطانى مملكت يكسره مملكت

 و قلب شیطان پس،. آيد شیطان تصرّف در او علن و سرّ

 او اعضاى جمیع و شود او پاى و دست و بصر و سمع

 مقام بدين - باللّه العیاذ و - كسى اگر و. شود شیطانى

 و. نبیند هرگز سعادت روى و شود مطلق شقىّ رسید،

 حق جز كه است مراتبى و مقامات مرتبه دو اين بین
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 افق به كس هر و. كند را آنها احصاء نتواند كس تعالى

 به كس هر و است، يمین اصحاب از باشد، نزديك نبوّت

 . است يسار اصحاب از است، نزديك شیطنت افق

 آن تطهیر فطرت، آلودگى از پس كه دانست بايد و

 از خروج است، نشأه اين در انسان تا و. است ممكن

 شدن وارد و است میسور و مقدور او براى شیطان تصرّف

 هستند، الهى رحمانى جنود كه اللّه، مالئكة حزب در

 حضرت فرموده به كه نفس، جهاد حقیقت و. است میسّر

  آله و علیه اللّه صلّى رسول

 61:   ص الصالةآداب                         

 »«است، اكبر جهاد آن و است افضل دين اعداء جهاد از

 شدن وارد و ابلیس جنود تصرّف از شدن خارج همان

 . است اللّه جنود تصرّف تحت در

 و الهیّه سنن به شدن متسنّن طهارت مرتبه اوّل پس،

 . است حقّ اوامر به شدن مؤتمر
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 فواضل و اخالق فضائل به شدن متحلى دوم، مرتبه و

 . است ملكات

 از است عبارت آن كه است، قلبى طهور سوم، مرتبه و

 قلب تسلیم، اين از پس و. حق به را قلب نمودن تسلیم

 الهى نور درجات و نور عالم از خود بلكه شود، نورانى

 قواى و جوارح و اعضاء ديگر به قلب نورانیّت و گردد،

 شود نور على نور و نور مملكت تمام و كند سرايت باطنه

 و شود الهوتى الهى قلب كه رسد جايى به كار تا

 كند، تجلّى ظاهر و باطن مراتب تمام در الهوت حضرت

 و شود مختفى و فانى بكلّى عبوديّت حال، اين در و

 سالك قلب حال، اين در و شود، هويدا و ظاهر ربوبیّت

 او محبوب عالم همه و دهد دست انسى و طمأنینه را

 لغزشها و خطايا و دهد دست برايش الهیّه جذبات و شود

 مستور حبّى تجلیّات ظلّ در و شود مغفور نظرش در

 لیاقت و شود حاصل او براى واليت بداياى و گردد
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 است منازلى اين از پس و. كند پیدا انس محضر در ورود

 . نیست اوراق اين با مناسب آن ذكر كه

 به توجّه هنگام است سالك قلبیّه آداب در سوم فصل

 طهارت براى آب

 و ذكر را الشّريعه مصباح شريف حديث باب اين در و

 آن از را ايمان اهل صافیه قلوب تا كنیممى ترجمه

 . شود حاصل نورانیّتى

 اردت اذا:السالم علیه الصّادق قال الشّريعة مصباح فى

 الطّهارة

  62:   ص الصالةآداب                         

 فانّ. اللّه رحمة إلى تقدّمك الماء إلى فتقدّم الوضوء، و

 دلیال و مناجاته و قربته مفتاح الماء جعل قد تعالى اللّه

 العباد، ذنوب تطهّر اللّه رحمة انّ كما و. خدمته بساط إلى

 اللّه قال. غیر ال الماء يطهّرها الظّاهرة النّجاسات كذلك

 وَ رَحْمَتِهِ يَدَيْ بَیْنَ بُشْرا الرِّياحَ أَرْسَلَ الَّذى هُو:تعالى
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 وَ:تعالى اللّه قال و48: 25. طَهوُرا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا

 فكما30: 21. يُؤْمِنونَ فَال أَ حَیّ، ءٍشَی كُلَّ الْماءِ مِنَ جَعَلْنا

 فضله و برحمته كذلك الدّنیا، نعیم من ءشی كلّ به احیا

 و الماء صفات فی تفكّر و. الطّاعات القلوب حیاة جعل

 و. ءشی بكلّ امتزاجه لطیف و بركته و طهره و رقّته

 خ] بتطهیرها اللّه امرك الّتى االعضاء تطهیر فی استعمله

 سننه، و فرائضه فی بآدابها آت و[. بادائها تعبّدك و: ل

 استعملتها فاذا كثیرة، فوائد منها واحدة كلّ تحت فانّ

 عاشر ثمّ. قريب عن فوائده عیون لك انفجرت بالحرمة،

 و حقّه ءشی كلّ يؤدّى: باالشیاء الماء كامتزاج اللّه خلق

 علیه اللّه صلّى اللّه رسول لقول معتبرا معناه، عن يتغیّر ال

. الماء كمثل[ الخاصّ: ل خ] المخلص المؤمن مثل: آله و

 كصفوة طاعتك جمیع فی تعالى اللّه مع صفوتك لتكن و

 قلبك طهّر و. «طهورا» سمّاه و السّماء من انزله حین الماء

 .»«بالماء جوارحك طهارة عند الیقین و بالتّقوى
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 اشارات و است دقايقى و لطايف شريف حديث اين در

 و كند زنده را معرفت اهل قلوب كه است حقايقى و

 : فرمايد. بخشد حیات را قلوب اصحاب صافیه ارواح

 آن بشو آب متوجّه كردى، وضو و طهارت اراده چون

 تعالى حق كه زيرا شوى، حق رحمت متوجّه كه سان

 خويش مناجات و خود به تقرّب كلید را آب داده قرار

 خدا رحمت چنانچه و. خود خدمت بساط راهنماى و

 نجاسات همانطور را بندگان گناهان كندمى پاك

 تعالى خداى. آن غیر نه كندمى پاك آب را ظاهره

 بشارت براى را بادها فرستاد كه كس آن اوست: »فرمايد

 پاكیزه آب آسمان از نموديم نازل و رحمتش جلو در

  خداى فرمود و.«»« را

  63:   ص الصالةآداب                         

 اين و.«»« را زنده چیز هر آب از داديم قرار و: »تعالى

 بلكه تشبیه، حق رحمت به را آب حديث اين در كه
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 از يكى آب كه است آن نكاتش از يكى نموده تأويل،

 آن طبیعت عالم در كه است حق رحمت بزرگ مظاهر

 قرار را آن موجودات حیات مايه و فرموده نازل را

 رفیع سماء از كه را الهیّه واسعه رحمت بلكه داده،

 تعیّنات اراضى و نازل صفات و اسماء حضرت الدّرجات

 تعبیر «آب» به معرفت اهل گرديده، زنده آن به اعیان

 رحمت جلوه ظاهرى ملكى آب در چون و. نمودند

 حق است، بیشتر دنیائى موجودات ديگر از الهیّه واسعه

 و داد قرار صوريّه قذارات از تطهیر براى را آن تعالى

 راهنماى و فرمود مقرّر خود مناجات و قرب باب مفتاح

 باطنیّه رحمتهاى االبواب باب كه خويش، خدمت بساط

 از اىنشئه هر در حق رحمت آب بلكه. داد قرار است،

 شهود و غیب مشاهد از مشهدى هر در و وجود نشئات

 با موافق نمايد اللّه عباد ذنوب تطهیر كند، ظهور و نزول

 از نازل رحمت آب با پس عالم، آن مناسب و نشئه آن

 و شود، تطهیر اعیان تعیّنات غیبت ذنوب احديّت اسماء
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 عدمیّت ذنوب واحديّت سماء از واسعه رحمت آب با

 مراتب از مرتبه هر در و شود، تطهیر خارجیّه مهیّات

 نیز انسانیّه نشئات مراتب در و. مرتبه آن مطابق وجود

 آب از چنانچه مختلفه، است ظهوراتى را رحمت آب

 سرّ ذنوب برزخیّه جمعیّه تعیّنات به ذات حضرت از نازل

 به يقاس ال ذنب وجودك) شود تطهیر وجودى

 و صفات و اسماء حضرات از نازل آب با و(.»« ذنب

 با و. شود تطهیر فعل و صفت رؤيت فعلى تجلّى حضرت

 خلقیّه قذارات عدل حكم حضرت سماء از نازل آب

 ذنوب غفاريّت سماء از نازل آب با و. شود تطهیر باطنیّه

 قذارات ملكوت سماء از نازل آب با و. شود تطهیر عباد

 را آب تعالى حق كه شد معلوم پس. شود تطهیر صوريّه

 پس. داده قرار خويش رحمت بساط دلیل و قرب مفتاح

  و دهد ديگرى دستور شريف حديث در آن، از

  64:   ص الصالةآداب                         
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. فرمايد مفتوح مراقبه و سلوك اهل براى ديگرى راه

 : فرمايدمى

 آن بركت و طهارت و رقت و آب صفاى در نما تفكّر و

 كن استعمال و. چیزى هر با آن شدن ممزوج لطافت و

 تو فرموده امر خداوند كه اعضائى آن تطهیر در را آن

 در را آنها آداب كن ادا و. آنها نمودن پاكیزه به را

 از يك هر تحت در كه زيرا الهى، هاىسنّت و هافريضه

 آنها نمائى استعمال چون كه بسیار است هايىفايده آنها

 - نزديكى در - تو براى از شود منفجر احترام، به را

 . آن هاىفايده هاىچشمه

 طهارت مراتب به شريف حديث اين در فرموده اشاره

 فرموده، بیان را آن كلّى مرتبه چهار و. كلّى طريق به

 حديث جاى اين تا كه است اين آن مراتب از يكى كه

 اشاره و. است اعضاء تطهیر آن و است مذكور شريف

 نبايد اللّه إلى سلوك و مراقبه اهل اينكه به فرموده

 را ظاهر بايد بلكه شوند، اشیاء ظواهر و صور به واقف
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 كنند كشف را حقايق صور از و دهند قرار باطن مرآت

. است ابلیس دام آن كه نكنند قناعت صورى تطهیر به و

 با را آنها و برند، اعضاء تصفیه به پى آب صفاى از پس،

 دهند، صفا و كنند تصفیه الهیّه سنن و فرائض نمودن ادا

 تعصّى غلظت از و كنند ترقیق را اعضاء آنها رقّت از و

 سرايت اعضاء جمیع در را بركت و طهور و آورند بیرون

 امتزاج كیفیّت اشیاء با آب امتزاج لطف از و دهند،

 و كنند ادراك طبیعت عالم با را الهیّه ملكوتیّه قواى

 اعضاء چون و. كند اثر آنها در طبیعت قذارات نگذارند

 نمودند، متلبّس آنها آداب و الهیّه فرائض و سنن به را

 الهیّه اسرار هاىچشمه و شود ظاهر كم كم باطنیّه فوائد

 براى طهارت و عبادت اسرار از اىلمحه و شود منفجر

 دستور و طهارت اوّل مرتبه از چون و. گردد منكشف او

 و فرمود، شروع ثانوى دستور به شد، حاصل فراغت آن

 : فرمايدمى
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 بودن ممزوج مثل خدا خلق با كن معاشرت آن از پس

 معناى از و را چیزى هر حقّ كندمى ادا كه اشیاء با آب

 صلّى خدا رسول قول كن تأمّل و كند،نمى تغییر خود

: ل خ] خالص مؤمن مثل فرمايدمى كه را آله و علیه اللّه

 . است آب مثل[ خاصّ

  65:   ص الصالةآداب                         

 قواى با سالك انسان معامله به بود مربوط اوّل دستور

 فقره اين در كه دوم، دستور و خود، اعضاى و داخلیّه

 با انسان معامله به است مربوط است، شريف حديث از

 كیفیّت كه است جامعى دستور اين و. خدا خلق

 آن، از ضمنا و فرموده، بیان مخلوق با را سالك معاشرت

 كه است چنان آن، و. شود استفاده نیز خلوت حقیقت

 مردم از دسته هر با كه حال عین در اللّه إلى سالك

 با و نمايد ردّ را خلقیّه حقوق و كند معروف به معاشرت

 معامله و مراوده او حال مناسب طور به مردم از يك هر

 عبارت كه را خود معناى و نگذرد الهیّه حقوق از كند،
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 در و ندهد، دست از است حقّ به توجّه و عبوديّت از

 و باشد، خلوت در است واقع كثرت در كه حال عین

 فارغ و اغیار از خالى است محبوب منزلگاه كه او قلب

 ذكر را سوّمى دستور پس،. باشد نگار و نقش هر از

 خداى با است سالك معامله كیفیّت آن كه فرموده

 : فرمايدمى تعالى،

 مثل طاعاتت همه در تعالى خداى با تو صفاى بايد

 از را آن نمود نازل[ كه] وقتى در باشد آب صفاى

 . «طهور» را آن نامید و آسمان

 باشد طبیعت تصرّف از خالص اللّه إلى سالك بايد يعنى

 و نباشد، راهى او قلب در را آن ظلمت و كدورت و

 و ظاهرى هاىشرك جمیع از خالى او عبادات جمیع

 آسمان از نزول وقت در آب كه همانطور و. باشد باطنى

 دراز آن به قذارات تصرف دست و است پاكیزه و طاهر

 و طاهر ملكوت غیب سماء از كه سالك، قلب نشده،

 و شیطان تصرّف تحت در نگذارد شده، نازل پاكیزه
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 اين از پس و. گردد آلوده قذارات به شده واقع طبیعت

 و رياضت اهل براى را جامع دستور آخرين دستور،

 : فرمايدمى فرمود، بیان سلوك

 در يقین و پرهیزگارى به را خويشتن دل كن پاكیزه

 . آب به را خود اعضاء نمودن پاكیزه وقت

 يكى: است معرفت اهل شامخ مقام دو به اشاره اين، در و

 يقین، ديگرى و است، حقّ غیر ترك آن كمال كه تقوا،

 . است محبوب حضور مشاهده آن كمال كه

  66:   ص الصالةآداب                         

 است طهور در چهارم فصل

 يا و است، اصل باب اين در آن و است، آب يا آن و

 . است «ارض»

 است طريق دو كلّى طريق به را سالك انسان كه بدان

 از يكى: ربوبیّت قرب مقام و اعلى مقصد به وصول براى

 است اللّه إلى سیر دارد، اصالت و اوّلیّت مقام كه دو، آن
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 رحیمیّه رحمت خصوصا و مطلقه رحمت مقام به توجّه به

 خود اليق كمال به را موجودى هر كه است رحمتى كه

 انبیاء بعث رحیمیّه رحمت مظاهر و شعب از و. رساندمى

 و سبل هاديان كه است علیهم اللّه صلوات رسل و

 اصحاب و معرفت اهل نظر در بلكه بازماندگانند، دستگیر

 خاليق و است، الهیّه رحمت صورت تحقّق دار قلوب،

 استفاده آن از و حقّند رحمت بحار مستغرق دائما

 الهى غیب عالم از كه الهى، بزرگ كتاب اين. كنندنمى

 و مهجوران ما استفاده براى و شده نازل ربوبى قرب و

 زنجیرهاى مغلوالن و طبیعت سجن زندانیان ما خالص

 كالم و لفظ صورت به آمال و نفس هواى پیچ در پیچ

 است الهیّه مطلقه رحمت مظاهر بزرگترين از آمده، در

 و نكرديم استفاده وجه هیچ به آن از كرها و كور ما كه

 از كه گرامى مطلق ولىّ و ختمى رسول آن. كنیمنمى

 سر اين به الهى انس و قرب محفل و ربوبى قدس محضر

 گرفتار و فرموده رنجه قدم وحشت و غربت منزل
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 گرديده آنها از بدتر و هاجهل ابو با مراودت و معاشرت

 را واليت و معرفت اهل دل »«اشقلبى على لیغان ناله و

 مطلقه كرامت و واسعه رحمت كند،مى و كرده محترق

 رحمت براى اشكلبه اين در آمدن كه است الهیّه

 بردن بیرون و است ادنى اسفل عالم سكنه موجودات

 كبوتر چون - غربت و وحشت دار اين از است آنها

 .»« اندازد بال دام به را خود رفقا نجات براى كه مطوّقه

  67:   ص الصالةآداب                         

 صورت را رحمت آب با تطهیر بايد اللّه إلى سالك

 از استفاده تا و بداند الهیّه نازله رحمت از استفاده

 چون و نمايد، امر به قیام است، میسور او براى رحمت

 شد كوتاه تقصیر يا ذاتى قصور واسطه به آن از دستش

 و ذلّ به توجّه جز ندارد چاره شد، رحمت آب فاقد و

 خود عبوديّت ذلّت چون و. خود فاقه و فقر و مسكنت

 امكان و فقر و اضطرار به متوجّه و نمود العین نصب را

 بیرون خودخواهى و غرور و تعزّز از و شد خود ذاتى
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 ارض و گردد گشاده او روى به رحمت از بابى آمد،

 احد تراب و گردد رحمت بیضاء ارض به مبدّل طبیعت

 و. گردد حق تلطّف و ترّحم مورد و گردد »«الطّهورين

 قوّت انسان در خود، ذلّت به نظر يعنى نظر، اين چه هر

 قدم به بخواهد اگر و. گردد بیشتر رحمت مورد گیرد،

 هالك كند، طىّ را راه اين خود عمل و خود به اعتماد

 چون نشود، دستگیرى او از است ممكن كه چه شود،

 خود قدم به و رود راه جسارت به خود تا كه طفلى

 پدر عنايت مورد كند، اعتماد خود قوّت به و شود مغرور

 عجز و اضطرار چون و. كند واگذار خود به را او و نشود

 به اعتماد از و دارد عرضه مهربان پدر پیشگاه به را خود

 پدر عنايت مورد شود، خارج يكسره خود قوّت و خود

 كشد آغوش در را او بلكه كند، دستگیرى را او و گردد

 سالك كه است آن بهتر پس. برد راه را او خود قدم با و

 خود به اعتماد از و بشكند را خود سلوك پاى اللّه إلى

 و خود از و جويد برائت يكسره خود عمل و ارتیاض و
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 را خود اضطرار و فنا و شود فانى خود قوّت و قدرت

 ساله صد راه و شود عنايت مورد تا گیرد نظر در همیشه

 و باطن لسان و نمايد، طىّ شبه يك ربوبیّت جذبه با را

 عرض نیاز و عجز با ربوبیّت قدس محضر در حالش

: 27 السُّوُء يَكْشِفُ وَ دَعاهُ اذا الْمُضْطَرَّ يُجیبُ امَّنْ:كند

62 »«. 

  68:   ص الصالةآداب                         

 حسب به است وضو آداب از اىشمه در پنجم فصل

 قلب و باطن

 بالوضوء امر انّما:السّالم علیه الرّضا عن ماورد ذلك من

 مناجاته عند و الجبّار يدى بین قام اذا طاهرا العبد لیكون

 ما مع النّجاسة، و االدناس من نقیّا امره فیما له مطیعا ايّاه،

 للقیام الفؤاد تزكیة و النّعاس طرد و الكسل ذهاب من فیه

 و الیدين و الوجه على وجب انّما و. الجبّار يدى بین

 الجبّار، يدى بین قام اذا العبد النّ الرّجلین، و الرّأس
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 الوضوء، فیه وجب ما يظهر و جوارحه من ينكشف فانّما

 يرغب و يسئل بیده و يخضع، و يسجد بوجهه انّه ذلك و

 سجوده، و ركوعه فی يستقبله برأسه و يتبتّل، و يرهب و

 ...»«يقعد و يقوم برجلیه و

 

 كه آن تا وضوء به است شده امر همانا: فرمايدمى الخبر

 جبّار خداى مقابل ايستدمى كه هنگامى باشد پاك بنده

 مطیع كه آن براى و را حق او نمودن مناجات وقت و

 كثافات از باشد پاكیزه و فرموده امر را او آنچه در باشد

 بر قبیل از ديگر فوائد است آن در كه آن با نجاست، و

 شدن پاكیزه و چرت شدن رفع و كسالت شدن طرف

 . جبّار خداى مقابل در ايستادن براى دل

 و معرفت اهل و فرمود، بیان را وضو اصل نكته اينجا تا

 محضر در كه اين به نمود متنبّه را سلوك اصحاب

 قاضى با مناجات و ايستادن عال و جلّ حقّ مقدّس
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 شود، منظور بايد كه است آدابى را نمودن الحاجات

 چشم كسالت و ظاهريّه كثافات و صوريّه قذارات با حتّى

 دل كه آن جاى چه رفت محضر آن در نبايد نیز ظاهر

 كه معنويّه قاذورات به مبتالى قلب و باشد كثافات معدن

 است روايت در كه آن با. باشد است قذارات همه اصل

 بلكه شما صورتهاى به كندنمى نظر تعالى خداى» كه

  آن با و.«»« شما هاىقلب به فرمايدمى نظر

  69:   ص الصالةآداب                         

 كه آنچه و كندمى توجه تعالى حق به انسان آنچه با كه

 جالل و عظمت كبرياى به نظر اليق خلقیّه عوالم از

 و حظّ آن از را اعضاء و جوارح ديگر و است قلب است

 ظاهريّه نظافت و صوريّه طهارت معذلك نیست، نصیبى

 صورت براى را طهارت صورت: اندننموده اهمال نیز را

 از و. او باطن براى را آن باطن و فرمودند، مقرر انسان

 فوائد از شريف حديث اين در را قلب تزكیه كه آن

 است باطنى وضوء براى كه شود معلوم داده، قرار وضوء
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 و ظاهر بین ما رابطه نیز و شود، باطن تزكیه آن به كه

 شود استفاده نیز و شود، معلوم غیب و شهادت و باطن

 و است عبادات از صورى وضوء و ظاهرى طهور كه

 موجب ظاهر طهور جهت اين از و است، ربّ اطاعت

 فؤاد تزكیه صورى طهارت از و گردد، باطن طهور

 وضوء وقت در بايد اللّه إلى سالك بالجمله،. شود حاصل

 مقدّس محضر متوجّه خواهدمى اينكه به شود متوجّه

 است، را او كه قلوب احوال اين با و شود، كبريا حضرت

 عزّ درگاه از مطرود شايد بلكه ندارد، محضر لیاقت

 طهارت كه زند كمر به همّت دامن پس، شود، ربوبیت

 مورد كه را، خود قلب و دهد سرايت باطن به را ظاهرى

 حقّ غیر از است، قدس حضرت منزلگاه بلكه حق، نظر

 اصول اصل كه را، خوديّت و خود تفرعن و كند تطهیر

 و. شود مقدّس مقام اليق تا بیفكند سر از است، قذارات

 اختصاص وجه علیه اللّه سالم رضا حضرت آن، از پس
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 و فرمايندمى بیان وضو در را مخصوصه اعضاى

 : گويندمى

 زيرا پا، دو و سر و دست دو و رو بر شد واجب همانا و

 همانا جبّار، حضرت حضور در ايستاد كه وقتى بنده كه

 كه آنچه گردد ظاهر و او جوارح از شودمى منكشف

 كند سجده رويش با كه زيرا شود، واجب آن در وضوء

 رهبت و رغبت و سؤال دستش با و نمايد، خضوع و

 حق كند استقبال سرش با و شود، حق به منقطع و نمايد

 . بنشیند و بايستد پاهايش با و سجودش، و ركوع در را

 اعضا اين چون كه است آن جناب آن فرموده حاصل

 ظاهر اعضا اين از و حق عبوديّت در است دخالت را

 پس. است شده الزم آنها تطهیر جهت اين از آن، شود

 و فرمودند بیان شود ظاهر آنها از كه چیزهايى آن، از

  و اعتبار راه

  70:   ص الصالةآداب                         
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 به را معارف اهل و نمودند باز اهلش براى را استفاده

 ظهور محل آنچه كه اين به فرمودند آشنا آن اسرار

 پاكیزه و طاهر بايد حقّ مبارك محضر در است عبوديّت

 آن از ناقصى حظّ كه ظاهريّه، جوارح و اعضاء و باشد

 آنكه با نیستند، مقام اليق طهارت بى دارند، معانى

 و رغبت و سؤال و نیست بالحقیقه وجه صفات از خضوع

 حسّیّه اعضاى شئون از يك هیچ استقبال و تبتّل و رهبت

 آنها تطهیر است آنها مظاهر اعضاء اين چون ولى نیستند،

 و عبوديّت حقیقى محل كه قلب تطهیر پس،. آمد الزم

 و است، ترالزم تطهیرش است معانى اين واقعى مركز

 شست را صوريّه اعضاء دريا هفت با اگر آن تطهیر بدون

 بلكه نكند، پیدا مقام لیاقت و نشود تطهیر نمايند، شو و

 مطرود عزّت درگاه از و باشد تصرّف آن در را شیطان

 . گردد

 من نفر جاء:قال باسناده العلل ماعن ذلك من و: وصل

 عن فسألوه. آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول إلى الیهود
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 علّة الىّ ،(ص) محمّد يا اخبرنا،: سئلوه فیما كان و مسائل،

 فی المواضع انظف هی و االربع الجوارح هذه توضّأ

 وسوس ان لمّا: آله و علیه اللّه صلّى النّبىّ فقال الجسد؟

 إلیها، فنظر الشّجرة، من دنا و( ع) آدم إلى الشّیطان

 قدم اوّل هی و إلیها، مشى و قام ثمّ وجهه، ماء فذهب

 اكل، و علیها ما منها بیده تناول ثمّ الخطیئة، الى مشت

 .جسده عن الحلل و الحلىّ فتطاير

 علیه، اللّه تاب فلمّا. بكى و رأسه امّ على يده آدم فوضع

: االربع الجوارح هذه تطهیر ذرّيّته على و علیه اللّه فرض

 و الشّجرة، إلى نظر لما الوجه، بغسل جلّ و عزّ اللّه فامر

 امر و بهما، تناول لما المرفقین، إلى الیدين بغسل امره

 بمسح امره و رأسه، امّ على يده وضع لما الرّأس بمسح

 .»«الخطیئة إلى بهما مشى لما القدمین،

 حضرت از كردند سؤال يهودان: كه آن ترجمه حاصل

 مختصّ وضوء علّت چه به كه آله و علیه اللّه صلّى رسول

  هااين كه آن با شد، موضع چهار اين به

http://www.i20.ir/


145 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

  71:   ص الصالةآداب                         

 شیطان چون: فرمود. ترند نظیف بدن اعضاء همه از

 نظر و رفت درخت آن نزديك او و را آدم كرد وسوسه

 به و برخاست پس ريخت، آبرويش كرد، آن سوى به

 كه بود قدمى اوّل آن و - شد روان درخت آن سوى

 آنچه خويش دست با آن از پس. شد برداشته گناه براى

 از زيور و زينت پس خورد، و چید بود درخت آن در

 سرش باالى را خود دست آدم و. نمود پرواز جسمش

 را او توبه خداوند چون پس. نمود گريه و گذاشت

 پاكیزه اشذريّه بر و او بر نمود واجب فرمود، قبول

 و عزّ خداى فرمود امر پس را، عضو چهار اين نمودن

 و شجره، به نمود نظر كه آن براى روى، شستن به جل

 تناول آنها با چون مرفق، تا دستها شستن به فرمود امر

 سر به را خود دست چون سر، مسح به فرمود امر و نمود،

 به آنها با كه چون قدمها، مسح به نمود امر و گذاشت،

 . بود رفته گناه سوى
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 است شريف حديث در نیز صوم وجوب علّت باب در و

 نمود واجب علّت چه به كه نمودند سؤال يهودان كه

 . روزها در روزه روز سى تو امّت بر خداوند

 خورد درخت آن از چون السالم علیه آدم همانا: فرمود

 فرمود واجب پس، روز، سى شكمش در ماند باقى

 تشنگى و گرسنگى روز سى اشذريّه بر و آدم بر خداوند

 اجازه شبها در كه اين به آنها بر فرمود تفضّل و را،

 اهل شريفه احاديث اين از.»« آنها به داد خوردن

 خطیئه كه باشد هايىاستفاده را قلوب اصحاب و اشارات

 ديگران خطیئات قبیل از كه آن با السالم علیه آدم

 به توجّه خطیئه يا بوده طبیعیّه خطیئه شايد بلكه نبوده،

 كثرت به توجّه يا بوده است طبیعت شجره كه كثرت

 آدم مثل از لكن بوده، ذاتى فناى جاذبه از پس اسمائى

 فناى و قرب به مخصوص و اللّه صفىّ كه السالم، علیه

 حبّى غیرت مقتضاى به لهذا. نبوده متوقّع است، ذاتى

 همه در را او غوايت و عصیان اعالن حق مقدّس ذات
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 قال و. فرمود السالم علیهم انبیاء همه لسان در و عوالم

 : تعالى

 اين وصف، اين با.»« 121: 20 فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ

  است الزم تنزيه و تطهیر همه

 72:   ص الصالةآداب                         

 در و بودند مستكنّ او صلب در كه اشذريّه و خود براى

 نیز صلب از خروج از پس بلكه داشتند، شركت خطیئه

 . نمودند شركت

 و مراتب چنانچه را زادگان آدم و آدم خطیئه پس

 كثرات به توجه آن مرتبه اوّل چنانچه - است مظاهرى

 كه است منهیّه شجره از اكل آن مظهر آخر و اسمائیه

 اثمار انواع آن در كه است درختى آن ملكوتى صورت

 آن شئون و طبیعت آن ملكى صورت و است، فواكه و

 از است ذريّه اين در اكنون كه نفس و دنیا حبّ و است

 همینطور - است آن اكل و شجره به میل همان شئون
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 كه آنها، صیام و صلوة و طهارت و تنزيه و تطهیر براى از

 بسیارى مراتب است اصل كه پدر خطیئه از خروج براى

 كه شد معلوم بیان اين از و. خطیئه مراتب مطابق است

 شجره اكل شئون از آدم ابن قالبى معاصى انواع جمیع

 معاصى انواع جمیع و است، طورى به آن تطهیر و است

 به آن تطهیر و است، شجره آن شئون از نیز آنها قلبیه

 و آن، از روحیّه معاصى انواع جمیع و. است طورى

 . است طورى به آن تطهیر

 روحیّه و قلبیّه طهارات «ظلّ» ظاهريّه اعضاى تطهیر و

 براى است آنها «وسیله» و دستور و كمّل، براى است

 طهارات و اعضا تعیّن حجاب در تا انسان و. سلوك اهل

 سلوك اهل از است، واقف حدّ آن در و است آنها

 مراتب به اشتغال چون و مانده، باقى خطیئه در و نیست

 صوريّه طهارات و كرد پیدا باطنیّه و ظاهريّه طهارات

 جمیع در و داد قرار لبّیّه معنويّه طهارات وسیله را قشريّه

 داشت ملحوظ نیز را آنها قلبیه حظوظ مناسك و عبادات
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 اهمّیّت بیشتر را باطنیّه جهات بلكه شد برخوردار آنها از و

 سلوك باب در داخل دانست، مهّم اعالى مقصد و داد

 كتاب شريف حديث در چنانچه شده، انسانیّت راه

 طهّر و:فرمايد كه آنجا شده اشاره آن به الشريعه مصباح

 .»«بالماء جوارحك طهارة عند الیقین و بالتّقوى قلبك

  73:   ص الصالةآداب                         

 به كه است الزم علمى سلوك اوّل را سالك انسان پس،

 را عبادات مراتب علیهم اللّه سالم ذكر اهل بركت

 و قلبیّه عبادات نازله را صوريّه عبادات و داده تشخیص

 كه عملى، سلوك به شروع آن از پس و بداند، روحیّه

 از نفس تخلیه سلوك اين غايت و. است سلوك حقیقت

 ذاتى و اسمائى تجلّیات به آن تخلیه و است حق غیر

 سلوكش دهد، دست مقام اين را سالك چون و. است

 شود، حاصل برايش كمالى سیر غايت و رسد انتهاء به

 نائل سلوك لطايف به و عبادات و نسك اسرار به پس

 است طهارات اسرار كه است جاللیّه تجلّیات آن و شود،
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 و. است ديگر عبادات غايت كه است جمالیّه تجلّیات و

 . است خارج اوراق اين عهده از آن تفصیل

 آن قلبیّه آداب و است غسل در ششم فصل

 عبوديّت وطن از خروج جنابت كه گويند معرفت اهل

 دعواى و ربوبیّت اظهار و است، غربت در دخول و

 وصف به اتصّاف و موال حدود در دخول و است منیّت

 و قذارت اين از تطهیر براى غسل و. است سیادت

 پنجاه و يكصد مشايخ از بعضى و. است تقصیر به اعتراف

 سالك بنده بايد كه نموده ذكر فصل ده ضمن در حال

 تمام يا آنها غالب كه غسل، خالل در نمايد آنها از تطهیر

 و خودخواهى و نفس كبرياى و جبروت و عزّت به آنها

 در فناى جنابت كه گويد نويسنده.»« برگردد خودبینى

 كمال القصواى غاية و است روحانیّت از غفلت و طبیعت

 السّافلین اسفل در دخول و بهیمیّت و حیوانیّت سلطنت

 حكم از رجوع و خطیئه اين از تطهیر غسل و. است
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 تصرّف و رحمانیّت سلطان در دخول و است، طبیعت

  مملكت جمیع نمودن شو و شست به است الهیّت

  74:   ص الصالةآداب                         

 شیطان غرور به و بود شده طبیعت در فانى كه را نفس

 . بود شده مبتال

 در اللّه إلى سالك كه است آن آن قلبیّه آداب پس،

 قشر كه بدن، غسل و ظاهر تطهیر به وقوف غسل وقت

 قلب باطن جنابت به توجّه و نكند است، دنیا حظّ و ادنى

 از پس، شناسد، الزمتر را آن از غسل و كند روح سرّ و

 شئون و انسانیّه نفس بر حیوانى شأن و بهیمیّه نفس غلبه

 كند، توبه او غرور و شیطان رجز از و بپرهیزد رحمانى

 رحمانى نفس با و است الهیّه نفخه كه را، روح باطن و

 غیر به توجّه كه شیطانى، حظوظ از شده، منفوخ او در

 اليق تا كند تطهیر[ باشدمى] است منهیّه شجره اصل كه

 از اكل كه بداند و گردد، السالم علیه آدم پدرش، جنّت
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 اصل كثرت به توجّه و دنیا به اقبال و طبیعت شجره اين

 به جنابت اين از طهارت تا و. است جنابت اصول

 عرش ساق از كه حقّ رحمت آب به تامّ تطهیر يا انغماس

 است شیطانى تصرّف از خالص و است جارى رحمانى

 نشود، است، قرب معراج حقیقت كه صلوة، اليق نكند،

 .»«بطهور اال صلوة الفانّه

 كه شريف حديث در فرموده شد ذكر آنچه به اشاره و

 نقل علیه اللّه رضوان صدوق شیخ از وسايل در

 رسول إلى الیهود من نفر جاء:قال باسناده و: قال.نمايد

 مسائل، عن اعلمهم فسئله. سلم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه

 تعالى اللّه امر ءشی الىّ: قال ان سئله فیما كان و

 و الغائط من بالغسل يأمر لم و الجنابة، من باالغتسال

 من اكل لمّا( ع) آدم انّ(: ص) اللّه رسول فقال. البول

 جامع فاذا. بشره و شعره و عروقه فی ذلك دبّ الشّجرة،

 جسده، فی شعرة و عرق كلّ من الماء خرج اهله، الرّجل
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 الجنابة من االغتسال ذرّيّته على جلّ و عزّ اللّه فاوجب

 .الخبر[ 1... ]القیامة يوم إلى

__________________________________________________ 

 و علیه اللّه صلّى اللّه رسول نزد يهود از گروهى» -[ 1]

 از. كرد حضرت آن از پرسشهايى آنان اعلم آمدند، آله

 جنابت از غسل به تعالى خداوند چه براى: پرسید جمله

 نفرمود؟ امر غسل به بول و غائط از بعد ولى فرمود امر

 از( ع) آدم چون: فرمود آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول

 او موى و پوست و رگها در آن خورد،( ممنوع) درخت

( منى) آب آمیزد، در همسرش با مرد چون و كرد، نفوذ

 خارج بدنش موى و رگ همه از

  75:   ص الصالةآداب                         

 امروا انّما و:السّالم علیه الرّضا عناخرى رواية فی و

 هو و الخالء، من بالغسل يؤمروا لم و الجنابة، من بالغسل

 نفس من الجنابة انّ اجل من اقذر، و الجنابة من انجس
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 الخالء و جسده، جمیع من يخرج ءشی هو و االنسان،

 باب من يدخل غذاء هو انّما: االنسان نفس من هو لیس

 [1. ]باب من يخرج و

 است آن ظاهر اصحاب نزد احاديث اين ظاهر گرچه

 جمیع غسل شود،مى خارج بدن تمام از نطفه چون كه

 و اطبّاء از جمعى رأى با مطابق اين و شد، الزم بدن

 اكل به را آن نمودن معلّل ولى است، طبیعى حكماى

 دادن نسبت و است، اول حديث در چنانچه شجره

 براى است دوّم حديث در چنانچه نفس به را جنابت

 كه چه كند، باز معارف به راهى اشارت و معرفت اهل

 علوم اسرار از آن از السالم علیه آدم اكل و شجره قضیّه

 است السالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل و قرآن

 در لهذا و است، مرموز آن در معارف از بسیارى كه

 همان را عبادات از بسیارى تشريع علّت شريفه احاديث

 باب جمله من. اندداده قرار شجره اكل و آدم قضیّه

 بودن روز سى و رمضان شهر صوم و غسل و نماز و وضوء
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 نظر در سالها را نويسنده و. حجّ مناسك از بسیارى و آن

 اشتغاالت و كنم تنظیم اىرساله باب اين در كه است

 سعادت و توفیق تعالى خداى از شده، مانع ديگر

 . خواهممى

 معرفت براى و لقائى بذر كه زاده آدم تو بالجمله،

 دو با و برگزيده خود براى را تو تعالى خداى و مخلوق

 و فرموده تخمیر خود جالل و جمال دست

__________________________________________________ 

 غسل قیامت روز تا جلّ و عزّ خداوند رو اين از شود،

 ج الشیعه، وسائل.« فرمود واجب آدم فرزند بر را جنابت

 ،2 باب ،«الجنابة أبواب» ،«الطّهارة كتاب» ،466 ص ،1

. 22 ص ،1 ج الفقیه، يحضره ال من از نقل به. 2 حديث

 .104 ص العلل، و. 115 ص المجالس، و

: فرمود كه شده روايت السالم علیه رضا امام از» -[ 1]

 قضاى از پس اما شده داده دستور جنابت غسل به اينكه
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 داده غسل دستور است، پلیدتر و نجستر اينكه با حاجت،

 است آدمى نفس از جنابت كه است اين از است، نشده

 و بول) خال اما شود،مى خارج چیزى بدن همه از و

 يك از كه است غذايى بلكه نیست، آدمى نفس از( غائط

 منبع.« گرددمى خارج ديگر در از و شودمى وارد در

 عیون و. 281 ص ،1 ج العلل، از نقل به. 4 حديث پیشین،

 .291 ص الرضا، اخبار

  76:   ص الصالةآداب                         

 بخواهى اگر داده، قرار ابلیس محسود و مالئكه مسجود

 لقاى اليق و شوى خارج است تو اصل كه پدر جنابت از

 و انس مقام به وصول استعداد و شوى محبوب حضرت

 باطن حقّ رحمت آب با بايد كنى، پیدا قدس حضرت

 شجره مظاهر از كه دنیا، به اقبال از و دهى غسل را دل

 جناب محفل كه را، خود قلب و كنى توبه است، منهیّه

 خبیثه شئون و دنیا حبّ از است، جلیل جمال و جمیل

 جنّت كه دهى شو و شست است، شیطان رجز كه آن،
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 اال الجنّة يدخل ال و- است پاكان جاى حقّ لقاى

 .»«الطّیّب

 .»« «خرام خرابات به آنگه و كن شويى و شست»

 و نجاست ازاله باطنیّه آداب از اىپاره در هفتم فصل

 است اخباث از تطهیر

 از خروج - گذشت چنانچه - حديث ازاله كه بدان

 بیت از خروج بلكه است، نفسیّت از فناى و انانیّت و انّیّت

 باقى خويش از بقايايى را عبد تا و بالكلّیة، است النّفس

 او در معبود و عابد و است اكبر حدث به محدث است،

 سلوك و طريقت اهل سیر منازل و. است نفس و شیطان

 و معارج حصول و است مقامات به وصول براى اگر

 سیر و نیست خارج شیطان و نفس تصرّف از است، مدارج

 است نفس منازل در سلوك پس است، معلّل سلوك و

 سالك و مسافر سالكى چنین و. است بیت جوف در سیر و

 اكبر، حدث از و نیست، رسوله و اللّه إلى مهاجر و نیست،
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 حدث اين از چون و نشده، پاك است، عبد عین كه

 و سمعه كنت شودو حقّ معبود و عابد شود، تطهیر بكلّى

 »«بصره

  نتیجه كه

  77:   ص الصالةآداب                         

 طهارت در جهت اين از و. شود حاصل است نافله قرب

 عین تا كه زيرا است، الزم بدن جمیع غسل حدث از

 مرتفع حدث است، باقى وجوه از وجهى به عبد

 .»«جنابة شعرة كلّ تحت فانّ:نشده

 در فناى و است حدوث از تطهیر حدث از تطهیر پس

 اسمائى كثرت از خروج آن، كمال و. است قدم بحر

 خطیئه از خروج، اين با و است، شجره باطن كه است

 . شود خارج است، ذريّه اصل كه آدم، ساريه

 از نیز آن از تطهیر و است معنويّه قذارات از حدث پس،

 نور وضوء لكن است، نور و است باطنیّه غیبیّه امور
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 انقى وضوء واىّ است مطلق نور غسل و است محدود

 .الغسل من

 نیست، مكانت اين را ظاهريّه نجاسات و خبث ازاله امّا و

 و. است ظاهرى تطهیر و صورى تنظیف آن كه زيرا

 حضور اراده كه سالك بنده كه است آن آن قلبیّه آداب

 آن رجس و شیطان رجز با كه بداند دارد حق محضر به

 از خروج تا و يافت راه نتوان حقّ محضر در خبیث

 انسانیّه فاضله مدينه فساد مبدأ كه اخالقى مذامّ امّهات

 ندهد، دست است باطنیّه و ظاهريّه خطیئات منشأ و است

 . نیابد مقصود به طريقى و نكند پیدا مقصد به راهى

 شمار به كرّوبین سلك در و قدس عالم مجاور كه شیطان

 مقام از خبیثه ملكات واسطه به األمر آخر رفت،مى

 فَانَّكَ مِنْها فَاخْرُجْ:نداى به و تبعیدش درگاه مقرّبین

 از بازماندگان ما پس،. نمودند مرجومش»«34: 15 رَجیم

 و طبیعت عمیق چاه در رفتگان فرو و غیب عالم كاروان

 بودن دارا با توانیممى چطور السافلین اسفل به مردودان
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 مجاور و گرديم قدس محضر اليق شیطانیّه خبیثه ملكات

 و كرد خودبینى شیطان. شويم مقرّبین رفیق و روحانیّین

 وانَا ديد را خود ناريّت

  78:   ص الصالةآداب                         

 خود موجب نفس به اعجاب اين گفت،»«12: 7 مِنْه خَیْرٌ

 توهین و تحقیر السالم علیه آدم از و شد تكبّر و پرستى

 باطل غلط قیاس و گفت12: 7 طین مِنْ وخَلَقْتَهُ كرد

 ظاهر و نديد، را او روحانیّت كمال و آدم خوبى نمود،

 مقام خود از و ديد، را او ترابیّت و طینیّت مقام و آدم

 بینى خود و خودخواهى شرك از و ديد را ناريّت

 و نقص رؤيت پرده نفس حبّ. نمود غفلت خويش

 و خودبینى اين و شد، عیوبش شهود حجاب

 و خودنمايى و تكبّر و خودپرستى اسباب خودخواهى

 تیه به قدس معراج از و شد عصیان و رأيى خود و ريا

 . شد تبعید طبیعت ظلمتخانه
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 از تطهیر وقت در كه است الزم اللّه إلى سالك بر پس،

 باطنیّه ارجاس و رذائل امّهات از صوريّه، ارجاس

 و حقّ رحمت آب با و كند، تطهیر را خود شیطانیّه

 تصفیه و دهد شو و شست را فاضله مدينه شرعى ارتیاض

 حبّ نعلین خلع و نمايد است، حقّ تجلّى محلّ كه قلب،

 مقدّس وادى در دخول اليق تا نمايد شرف و جاه

 از تطهیر تا و. شود ربّ تجلّى قابل و گردد «ايمن»

 ممكن احداث از تطهیر نیايد، حاصل خبیثه ارجاس

 تا است، باطن تطهیر مقدّمه ظاهر تطهیر كه زيرا نشود،

 مطهّره شريعت دستور وفق بر دنیائى ملكى تامّ تقواى

 از قلبى تقواى تا و ندهد، رخ قلبى تقواى نشود، حاصل

 سرّى روحى تقواى نشود، حاصل شد شمرده كه امورى

 مرتبه اين مقدّمه تقوى مراتب تمام و. نشود پیدا حقیقى

 . است حقّ غیر ترك آن، كه است

 او سرّ بر حق تجلّى است انانیّت از بقايائى را سالك تا

 و رحمت سبق مقتضاى به كه شود گاهى بلى،. نگردد
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 با و شود سالك از غیبى دستگیرى اللّهى يلى جنبه غلبه

 در شايد و. بسوزد مانده انیّت از اگر بقايايى الهیّه جذوه

 و آن نمودن مندكّ و جبل براى حق تجلّى كیفیّت

 و باشد، شد ذكر آنچه به اشارتى موسى حضرت صعق

 فرق اين نیز سالك مجذوب و مجذوب سالك بین

 به برندمى پى شد ذكر آنچه از حقیقت اهل و. هست

 منشأ سر آن به جهل كه مهمّ، مطلب و دانستنى نكته يك

  از بازماندن و غوايتها و ضاللتها از بسیارى

  79:   ص الصالةآداب                         

 نباشد روا آن جهل حق طالب هیچ بر و است حق راه

 شخص كه اينست آن و نیست، جايز آن از غفلت و

 بعضى تفريط و افراط از را خود بايد حق طالب و سالك

 تا كند مبّرا ظاهر أهل غفله بعضى و تصوّف اهل جهله از

 آن از بعضى كه چه شود، ممكن او براى اللّه إلى سیر

 قالبى ظاهرى عمل و علم كه آنست بر عقیده را طايفه

 كه كسانى امّا و است، عوام و جهّال براى و است حشو
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 حسنى سابقه ارباب و قلوبند اصحاب و حقیقتند و سرّ اهل

 براى قالبیّه اعمال و. ندارند اعمال اين به احتیاج هستند

 چون و است، مقصد به وصول و قلبیّه حقايق حصول

 تبعید مقدّمات به پرداختن رسید، خود مقصد به سالك

 در دوم طايفه و. است حجاب كثرات به اشتغال و است

 افتادند تفريط جانب در و نمودند قیام دسته اين مقابل

 جز و نمودند را الهیّه اسرار و معنويّه مقامات كلّیّه انكار و

 منكر بكلّى را امور ديگر قشر و صورت و ظاهر محض

 دو اين بین و. دادند نسبت اوهام و تخیّالت به و شدند

 هر و بوده مخاصمه و مجادله و كشمكش زال ال طايفه

 آن حق و. دانستندمى شريعت خالف بر را ديگرى يك

 و نمودند تجاوز حدّ از قدرى طايفه دو هر كه است

 اين در الصّلوة سرّ رساله در ما. كردند تفريط و افراط

 را اعتدال حدّ نیز مقام اين در و نموديم، اشاره موضوع

 . نمايانیممى است مستقیم صراط كه
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 فقط نه قالبیّه عبادات و صوريّه مناسك كه دانست بايد

 است، قلبیّه حقايق و روحانیّه كامله ملكات حصول براى

 . آنست ثمرات از يكى آن بلكه

 عبادات كلیّه قلوب اصحاب و معرفت اهل نزد لكن

 سرّ از و ظاهر به باطن از است الهیّه معارف دادن سرايت

 رحیمیّه، بلكه رحمانیّه، رحمت نعمت چنانچه و علن، به

 هر و است، انسانیّه قالبیّه و قلبیّه نشئات تمام بر منبسط

 يك هر الهیّه، جامعه نعم از است حظّى را مراتب از يك

 رحمانى نعمت شكر و حق اثناى از است نصیبى و حظّ را

 نفس دنیاويّه صوريّه نشئه از تا و. مطلق واجب رحیمى و

 بساط است، نصیبى ملكى حیات از و است حظّى را

 مرتفع طبیعت حظوظ و نشود برچیده بكلّى كثرت

 حق غیر به نبايد را قلب چنانچه اللّه إلى سالك و. نگردد

 در نبايد را طبیعت ملك و خیال و صدر كند، مشغول

  حق غیر

  80:   ص الصالةآداب                         
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 قدم نشئات تمام در را تقديس و توحید تا كند صرف

 طبیعت ملك در را روحى جذبه اگر و. باشد راسخ

 از شود، حاصل حق براى تواضع و تعبّد جز اىنتیجه

 بیت جوف در سالك سیر و مانده بقايائى نفس انانیّت

 . اللّه إلى سیر نه است نفس

 بدن ملك و طبیعت كه است آن اللّه اهل سیر غايت و

 بواطن و مراتب از يكى و. كنند اللّه صبغة به منصبغ را

 اللّه، انا:شأنه تعالى حق لسان از فرمايد كه شريف حديث

 اسمى، من اسما لها شققت و الرّحم خلقت. الرّحمن انا و

 .»«قطعته قطعها من و وصلته، وصلها فمن

 مواطن از است، األرواح امّ كه طبیعت، قطع همین شايد

 موطن به آن ارجاع و آن ارتیاض وصلش و باشد، اصلى

( ع) اللّه عبد أبی عن الحديث وفی. باشد عبوديّت

 طینة من خلقت فانّها خیرا، النخلة بعمّتكم استوصوا:قال

 .»«آدم
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 كه است «رحمیّت» همان به اشاره شريف حديث اين و

 . شد مذكور

 سر و عبوديّت موطن از را ظاهر مملكت اخراج بالجمله،

 اهل مقامات از جهل غايت از را، آن نمودن خود

 هر كه است رجیم شیطان تسويالت از و است، معرفت

 انكار چنانچه دارد، باز تعالى حق از طريقى به را طايفه

 خدا اولیاء العین قرّة كه معارف طريق سدّ و مقامات

 ظاهر، به را الهیّه شرايع نمودن تحديد و السالم، علیهم

 و است، آن حیوانیّت مقام و نفس ملك و دنیا حظّ كه

 تطهیر موجب كه عبادات باطنیّه آداب و اسرار از غفلت

 و جهالت غايت از است، باطن ترقّى و قلب تعمیر و سرّ

 سعادت طريق از طايفه دو اين از يك هر و. است غفلت

 معارف اهل مقامات از و دور انسانیّت مستقیم صراط و

 حقوق همه بايد مقامات به عالم و باللّه عارف و. مهجورند

  را ظاهريّه و باطنیّه
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  81:   ص الصالةآداب                         

 خود حظّ و حقّ به را حقّى صاحب هر و كند مراعات

 تطهیر را خود تفريط و افراط و تقصیر و غلوّ از و برساند،

 فى كه شريعت، صورت انكار قذارت ازاله و كند،

 شريعت، باطن انكار خباثت ازاله و است، تحديد الحقیقة

 آن اخباث و شیطانیّه وساوس از دو هر و است، تقیید كه

 به وصول و اللّه إلى سیر طريق تا بنمايد است، لعین

 . شود آسان او براى معنويّه مقامات

 اوهام اخباث ازاله خبث، ازاله مراتب از يكى پس،

 مؤمنین معراج و اللّه إلى قرب از مانع كه است فاسده

 ختمیّه، نبوّت جامعیّت مقامات و معانى از يكى و. است

 مقامات جمیع در كه است آن خاتمیّت، بر دالئل بلكه

 شئون جمیع از را آن حظوظ و حقوق تمام نفسیّه

 شئون معرفت در چنانچه و فرموده، استیفا شريعت

 به ادنى دنوّ و اعال علوّ در را حق عظمته جلّت ربوبیّت

 وَ اآلخِرُ وَ االوَّلُ وهُو فرموده معرفى جامعیّت مقام
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... االرْض وَ السَمواتِ نورُ واللّه»«3: 57 الْباطِنُ وَ الظّاهِرُ

 السّفلى االرضین إلى بحبل دلّیتم لو و. الخ»«35: 24

: 2 اللَّه وَجْهُ فَثَّمَ تُوَلُّوا وايْنَما.»« اللّه على لهبطتم

 و الهیّه معارف به عارف كه فرموده، ذلك غیر الى»«115

 ملكوتى طرب آنها از را رحمانیّه جذبات مجذوب

 عملى توحید همینطور شود، پیدا الهوتى وجد و حاصل

 بدن ملك و طبیعت افق مراتب آخرين تا را قلبى

 اللّه معرفت حظّ از را موجودى هیچ و داده سرايت

 . نكرده محروم

 ال حیث من عیسويّه، حكمت از تصوّف اهل بالجمله،

 و موسويّه، حكمت از ظاهر اهل و میزنند دم يشعرون،

. هستند برى تقیید طريق به هااين دو هر از محمّديّون

 خور در و خارج مقام اين عهده از اجمال اين تفصیل و

 . نیست اوراق اين

 82:   ص الصالةآداب                         
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 سمّى:السالم علیه الصّادق قال الشّريعة مصباح عن:وصل

 النّجاسات اثقال من النّفوس الستراحة مستراحا المستراح

 عندها يعتبر المؤمن و. فیها القذر و الكثافات استفراغ و

 عاقبته، يصیر كذلك الدّنیا حطام من الخالص انّ

 عن قلبه و نفسه يفرّغ و تركها، و عنها بالعدول فیستريح

 عن استنكافه اخذها و جمعها عن يستنكف و شغلها،

 فى المكرّمة نفسه فی يتفكّر و. القذر و الغائط و النّجاسة

 التّمسّك انّ يعلم و حال، فی ذلیلة تصیر كیف حال

 الرّاحة انّ و الدّارين، راحة له يورث التّقوى و بالقناعة

 ازالة فی و بها التّمتّع من الفراغ و الدّنیا هوان فی

 الكبر باب نفسه عن فیغلق الشّبهة، و الحرام من النّجاسة

 التّواضع باب يفتح و الذّنوب، من يفرّ و ايّاها، معرفته بعد

 اجتناب و اوامره اداء فی يجتهد و الحیاء، و الندم و

 نفسه يسجن و الزّلفى، طیب و المآب لحسن طلبا نواهیه

 ان إلى الشّهوات عن الكفّ و الصّبر و الخوف سجن فی
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 فانّ. رضاه طعم يذوق و القرار، دار فی اللّه بامان يتّصل

 [1. ]ءشی ال عداه ما و ذلك، المعوّل

 . الشّريف كالمه انتهى

 اهل براى است جامعى دستور شريف كالم اين در

 دار إلى سالك بیدار انسان بايد كه سلوك و معرفت

 روحانیّه حظوظ حاالت از حالى هر در اآلخرة

__________________________________________________ 

 آنجا در نفسها چون اندنامیده مستراح را مستراح» -[ 1]

( بدن از) پلیديها و گردندمى آسوده نجاسات سنگینى از

 كه آموزدمى عبرت مؤمن شخص و شود،مى خارج

 تبديل صورت بدان پايان در( غذا) دنیا متاع خالصترين

 گردان روى دنیا مال از آسانى به گاه آن گردد،مى

 بدان مشغولى از را دل و جان و نرود سويش به و شود

 خويش پلیدى و نجاست از همچنانكه و كند آزاد

 خوددارى مال جمع و گرفتن از ورزدمى اجتناب
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 يك در چگونه كه انديشدمى خود نفس درباره و. جويد

. خوار و ذلیل ديگر حالى در و است گرامى و عزيز حال

 دو آسايش تقوا و قناعت به التزام كه دانست خواهد و

 سبك در راحتى كه داند و. دارد دنبال به را وى سراى

 از شدن پاك و آن تمتعات از بودن فارغ و دنیا گرفتن

 .است شبهه و حرام نجاست

 بر را تكبر در شناخت، را خود نفس آنكه از بعد پس،

 و تواضع در و گريزد،مى گناهان از و بنددمى آن روى

 طلب در و گشايدمى( آن روى به) را شرم و پشیمانى

 دستورات انجام در حق به قرب لذت و عاقبت حسن

 در را خود نفس و. كوشدمى او نواهى از اجتناب و خدا

 زندانى شهوات از خوددارى و صبر خوف، حصار

 طعم و بپیوندد خدا امن به القرار دار در اينكه تا كندمى

 بس و است اعتماد شايسته همین كه بچشد، را او رضاى

 التّاسع، الباب» الشريعة، مصباح.« نیست هیچ آن جز و

 .«المبرز فى
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  83:   ص الصالةآداب                         

 مآل و مرجع ذكر از حالى هیچ در و نمايد استیفاء را

 خادم النّبىّ: فرمودند حكماء لهذا و. نباشد غافل خود

 و عظام انبیاء.»« البدن خادم الطّبیب انّ كما القضاء

 و الهى قضاى بر جز چون را السالم علیهم كرام اولیاء

 بر الهى قضاى ملكوت و نیست نظرى اللّهى يلى جنبه

 به را امور جمیع جريان كند،مى حكومت آنها قلوب

 و دانندمى باشند،مى الهیّه جنود كه اللّه، مالئكة دست

 از و دور مرحله اين از چون طبیعى طبیب و بینند،مى

 قواى به را طبیعیّه امور جريان است، مهجور وادى اين

 . دهدمى نسبت طبیعیّه

 امور همه از و احوال جمیع در سالك انسان بالجمله،

 چون پس،. كند استفاده بايد را خود سلوكى حظوظ

 ديد تغیّر و زوال به رو را ملك عالم لذائذ و دنیا حطام

 از قلب راحتى به ديد، افول و فساد را آنها امر عواقب و

 را خود قلب آنها جمع و اشتغال از و كند اعراض آنها
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 قذارات از چنانچه آنها از شود مستنكف و كند فارغ

 تعبیر و است، قذارت طبیعت عالم باطن. كند استنكاف

 - است مكاشفه از بابى كه - نوم در قذارت و كثافت

 جیفه دنیا السالم علیه علويّه مكاشفه در و است، مال و دنیا

 و اثقال از كه همانطور مؤمن پس.»« است مردار و

 از را طبیعیّه مدينه و كند فارغ را خود طبیعت فضوالت

 آن به اشتغال و تعلّق از را قلب كند، راحت آن اذيّت

 و بردارد دل از را جاه و دنیا حبّ ثقل و كند مستريح

 تفكر و. كند راحت و فارغ آن از را روحانیّه فاضله مدينه

 پس چگونه را شريف نفس دنیا به اشتغال كه اين در كند

 به محتاج را او و كند خوار و ذلیل ساعت چند از

 اشتغال كه بفهمد كند، حاالت فضحیترين و بدترين

 و شد برداشته ملك پرده كه چندى از پس عالم به قلبى

 كند خوار و ذلیل را انسان گرديد، مرتفع طبیعت حجاب

 به تمسّك كه بداند و. كند گرفتار عقاب و حساب به و

 راحتى و است، دنیا دو راحتى موجب قناعت و تقوى
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 آن از و شمارد ناچیز و خوار را دنیا كه است آن در

  از را خود چنانچه و نبرد، تمتّع و لذّت

  84:   ص الصالةآداب                         

 نیز شبهه و حرام نجاسات از كرد، پاكیزه صوريّه نجاسات

 خود احتیاج ذلّ و شناخت را خود چون و نمايد، پاكیزه

 از و بندد فرو خود بر را بزرگى و كبر باب دريافت، را

 و فروتنى در خود بر و نمايد، فرار گناه و سركشى

 در جهد و جدّ و كند مفتوح را خجلت و ندامت

 نیكوئى با تا كند نافرمانى از دورى و حق فرمانبردارى

 نفس صفاى و پاكیزگى با و كند رجوع حق به خوبى و

 خويش خود نفس به خود و شود، قدس مقام به متقرّب

 خواهشهاى از نگاهدارى و صبر و خوف زندان در را

 امان در الهى عذاب زندان از تا كند مسجون نفسانى

 ملحق مقدّسش ذات پناه در حق قرار دار به و باشد

 اين و. بچشد را حق رضاى طعم حال اين در و گردد،

 . نیست ارزشى را آن غیر و است سلوك اهل آمال غايت
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  85:   ص الصالةآداب                         

 است لباس آداب از اىشمّه در دوم مقصد

  است مقام دو آن در و

 است لباس مطلق آداب در اوّل مقام

 عین در كه است حقیقتى انسانیّه ناطقه نفس كه بدان

 عمده كه است نشئاتى داراى بساطت كمال و وحدت

 دنیاويّه ملكیّه نشئه اوّل،: است نشئه سه كلّى طريق به آن

 آن ادناى قشر و ظاهره، حواسّ آن مظهر كه ظاهره،

 . است ملكیّه بدن

 باطنه حواسّ آن، مظهر كه متوّسطه، برزخیّه نشئه دوم،

 . است مثالى قالب و برزخى بدن و

 شئون و قلب آن، مظهر كه است باطنیّه غیبیّه نشئه سوّم،

 . است قلبیّه

  86:   ص الصالةآداب                         
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 ظاهريّت نسبت ديگرى به مراتب اين از يك هر نسبت و

 است جهت اين از و است، متجلّى و جلوه و باطنیّت و

 ديگر مرتبه به اىمرتبه هر انفعاالت و خواصّ و آثار كه

 را چیزى بصرى حاسّه مثال اگر چنانچه كند،مى سرايت

 واقع برزخى بصر حسّ در اثرى آن از كند، ادراك

 قلبى بصر در اثرى آن از و نشئه، آن مناسبت به شود

 آثار همینطور و. نشئه آن مناسبت به شود واقع باطنى

 مطلب اين و. گردد ظاهر نیز ديگر نشئه دو در قلبیّه

 با مطابق است متین قوىّ برهان مطابق آنكه بر عالوه

 آداب جمیع كه است جهت اين از و. هست نیز وجدان

 هر و است، آثارى بلكه اثر باطن در را شرعیّه صوريّه

 برزخیّت مقام حظوظ از كه را، جمیله اخالق از يك

 يك هر و است، آثارى باطن و ظاهر در نیز است، نفس

 و برزخیّه نشئه دو در را حقّه عقايد و الهیّه معارف از

 . است آثارى ظاهره
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 عوالم و وجود مملكت در متصرّف كه اين به ايمان مثال،

 را موجودات ديگر و است تعالى حق شهود و غیب

 از بسیارى موجب ظلّی، اذنى تصرّف مگر نیست تصرّفى

 توكّل مثل گردد، انسانیّه فاضله اخالق و نفسانیّه كماالت

 الكماالت امّ كه مخلوق از طمع قطع و حق به اعتماد و

 حسنه افعال و صالحه اعمال از بسیارى موجب و است،

 معارف ساير همینطور و. شود قبايح از بسیارى ترك و

 و اوراق اين حوصله از آن تأثیرات و يك هر تعداد كه

 تحرير به محتاج و است، خارج نويسنده شكسته قلم

 از يا معرفتى اهل تواناى قلم از كه است ضخیم كتابى

 و كوتاه ما دست»: شود فراهم حالى اهل گرم نفس

 از يكى كه رضا، خلق مثال همینطور و.»« «نخیل بر خرما

 نفس تجلیّه و تصفیه در است، انسانیّه كمالیّه اخالق

 خاصّه تجلّیات مورد را قلب كه دارد بسیارى تأثیرات

 كمال و ايمان، كمال به را ايمان و دهدمى قرار الهیّه

 كمال و آن، كمال به را طمأنینه و طمأنینه، به را ايمان
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 آن كمال و مشاهده، كمال به را آن و مشاهده، به را آن

 به را آن كمال و آن، كمال به را معاشقه و معاشقه، به را

  به را مراوده و مراوده،

  87:   ص الصالةآداب                         

 به را مواصله و مواصله، به را آن كمال و آن، كمال

 و دهد، ترقّى نايد تو و من وهم در آنچه و آن، كمال

 برگ و شاخ كه صوريّه افعال و آثار و بدن ملك در

 و قوى ديگر و بصر و سمع: دارد غريبى تأثیرات است

 تا را »«بصره و سمعه كنت سرّ و كند الهى را اعضا

 در را مراتب آن چنانچه و. گرداند ظاهر اىاندازه

 جمیع و ظاهر هیأت است، تأثیرات بلكه تأثیر ظاهر

 و تروك تمام و عاديّه غیر و عاديّه سكنات و حركات

 گاه كه عجیب، بس است تأثیراتى نیز آنها در را افعال

 بندگان از يكى به حقارت روى از نظر يك با كه شود

 كند پرتاب سافلین اسفل به اعلى اوج از را سالك خدا

 . بنمايد نتواند دراز سالهاى به را آن جبران و
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 چون و است ناتوان و ضعیف ما بیچاره قلبهاى چون و

 حال و آيد در لرزه به ماليمى نسیم از مجنون بید

 حتّى كه است الزم پس بدهد، دست از را خود سكونت

 است، لباس اتّخاذ آنها از يكى كه عاديّه، امور در

 و. بكنیم را قلب نگاهدارى نموده قلبیّه حاالت مالحظه

 تسويالتى و محكم بس دامهايى را شیطان و نفس چون

 خارج ما طاقت از آن به احاطه كه است دقیق بس

 مقابل در خود وسع نطاق و قدرت اندازه تا ناچار است،

 و توفیق طلب حاالت همه در تعالى حق از و قیام آنها

 . نمايیم تأيید

 در را باطن كه شد واضح كه آن از پس كه گويیم پس،

 و حق طالب انسان است، تأثیر باطن در را ظاهر و ظاهر

 آنچه لباس هیأت و مادّه انتخاب در بايد روحانى ترقّى

 خارج استقامت از را قلب و دارد بد تأثیر روح در كه را

 نمايدمى دنیايى را روح وجهه و كندمى غافل حق از و

 تدلیس و شیطان تسويل كه نشود گمان و. كند احتراز
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 است، تزيّن و تجمّل و زيبا فاخر لباس در فقط امّاره نفس

 بى و مندرس لباس واسطه به را انسان كه شود گاه بلكه

 انسان جهت اين از و نمايد، ساقط اعتبار درجه از ارزش

 و معمول خالف بر مشى مطلق بلكه شهرت، لباس از بايد

 كه فاخر هاىلباس از چنانچه. نمايد احتراز متعارف،

 جالب آن برش و هیأت و قیمت سنگین آن جنس و مادّه

  نما انگشت و توجّه

  88:   ص الصالةآداب                         

 سخت و ضعیف بسیار ما قلب زيرا كند، احتراز بايد است

 تعیّنى و امتیاز الجمله فی مجرّد به است، ثبات بى

 انسان باشد بسا چه. شودمى منحرف اعتدال از و لغزدمى

 و انسانیّت و شرف مراحل تمام از كه ضعیفى چاره بى

 واسطه به است برى و عارى آدمیّت كمال و نفس عزّت

 و برش در كه پشمى يا و ابريشمى پارچه زرع سه دو

 چندين با كه آن يا كرده اجانب از تقلید آن دوخت

 بندگان بر نموده تحصیل را آن فروشى شرف و ننگ
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 را موجودى هیچ و نگاه ناز و كبر و حقارت نظر به خدا

 و نفس ضعف كمال از جز نیست اين و نشمرد، چیزى به

 مايه را گوسفند لباس و كرم فضالت كه ظرفیّت كوچكى

 . پندارد خود شرف و اعتبار

 اىمايه بى ضعیف مخلوق چقدر انسان، بیچاره اى

 مكان و كون خالصه و امكان عالم فخر بايد تو هستى،

 باشى، صفات و اسماء معلّم بايد اى،زاده آدم تو باشى،

 راز تو» - باشى هرات با آيات از بايد اى،زاده خلیفه تو

 يك ناخلف، بدبخت.»« «صفیر زنندمى عرش كنگره

 غصب را بیچاره حیوانات ملبوسات و فضالت مشت

 از افتخار اين كنى،مى فروشى افتخار آن با و نمودى

 است، روباه و سنجاب و شتر و گوسفند و ابريشم كرم

 ديگران افتخار با و كنىمى فخريّه ديگران لباس با چرا

 . نمائىمى تكبّر و ناز

 پر و قیمت پر و لباس جنس و مادّه كه همانطور بالجمله،

 جهت اين از است، تأثیر نفوس در را آن بودن زينت
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 علیه راوندى قطب چنانچه - فرموده امیر حضرت

 ال بپوشد عالى لباس كه كسى: »- كرده روايت الرّحمة

 در.«»« آتش متكبّر براى است بدّ ال و تكبّر از است بد

 گاه كه است، آثارى آن دوخت و برش طرز و هیأت

 به شبیه را خود لباس كه آن واسطه به انسان كه شود

 و آنها به نسبت كند پیدا جاهالنه عصبیّت نموده، اجانب

 دشمنان و گردد متنفّر و منضجر رسول و خدا دوستان از

  جهت اين از و. گردد او محبوب آنها

  89:   ص الصالةآداب                         

 وارد صادق حضرت از كه روايت، حسب به كه است

 وحى انبیاء از يكى به تعالى و تبارك خداى است،

 و مرا، اعداى لباس نپوشید بگو مؤمنین به» كه فرموده

 همچون نكنید مشى و من، دشمنان همچون نخوريد

 دشمن آنها چنانچه شويد من دشمن تا من، دشمنان

 نفوس در را فاخر خیلى لباسهاى كه همانطور و.«»« منند

 جنس و مادّه در چه را پست خیلى لباسهاى است، تأثیر
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 بسا چه و است، تأثیر نفوس در شكل و هیئت در چه و

 فاخر لباسهاى آن از باالتر مراتب به اين فساد كه باشد

 همین دقیق، بسیار است مكايدى را نفس كه زيرا باشد،

 خشن لباس خود اينكه به ديد ممتاز نوع از را خود كه

 لطیف و نرم لباسهاى ديگران و پوشیده كرباس و

 غفلت خود به حبّ واسطه به خود معايب از پوشیدند،

 مايه را خود به مربوط غیر عرضى امر اين و كند،مى

 تكبّر و كند اعجاب خود به كه باشد بسا و شمارد، افتخار

 حق قدس ساحت از را سايرين و كند خدا بندگان بر

 و داند، اللّه عباد خلّص و مقرّبین از را خود و داند دور

 از بیچاره. شود بزرگ مفاسد ديگر و ريا به مبتال بسا چه

 لباس به نفسانیّه كماالت و تقوى و معرفت مراتب همه

 عیب هزاران از و نموده، قناعت پوشى ژنده و خشن

 اين تأثیر سوء از كه است همین آنها بزرگترين كه خود

 اولیاى از كه را خود و است، غافل شده پیدا لباس

 را خدا بندگان و دارد محسوب اللّه اهل است شیطان
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 و هیئت كه باشد بسا همینطور و. داند ارزشبى و ناچیز

 طورى چنانچه كند، مفاسد به مبتال را انسان لباس طرز

 . شود مشهور قدس و زهد به كه دهد ترتیب را لباس

 جانب در يا افراط جانب در چه شهرت، لباس بالجمله،

 از و متزلزل را ضعیفه قلوب كه است امورى از تفريط،

 و ريا و عجب موجب و نمايدمى منخلع اخالق مكارم

 رذائل امّهات از آنها از يك هر كه شود افتخار و كبر

 گردد آن به دلبستگى و دنیا به ركون موجب بلكه نفسانیّه

 قبايح جمیع چشمه سر و خطیئات كلّ رأس آن كه

  از بسیارى به اشاره نیز احاديث در و. است

  90:   ص الصالةآداب                         

 از شريف كافى در چنانچه گرديده، مذكوره امور

 تعالى خداى: »فرمود كه كند نقل صادق حضرت

 آن از هم و.«»« لباس شهرت به باشدمى خشمناك

 بدش، و خوب شهرت،: »فرمود كه نموده نقل حضرت
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 كه است منقول حضرت آن از هم و.«»« است آتش در

 شهرت يكى: شودمى خشمناك شهرت دو از خداوند»

 اللّه صلّى خدا رسول از و.«»« نماز شهرت يكى و لباس،

 دنیا در كه كسى: »فرمود كه شده حديث آله و علیه

 او به ذلّت لباس آخرت در خداوند بپوشد، شهرت لباس

 .«»« پوشاندمى

 است مصلّى لباس آداب از اىپاره در دوم مقام

  است باب دو آن در و

 است لباس طهارت سرّ در اوّل باب

 محضر در حضور و قرب مقام به عروج مقام نماز كه بدان

 محضر در حضور آداب مراعات را سالك و است، انس

 مراتب ادنى از چون و. است الزم الملوك ملك مقدّس

 ملكى صورى بدن و قشر قشر كه نفس، ظهور مراحل و

 و لباب لبّ كه آن، حقايق و مقامات اعلى تا است، آن
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 حاضر چنانچه حق مقدّس محضر در است، قلب سرّ مقام

  و كند استحضار بايد نیز سالك است،

  91:   ص الصالةآداب                         

 محضر به را علن و سرّ ممالك ظاهره و باطنه جنود جمیع

 ذات كه را اماناتى و دهد، ارائه بايد عال و جلّ حق

 احدى تصرّف بدون و صفا و طهارت كمال با مقدّسش

 مرحمت او به جالل و جمال قدرت يد به موجودات از

 را امانات ردّ و كند مقدّس محضر تقديم بايد فرموده

 . بنمايد شده لطف او به چنانچه

 نبايد سالك كه است خطرات بسى حضور ادب در پس،

 ساتر كه را، لباس طهارت و. كند غفلت اىلحظه آن از

 لباسهاى طهارت وسیله بايد است، قشر قشر بلكه قشر

 صورى لباس اين چنانچه كه بداند و دهد، قرار باطنى

 بدن ساتر بدن خود است، ملكى بدن لباس و ساتر

 ولى است موجود اآلن برزخى بدن و ،[است] برزخى
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 او ساتر بدن اين و است دنیائى بدن حجاب و ستر در

 است، نفس حجاب و لباس و ساتر برزخى بدن و است،

 روح و است، روح ساتر قلب و است، قلب ساتر آن و

 غیر الى است، خفیّه لطیفه ساتر آن و است، سرّ ساتر

 و. است عالیه مرتبه ساتر نازله مرتبه هر. مراتب از ذلك

 و موجود اللّه اهل خلّص در گرچه مراتب اين جمیع

 را مراتب آن از بعضى ولى محرومند، آنها از ديگران

 . شودمى همان به اشاره لهذا دارند همه چون

 طهارت به نماز صورت چنانچه كه دانست بايد پس،

 و شیطان رجز كه قذارت و نشود محقق بدن و لباس

 است محضر در ورود موانع از است، رحمان محضر مبعّد

 محضر از شیطان رجز به آلوده بدن و لباس با را مصلّى و

 و معاصى قذارات ندهند، بار انس مقام به و تبعید قدس

 قاذورات و رجز از و شیطان تصرّفات از كه حق نافرمانى

 متلبّس پس. است محضر در ورود موانع از است پلید آن

 اين با و نموده برزخى بدن ساتر تنجیس معاصى، به
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 اين تطهیر و شود، وارد حق محضر به نتواند قذارت

 انسان و. است باطنى نماز صحت و تحقّق شرايط از لباس

 و طهارت و غیبى بدن آن از است، دنیا حجاب در تا

 در قذارت مانعیّت و طهارت شرطیّت و آن لباس قذارت

 آمد بیرون حجاب اين از كه روزى ندارد، اطّالعى آن

 هم در را ظاهر تفرقه بساط الجمع يوم و باطن سلطنت و

 دنیائى مظلمه حجب وراء از حقیقت شمس و پیچید

 حیوانى چشم و باز ملكوتى باطن چشم و گرديد طالع

  تا كه دريابد بصیرت عین با شد، بسته ملكى

  92:   ص الصالةآداب                         

 هزاران به مبتالى و نداشته طهارت او نماز امر آخر

 محضر از تبعید براى آنها از يك هر كه بوده موانع

 كه افسوس هزاران و. بودند مستقلّ سببى حق، مقدّس

 انسان براى اىحیله و جبران براى راهى روز آن در

 است ندامتها و حسرتها ماندمى كه چیزى فقط و نیست

 پايانش كه حسرتهايى ندارد، آخر كه ندامتهايى -
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 و.»« 39: 19 االمْر قُضِىَ اذْ الْحَسْرَةِ يَوْمَ انْذِرْهُمْ وَ:نیست

 طهارت شد، حاصل طهارت را باطنى بدن لباس چون

 آن و. است الزم نیز شیطان رجز از ملكوتى بدن خود

 تلويث يك هر كه است، ذمیمه اخالق ارجاس از تطهیر

 حق قرب بساط از و دور محضر از را انسان و كند باطن

 رحمت از بعید شیطان رجس از نیز آنها و نمايد، مهجور

 خود و بینى خود ذمائم همه مبادى و اصول و. است

 است رأيى خود و نمايى خود و فروشى خود و خواهى

 رأس و اخالقیّه ذمائم از بسیارى مبدأ آنها از يك هر كه

 . است خطیئات از كثیرى

 تقوى لباس و شد فارغ طهارت اين از سالك كه چون و

 الزم كرد، تطهیر شرعى رياضت و نصوح توبه آب به را

 حقیقى ساتر كه قلب تطهیر به كند پیدا اشتغال كه است

 آن قذارت و است بیشتر آن در شیطان تصرّف و است

 نشود آن تطهیر تا و است، ساترها و لباسها ساير به سارى

 مراتبى آن تطهیر براى از و. نگردد میسور ديگر طهارات
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 اشاره اوراق اين مناسبت به آن از بعضى به كه است

 . شودمى

 و خطیئات كلّ رأس كه است، دنیا حبّ از تطهیر يكى،

 قلب در محبّت اين را انسان تا و است، مفاسد تمام منشأ

 محبّت و نشود میسّر برايش حق محضر در ورود است،

 صورت قذارت اين با است، الطّهارات امّ كه الهیّه،

 اولیاء و انبیاء وصیّتهاى و خدا كتاب در شايد و. نگیرد

 اللّه سالم المؤمنین امیر حضرت خصوصا و السالم، علیهم

 پرهیز و آن در زهد و دنیا ترك مثل چیزى كمتر به علیه

 و. باشند داده اهمیّت است، تقوى حقايق از كه آن، از

  اين

 93:   ص الصالةاب                        

 رياضات و نافع علم به جز نشود حاصل تطهیر از مرتبه

 و معاد و مبدأ در تفكّر در همّت صرف و قلبیّه قويّه

 و دنیا خراب و افول در اعتبار به قلب نمودن مشغول
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 أين من علم امرأ اللّه رحم: غیبیّه عوالم سعادت و كرامت

 خلق به اعتماد از تطهیر ديگر و.»« أين إلى و أين فی و

 شرك معرفت اهل نزد بلكه خفىّ، شرك آن كه است

 حق فعلى توحید به شود حاصل تطهیر آن و. است جلىّ

 بايد و. است قلبیّه طهارات جمیع سرچشمه كه عال و جلّ

 باب در تفكّرى قدم و برهانى علم مجرد كه دانست

 كه شود گاه بلكه ندارد، مطلوبه نتیجه فعلى توحید

 كدورت و ظلمت سبب برهانیّه علوم به اشتغال كثرت

 اين در و دارد، باز اعلى مقصد از را انسان و شود قلب

 عقیده به.»« االكبر الحجاب هو العلم: اندگفته مقام

 شايد. توحید علم حتى است عملى علوم جمیع نويسنده

 نیز آن بودن عملى است «تفعیل» كه «توحید» كلمه از

 توحید اشتقاق، مناسبت حسب به كه چه شود، استفاده

 عین در را كثرت جهات و رفتن وحدت به رو كثرت از

 با معنى اين و است، نمودن مضمحلّ و مستهلك جمع

 غريزى توجّه و قلبیّه رياضات به بلكه نیايد، حاصل برهان
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 نموده افاده برهان آنچه از را قلب بايد القلوب مالك به

 به برهان بلى،. شود حاصل توحید حقیقت تا نمود آگاه

 از يكى اين و.»« اللّه اال الوجود فی مؤثّر ال: گويدمى ما

 دست برهان اين بركت به و است،اللّه اال اله المعانى

 كوتاه وجود كبرياى ساحت از را موجودات تصرّف

 ردّ صاحبش به را عوالم ملك و ملكوت و كنیممى

: 2 األَرْضِ وَ السَّمواتِ فیِ ما لَهُحقیقت و كنیممى

 فی الَّذي هُوَ وَ»«83: 36 ءٍشَی كُلِّ مَلَكُوتُ وَبیَدِهِ»«116

 فی وَ إِلهٌ السَّماءِ

  94:   ص الصالةآداب                         

 مطلب اين تا ولى كنیم،مى اظهار را»«84: 43 إِلهٌ األَرْضِ

 از ما نشده، قلب باطنى صورت و نرسیده قلب به برهانى

 مملكت كه ايمان نور از و نرسیديم ايمان حدّ به علم حدّ

 از و. نداريم نصیبى و بهره كند نورانى را ظاهر و باطن

 شامخ مطلب اين بر برهان داشتن با كه است جهت اين

 اهل العین قرّة كه توحید، از و واقعیم تكثیر در باز الهى،
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 اللّه اال الوجود فی مؤثّر ال كوس خبريم، بى است، اللّه

 و كس هر پیش طلب دست و طمع چشم و زنیممى

 : داريم ناكس

 چوبین پاى            بود چوبین استداللیان پاى»         

 بزرگ مقامات از تطهیر اين و«»«بود تمكین بى سخت

 است ديگرى مقامات مقام اين از پس و. است سالكین

 به اوراق اين خالل در شايد و است، خارج ما حدّ از كه

 . آيد پیش آن از ذكرى اللّه شاء ان مناسبت

 است عورت ستر قلبیّه اعتبارات در دوم باب

 مقدّس محضر در حاضر را خود اللّه إلى سالك چون

 خود علن و سرّ و ظاهر و باطن بلكه ديد، عال و جلّ حق

 روايت توحید و كافى از چنانچه يافت، حضور عین را

 روح انّ:فرمود السالم علیه صادق حضرت كه شده

 الشّمس شعاع اتّصال من اللّه بروح اتّصاال الشدّ المؤمن

 .»«بها
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  قوى برهان به بلكه

  95:   ص الصالةآداب                         

 وجود دائره جمیع كه است پیوسته عالیه علوم در متین

 و تعلّق عین شهود منازل ادنى تا غیب مراتب اعلى از

 جلّت مطلق قیّوم به است فقر و تدلّى محض و ربط

 ايُّهَا يامباركه آيه باشد معنى اين به اشاره شايد و عظمته،

: 35. الْحَمید الْغَنِى هُوَ اللَّه و اللَّه الىَ الْفُقَراءُ انْتُمُ النّاسُ

 حاالت از حالى در موجودات از موجودى اگر چه»«15

 قدس عزّ به تعلّق حیثیّات از حیثیّتى و آنات از آنى و

 در و خارج فقر و ذاتى امكان بقعه از باشد نداشته ربوبى

 و باللّه عارف و. گردد داخل غنا و ذاتى وجوب حريم

 لطیفه اين و برهانى حقّ مطلب اين بايد اللّه إلى سالك

 و عقل حدّ از قلبیّه رياضات واسطه به را عرفانیّه الهیّه

 آن تا رساند عرفان حدّ سر به نگاشته قلب لوح در برهان

 و. كند جلوه دلش در آن نور و ايمان حقیقت كه

 و كشف منزل به ايمان حدّ از اللّه اهل و قلوب اصحاب
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 مع خلوت و مجاهده شدّت با آن و. گذارند قدم شهود

 الشريعة مصباح در چنانچه شود، حاصل باللّه عشق و اللّه

 : فرمود السالم علیه صادق حضرت كه گويد

 عن قلبه سهى لو. اللّه مع قلبه و الخلق مع شخصه العارف

 ودائع امین العارف و. إلیه شوقا لمات عین، طرفة اللّه

 على رحمته دلیل و نوره، معدن و اسراره، كنز و اللّه،

 عن غنى قد. عدله و فضله میزان و علومه، مطیّة و خلقه،

 ال و اللّه، سوى له مونس ال و الدّنیا، و المراد و الخلق

 [1. ]اللّه مع اللّه من للّه باللّه اال نفس ال و اشارة ال و نطق

 حضور عین شئون جمیع به را خود چون سالك بالجمله،

 حفظ براى كند باطنیّه و ظاهريّه عورات جمیع ستر ديد،

 چون و. حضور ادب و محضر

__________________________________________________ 

 با دلش و است خلق میان در جسمش عارف» -[ 1]

 غافل خدا از دلش زدن بهم چشم يك اگر. خداست
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 امین عارف و. گردد هالك خدا به شوق شدت از شود

 او، نور معدن خدا، اسرار گنجینه الهى، امانتهاى

 میزان و او علوم حامل خلقش، بر او رحمت راهنماى

 و دنیوى، مرادهاى خلق، از عارف. اوست عدل و فضل

 و ندارد، همدمى خدا جز و جسته نیازى بى دنیا از

 دنیا از و دنیوى، و كندنمى اىاشاره گويد،نمى سخنى

 سخنى و ندارد، همدمى خدا جز و جسته نیازى بى

 به جز كشدنمى نفسى و كندنمى اىاشاره گويد،نمى

 الشريعة، مصباح.« خدا با و خدا از خدا، براى خدا،

 .«المعرفة فى التّسعون، و الخامس الباب»

  96:   ص الصالةآداب                         

 قباحت حق محضر در باطنه عورات كشف كه دريافت

 به است ظاهره عورات كشف از بیشتر فضاحتش و

 ينظر لكن و صوركم، إلى ينظر ال اللّه انّحديث مقتضاى

 .»«قلوبكم إلى
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 احوال و عادات خبائث و اخالق ذمايم باطنه عورات و

 ادب و محضر لیاقت از را انسان كه است خلقیّه رديه

 و ستور هتك از مرتبه اوّل اين و. كندمى ساقط حضور

 . است عورات كشف

 حق غفّاريت و ستّاريّت پرده با اگر كه دانست بايد و

 اسم تحت در و نكند مستور را خود انسان عال و جلّ

 نشود، واقع ستّاريت و غفّاريّت طلب با «غفّار» و «ستّار»

 دنیا حجاب و شد چیده بر كه ملك پرده كه شود بسا چه

 مقرّبین مالئكه محضر در او ستور هتك شد افكنده بر كه

 كه داندمى خدا و گردد، السالم علیهم مرسلین انبیاء و

 و فضاحت و قباحت شود مكشوف كه باطنیّه عورات آن

 . است چقدر رسوائیش و گند

 مكن قیاس عالم اين با را آخرت عالم اوضاع عزيز، اى

 نقمتهاى و نعمتها از يكى ظهور گنجايش را عالم اين كه

 و هاآسمان پهناورى همه با عالم اين. نیست عالم آن

 ملكوت هاىپرده از اىپرده ظهور گنجايش عوالمش
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 رسد چه ندارد، است، همان از هم قبر عالم كه سفلى،

 در و. است آن نمونه قیامت عالم كه اعلى ملكوت به

 در علیه اللّه رضوان ثانى شهید شیخ كه مفصّلى حديث

 نقل علیها اللّه سالم كبرى صدّيقه حضرت از المريد منیة

 اللّه صلّى خدا رسول: »فرمود كه است وارد فرمايدمى

 محشور ما شیعیان علماى همانا: فرمود آله و علیه

 كرامت خلعتهاى از پوشندمى خلعت آنها بر و شوند،مى

 ارشاد در آنها كردن جدّيّت و علومشان كثرت قدر به

 هزار هزار آنها بعضى به كه آن حتّى خدا، بندگان

 يك - فرمايدمى كه آن تا - شود داده نور از خلعت

 آن بر شمس آنچه از است افضل خلعتها آن از رشته

. نعیمش به راجع اين.«»« مرتبه هزار هزار كندمى طلوع

  فیض جناب عذابش، به راجع امّا و

  97:   ص الصالةآداب                         

 كند حديث صدوق مرحوم از الیقین علم در اللّه رحمه

 روايت علیه اللّه سالم صادق حضرت از خود اسناد به كه
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 صلّى خدا رسول به جبرئیل كه حديثى ضمن در كند

 آن از حلقه يك اگر» كه كرد عرض آله و علیه اللّه

 شود، نهاده دنیا بر است ذراع هفتاد طولش كه اىسلسله

 . آن حرارت از شود ذوب دنیا همانا

 هاىآب در بچكد آن ضريع و زقّوم از اىقطره اگر و

 باللّه نعوذ.«»« آن گند از آن اهل میرندمى دنیا، اهل

 . الرّحمن غضب من

 و خبیثه اوصاف كه است الزم را اللّه إلى سالك پس،

 در فانى و كامله اوصاف به تبديل را خود سیّئه اخالق

 مظلمه ارض و حق، كمالیّه اوصاف پايان بى متالطم بحر

 نمايد،و مشرقه بیضاء ارض به تبديل را شیطانیّه طبیعیّه

 و يابد، در خود در را»«69: 39 رَبِهّا بِنُورِ االرْضُ اشْرَقَتِ

 مملكت در را مقدّس ذات جالل و جمال اسماء مقام

 جمال ستر در مقام اين در و نمايد، متحقّق خود وجود

 و كند پیدا اللّه اخالق به تخلّق و شود واقع جالل و

. گردد مستور بكلى همیّه و ظلمات و نفسیّه تعیّنات مقابح
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 حق خاصّه عنايات مورد شد، متحقّق مقام بدين اگر و

 او از خود خاص خفىّ لطف با و گردد واقع جالله جلّ

 به را او خود كبرياى پرده تحت در و فرمايد دستگیرى

 نشناسد كسى را او خودش جز كه گرداند مستور طورى

 قبابى تحت اولیائى انّ:نشناسد را كسى حق جز نیز او و

 .»«غیرى يعرفهم ال

 در بسیار اشارات اهلش براى الهى مقدّس كتاب در و

 آمَنوا الَّذينَ وَلِىُّ اللَّه:فرمايد چنانچه دارد، خصوص اين

 معرفت اهل.»« 257: 2 النّوُر الَى الظُّلُماتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ

 خلقیّه تعیّنات جمیع كه دانندمى حسنى سابقه اصحاب و

 به مگر نشود حاصل مطلق نور و ظلمات عینیّه كثرات و

  و اضافات اسقاط

  98:   ص الصالةآداب                         

 چون و. است سالك طريق بتهاى كه تعیّنها شكستن

 در منطمس و مضمحل صفیّه و و فعلیّه كثرات ظلمات
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 حضور و گرديده عورات جمیع ستر شد، جمع عین

 مقام اين در مصلّى و يافته، تحقّق تامّ وصول و مطلق

 و. است حق صلوة به مصلّى است، حق به مستور چنانچه

 بدين آله و علیه اللّه صلّى رسل ختم معراج صلوة شايد

 . العالم اللّه و. مدارج و مقامات بعض در بوده طريق

 ازين:السالم علیه الصّادق قال الشّريعة، مصباح عن:وصل

 اللّه قال. االيمان انعمه و التّقوى، لباس للمؤمنین اللّباس

 اللّباس امّا و.«خیر ذلك التّقوى لباس و:»جلّ و عزّ

 هی و. آدم بنى عورات يستر اللّه، من فنعمة الظّاهر،

. غیرهم يكرم لم( ع) آدم ذرّيّة عباده بها اللّه اكرم كرامة

 خیر و. علیهم اللّه افترض ما الداء آلة للمؤمنین هی و

 من يقرّبك بل جلّ، و عزّ اللّه عن يشغلك ال ما لباسك

 و العجب إلى فیها يحملك ال و طاعته، و ذكره و شكره

 آفات من فانّها الخیالء، و المفاخرة و التّزيّن و الرّئاء

 ثوبك، لبست فاذا القلب، فی القسوة مورثة و الدّين،
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 البس و. برحمته ذنوبك علیك تعالى اللّه ستر فاذكر

 .بثوبك ظاهرك البست كما بالصّدق، باطنك

 الطّاعة، ستر فی ظاهرك و الرّهبة ستر فی باطنك لیكن و

 اللّباس اسباب خلق حیث جلّ و عزّ اللّه بفضل اعتبر و

 لتستر االنابة و التّوبة أبواب فتح و الظّاهرة، العورات لتستر

 تفضح ال و. السّوء اخالق و الذنوب من الباطن عورات بها

 بعیب اشتغل و. منه اعظم علیك اللّه ستر حیث احدا

 .امره و حاله يعینك ال عمّا اصفح و نفسك،

 برأس يتّجر و غیرك، لعمل عمرك تفنى ان احذر و

 من الذّنوب نسیان فانّ. نفسك تهلك و غیرك مالك

 العقوبة اسباب اوفر و العاجل، فی تعالى اللّه عقوبة اعظم

 معرفة و تعالى اللّه بطاعة مشتغال العبد دام ما و. اآلجل فی

 عن بمعزل فهو اللّه، دين فى يشین ما ترك و نفسه عیوب

 بجواهر يفوز جلّ، و عزّ اللّه رحمة بحر فی خائض اآلفات

 جاهال لذنوبه ناسیا دام ما و. البیان و الحكمة من الفوائد

 .»«ابدا اذا يفلح ال قوّته، و حوله إلى راجعا لعیوبه
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  اىاندازه تا سابقه بیانات به مراجعه از چه اگر

  99:   ص الصالةآداب                         

 شبه عنوان به ولى گردد، روشن شريف حديث مقاصد

 موجب نمودن آن اشارات بعضى به اشارت ترجمه

 : فرمايدمى. است قلوب صفاى

 و است، تقوى لباس مؤمنین براى لباسها ترينمزيّن

 چنانچه است، ايمان لباس آنها براى لباس نرمترين

 لباس بهترين تقوى لباس: »فرمايد تعالى خداى

 ستر كه خداست نعمتهاى از ظاهر، لباس اما و.«»« است

 آدم ذرّيه خاص كرامت اين و. كند آدم بنى عورت

 نفرموده، عطا موجودات ديگر به و[ است] السالم علیه

 الهیه واجبات اداء صرف را نعمت اين نیز مؤمنین ولى

 ياد از را تو كه است آن تو لباس نیكوترين و. نمايند

 و شكر به بلكه ننمايد، غیر به مشغول و نكند غافل خدا

 هیئت و ماده در بايد پس. كند نزديك طاعتش و ذكر
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 حق قدس ساحت از بعد و غفلت موجب آنچه از لباس

 كلیّه در بلكه لباسها در كه بدانى و كنى، احتراز است

 به و غافل حق از را انسان كه است امورى عاديّه امور

 نمايد بدى تأثیرات تو ضعیف قلب در و كند مشغول دنیا

 همه كه كند مبتال كبر و فخريّه و تزيّن و ريا و عجب به و

 . است قلب قساوت باعث و است دين آفات

 حق كه بیاور ياد به پوشیدى، را ظاهر لباس چون و

 و. فرموده ستر را تو گناهان خود رحمت پرده با تعالى

 از نمودى، ملبّس ظاهر لباس به را ظاهرت چنانچه

 لباس به را خود باطن و مكن غفلت باطنى لباسهاى

 و خوف ستر در را خويش باطن بايد و. نما ملبّس راستى

 از و دهى، قرار طاعت ستر در را خود ظاهر و رهبت

 لطف را ظاهر لباس كه گیرى عبرت تعالى حقّ فضل

 و كنى، مستور آن به را خود ظاهره عیوب كه فرموده

 تا فرموده مفتوح تو روى به را انابه و توبه ابواب

 آن به است بد خلقهاى و گناهان كه را باطنیّه عورتهاى
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 رسوا را تو حق چنانچه را، احدى مكن رسوا و. بپوشانى

 عیب به اشتغال و. است اعظم كه چیزهايى در نفرموده

 نظر صرف و شود، باز تو به اصالح در تا كن پیدا خود

 از باش حذر بر و. را تو نكند اعانت كه چیزهايى از كن

  عمر اينكه

  100:   ص الصالةآداب                         

 تو اعمال نتیجه و ديگران، عمل براى كنى فانى را خود

 ديگران تو المال رأس با و شود، نوشته ديگران دفتر به

 كه زيرا اندازى، هالكت به را خود و نمايند، تجارت

 كه است عقوباتى بزرگترين از خويش گناه فراموشى

 اصالح به كه چه كند، مبتال را انسان دنیا در تعالى حق

 در است عذاب اسباب وافرتر از و نكند، قیام نفس

 و جلّ حق طاعت به اشتغال بنده كه مادامى و. آخرت

 و است خويش عیبهاى شناختن به مشغول و دارد عال

 از خدا، دين در است عیب كه است چیزهايى تارك

 ورغوطه حقّ رحمت درياى در و است كنار بر آفات
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 مادامى و. بیان و حكمت گوهرهاى به شود فائز و است،

 نداند را خود عیوب و را خود گناهان كند فراموش كه

 او براى رستگارى كند، اعتماد خود قوّه و حول به و

 . نشود حاصل هرگز

  101:   ص الصالةآداب                         

 است مصلّى مكان قلبیه آداب در سوم مقصد

  است فصل دو آن در و

 است مكان معرفت در اوّل فصل

 وجوديّه نشآت حسب به را اللّه إلى سالك كه بدان

 آداب آنها از يك هر براى از كه است هايىمكان

 صلوة به نشود محقق بدانها سالك تا كه ايست مخصوصه

 . نگردد نائل معرفت اهل

 مكان كه است دنیاويّه ظاهره مرتبه و طبیعیّه نشئه اوّل،

 و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قال.است طبیعت ارض آن

 .»«طهورا و مسجدا االرض لی جعلت:سلم و آله
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 خود قلب به كه آنست ادب مرتبه اين در را سالك

  بفهماند

  102:   ص الصالةآداب                         

 اعالى محلّ از نفس هبوط و غیبیّه نشئه از او نزول كه

 از سافلین أسفل به او ردّ و طبیعت سفالى ارض به ارفع

 به عروج و اللّه إلى اختیارى سلوك براى تقويم احسن

 است، ربوبیّت جناب و اللّه فناء به وصول و قرب معراج

 باشدمى است، اللّه اهل مقصد نهايت و خلقت غايت كه

.»« اين إلى و اين فی و اين من علم امرأ اللّه رحم -

 دار در و آمده اللّه كرامت دار از بداند بايد سالك

. رفت خواهد اللّه جزاء دار به و است واقع اللّه عبادت

 سالك پس،. اللّه إلى و اللّه فی و اللّه من: گويد عارف

 دار كه بچشاند روح ذائقه به و بفهماند خود به بايد

 مقصد همین براى او و است حق عبادت مسجد طبیعت
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 عظمته جلّت تعالى حق چنانچه آمده، نشئه اين در

 و»«56: 51. لِیَعْبُدون اال االنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ:فرمايد

 را خود و يافت عبادت مسجد را طبیعت دار چون

 غیر از و قیام آن آداب به بايد دانست، آن در معتكف

 نشود خارج عبوديّت مسجد از و شود، صائم حق تذكّر

 كند عود شد، حاجت قضاى چون و حاجت، قدر به مگر

 كه نكند پیدا غیر به دلبستگى و نگیرد انس حق غیر با و

 باللّه عارف و. است اللّه بباب عكوف آداب خالف هااين

. نیايد درست نوشتن به كه است حاالتى مقام اين در را

 در مستغرق و انسانیّت فطرت از خارج نويسنده چون و

 از حقیقت و حق از عارى و طبیعت ظلمانى مسجور بحر

 است آن بهتر است، عارى عارفان و سالكان مقامات همه

 و قدرته جلّت حق محضر در را خود اين از بیش كه

 شكواى و بگذرد، مقام اين از و نكند مفتضح او خاصّان

 به شايد برد، الجالل ذى مقدّس درگاه به را امّاره نفس

 بقیه و شود او از دستگیرى شامله رحمت و عمیم لطف
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 تَغْفِرْ لَمْ انْ وَ انْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا.گردد سبق ما جبران عمر

 .»« 23: 7 الْخاسِرين مِنَ لَنَكوُنَنَّ تَرْحَمْنا وَ لَنا

  103:   ص الصالةآداب                         

 و ملكیّه جنود كه باطنه و ظاهره قواى مرتبه دوم، مقام

 انسان طبیعت ارض آنها محل كه است نفس ملكوتیّه

 مقام اين در را سالك و. باشد كالبد و بنیه اين كه است

 طبیعت ارض كه بفهماند قلب باطن به كه است آن ادب

 رحمانیّه جنود گاهسجده و است ربوبیّت مسجد خود

 پلید ابلیس تصرّف قاذورات به را مسجد پس، است،

 ندهد قرار ابلیس تصرّف تحت در را الهیّه جنود و ننمايد

 از و گردد روشن ربّ نور شروق به طبیعت ارض تا

. آيد بیرون ربوبیّت ساحت از بعد كدورت و ظلمت

 مسجد در معتكف را خود ملكوتیّه و ملكیّه قواى پس،

 قوا با و كند، معامله مسجديّت نظر به بدن با و داند، بدن

 تكلیف مقام اين در و. نمايد رفتار اللّه بفناء عكوف نظر به

 آن طهارت و مسجد تنظیف كه زيرا است، بیشتر سالك
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 در معتكفان آداب چنانچه است، خودش عهده به نیز

 . است متكفّل خود نیز را مسجد اين

 آن، محلّ كه است سالك قلبیه غیبیّه نشئه سوّم، مقام و

 خود خالقیّت و انشاء به كه است نفس غیبى برزخى بدن

 است آن ادب مقام اين در را سالك و. شود پیدا نفس

 بسیار ديگر مقامات با مقام اين كه بچشاند خود به كه

 است، سلوك مهمّات از مقام اين حفظ و است متفاوت

 همه او فساد با و است درگاه معتكفان امام قلب كه زيرا

 عالم قلب.»« العالم فسد العالم فسد اذا - شوند فاسد آنها

 اين در و. است كبیر عالم قلب عالم و است، صغیر عالم

 كه زيرا مقام، دو آن از گردد بیشتر سالك تكلیف مقام

 است ممكن و شده، تكلیف خودش به نیز مسجد بناى

 تفريق و كفر و ضرار مسجد مسجدش نخواسته خداى

 جايز حق عبادت مسجد چنین در و باشد، مسلمین بین

 مسجد سالك چون و. باشد الزم آن تخريب و نباشد

 واليت يد و رحمانى تصرّف دست با را الهى ملكوتى
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 قذارات جمیع از را مسجد آن خود و كرد تأسیس مأبى

  و

 104:   ص الصالةآداب                         

 گرديد، معتكف آن در و نمود تطهیر شیطانى تصرّفات

 خارج مسجد به عكوف از را خود كه كند مجاهده بايد

 از چون و. كند پیدا مسجد صاحب فناء به عكوف و كند

 رفت، بیرون خودى قید از و شد پاك خود به عالقه

 حق و گردد ربوبیّت مسجد بلكه شود، حق منزلگاه خود

 از مسجد آن در ذاتیّه ثمّ اسمائیّه، ثمّ فعلیّه، تجلّیات به

 سبّوح:يقول است، ربّ نماز ثنا اين و كند، ثنا خود

 .»«الرّوح و المالئكة ربّ قدّوس

 ديگر مهمّ سلوك مقامات همه در را اللّه إلى سالك و

 غايت بلكه نباشد روا وجه هیچ به آن از غفلت كه است

 است آن آن و است، مهمّ همین آن لباب لبّ و سلوك

 نشود، غافل حق ذكر از مقامات و حاالت جمیع در كه
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 و كند طلب را اللّه معرفة عبادات و مناسك جمیع از و

 از را او كرامت و نعمت و باشد خداجو مظاهر همه در

 استدراج نوع يك اين كه ندارد باز خلوت و صحبت

 . است

 اللّه معرفت را مناسك و عبادات باطن و روح بالجمله،

 علقه بلكه تا كند محبوب جستجوى آنها در و داند

 مورد و گردد مستحكم قلبش در محبوبیّت و محبّیّت

 . گردد سرّيّه مراودات و خفیّه عنايات

 اذا:السالم علیه الصّادق قال الشريعة، مصباح فى:وصل

 ملك باب قصدت قد انّك فاعلم المسجد، باب بلغت

 اال لمجالسته يؤذن ال و المطهّرون، اال بساطه يطأ ال عظیم،

 هیبة، الملك خدمة بساط إلى القدوم فهب. الصّديقون

 ما على قادر انّه فاعلم،. غفلت ان عظیم خطر على فانّك

 علیك عطف فانّ: بك و معك الفضل و العدل من يشاء

 علیها لك اجزل و الطّاعة يسیر منك قبل فضله، و برحمته

 االخالص و الصّدق باستحقاق طالبك ان و كثیرا، ثوابا
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 فعّال هو و كثرت، ان و طاعتك وردّ حجبك بك، عدال

 و انكسارك و تقصیرك و بعجزك اعترف و. يريد لما

 به، المؤانسة و للعبادة توجّهت قد فانّك. يديه بین فقرك

 اسرار علیه يخفى ال انّه لتعلم و علیه، اسرارك اعرض و

 كن و. عالنیتهم و اجمعین الخلق

  105:   ص الصالةآداب                         

 شاغل كلّ عن قلبك اخل و. يديه بین عباده كافقر

 و. االخلص و االطهر اال يقبل ال فانّه ربّك، عن يحجبك

 حالوة ذقت فان. اسمك يخرج ديوان اىّ من انظر

 و رحمته بكأس شربت و مخاطباته لذيذ و مناجاته

 صلحت فقد اجابته، و علیك اقباله حسن من كراماته

 وقوف فقف اال و االمان، و االذن فلك فادخل، لخدمته،

 علیه قضى و االمل عنه قصر و الحیل عنه انقطع من

 االلتجاء صدق قلبك من جلّ و عزّ اللّه علم فان. االجل

 وفّقك و اللّطف، و الرّحمة و الرّأفة بعین إلیك نظر إلیه،

 لعباده الكرامة يحبّ كريم فانّه يرضى، و يحبّ لما
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 قال. مرضاته لطلب بابه على المحترقین إلیه المضطرّين

: 27.« السُّوء يَكْشِفُ وَ دَعاهُ اذا المُضْطرَّ يُجیبُ امَّنْ:تعالى

62»« 

 

 براى است جامع دستورى شريف كالم اين چون و

 نقل بتمامه اللّه، إلى سلوك ارباب و معرفت اصحاب

 . آيد حاصل حالى آن در تدبّر از تا نمودم

 رسیدى، مسجد در به چون كه است آن فرموده محصل

 چه قصد و رسیدى بارگاهى چه در كه آى خود به

 عظیم سلطان درگاه در كه بدان. نمودى درگاهى

 نگذارد پاى كسى او قرب بساط به كه رسیدى الشّأنى

 شیطانیّه اخباث و طبیعت عالم ارجاس از كه آن مگر

 مگر ندهند را او با مجالست اذن و باشد، پاكیزه و پاك

 جمیع از خلوص و صفا و صدق روى از[ كه] كسانى به

 پس،. باشند زده قدم او با باطن و ظاهر شرك انواع
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 نظر در را الهى جالل عزّت و هیبت و موقف عظمت

 كه گذار انسش بساط و قدس بارگاه به قدم سپس آور،

 شكندمى سر كه باش خبر با» واقعى بزرگى مخاطره در

 مطلق قادر كه شدى وارد بارگاهى در«.»« ديوارش

 به يا: كندمى اجرا مملكتش در بخواهد چه هر و است

 و فرمايد حساب در مناقشه و كندمى رفتار تو با عدالت

 و شوى درگاه محجوب نمايد، اخالص و صدق مطالبه

 توجّهى عطف اگر و شود، ردّ باشد بسیار چه هر طاعاتت

 را تو قیمت بى ناچیز طاعت رحمتش، و فضل به فرمايد

 . كند مرحمت بزرگ ثواب و فرمايد قبول

  106:   ص الصالةآداب                         

 به كن اعتراف دانستى، را موقف عظمت كه اكنون پس،

 عبادت متوجّه كه اكنون و. خويش فقر و تقصیر و عجز

 از را خود قلب دارى، او با مؤانست خیال و شدى او

 كندمى محجوب جمیل جمال از را تو كه غیر به اشتغال

 است شرك و قذارت غیر به اشتغال اين كه كن، فارغ
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 و. را خالص پاكیزه قلب مگر نفرمايد قبول تعالى حق و

 شیرينى و را حق مناجات حالوت يافتى خود در اگر

 كراماتش و رحمت جام از و چشیدى را خدا ذكر

 ديدى، خود در را اجابتش و اقبال حسن و نوشیدى

 شو داخل پس شدى، مقدّسش خدمت سزاوار كه بدان

 را حاالت اين خود در اگر و. امانى در و مأذونى كه

 مضطرّى همچون كن وقوف رحمتش درگاه به نديدى،

 به و دور آرزوها از و است منقطع او از هاچاره تمام كه

 خود مسكنت و ذلت عرض چون و. است نزديك اجل

 صدق تو از و نمودى پیدا التجاء او باب به و كردى را

 از و كند نظر تو به رأفت و رحمت چشم به ديد، صفا و

 رضاى تحصیل به موفّق را تو و فرمايد دستگیرى تو

 و است كريم مقدّس ذات آن كه زيرا فرمايد، خويش

 چنانچه دارد، دوست اشبیچاره بندگان به را كرامت

: 27. السُّوء يَكْشِفُ وَ دَعاهُ اذا الْمُضْطَرَّ يُجیبُ امَّنْ:فرمايد

62»« 
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 است مكان اباحه آداب بعض در دوم فصل

 و مقامات حسب به را مكان مراتب چون اللّه إلى سالك

 آنها اباحه قلبیّه آداب در فهمید، خود وجوديّه نشآت

 پلید ابلیس غاصبانه تصرّفات از او نماز تا بكوشد بايد

 صوريّه آداب به اولى مرتبه در پس،. شود خارج

 ذرّ عالم سابقه عهود به وفا و كند قیام بندگى و عبوديّت

  دست و بنمايد المیثاق يوم و

  107:   ص الصالةآداب                         

 با تا كند دور خود طبیعت ملك از را ابلیس تصرّف

 در تصرّفاتش و نمايد پیدا محابّه و مراوده بیت صاحب

 كه گويد ذوق اهل از بعضى. نباشد غاصبانه طبیعت عالم

 احِلَّتْ بِالعُقوُدِ اوْفوُا آمَنوُا الَّذينَ ايُّهَا ياشريفه آيه معنى

 كه است آن باطن، حسب به»«1: 5. االنْعام بَهیمَةُ لَكُمْ

 و. است واليت عهد به وفاء به موقوف انعام بهیمه حلّیّت

 امام از ارض جمیع كه است وارد شريفه احاديث در
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 معرفت اهل و.»« هستند آن غاصب شیعیان غیر و است

 و غیب مدارج و وجود ممالك جمیع مالك را امر ولىّ

 روا امام اذن بى آن در را كسى تصرّف و دانند شهود

 . ندارند

 او تصرّفات و است اللّه عدوّ لعین ابلیس: گويد نويسنده

 غاصبانه و جائرانه طبیعت عالم در ابلیسى تصرّف هر و

 تصرّفات تحت از را خود اگر اللّه إلى سالك پس، است،

 و مكان و گردد رحمانى تصرّفش كرد، بیرون پلید آن

 هر به و. شود پاكیزه و مباح او منكح و مطعم و ملبس

 حلّیّت از شود، واقع ابلیس تصرّف تحت در كه اندازه

 اعضاء اگر پس: يابد دست آن در شیطان شرك و بیفتد

 ابلیسیّه اعضاء شد، واقع ابلیس تصرّف در انسان ظاهره

 قواى عكوف چنانچه شود، حق مملكت غاصب و شود

 آن كه است عادالنه و مباح وقتى بدن مسجد در ملكوتیّه

 حقّ را ابلیس جنود اال و باشد، رحمانى جنود از قوا

 تعالى حق ملك كه انسانى، بدن مملكت در تصرّف
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 از را شیطان تصرّف دست چون و. باشدنمى است،

 نمود كوتاه است، حق خاص منزلگاه كه قلب، مملكت

 حق غیر و نمود حق تجلّیات براى خالص را خود قلب و

 و ظاهره مساجد نداد، راه آن در است راه ابلیس كه را

 صلوة و گردد او براى مباح ملكوتیّه و ملكیّه امكنه و باطنه

 مسجد طهارت وزان بدين و. گردد معرفت اهل صلوة او

 . گردد معلوم نیز

  108:   ص الصالةآداب                         

 است وقت قلبیه آداب در چهارم مقصد

  است فصل دو آن در و

 اوّل فصل

 قوت قدر به را مراقبه اصحاب و معرفت اهل كه بدان

 به آنها اشتیاق و ربوبیّت مقدّس مقام به آنها معرفت

 كه صلوات، اوقات از اسمه، عزّ بارى حضرت مناجات
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 و مراقبت است، حق با مالقات میعاد و مناجات میقات

 . هست و بوده مواظبت

 حسن دلباخته و عاشق و جمیل جمال مجذوب كه آنان

 الست پیمانه از و سرمست محبّت جام از و ازلند

 وجود اقالیم از چشم و رسته جهان دو هر از بیخودند،

 دوام آنها براى اند،پیوسته اللّه جمال قدس عزّ به و بسته

 و مشاهدت و فكر و ذكر از اىلحظه و است حضور

 . نیستند مهجور مراقبت

  109:   ص الصالةآداب                         

 و فواضلند و فضائل ارباب و معارف اصحاب كه آنان و

 مناجات به را چیزى الطّینةاند، كريم و النّفس شريف

 را او خود حق مناجات و خلوت از و نكنند اختیار حق

 تذكّر در همه را معرفت و فضیلت و شرف و عزّ و طالبند

 و كنند عالم به توجّه اگر اينان. دانند حق با مناجات و

 عالم در و باشد، عارفانه آنها نظر اندازند، كونین به نظر
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 و حق جلوه را موجودات تمام و طلبند حق و جو حق

 عالم همه كه عالم همه بر عاشقم» - دانند جمیل جمال

 دل و جان به را صلوات اوقات اينان.«»« اوست از

 و كشند، انتظار حق با مناجات وقت از و كنند مواظبت

 آنها دل. كنند مهیّا و حاضر حق میقاتگاه براى را خود

 محضر احترام و طلبند را حاضر محضر از و است حاضر

 با معاشرت و مراودت را عبوديّت و كنند، حاضر براى را

 باب اين از عبادت براى آنها اشتیاق و دانند مطلق كامل

 . است

 كرامات شیفته و آخرت عالم و غیب به مؤمن كه آنان و

 و بهشتى ابدى نعمتهاى و اندجالله جلّ حق حضرت

 داثره حظوظ با را سرمدى دائمى بهجتهاى و لذّتها

 در نیز نكنند، مبادله مشوبه موقّته ناقصه لذائذ و دنیاويّه

 را خود قلوب است اخرويّه نعم بذر كه عبادات وقت

 امر به قیام اشتیاق و دلچسبى روى از و نمايند حاضر

 و نتايج حصول وقت كه صلوات، اوقات از و كنند،
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 نعم به را چیزى و كشند، انتظار است، ذخاير كسب

 عالم از آنها قلب چون نیز اينان. نكنند اختیار جاويدان

 لذّات و همیشگى نعم به قلبى ايمان و است خبر با غیب

 غنیمت را خود اوقات آوردند، آخرت عالم دائمه

 الجَنَّةِ اصْحابُ اولئكَ.نكنند خود اوقات تضییع و شمارند

 طوايف اين82: 2. خالِدوُن فیها النِعْمِةِهُمْ اربابُ و82: 2

 نیز عبادات خود نشد، ذكر كه ديگر بعض و شد، ذكر كه

 معارف و آنها مراتب حسب به است لذّاتى آنها براى

 ولى. نیست وجه هیچ به آنها براى تكلیف كلفت و آنان،

  بسته و امانى و آمال گرفتار هاىبیچاره ما

  110:   ص الصالةآداب                         

 مسجور بحر در رفتگان فرو و هوس و هوى زنجیرهاى

 به عشق و محبّت از بويى نه كه طبیعت عالم ظلمانى

 را فضیلت و عرفان از لذّتى نه و رسیده روحمان شامّه

 نه و عیانیم و عرفان اصحاب نه چشیده، قلبمان ذائقه

 كلفت و تكلیف را الهیّه عبادات. اطمینان و ايمان ارباب
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 تكلّف و سربار را الحاجات قاضى با مناجات و دانیم

 به ركون است، حیوانات معلف كه دنیا، جز. شماريم

 ظالمان معتكف كه طبیعت، دار به جز و نداريم چیزى

 . نداريم تعلّقى است،

 روح ذائقه و كور جمیل جمال از قلبمان بصیرت چشم

 . است مهجور عرفان ذوق از

 و محبّت اصحاب خالصه و معرفت اهل حلقه سر بلى،

. فرمايد »«يسقینى و يطعمنى ربّى عند ابیت حقیقت

 انس الخلوت دار در كه است بیتوته چه اين خدايا،

 است شراب و طعام چه اين و. بوده تو با را( ص) محمّد

 از و چشاندى را شريف موجود اين خود دست با كه

 لى:فرمايد كه رسد را سرور آن. وارهاندى عوالم همه

 .»«مرسل نبىّ ال و مقرّب ملك يسعه ال وقت اللّه مع

 وقت يا است؟ آخرت و دنیا عالم اوقات از وقت اين آيا

 روز چهل است؟ الكونین طرح و «قوسین قاب» خلوتگاه
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 نايل حق میقات به و گرفت موسوى صوم كلیم موسى

 با.»« 142: 7 لَیْلَةً اربَعینَ رَبِّهِ میقاتُ تَمَّ:فرمود خدا و شد

 احمدى وقت با و نرسد محمّدى میقات به وصف اين

 در السالم علیه موسى به. نكند پیدا تناسب

 را آن و رسید، خطاب»«12: 20 نَعْلَیْك فَاخْلَعْمیعادگاه

 به امر ختمى رسول به و كردند، تفسیر «اهل محبت» به

 دم كه است اىجذوه سرّ اين از قلب در. شد على حبّ

 . مجمل اين از بخوان مفصّل حديث خود تو نزنم، او از

  111:   ص الصالةآداب                         

 وقت از مواظبت در دوم فصل

 وقت اين مقدور مقدار و میسور قدر به نیز تو عزيز، اى

 و كن، قیام آن قلبیّه آداب به و شمار غنیمت را مناجات

 و اخروى و ابدى حیات مايه كه بفهمان خود قلب به

 غیر كرامات المال رأس و نفسانیّه فضائل سرچشمه

 با مناجات و است حق با مؤانست و مراودت به متناهیه
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 دست با شده ساخته روحانى معجون كه نماز خصوصا او،

 و جامعتر عبادات جمیع از و است حق جالل و جمال

 محافظت االمكان حتّى آن اوقات از پس،. است كاملتر

 آن در كه كن انتخاب را آن فضیلت اوقات و. كن

 اشتغاالت و. نیست اوقات ديگر در كه است نورانیّتى

 اين و. كن قطع بلكه كن كم اوقات آن در را خود قلبیّه

 كنى معیّن و موظّف را خود اوقات اينكه به شود حاصل

 وقتى است، تو ابدى حیات متكفّل كه نماز، براى و

 ديگرى كارهاى وقت آن در كه كنى تعیین خاصّ

 امور با را نماز و نباشد، تعلّقاتى را قلب و باشى نداشته

 حاضر و راحت را قلب بتوانى تا مده قرار مزاحم ديگر

 . كنى

 السالم علیهم معصومین احوال در وارده احاديث اكنون

 حاالت در تدبّر به كه آن تا كنممى ذكر اقتضا قدر به را

 عظمت شايد و آيد، حاصل تنبّهى بلكه بزرگواران آن
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 از و كند ادراك قلب را مقام خطر و اهمّیّت و موقف

 . برخیزد غفلت خواب

 نقل آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول زنهاى از بعضى از

 صحبت ما با آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه شده

 نماز وقت چون كرديم،مى صحبت او با ما و كردمى

 را او ما و شناختنمى را ما او گويى شد،مى حاضر

 از كردمى پیدا خدا به كه اشتغالى براى شناختیم،نمى

  از و.»« چیز هر

  112:   ص الصالةآداب                         

 چون كه شده روايت علیه اللّه صلوات امیر حضرت

. شدمى متزلزل و پیچیدمى خود به شد،مى نماز وقت

 يا را تو است حالى چه اين حضرت آن به كردند عرض

 خداى كه امانتى وقت آمد: »فرمودمى. المؤمنین امیر

 ابا و زمینها و هاآسمان بر را آن داشت عرضه تعالى

 بن سیّد و.«»« آن از ترسیدند و آن حمل از كردند
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 كه فرموده نقل السّائل فالح در[ سرّه قدّس] طاوس

 گرفتمى وضو وقتى السالم علیه حسین امام حضرت

 . لرزيدمى مفاصلش و كردمى تغییر رنگش

 است سزاوار: »فرمود پرسیدند، حضرت آن از سبب

 عرش صاحب دست دو بین كرد وقوف كه كسى براى

 از و.«»« بلرزد مفاصلش و شود زرد رنگش كه اين

 منقول طور همین السالم علیه حسن امام حضرت

 شده روايت السالم علیه سجاد امام حضرت از و.»« است

 شد گفته. شدمى زرد رنگش شد،مى وضو وقت وقتى كه

 وضو وقت شودمى شما عارض كه است حال چه اين

 «»«ام؟ايستاده كى دست دو بین دانیدنمى: »فرمودمى

 مهجور محجوب قلب به و كنیم، تفكّر قدرى اگر نیز ما

 بارگاه در حضور اوقات صلوات اوقات كه بفهمانیم خود

 حق كه است اوقاتى است، الجالل ذى حضرت قدس

 ضعیف بنده است مطلق عظیم و الملوك مالك كه تعالى

 الكرامه دار به و فرموده دعوت خود مناجات به را ناچیز
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 سرور و ابدى سعادتهاى به فوز تا داده دخول اذن خود

 به صلوة وقت دخول از كند، پیدا دائمى بهجتهاى و

 قلب اگر و. داشتیم سرور و بهجت خود معرفت مقدار

 عظمت، فهم مقدار به كند مقام خطر و عظمت استشعار

 اولیاء قلوب چون و. شودمى حاصل خشیت و خوف

  حسب به است متفاوت آنها حاالت و مختلف

  113:   ص الصالةآداب                         

 رحمت، و عظمت استشعار و قهريّه و لطفیّه تجلّیات

 را آنها جمال و رحمت استشعار و مالقات اشتیاق گاهى

 و. گويند »«بالل يا ارحنا و كند وادار بهجت و سرور به

 خود از را آنها سلطنت و قهر و عظمت به تجلّیات گاهى

 . دهد دست آنها براى رعده و رعشه و كند خودبى

 خود كه آنست اوقات قلبیّه آداب ضعیف، اى بالجمله،

 و آخرت و دنیا مالك حضور به ورود براى كنى مهیّا را

 نظرى با پس، عال، و جلّ حق حضرت با مكالمه و مخاطبه
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 كن خود نوائى بى و ذلّت و بیچارگى و ضعف به توجّه

 جلّت مقدّس ذات كبرياى و جالل و بزرگى و عظمت و

 بارگاه در مقرّبین مالئكه و مرسلین انبیاء كه عظمته

 و عجز به اعتراف و شوند خودبى خود از عظمتش

 دل به و كردى را نظر اين چون و كنند، ذلّت و مسكنت

 خود عبادات و خود و كند خوف استشعار دل فهماندى،

 كمال و رحمت سعه به توجّه نظرى با و. شمارد ناچیز را

 كه كن مقدّس ذات آن رحمانیّت احاطه و عطوفت

 و آلودگى همه با خود قدس بارگاه به را ضعیفى بنده

 فرو تشريفات همه با را او و داده، بار دارد كه بیچارگى

 و آسمانى كتابهاى نمودن نازل و فرشتگان فرستادن

 مجلس به دعوت السالم علیهم مرسلین انبیاء فرستادن

 براى از استعدادى سابقه كه آن بدون فرموده خود انس

 براى حضور و دعوت اين در يا باشد، بیچاره ممكن

 السالم علیهم انبیاء و اللّه مالئكة يا - باللّه نعوذ - حضرتش

 . بشود تصوّر سودى

http://www.i20.ir/


230 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 استشعار و شود حاصل انسى توجّه اين با را قلب البتّه

 و رجاء و خوف قدم با پس،. كندمى امیدوارى و رجاء

 عدّه و عدّه و كن، حضور مهیّاى را خود رهبت و رغبت

 خجل قلب با كه آنست آن عمده كه كن، مهیّا را حضور

 بیچارگى و ضعف و ذلّت و انكسار استشعار و جل و دل و

 محضر اليق وجه هیچ به را خود و شوى، محضر وارد

 دخول اذن و نشمارى، عبوديّت و عبادت اليق و ندانى

 عمیم و رحمت شمول از فقط را عبوديّت و عبادت در

  حضرت لطف

  114:   ص الصالةآداب                         

 نصب را خود ذلّت اگر كه بدانى، قدرته جلّت احديّت

 ذات براى تواضع دل و جان به و كردى خود عین

 و ناچیز را خود عبوديّت و خود و نمودى حق مقدّس

 را تو و فرمايد تلطّف تو با تعالى حق دانستى، ارزش بى

 . فرمايد مخلّع خود كرامات به و كند مرتفع
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  115:   ص الصالةآداب                         

 است استقبال آداب بعض در پنجم مقصد

  است فصل دو آن در و

 است استقبال جملى سرّ در اوّل فصل

 : است امر دو از متقوّم استقبال ظاهر كه بدان

 جمیع از است ظاهر وجه صرف آن و. مقدّمى يكى،

 . متشتّته جهات

 امّ كه كعبه به است وجه به استقبال آن و. نفسى ديگر، و

 . است ارض بسط مركز و القرى

 اسرارى بلكه سرّى را باطن و باطنى را صورت اين و

 جهات از را روح باطن غیبیّه اسرار صاحبان و. است

 سرّ وجهه و كنند، منصرف شهادت و غیب كثرات متشتّته

 در فانى را كثرات جمیع و كنند التّعلّق احدىّ را روح

  سرّ
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  116:   ص الصالةآداب                         

 تنزّل كه قلب در روحى سرّ اين و. نمايند جمع احديّت

 اسمائى جمع مقام كه اعظم، اسم ظهور به حق كرد،

 اعظم اسم در اسمائى كثرات و كند ظهور قلب در است،

 به مقام اين در قلب وجهه و گردد، مضمحلّ و فانى

 ظاهر به كه قلب باطن از و شود، اعظم اسم حضرت

 شرق و غرب از انصراف غیر افناء نقشه نمود، ظهور ملك

 به توجّه جمع حضرت به توجّه نقشه و است، ملك عالم

 . باشدمى - ارض در است اللّه يد كه - ارض بسط مركز

 سیر باطن به ظاهر از كه اللّه، إلى سالك براى اما و

 توجّه اين بايد نمايد،مى ترقّى سرّ به علن از و كندمى

 متشتّته جهات ترك و ارضیّه، بركات مركز به را صورى

 بى صورت به و دهد قرار قلبیّه حاالت وسیله را متفرّقه

 حقّ حضرت توجّه مركز كه را، دل و نكند، قناعت معنى

 است، حقیقى بتهاى كه متفرقه، متشتّته جهات از است،

 اصول اصل كه حقیقت، قبله متوجّه كرده منصرف
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 و غیر رسم و راه و نمايد، است، ارض و سموات بركات

 لِلَّذى وَجْهِىَ سرّوَجَّهْتُ به تا بردارد بین از را غیريّت

 از و برسد، اىاندازه تا»«30: 30 االرْض وَ السَّمواتِ فَطَرَ

 اىنمونه قلبش در اسمائى غیب عالم بوارق و تجلیّات

 الهیّه بارقه با متفرّقه كثرات و متشتّته جهات و آيد حاصل

 از و فرمايد، دستگیرى او از تعالى حق و شود، سوخته

 مآبى واليت دست به اعظم و اصغر بتهاى قلب باطن

 . بگذرم و بگذارم ندارد، پايان داستان اين و. شود ريخته

 است استقبال قلبیه آداب از بعضى در دوم فصل

 از را ظاهرت وجه چون كه اللّه إلى سالك اى بدان

 نقطه به و كردى منصرف طبیعت عالم متشتّته جهات

  از فطرت دو ادّعاى نمودى، متوجّه واحده

  117:   ص الصالةآداب                         

 تو ذات خمیره در غیب يد به كه را، الهیّه فطرتهاى

 طینت جمال و جالل دست با تعالى حق و است پنهان
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 حالت دو اين و نمودى، فرموده، مخمّر بدان را تو

 كردى، مشهود و ظاهر دنیائى ظاهر صورت به را فطرى

 اقامه الهّیه فطرت دو آن نور از نبودن محتجب براى و

 محلّ كه قبله به توجّه و غیر از ظاهر صرف به نمودى بیّنه

 الهیّه فطرت دو آن و. باشدمى اللّه قدرت و اللّه يد ظهور

 و كمال به عشق دوم و است، ناقص و نقص از تنفّر يكى

 ديگرى و ذاتى اصلى يكى كه دو، اين و. است كامل

 بشرى عائله تمام كه است فطرتهايى از است، ظلّى تبعى

 سلسله جمیع در و مخمّرند، بدان احدى استثناى بدون

 امكنه و امزجه و طبايع و اخالق و عقايد اختالف با بشر،

 عالم و متمدّن و وحشى و حضرى و بدوى در عادات و

 است، مخمّر فطرت دو اين طبیعى، و الهى و جاهل و

 تشخیص در و باشند محجوب آن از آنها خود گرچه

 وحشى آن. باشند مختلف ناقص و كامل و نقص و كمال

 پیدا غلبه كه داند آن به را كمال كش آدم خونخوار

 كشى آدم و خونخوارى و مردم، عرض و جان به كند
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 آن و. كند عمر صرف بدان و داده تشخیص كمال را

 داند جاه و مال به را كمال خواه مال و جاه طلب دنیا

 مقصد مقصدى هر صاحب بالجمله،. دارد آن به عشق و

 و داند، كامل را مقصد آن صاحب و كمال را خويش

 علیهم انبیاء. است متنفر آن غیر از و دارد آن به عشق

 را مردم تا آمدند معرفت اصحاب و باللّه علماء و السالم

 ظلمات از را آنها فطرت نور و آورند بیرون احتجاب از

. بفهمانند را كمال و كامل آنها به و دهند خالصى جهل

 ترك و آن به توجّه كامل، و كمال تشخیص از پس و

 خود فطرت نور بلكه نیست، دعوت به محتاج غیر

 بشر سلسله تمام در كه است الهى راهنماهاى بزرگترين

 . است موجود

 الهى قرب معراج كه نماز، يعنى الهى معجون اين در

 دست و مركزيّه نقطه به توجّه و قبله به استقبال است،

 بیدار دعوى متفرّقه، جهات از برگرداندن رو و كشیدن

 از فطرت نور شدن خارج و است فطرت شدن
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 معرفت اصحاب و كمّل براى اين و است، احتجابات

 آنست ادبش حجاب، اصحاب ما، براى و. دارد حقیقت

 و كمال تحقّق دار جمیع در كه بفهمانیم دل به كه

  كاملى

 118:   ص الصالةآداب                         

 ذات آن كه االطالق على كامل مقدّس ذات جز نیست

 عیب، بى است جمالى و نقص، بى است كمالى مقدّس

 اختالط بى است خیريّتى و قوّه شوب، بى است فعلیّتى و

 دار تمام در و. ظلمت شوب بى است نورى و شرّيّت، به

 و عظمت و عزّت و خیر و جمال و كمال چه هر تحقّقّ

 آن جمال نور از شود، يافت سعادت و فعلیّت و نوريّت

 آن با ذاتى كمال در را احدى و است، مقدّس ذات

 و جمال را موجودى و نیست، شركت مقدّس ذات

 و نور و كمال و جمال به جز نیست بهاء و نور و كمال

 مقدّس جمال نور جلوه بالجمله،. مقدّس ذات آن بهاى

 قدرت و علم و حیات و فرموده نورانى را عالم او
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 كمون و عدم ظلمت در تحقق دار همه اال و بخشوده،

 معرفت نور به كه كسى بلكه بودند، بطالن بطون و نیستى

 را چیز همه جمیل جمال نور جز باشد، روشن دلش

 است حديث در. ابدا و ازال داند معدوم و ناچیز و باطل

 لبید شعر اين چون آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه

 كه فرمود استماع را

 ال نعیم كلّ و            باطل اللّه خال ما ءشی كلّ أال         

 است شعرها ترينراست شعر اين: »فرمود»«زائل محالة

 بطالن فهماندى خود قلب به چون و.«»« گفته عرب كه

 قلب توجّه در را، مقدس ذات كمال و تحقّق دار همه

 و االطالق على جمیل جمال به عشق و حقیقى قبله به

 محتاج مقدّس ذات جلوه جز تحقّق دار جمیع از تنفّر

 را انسان اللّه فطرة خود بلكه نیست، رويّه اعمال به

 وَجْهِىَ ووَجّهْتُ نمايدمى آن به فطرى جبلّى دعوت

 قلب و ذات لسان»«30: 30 االرْض وَ السَّمواتِ فَطَرَ لِلَّذى
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 لسان»«76: 6 الْآفِلین احِبُّ الانّى و شود، انسان حال و

 . گردد انسان فطرى

 داثر و زائل سوائیّت وجهه به عالم كه بدان فقیر، اى پس

  باطل و فانى و

  119:   ص الصالةآداب                         

 و نیست چیزى خود از را موجودات از يك هیچ است،

 و باشد،نمى سنائى و نور و بهائى و جمال خود ذات در

 ذات آن و. است حق ذات به منحصر بهاء و جمال

 است، وجود وجوب و الوهیّت در متفرّد چنانچه مقدّس

 است، وجود به متفرّد بلكه كمال، و بهاء و جمال به متفرّد

. است ثبت بطالن و ذاتى عدم ذلّ ديگران ناصیه در و

 جهات از است، اللّه فطرت نور مركز كه را دل پس،

 مركز به و كن منصرف نواقص و اعدام و اباطیل متشتّته

 لسان خود صافى ضمیر در و نما، متوجّه كمال و جمال

 : فرمايدمى شیراز عارف كه باشد اين فطرت
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            كس دوست از غیر به گنجدنمى ما ضمیر در»         

 دوست را ما كه ده دشمن به را عالم دو هر

 القبلة، استقبلت اذا:السّالم علیه الصادق عن:وصل«بس

 استفرغ و فیه، هم ما و الخلق و فیها ما و الدّنیا من فآيس

 عاين و تعالى، اللّه عن يشغلك شاغل كلّ عن قلبك

 يديه بین وقوفك اذكر و تعالى، اللّه عظمة بسرّك

 مولیهم اللّه إلى ردّوا و اسلفت ما نفس كلّ تبلو»يوم

 .»«الرّجاء و الخوف قدم على وقف.«الحقّ

 

 ما امثال براى است دستورى شريف دستور اين و

 حفظ دائما را خود قلبیّه حاالت توانیمنمى كه محجوبین

 خلق و حقّ به توجّه و كثرت و وحدت بین جمع و كنیم

 و حق به توجه هنگام صورت اين در پس،. نمايیم

 مأيوس بايد است او در آنچه و دنیا از قبله، استقبال

 و ببريم، را خود طمع آنها شئون و خلق از و گرديم،

 بیرون دل و جان از را روحیّه شواغل و قلبیّه مشاغل
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 اىجلوه و گرديم حضرت حضور اليق كه آن تا كنیم،

 چون و. كند تجلّى ما روح سرّ در عظمت هاىجلوه از

 متذكّر دريافتیم، خود استعداد مقدار به را عظمت نور

 در را خويش وقوف و حق به را خود رجوع شويم

 كس هر اعمال شود ظاهر» كه روزى در مقدّسش محضر

  رجوع همه است حق كه خود موالى به و نزدش در

  120:   ص الصالةآداب                         

 و نفسانیّه هواهاى همه بر بطالن خط و «»«كنند

 . كشند باطله معبودهاى

 تحقّق دار تمام كه الشأنى عظیم چنین محضر در پس،

 مسكینى من و تو چون است او فعل جلوات از اىجلوه

 چون. بايستیم و كنیم تردّد رجاء و خوف قدم به بايد

 و عظمت و خود ذلت و فقر و بیچارگى و فتور و ضعف

 از ديديم، را مقدس ذات كبرياى و جالل و حشمت

 و رحمت چون و باشیم، خشیت و خوف در مقام خطر
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 را پايان بى كرامات و متناهیه غیر الطاف و عطوفت

 . گرديم امیدوار دريافتیم،

  121:   ص الصالةآداب                         

 است نماز مقارنات در ثالثه مقاله

  است باب چند آن در و

 است اقامه و اذان آداب بعض در اول باب

  است فصل پنج آن در و

 است آنها اجمالیّه آداب و جملى سرّ در اوّل فصل

 سلطان كه قلب، بايد اذان در اللّه إلى سالك كه بدان

 در منتشره جنود ديگر و است، ملكیّه و ملكوتیّه قواى

  اعالن را ملكوت و ملك متشتّته جهات

  122:   ص الصالةآداب                         

 مالقات و حضور وقت چون و. دهد محضر در حضور

 و مشتاقان از اگر تا نمايد مهیّا را آنها گرديده، نزديك
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 و ندهد، دست از دامن ناگهانى جلوه به است عاشقان

 وارد آداب و اسباب تهیّه بى است، محجوبان از اگر

 قواى اعالن اذان اجمالى سرّ پس،. نگردد مقدس محضر

 ادب و. است حضور براى الهیّه جیوش و ملكیّه و ملكوتیّه

 عظمت و آن خطر و مقام بزرگى به تنبّه آن، اجمالى

 ممكن عجز و نقص و فاقه و فقر و تذلّل و حاضر، و محضر

 لطف اگر است محضر در حضور قابلیّت و امر به قیام از

 نقص جبر و نكند دستگیرى عال و جلّ حقّ رحمت و

 . نفرمايد

 در است ملكیّه و ملكوتیّه قواى داشتن بپا «اقامه» و

 آن، ادب و. حضور در است آنها نمودن حاضر و محضر،

 رحمت به واثق رجاء و خجلت و حیا و خشیت و خوف

 و اذان فصول جمیع در بايد سالك و. است متناهیه غیر

 بفهماند، را حاضر و حضور و محضر عظمت قلب به اقامه

 تا دهد قرار العین نصب را خود قصور و عجز و ذلّ و

 و واسعه رحمت طرفى از و آيد، حاصل خشیت و خوف
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 شوق و رجاء تا كند وانمود قلب به را كريمانه الطاف

 . آيد حاصل

 با و آيد غالب آنها بر جذبه و شوق عشقیّه قلوب پس،

 قلوب و گذارند، انس محضر در قدم عشق و حبّ قدم

 حاضر و محضر عشق به نماز آخر تا غیبیّه جذبه بدان آنها

 . كند معانقه و معاشقه حقّ فكر و ذكر با

 السالم، علیه طالب أبی بن على عن الحديث وفی

 بقلبه احبّها و عانقها و العبادة عشق من النّاس افضل:قال

 اصبح ما على يبالى ال فهو لها، تفرّغ و بجسده باشرها و

 [1. ]عسر على امّ يسر على الدّنیا من

 جذبه و كند تجلى آنها بر عظمت سلطان خوفیّه قلوب و

 آنها بر قهّاريّت

__________________________________________________ 

 عشق خدا عبادت به كه است كسى مردم برترين» -[ 1]

 دوست را آن جان از و كند باز آغوش آن براى و بورزد

http://www.i20.ir/


244 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 اشتغال ديگر چیز به و بپردازد بدان خود بدن با و بدارد

 دنیايش كه بود نخواهد آن انديشه را كسى چنین. نیابد

 وسائل.« مشقت و سختى با يا بگذرد راحتى و آسايش با

 مقدّمة ابواب» ،«الطّهارة كتاب» ،61 ص ،1 ج الشّیعة،

 اللّه صلّى اكرم رسول از. 2 حديث ،19 باب ،«العبادات

 .آله و علیه

  123:   ص الصالةآداب                         

 و خوف و نمايد خود بى خود از را آنها و نمايد غلبه

 و خود ذاتى قصور و نمايد، ذوب را آنها قلوب خشیت

 باز چیز هر از را آنها خويش عجز و ذلت به استشعار

 . دارد

: قال السالم، علیهما جعفر بن موسى عن الحديث وفی

 قلوبهم كسرت عبادا للّه انّ:السالم علیه المؤمنین امیر قال

 »«الحديث... المنطق عن فاسكتتهم خشیته،
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 تجلّى لطفى تجلّى به گاه تعالى حق كمّل اولیاى براى و

 چنانچه گردد، آنها رهنمون حبّیّه جذبه و عشق و فرمايد،

 و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه است حديث در

 شوقشان و عشق و كشیدندمى را نماز وقت انتظار سلم

 ارحنا:فرمودندمى مؤذّن بالل به و كردمى پیدا اشتداد

 .»«بالل يا

 خوف و فرمايد، تجلّى سلطنت و عظمت تجلّى به گاه و

 خدا رسول از چنانچه آيد، حاصل آنها در خشیت و

 حاالت السالم علیهم هدى ائمه از و آله و علیه اللّه صلّى

 تجلّى احدى جمعى تجلّى به گاه و. است منقول خوفیّه

 ما و. آن وعاء بزرگى و قلوب طاقت حسب به فرمايد

 و طبیعت سجن به محبوسان و دنیا به مشتغل محجوبان

 سعادات از محرومان و آرزوها و شهوات زنجیرهاى

 خود به ازل صبح تا را ما طبیعت سكر كه الهیّه، عقلیّه

 اين حساب از نینگیزاند، بر گران خواب از و نیاورد

 . هستیم مستثنى بیان اين نطاق از و خارج تقسیمات
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 به قیام و است ديگرى طور حضور آداب ما براى پس،

 آن چیز همه بر مقدم ولى. ديگر شكل به قلبیه وظايف

 كه را، اللّه رحمت از قنوط و اللّه روح از يأس كه است

 جنّى و انسى شیاطین القائات از و ابلیس بزرگ جنود از

 مقاماتى اين كه نكنیم گمان و كنیم، بیرون قلب از است،

 آمال دست و شده بريده خاصى اشخاص قامت به است

  پس است، راجل آن از بشر سیر پاى و كوتاه آن از ما

  124:   ص الصالةآداب                         

 مخلّد سستى و سردى با و نكنیم خطا پا از دست يكسره

 شده توّهم كه نیست چنین نه،. بمانیم طبیعت ارض در

 اللّه اهل كمّل خاص مقام كه گويم نیز من بلى،. است

 و معنويّه مقامات براى از ولى نیست، میسور احدى براى

 است فراوان مراتبى و پايان بى مدارجى الهیّه معارف

 را مدارج و حاالت و معارف و مقامات آن از بسیارى كه

 آنها خود سستى و سردى اگر است میّسر نوع براى
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 قلوب از دست عناد و جهل اهل تعصب و عناد و بگذارد

 . نگردد آنها سلوك راه شیطان و بردارد خدا بندگان

 چون امر اول در كه است آن ما براى حضور ادب پس،

 و عظمت جز و ننموديم تجاوز ظاهر و حسّ مرتبه از

 غیبیّه عظمتهاى از و نداريم نظر در چیزى دنیايى جاللت

 محضر چون بايد را حق محضر هستیم، خبر بى الهیّه

 كرده ادراك را او عظمت قلب كه الشّأن عظیم سلطانى

 جالل و عظمتها همه كه بفهمانیم خود قلب به و بدانیم،

 تنزّل كه است ملكوت عالم عظمت از اىجلوه كبرياها و

 غیبیّه عوالم جنب در ملكوت عالم و عالم، اين در كرده

 عالم كه بفهمانیم قلب به پس. ندارد محسوسى قدر

 جمیع در حاضر تعالى حق و است حق مقدّس محضر

 حضور خاصّ اذن كه نماز خصوصا و است، احیاز و امكنه

 حضرت با مراوده و مالقات مخصوص میعاد و است

 و عظمت به مستشعر را قلب چون پس،. است احديّت

 ولى باشد، تكلّف با امر اول در اينكه لو و كرديم حضور

http://www.i20.ir/


248 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 پیدا حقیقت مجاز اين و گیردمى انس قلب كم كم

 مالك با معامله صوريّه آداب به چون پس،. كندمى

 ادبهاى و نموديم قیام السّالطین سلطان و الملوك

 حاصل تأثیر نیز دل در آورديم، جا به را ظاهرى حضور

 نتايج به كم كم و نمايد عظمت استشعار قلب و شود

 و حبّ اثاره به راجع همینطور و. برسد انسان مطلوبه

 . شود حاصل رياضت و تحصیل با نیز آن كه عشق

 حق حسّیّه الطاف و صوريّه رحمتهاى امر اول در پس،

 و رحمانیّت مقام و كرد بايد وانمود قلب به را تعالى

 انس قلب كم كم تا رساند قلب به را منعمیّت و رحیمیّت

 باطن مملكت و آيد حاصل اثر باطن به ظاهر از و گیرد

. شود حاصل مطلوبه نتايج و گردد نورانى جمال آثار از

  و كند امر به قیام اگر انسان و

  125:   ص الصالةآداب                         
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 دستگیرى او از تعالى حق نمايد، خدا راه در جهاد

 نجات غیبى يد به طبیعت عالم ظلمات از را او و فرمايد

 روشن خود جمال نور به را او قلب مظلمه ارض و دهد،

 مَنْ و.فرمايد روحیه سموات به مبدل را او و فرمايد

: 42. شَكُور غَفُورٌ اللَّه انّ حُسْنا فیها لَهُ نَزِدْ حَسَنَةً يَقْتَرِفْ

23»« 

 و اذان تكبیرات اسرار و آداب از بعضى در دوم فصل

 است اقامه

 باطنه و ظاهره قواى حضور اعالم اذان چون كه بدان

 به مقدّس ذات ثناى براى ربوبیّت محضر در است نفس

 كه زيرا آيات و شئون و صفات و اسماء جمیع حسب

 مورد و است جامع ثناى شد، آن به اشاره چنانچه نماز،

 اعظم اسم به جلوه حسب به است مقدس ذات ثناء اين

 واحديت، حضرت در است اسماء جمع احديّت مقام كه

 در است بطون و ظهور و تفريق و جمع به تجلّى مقام و

 امر اول در سالك پس، عینیّه، اسماء و اعیان حضرات
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 شأن اين حسب به شود مقدس ذات كبرياى به متوجه

 به اوّال كند را آن كبرياى و عظمت اعالن پس، جامع،

 اللّه مالئكة به ثانیا و خود، مملكت ملكیّه و ملكوتیّه قواى

 به ثالثا و نفس، مملكت در منتشره قواى ملكوت به موكّله

 اللّه مالئكة به رابعا و شهادت، و غیب عوالم موجودات

 . ارضین و سموات ملكوت به موكّله

 جمیع به را اعظم اسم كبرياى تكبیر، چهار حسب به پس،

 خارجى و داخلى مملكت شهادت و غیب عوالم سكنه

 ثناى به قیام از خود عجز اعالن خود، اين و كند، اعالن

 است، نماز اقامه از خود قصور اعالم و است مقدس ذات

 و ثنا محیطه آداب و سلوك شامله امور از خود اين و

  احوال تمام در كه است عبادت

  126:   ص الصالةآداب                         

 در جهت اين از و. باشد بايد سالك العین نصب نماز

 شود، تكرار دائما نماز در و شود ذكر مكرر اقامه و اذان
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 كه شود آن اعاده ديگر حال به حالى هر از انتقال در

 كبرياى و عظمت و خود ذاتى قصور سالك قلب در

 . كند پیدا تمكین مقدس ذات

 در سالك بايد كه شود معلوم نیز آن ادب جا اين از و

 عجز به كند متذكر را خود قواى و قلب تكبیرى هر

 اين كه است ممكن ديگر وجه به و. حق كبرياى و خود

 پس: باشد مقامى به اشاره يك هر اذان اوّلیّه تكبیرات

 تكبیر به دوم، و. ذاتا توصیف از تكبیر به باشد اشاره اول،

 و. اسما توصیف از تكبیر به سوم، و. وصفا توصیف از

 سالك كه گويى پس. فعال توصیف از تكبیر چهارم،

 : گويد

 توصیف از و ذاتیّه تجلّیات يا ذات توصیف از اكبر اللّه

 . آنها حسب به تجلّیات يا افعال و اسماء و صفات

 انّه السالم علیه المؤمنین امیر عن طويل حديث وفی

 كانّه كیفیّته، نفى فیه «اكبر اللّه» اآلخر الوجه و:قال
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 الواصفون يدرك ان من اجلّ اللّه(: المؤذّن اى) يقول

 الواصفون يصفه انّما و به، موصوف هو الّذى صفته قدر

 عن اللّه تعالى. جالله و عظمته قدر ال قدرهم على صفته

 [1] الحديث... كبیرا علوّا صفته الواصفون يدرك ان

 مجاهده سالك كه است آن تكبیرات مهمّه آداب از و

 جلّ حق كبرياى محلّ را قلب قلبیّه رياضات با و نمايد

 جالل و سلطان و عظمت و شأن كبر و دهد، قرار جالله

 سلب و كند منحصر عال و جلّ حقّ مقدّس ذات به را

 كبرياى از دل در اگر و نمايد، موجودات ديگر از كبريا

 و نبیند حق كبرياى پرتو را آن كه باشد اثرى احدى

 شیطان تصرف مورد و است معلل و مريض قلبش نداند،

__________________________________________________ 

 و كیفیّت كه است اين «اكبر اللّه» ديگر وجه» -[ 1]

 گوينده اذان گويى كند،مى نفى او از را چگونگى

 كنندگان وصف كه است آن از واالتر خدا: گويدمى

 .كنند ادراك( هست آنچنانكه) را او صفت
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 وصف را او خود ادراك قدر به كنندگان وصف

 از برتر بسیار خدا. او جالل و عظمت قدر به نه كنندمى

 بحار...«. دريابند را او صفت گويان وصف كه است آن

 و االذان باب» ،«الصّلوة كتاب» ،131 ص 81 ج االنوار،

 .24 حديث ،«االقامة

  127:   ص الصالةآداب                         

 كه شود سبب شیطانیّه تصرّفات كه باشد بسا چه و است،

 و شود بیشتر حق از كبريا سلطان قلب در را حق غیر

 انسان صورت اين در و شناسد، حق از اكبر را او قلب

 مرض اين عالمت و. گردد محسوب منافقان زمره در

 بر مقدم را مخلوق رضاى انسان كه است آن مهلك

 به را خالق مخلوق خوشنودى براى و دارد حق رضاى

 . آورد سخط

 كبّرت، اذا:السالم علیه الصّادق قال الحديث، وفی

 اذا اللّه فانّ كبريائه، دون الثّرى و العال بین ما فاستصغر

http://www.i20.ir/


254 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 عن عارض قلبه فی و يكبّر هو و العبد قلب على اطّلع

 و عزّتى و تخدعنی؟ أ كاذب، يا: قال تكبیره، حقیقة

 قربى عن حجبنّك ال و ذكرى حالوة حرمنّك ال جاللى

 .»«بمناجاتى المسارّة و

 

 محضر در شمار كوچك گفتى، تكبیر چون: فرمايدمى

 كه زيرا را، فرش تا عرش از مقدس ذات آن كبرياى

 تكبیر كه ببیند را اىبنده اگر تعالى و تبارك خداوند

 يعنى تكبیر، حقیقت از است علتى قلبش در ولى گويد

 اى: فرمايد نكند، موافقت قلب آورده زبان به آنچه

 است قسم جاللم و عزت به میكنى؟ خدعه من با دروغگو،

 قرب از و كنممى محروم را تو خود ذكر شیرينى از كه

 خويش مناجات به سرور از و نمايم محجوب را تو خود

 . كنم محتجب را تو
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 حق ذكر حالوت از ما بیچاره قلوب كه اين عزيز، اى

 در مقدس ذات آن مناجات لذّت و است محروم تعالى

 درگاه قرب به وصول از و نشده وارد ما روح ذائقه

 آن براى محرومیم، جالل و جمال تجلیات از و محتجب

 و دنیا به توجّه و است مريض و معلّل ما قلوب كه است

 را ما طبیعت مظلمه حجب به احتجاب و ارض به اخالد

 محجوب جالل و جمال انوار و حق كبرياى معرفت از

 است، استقاللى ابلیسى نظر موجودات به ما نظر تا. نموده

 نايل مناجات لذت به و چشید نخواهیم وصل شراب از

 و عظمت و كبريا و عزّت وجود عالم در تا. شد نخواهیم

  بتهاى حجاب در و بینیممى كسى براى جالل

  128:   ص الصالةآداب                         

 در جالله جلّ حقّ كبرياى سلطان هستیم، خلقیّه تعیّنات

 . نكند تجلّى ما قلب
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 صورت در واقف سالك كه است آن تكبیر آداب از پس،

 در بلكه نكند، اكتفا لسان لقلقه و تنها لفظ به و نشود آن

 از را قلب الهیّه علوم نور و برهان قوّت به امر، اوّل

 جلّت مقدّس ذات به جالل و عظمت قصر و حقّ كبرياى

 و امكانى سكنه كافّه مسكنت و ذلّت و فقر به و عظمته

 پس و كند، خبر با روحانى و جسمانى موجودات قاطبه

 قلب تامّ انس و مراودت كثرت و رياضت قوّت به آن، از

 عقلى حیات و سعادت و نمايد الهیّه لطیفه اين به زنده را

 و عظمت و ممكن ذلّت و فقر چون و. بخشد روحانى

 تفكّر و شد سالك العین نصب قدرته جلّت حقّ كبرياى

 سكونت و انس را قلب و رسید نصاب حدّ به تذكّر و

 حق جالل و كبريا آثار موجودات همه در شد، حاصل

 قلبیّه امراض و علل و كند مشاهده بصیرت عین به را

 در را اللّه ذكر حالوت و مناجات لذت پس، شود، عالج

 و شود، جالله جلّ حق كبرياى سلطان مقرّ قلب و يابد

 قلب و گردد ظاهر كبريا آثار مملكت باطن و ظاهر در
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 قواى تمام پس، شوند، موافق هم با علن و سرّ و لسان و

 از يكى و گويند تكبیر ملكوت و ملك و ظاهر و باطن

 نماز حقیقت به مرحله يك و شود، مرتفع غلیظه حجب

 . شود نزديك است قرب معراج كه

 كه حديثى در نموده شد ذكر آنچه از بعض به اشاره و

 در علیه اللّه سالم صادق حضرت از است منقول علل از

 را معراج وصف حديث آن در كه طويلى حديث

 : فرموده

 فیه نور، من محمال علیه الجبّار العزيز اللّه انزل:قال

 العرش، حول محدقة كانت النّور انواع من نوعا اربعون

 واحد امّا. النّاظرين ابصار تغشى تعالى و تبارك عرشه

 منها واحد و. الصّفرة اصفرّت ذلك اجل فمن فاصفر، منها

: قال ان الى. الحمرة احمرّت ذلك اجل فمن احمر،

 المالئكة فنفرت. الدّنیا السّماء إلى به عرج ثمّ فیه فجلس

 :فقالت سجّدا، خرّت ثمّ السّماء، اطراف إلى
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 هذا اشبه ما الرّوح، و المالئكة ربّ و ربّنا قدّوس سبّوح

 فسكت. اكبر اللّه اكبر، اللّه: جبرئیل فقال ربّنا بنور النّور

 اجتمعت و السّماء، فتحت و المالئكة،

  129:   ص الصالةآداب                         

 و علیه اللّه صلّى النّبىّ على سلّمت و جاءت ثمّ المالئكة،

 [1. ]الحديث... افواجا آله

 دست كه است بزرگ اسرارى شريف حديث اين در و

 است كردنى ذكر آنچه و. است كوتاه آن از ما آمال

 از محمل تنزل سرّ مثل است، خارج ما مقصد از اكنون

 عدد سرّ و نوعیّه، كثرت سرّ و انوار، كثرت سرّ و نور،

 حول آنها احاطه سرّ و را، آن خدا تنزيل سرّ و اربعین،

 صفره اصفرار سرّ و مقام، اين در عرش حقیقت و عرش،

 و فرشتگان، نفور سرّ و آنها، واسطه به حمره احمرار و

 كردن تشبیه و آنها، تقديس و تسبیح و آنها كردن سجده

 در بیان كه ذلك غیر الى پروردگار، نور به را آن آنها
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 مقام اين با تناسب آنچه و. است طوالنى يك هر اطراف

 مالئكة كه است آن دهد،مى ما مطلب بر شهادت و دارد

 و شدند، مطمئن و ساكت جبرئیل تكبیر واسطه به اللّه

 به و كردند، مطلق ولىّ جمع شمع گرد بر اجتماع

 حجب، از يكى و گرديد اول آسمان فتح تكبیر واسطه

 بايد و. گرديد خرق بود، اللّه إلى عروج راه بین كه

 غیر شود رفع و خرق اذان در كه حجب اين كه دانست

 شايد و است، افتتاحیه تكبیرات در كه است حجبى از

 . اللّه شاء ان بیايد معنى اين به اشاره اين از پس

 آن براى است، وارد تكبیر دو اقامه در كه اين شايد و

 و نموده اقامه محضر در را خود قواى سالك كه است

 و ذات تكبیر رفته وحدت به رو اىاندازه تا كثرت از

 و ذات تكبیر در شايد و كند، صفات و اسماء يا و اسماء

 . باشد منطوى افعال و صفات تكبیر اسماء

__________________________________________________ 
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 فرستاد نور از محملى پیامبر بر جبّار عزيز خداوند -[ 1]

 عرش اطراف بر كه بود آن در نور انواع از نوع چهل كه

 چشم چنانكه بودند زده حلقه تعالى و تبارك خداوند

 بود، زرد نور آنها از يكى. ساختمى خیره را بیننده هر

 سرخ آنها از يكى و. شد زرد زردى جهت اين به پس

 پس: فرمود اينكه تا -. شد سرخ سرخى آن براى بوده،

 كرد، عروج دنیا آسمان به سپس نشست، آن در پیامبر

 سجده به سپس و گريختند آسمان اطراف به مالئكه پس

 و ما پروردگار است مقدّس و منزّه: گفتند و افتاده

 نور به شبیه چقدر نور اين روح، و مالئكه پروردگار

. اكبر اللّه اكبر، اللّه: گفت جبرئیل پس ماست پروردگار

 مالئكه و شد باز آسمان و شدند ساكت مالئكه پس

 صلّى پیامبر بر گروه گروه و آمدند سپس و گشته مجتمع

 ص ،2 ج الشّرائع، علل..«. كردند سالم آله و علیه اللّه

 .1 حديث ،«الصّلوة و االذان و الوضوء علل باب» ،312

  130:   ص الصالةآداب                         
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 و است الوهیت به شهادت آداب بعض در سوم فصل

 نماز و اذان با آن ارتباط بیان

 حسب به كه است مقاماتى الوهیّت براى از كه بدان

 و ذاتیّه، الوهیّت مقام يكى،: شود تعبیر مقام دو به جمع

 شهادت از مقصود اگر و. است فعلیّه الوهیّت مقام ديگر،

 آن حقیقت باشد، ذاتیّه الوهیّت حق در الوهیّت قصر بر

 فی اله» از مشتق اگر شودمى هم به قريب تكبیر با

 معناى به «اله» از مشتق يا باشد، فیه تحیّر اى، «ءالشّی

 معناى به «يلوه اله،» از مشتق يا باشد، «ارتفع»

 و اذان به آن ربط صورت، اين در و. باشد «احتجب»

 آن ادب و تكبیر، باب به مراجعه از پس شود معلوم صلوة

 فوائد بعض از خالى چه گر آن اعاده و. گردد معلوم نیز

 معنى به «اله» از اگر و. است اختصار با منافى ولى نیست

 پس باشد، «معبود» معناى به «مألوه» مراد و باشد «عبد»

 حق به را معبوديّت قصر به صورى شهادت بايد سالك

 باطنى، قلبى شهادت به كند منطبق عظمته جلّت تعالى
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 اين در باشد، ديگرى معبود قلب در اگر كه بداند و

 . است منافق شهادت

 قلب به را الوهیّت به شهادت است رياضتى هر با پس،

 به كه را كوچك و بزرگ بتهاى دل كعبه از و برساند،

 هم در شده تراشیده امّاره نفس و شیطان تصرّف دست

 و. گردد قدس حضرت حضور اليق تا ريزد فرو و شكند

 است، دل كعبه در دنیويّه شئون و دنیا حب بتهاى تا

 الوهیت به شهادت پس،. نیست مقصد به راه را سالك

 معبودهاى كه است ملكوتیّه و ملكیّه قواى به اعالن براى

 به بتوانند تا نهند پا زير را معوجه مقصودهاى و باطله

 . كنند عروج قرب معراج

 كه باشد، فعلیّه الوهیّت الوهیّت قصر از مقصود اگر و

 چنین پس است، تأثیر و تدبیر و تصرّف اخراى عبارت

 در متصرّفى كه دهممى شهادت كه شهادت معنى شود

 ذات جز نیست شهادت و غیب در مؤثّرى و تحقق دار

  مقدس
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  131:   ص الصالةآداب                         

 موجودى به اعتماد سالك قلب در اگر و. عال و جلّ حق

 قلبش باشد، آحاد از احدى به اطمینان و موجودات از

 . است مختلق و زور شهادتش و معلّل

 را اللّه اال الوجود فی مؤثّر ال حقیقت بايد سالك پس،

 كه الهیّه، معارف از و كند، مستحكم حكمى برهان با اوّل

 و حق تذكّر از و نكند، فرار است، انبیاء بعثت غايت

 تمام سرچشمه كه نكند اعراض صفاتیّه و ذاتیّه شئون

 لَهُ فَانَّ ذِكْرى عَنْ اعْرَضَ مَنْ وَ:است حق تذكّر سعادتها

 اين حقیقت به كه آن از پس و.»« 124: 20 ضَنْكا مَعیْشَةً

 االبواب باب و الهیّه معارف چشمه سر كه الهیّه لطیفه

 قدم به رسید، برهان و تفكّر قدم با است غیبیّه حقايق

 ايمان قلب تا كند مأنوس آن با را قلب رياضت و تذكر

 و است، او مقاله صدق مرتبه اول اين و. آن به آورد

 جمیع از امید و طمع چشم و حق به انقطاع آن، عالمت

 است فعلى توحید آن نتیجه و است، پوشیدن موجودات
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 سالك چون و. است معرفت اهل بزرگ مقامات از كه

 طمع چشم و كرد حق در را تأثیرات جمیع قصر اللّه إلى

 اليق بست، مقدّسش ذات جز موجودات جمیع از را

 آن به متوجّه ذاتا و فطرتا قلبش بلكه شود، مقدّس محضر

 و باشد تمكین براى شهادت تكرار شايد و. شود محضر

 تكرار شايد و. باشد شهادت دو از يكى شهادت از مقصود

 به اشاره ديگر و ذاتیّه، الوهیّت به اشاره يكى و نباشد

 اعاده است ممكن صورت اين در باشد، فعلیّه الوهیّت

 لفظ به جهت اين از و باشد، تمكین براى آخر در آن

 . نشده ذكر آنجا شهادت

 عرفانى تنبیه

 بعض به ما كه است مراتبى شهادت براى از كه بدان

 . اوراق اين مناسبت حسب به كنیممى اكتفا آن مراتب
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 اين و. است معلوم آن و. است قولیّه شهادت اول،

 به لو و نشود، قلبیه شهادت با مشفوع اگر قولیّه شهادت

  نخواهد شهادت آن، نازله مراتب بعض

 132:   ص الصالةآداب                         

 تكبیر باب در چنانچه بود، خواهد نفاق و خدعه بلكه بود،

 فعلیّه شهادت دوم،.»« شد حديث صادق حضرت از

 عملهاى حسب به انسان كه است چنان آن و. است

 جريان و اعمال طرز در مثال، دهد، شهادت جوارحى

 داخل را اللّه اال الوجود فی مؤثّر ال حقیقت خود افعال

 كه است آن اشقولیّه شهادت الزمه چنانچه و كند،

 پس، باشد، چنان نیز اعمالش نقشه نداند، مؤثّر را كسى

 و جلّ حق مقدس محضر در جز را خود احتیاج دست

 از موجودى به را خود امید چشم و نكند دراز عال

 و غنا اظهار ضعیف بندگان پیش و ننمايد، باز موجودات

 اين و. گیرد كناره عجز و ذلت و ضعف از و كند استغنا

 روايت در چنانچه است، بسیار شريفه احاديث در مطلب
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 از اوست استغناء مؤمن عزّ» كه است شريف كافى

 از يكى خود نمودن غنى و نعمت اظهار و.«»« مردم

 از مردم از حوائج طلب و است شرعیّه مستحبّات

 مؤثّر ال الهیّه لطیفه بايد انسان بالجمله،. است مكروهات

 . كند اجرا خود ظاهر مملكت در را اللّه اال الوجود فی

 افعالیّه شهادات سرچشمه آن و. است قلبیّه شهادت سوم،

 و نگیرد صورت هااين نباشد، آن تا و است، اقوالیّه و

 فعلى توحید كه است چنان آن، و. نكند پیدا حقیقت

 در خود باطنى سرّ به قلب و كند تجلّى قلب در حق

 و منقطع موجودات ديگر از و را لطیفه اين حقیقت يابد

 عصمت بیت اهل از كه اخبارى عمده و. شود منفصل

 و بندگان از يأس و مردم دست از طمع ترك به راجع

 راجع شده، وارد تعالى و تبارك خداى به اعتماد و ثقه

 . است مقام اين به

 السالم، علیهما الحسین بن على عن باسناده الكافى عن

 فی عمّا الطّمع قطع فی اجتمع قد كلّه الخیر رايت:قال
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 امره ردّ و ءشی فی النّاس يرج لم من و النّاس، ايدى

 له تعالى اللّه استجاب اموره، جمیع فی تعالى اللّه إلى

 كلّ فی

  133:   ص الصالةآداب                         

 [1. ]ءشى

 . است بسیار احاديث قبیل اين از و

 وجوديّه شهادت مقصود و است، ذاتیه شهادت چهارم،

 اولیاء نظر در و. يابد تحقق اولیاء كمّل در آن و. است

 و. هست شهادت اين معنى يك به موجودات جمیع در

 اولوا و الْماَلئِكةُ و هُوَ اال ال انّهُ اللّه شَهِدَشريفه آيه شايد

 حق كه زيرا باشد، ذاتیّه شهادت به اشاره[ 2]18: 3. الْعِلْم

 وحدانیّت به ذاتیّه شهادت جمع احديّت مقام در تعالى

 و دارد ذاتیّه احديّت وجود صرف كه زيرا دهد، خود

 اين و. كند تامّه وحدانیّت به ظهور القیمة يوم طلوع در
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 مرآت در آن از پس و جمع، مرآت در اول احديّت

 : فرموده لهذا و كند، ظهور تفصیل

 از مقاماتى اينجا در و.18: 3 الْعِلْم اولوُا و الماَلئِكَةُ وَ

 . است خارج اوراق اين عهده از كه است معارف

 :وصل

 الصمد عبد عن تفسیره فی العیاشى مسعود بن محمد عن

 ان إلى االذان بدء اللّه عبد أبی عند ذكر: قال بشیر، بن

 ظلّ فی نائما كان آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول انّ:قال

 الجنّة، من ماء فیه طاس معه و جبرئیل، فاتاه الكعبة،

 الف له محمل فی وضع ثمّ. به يغتسل ان امره و فايقظه

 ابواب الى انتهى حتّى به صعد ثمّ نور، من لون الف

 و السّماء أبواب عن نفرت المالئكة، راته فلمّا. السّماء

 :الهین: قالت

: فقال جبرئیل، اللّه فامر. السّماء فی اله و االرض فی اله

 .اكبر اللّه اكبر، اللّه
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 الباب، ففتحت السّماء، أبواب نحو المالئكة فتراجعت

 عن المالئكة فنفرت الثّانیة، السّماء إلى انتهى حتّى فدخل

 اله الان اللّه،اشهد اال اله الان اشهد: فقال السّماء، أبواب

 فتح ثمّ مخلوق، انّه علمت و المالئكة، فتراجعت.اللّه اال

 [3] الحديث... فدخل الباب،

__________________________________________________ 

 بريدن در آمده جمع است نیكى چه هر ديدم» -[ 1]

 هیچ در كه كسى و. است مردم دست در آنچه از طمع

 خداوند به را خود امور همه و نبندد مردم به امید چیز

 را او حاجت چیز همه در تعالى خداى واگذارد، تعالى

 .3 حديث پیشین، منبع.« آورد بر

 مالئكه و او، جز نیست خدايى كه داد گواهى خدا» -[ 2]

 عمران آل(.« )دادند شهادت چنین نیز) دانش صاحبان و

- 18) 
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 سخن اذان آغاز از( ع) صادق امام محضر در» -[ 3]

 :فرمود السالم علیه حضرت آن اينكه تا راندند،مى

  134:   ص الصالةآداب                         

.»« است وارد مضمون اين به قريب نیز علل حديث در و

 الوهیّت به شهادت كه شود معلوم حديثها اين از و

 باعث و است، حجاب خرق و سماء ابواب فتح موجب

 واسطه به كه حجاب اين و. باشدمى اللّه مالئكة اجتماع

 خرق مقدّس ذات در آن قصر و الوهیّت به شهادت

 در سالك تا كه است ظلمانیّه غلیظه حجب از شود،مى

 فتح تا و ندارد، محضر حضور به راهى است، حجاب آن

 . داشت نخواهد سلوك بر طريقى نشده، او بر باب اين

 احتجاب در وقوع و است، افعالى كثرت حجاب آن، و

 مؤثّريّت و فاعلیّت رؤيت آن نتیجه كه است تكثیرى

 است آنها استقالل رؤيت آن ثمره كه است، موجودات

 است، اعظم شرك و محال تفويض و فاعلیّت، در
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 حق در آن حصر و الوهیّت به شهادت نتیجه چنانچه

 نفى و حق فعل در كثرات افناء و افعالى توحید تعالى،

 تعالى حق غیر از استقالل طرد و غیر از فاعلیّت و تأثیر

 فی اله كثرت حجاب از ملكوتییّن جهت اين از و است،

 اين واسطه به آمدند بیرون االرض فی اله و السّماء

 و برگشتند اجتماع و انس به تفرقه و نفور از و شهادت،

 اين با بايد نیز سالك پس،. گرديد آسمان ابواب فتح

 ابواب و نمايد خويش ظلمانى حجاب خرق شهادت

 بزرگ حجاب از و كند، مفتوح خود روى به را آسمان

 قرب معراج به عروج راه تا بردارد قدمى استقالل

 قولى ذكر و لسان لقلقه با حقیقت اين و. شود نزديك

 از و نشود، حاصل

__________________________________________________ 

 خوابیده كعبه سايه در آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول

 آمد، او نزد بهشت از آبى محتوى طاسى با جبرئیل بود،

 آن. كند غسل آب آن با داد دستورش و كرد بیدارش

http://www.i20.ir/


272 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 نور از رنگ هزار هزار كه محملى در اللّه رسول گاه

 ابواب به تا شد برده آسمان به سپس گرفت، قرار داشت

 بابهاى اطراف از ديدند، را او مالئكه چون. رسید آسمان

 در يكى هست، خداى دو: گفتند و گريختند آسمان

 خداوند امر به جبرئیل پس. آسمان در يكى و زمین

 درهاى طرف به مالئكه پس. اكبر اللّه اكبر، اللّه: گفت

 اللّه رسول و شد باز آسمان در گاه آن. بازگشتند آسمان

 از مالئكه پس. رسید دوم آسمان به اينكه تا گشت داخل

 اشهد: گفت جبرئیل پس. گريختند آن درهاى اطراف

 بازگشتند مالئكه پس.اللّه اال اله الان اللّه،اشهد اال اله الان

 و شد باز در پس. است مخلوق اللّه رسول كه دانستند و

 .157 ص ،1 ج عیاشى، تفسیر...«. گشت داخل پیامبر

 .530 روايت ،«بقره» سوره تفسیر

  135:   ص الصالةآداب                         
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 نكند تجاوز دنیا و صورت حدّ از ما عبادات جهت، اين

 . نكند ما روى به حجاب رفع و باب فتح و

 و است رسالت به شهادت آداب بعض در چهارم فصل

 است واليت به شهادت به اشاره آن در

 اين با را ايمانى معراج و روحانى سفر اين طى كه بدان

 نور بى قلب و كور چشم و گسسته عنان و شكسته پاى

: 24 نوُر مِنْ لَهُ فَما نوُرا لَهُ اللَّه يَجْعَلِ لَمْ مَنْ وَ:نمود نتوان

 اين عروج و روحانى طريق اين سلوك در پس،.»« 40

 طرق هاديان روحانیّت مقام به تمسّك عرفانى معراج

 و اللّه إلى اصالن و كه هدايت، راه انوار و معرفت

 با كسى اگر و است، الزم و حتم اند،اللّه على عاكفان

 اين بخواهد آنان واليت به تمسّك بى خود انانیّت قدم

. است الهاوية و الشّیطان إلى او سلوك كند، طى را راه

 متغیّر و قديم به حادث ربط در چنانچه علمى، بیان به و

 وجهه كه است اىرابطه و واسطه به محتاج ثابت، به

 آن اگر كه باشد داشته حدوث و قدم و تغیّر و ثبات
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 در حادث متغیّر به عبور ثابت قديم فیض نباشد واسطه

 و - نشود حاصل وجوديّه كونیّه رابطه و نكند الهیّه سنّت

 برهانى علوم ارباب علمى انظار دو، اين بین رابط در

 ديگرى اقتضاى را عرفانى ذوق چنانچه است، مختلف

 و است، خارج اوراق اين عهده از آن تفصیل كه است

 است منبسط وجود و مقدّس فیض رابط عرفانى ذوق در

 آن و دارد را عظمى وسطیّت و كبرى برزخیّت مقام كه

 با متّحد كه ختمى رسول واليت و روحانیت مقام بعینه

  آن تفصیل و باشدمى است علويّه مطلقه واليت مقام

  136:   ص الصالةآداب                         

 - شده داده نويسنده[ 1] الهدايه مصباح رساله در

 رابطه عكس كه عروجیّه، روحانیّه رابطه در همینطور،

 رجوع و وجود قبض اخرى بعبارة و است نزولیّه كونیّه

 آن بدون كه است واسطه به محتاج است، بدء ما إلى

 و مقیده ناقصه قلوب ارتباط و نگیرد، صورت واسطه

 من مطلق و التّمام فوق تامّ به محدوده نازله ارواح
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 هاىرابطه و روحانى هاىواسطه بى الجهات جمیع

 . نكند پیدا تحقق غیبى

 موجودى هر با تعالى حق كه كند گمان كسى اگر و

 واسطه بى است محیط اكوان از يك هر به و قیّوم

 مِنْ ماشريفه آيه در شده آن به اشاره چنانچه وسايط،

 مقامات بین اختالط »«،56: 11 بِناصِیَتِها آخِذٌ هُوَ اال دابَّةٍ

 وجود مراتب كثرت مقام و نموده اعتبارات بین اشتباه و

 بدين را بحث اين و. نموده خلط هم به تعیّنات فناى با را

 قلم طغیان از نیز قدر اين و نیست ارتباطى چندان رساله

 . شد واقع

 معارج به عروج راه خود كه نعم اولیاء به تمسّك بالجمله،

 سیر لوازم از اندرسانده اتمام به را اللّه الى سیر و يافته را

 بسیار آن به شريفه احاديث در چنانچه است، اللّه إلى

 بطالن در فرموده منعقد بابى وسائل در و شده اشاره

 كافى از و. آنان امامت اعتقاد و ائمه واليت بدون عبادت

 كه مسلم بن محمد از خود سند به نموده حديث شريف
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: فرمودمى السالم علیه العلوم باقر حضرت شنیدم: »گفت

 دين از آنها اتباع و جور امامان همانا محمد، اى بدان

 اعمالى پس، كنند، گمراه و گمراهند و معزولند خداوند

 خاكسترى مثل كنندمى كه

__________________________________________________ 

 حضرت از عربى زبان به است كتابى الهداية مصباح -[ 1]

 و حقايق بیان در الشريف، سره قدس خمینى، امام

 كتاب اين مقدمه در. واليت و خالفت به راجع معارفى

 اكشف ان احببت انّى: اندفرموده مرقوم چنین شريف

 البداية فی الهداية ولىّ اللّه بعون الرّسالة، هذه فی لك

 من رشحة و المحمّدية الخالفة حقیقة من طلیعة النّهاية، و

 و االبديّة، االزلیّة التّحیّات علیهما العلويّة الوالية حقیقة

 بالحرىّ و... الشّهادة و الغیب عوالم فی سريانهما كیفیّة

 و. «الوالية و الخالفة إلى الهداية مصباح» نسمّیها ان

 استمدّ و رفیق و معین خیر فانّه التّوفیق اللّه من أرجوا

 اين نوشتن... اآلخرة و الدّنیا فی الطّاهرة اولیائه من
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 رسیده انجام به قمرى هجرى 1349 شوّال در كتاب

 .است

  137:   ص الصالةآداب                         

 را او و وزد او به سخت باد طوفانى روز در كه است

 باقر حضرت كه است ديگر روايت در و.«»« كند متفرق

 كند قیام عبادت به را شبها كسى اگر: »فرمود السالم علیه

 در و دهد تصدّق را مالش تمام و بگیرد روزه را روزها و

 تا را اللّه ولىّ واليت نشناسد و آورد جا به حج عمر تمام

 براى باشد، او داللت به اعمالش جمیع كند او مواالت

 اهل از او نیست و نیست ثوابى خداوند پیش او

 ثمالى حمزه أبو از خود سند به صدوق شیخ و.«»« ايمان

 : گفت كه كند حديث

: فرمود ما به السالم علیهما الحسین بن على حضرت»

 و خداوند: گفتیم است؟ افضل هابقعه از يك كدام

 . دانندمى بهتر او رسول پسر و او رسول
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 اگر. است مقام و ركن بین ما، براى هابقعه افضل: فرمود

 هزار قومش در كرد عمر نوح كه چندان كند عمر كسى

 عبادت به شبها و را روز بگیرد روزه سال پنجاه اال سال،

 بى را خدا كند مالقات آن از پس مكان، آن در بايستد

 در اخبار و.«»« آن از چیزى را او نرساند نفع ما، واليت

 . بگنجد مختصر اين در كه است اين از بیش باب اين

 به شهادت كه است آن رسالت به شهادت آداب اما و

 رسالت، مقام عظمت و برساند قلب به را حق از رسالت

 عوالم از وجود دائره تمام كه را ختمیّه رسالت خصوصا

 خوار ريزه هدايتا و وجودا تشريعا و تكوينا شهود و غیب

 واسطه بزرگوار آن و هستند، سرور آن نعمت خوان

 مقام اگر و. است خلق و حق بین رابطه و حق فیض

 موجودات از احدى نبود، او مطلقه واليت و روحانیّت

 عبور حق فیض و نبود احدى غیب مقام از استفاده اليق

 در هدايت نور و كردنمى موجودات از موجودى به

 . تابیدنمى باطن و ظاهر عوالم از يك هیچ
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  138:   ص الصالةآداب                         

 اللَّهكه است وارد نور آيه در كه است نورى سرور آن و

 مشرّع عظمت چون و»«35: 24 االرْض وَ السَّمواتِ نورُ

 شد، وارد انسان قلب در العالمین ربّ رسول و دين

 و شود، وارد قلب در او سنن و احكام عظمت و اهمّیّت

 ملكیّه قواى ساير كرد، ادراك را آن عظمت قلب چون

 جمیع در مقدّسه شريعت و شود آن خاضع ملكوتیه و

 آن شهادت صدق عالمت و. گردد نافذ انسانى مملكت

 ظاهر آن آثار ظاهره و غیبیّه قواى جمیع در كه است

 در آن به اشاره چنانچه نكنند، آن از تخلف و گردد

 . است شده سابق

 به رسالت به شهادت ارتباط شد ذكر كنون تا آنچه از و

 اين در سالك كه چه گرديد، معلوم نماز و اقامه و اذان

 مقدس وجود آن به تمسّك به محتاج روحانى طريق

 عروج اين او دستگیرى و مصاحبت وسیله به تا است

 . بنمايد را روحانى
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 و ملكیّه قواى به اعالن شهادت اين در آنكه ديگر وجه و

 و مؤمنین معراج حقیقت كه نماز، كه است ملكوتیّه

 است، ايقان ارباب و عرفان اصحاب معارف سرچشمه

 كه است آله و علیه اللّه صلّى محمّدى تامّ كشف نتیجه

 جذوات و الهیّه جذبات و روحانى سلوك به خود

: 53 «ادنى او قوسین قاب»مقام به وصول به رحمانیّه

 اسمائیّه و ذاتیّه تجلّیات تبع به را آن حقیقت كشف»«9

 احدى غیب حضرت در انسیّه الهامات و صفاتیّه و

 است آوردى ره و سوغات اين الحقیقة، فی و. فرموده

 خیر كه خود، امّت براى روحانى معنوى سفر اين از كه

 نعمت مستغرق و منّت قرين را آنها و آورده است، امم

 به و شد مستقرّ قلب در عقیدت اين چون و. فرموده

 بزرگى و مقام عظمت سالك البتّه گرديد، متمكّن تكرار

 اين طىّ رجاء و خوف قدم با و كندمى ادراك را محل

 مقدار به اگر اللّه شاء ان است امید و. نمايدمى را مرحله

  آن كند، امر به قیام مقدور
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  139:   ص الصالةآداب                         

 احدى قرب مقام به را او و بنمايد او از دستگیرى سرور

 علوم در و. برساند است فطرى مقصود و اصلى مقصد كه

 توسّط به موجودات همه معاد كه پیوسته ثبوت به الهیّه

: 7 تَعوُدُون بَدَاكُمْ كَما:كند پیدا تحقق كامل انسان

 .»« الَیْكُمْ الْخَلقِ ايابُ وَ يَخْتِمُ بِكُمْ و اللَّه فَتَحَ بِكُمْ»«29

 عرفانیة نكته

 تفصیل را معراج صلوة كه علل، شريف حديث در

 كه آن از پس كه است وارد كند،مى توصیف و دهدمى

 نازل العزّة ربّ جانب از كه نورى محمل با خدا رسول

 آسمان به و كردند عروج جبرئیل مصاحبت به بود شده

 و نمودند سجده و كردند فرار مالئكه رسیدند، سوم

 : گفت جبرئیل و گفتند تسبیح

. اللّه رسول محمّدا انّ اشهد اللّه، رسول محمّدا انّ اشهد

 از و كردند، خدا رسول بر سالم و شدند مجتمع مالئكه
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 درهاى و. كردند سؤال المؤمنین امیر حضرت حال

 چهارم آسمان به عروج حضرت و شد گشوده آسمان

 پس،. نگفتند چیزى اللّه مالئكة آنجا در و فرمودند،

 و شدند مجتمع مالئكه و شد گشوده آسمان ابواب

 تفسیر از و.»« الحديث... گفت را اقامه بقیه جبرئیل

 اين از و. شده وارد مضمون اين به قريب نیز عیاشى

 هاآسمان از يك هیچ مالئكه كه شود معلوم حديث

 آن رؤيت به و. ندارند احمدى جمال مشاهده طاقت

 نور توهّم و شوند متفرّق و بیفتند سجده به مقدّس نور

 رجوع انس به اقامه و اذان فصول با و كنند، مطلق حق

 . شود حجب رفع و گردد مفتوح سماوات ابواب و كنند،

 احتجابات از شهادات اين واسطه به بايد سالك پس،

 تعیّن احتجاب از رسالت به شهادت در و آيد، بیرون

  مقام كه چه شود، خارج بكلى خلقى

  140:   ص الصالةآداب                         
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 فناى مقام نمود، ثابت الخلیقه اشرف براى كه را رسالت

 مطلقه رسالت كه زيرا است، تامّ استقاللى ال و مطلق

 خالفت اين و است، برزخیه الهیّه كبراى خالفت ختمیّه

 و است، تشريع و تكوين و تجلّى و ظهور در خالفت

 نبايد تعیّنى و استقاللى وجه هیچ به خود از را خلیفه

 احدى براى اين و برگردد، اصالت به خالفت اال و باشد،

 . ندارد امكان موجودات از

 را احمديّه كبراى خالفت مقام بايد اللّه إلى سالك پس،

 كشف آن، واسطه به و برساند، روح و قلب باطن به

 بكلّى خلقى تعیّن حجب از و نمايد ستور خرق و حجاب

 مفتوح او براى سماوات جمیع ابواب پس، شود، خارج

 . گردد نائل حجاب بى خود مقصد به و شود

 عرفانىّ اصل و فقهىّ فرع

 پس كه است شده وارد معتبره غیر روايات از بعضى در

 ولىّ علیّا انّ اشهد: بگويند اذان در رسالت به شهادت از
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 علیّا انّ اشهد كه است روايات بعضى در و. مرّتین. اللّه

 : است ديگر بعض در و. مرّتین. حقّا المؤمنین امیر

 اللّه رحمه صدوق شیخ و. البريّة خیر محمّد آل و محمّد

 تكذيب و دادند قرار مفوّضه موضوعات از را روايات اين

 علیهم اللّه رضوان علماء بین مشهور و.»« كردند را آنها

 محدّثین از بعضى و. است روايات اين به اعتماد عدم

 در تسامح واسطه به و دادند قرار مستحبّى جزء را آن

 به چه گر نیست، صواب از بعید قول اين و. سنن ادلّه

 پس زيرا است، احوط و اولى گفتن مطلقه قربت قصد

 و واليت به شهادت است مستحب رسالت، به شهادت از

 . مؤمنین امارت

 بن قاسم كه است وارد «احتجاج» حديث در چنانچه

 اهل كه كردم عرض صادق حضرت به كه گفت معاويه

 خدا رسول چون كه كنند نقل معراج در حديثى سنت

 اللّه،محمّد اال اله العرش بر ديد بردند، معراج به را

  اللّه، رسول
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  141:   ص الصالةآداب                         

 هر دادند تغییر اللّه، سبحان: »فرمود. الصديق بكر ابو

 و عزّ خداى: »فرمود آرى،: گفت «را؟ اين حتى را چیز

 اال اله اوال بر نوشت را، عرش فرمود خلق چون جلّ

 ذكر پس. المؤمنین امیر علىّ اللّه، رسول اللّه،محمّد

 و لوح و كرسى و آب بر را كلمات اين كتابت فرمود

 و هاآسمان اكتاف و جبرائیل جناح دو و اسرافیل جبهه

 وقتى: »فرمود پس.« قمر و شمس بر و كوهها سر و زمینها

: بگويد اللّه، رسول اللّه،محمّد اال اله ال:گفت شما از يكى

 مطلقا شريف ذكر اين بالجمله،.«»« المؤمنین امیر علىّ

 فصول در و است، مستحب رسالت به شهادت از پس

 چه گر باشد، مستحب كه نیست بعید بالخصوص، اذان،

 احتیاط را روايات اين اعالم علماء تكذيب واسطه به

 خصوصیّت نه گويند مطلقه قربت قصد به كه كند اقتضا

 . اذان در
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 جمیع بر كلمات اين نوشتن» براى عرفانیّه نكته اما و

 كه است آن «ارضین منتهاى تا اعال عرش از موجودات

 آن و است، الوهیّت ظهور واليت و خالفت حقیقت

 حظّى كه موجودى هر و. است آن كمال و وجود اصل

 كه آن ظهور و الوهیّت حقیقت از دارد، وجود از

 الهیّه لطیفه و دارد، حظّى است واليت و خالفت حقیقت

 شهادت عالم منتهاى تا غیب عوالم از كائنات سرتاسر در

 حقیقت الهیّه لطیفه آن و. است ثبت همه ناصیه بر

 «به مخلوق حقّ» و «الرحمن نفس» و «منبسط وجود»

 علويّه مطلقه واليت و ختمیّه خالفت باطن بعینه كه است

 آبادى شاه عارف شیخ كه است جهت اين از و. است

 به شهادت در واليت به شهادت كه فرمودمى ظلّه دام

. است رسالت باطن واليت كه زيرا است، منطوى رسالت

 شهادتین الوهیّت به شهادت در كه گويد نويسنده و

 دو آن رسالت به شهادت در و جمعا، است منطوى

 واليت به شهادت در چنانچه است، منطوى نیز شهادت
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 و اوّال للّه الحمد و. است منطوى ديگر شهادت دو آن

 . آخرا

  142:   ص الصالةآداب                         

 است «حیعالت» آداب از بعضى در پنجم فصل

 حق عظمت اعالن تكبیرات با اللّه إلى سالك چون و

 قصر الوهیت به شهادت با و نمود توصیف از را تعالى

 خود و نمود حق در را تأثیر هر بلكه تحمید و توصیف

 و رسالت به شهادت با و انداخت امر به قیام لیاقت از را

 مقام به تمسّك و كرد مصاحب و رفیق اختیار واليت

 ثمّ الرّفیق:قیل كما - نمود پیدا واليت و خالفت قدس

 »«الطّريق

 و ملكیّه قواى لهجه صراحت به بايد آن، از پس -

 آنها به را حضور اعالن و نماز براى نمايد مهیّا را ملكوتیّه

 تنبیه براى آن تكرار و. الصّلوة على حىّ: بقوله بدهد

 داخل مملكت قواى به يكى يا است، تام ايقاظ و كامل
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 آنها كه چه است، خارج مملكت قواى به ديگر و است،

 آن به اشاره چنانچه سالكند، انسان با سفر اين در نیز

 . بیايد و گرديد

 قواى و قلب كه است آن سالك ادب مقام اين در و

 حضور قرب بفهماند قلب باطن به و كند تفهیم را خود

 معنويّه و صوريّه آداب و آن، براى كند مهیا را خود تا را

 آن نتیجه و صلوة سرّ آن، از پس. نمايد مراقبت كامال را

 على حىّ و الفالح على حىّ: بقوله كند اعالن اجماال را

 و فالح كه زيرا نمايد، بیدار را فطرت تا العمل خیر

 عاشق بشر همه فطرت و است، مطلقه سعادت رستگارى

 و طلب كمال فطرت كه زيرا است، مطلقه سعادت

 و مطلق كمال سعادت حقیقت و است طلب راحت

 است االعمال خیر كه نماز در آن و. است مطلق راحت

 به صلوة كه زيرا آيد، حاصل بطونا و ظهورا و قالبا و قلبا

 ثناى و است جامع و كبیر ذكر ظاهر، و صورت حسب

  مستجمع كه است اعظم اسم به
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  143:   ص الصالةآداب                         

 اقامه و اذان جهت اين از و است، الهیّه شئون جمیع

 اكبر اللّه و آن، به است مختتم و «اللّه» به است مفتتح

 توحیدات و شود تكرار نماز انتقاالت و حاالت جمیع در

 و شود، حاصل نماز در است، اولیاء العین قرة كه ثالثه،

 و. است آمیخته آن در تام رجوع و مطلق فناء صورت

 و است حق قرب معراج حقیقت، و باطن حسب به

 در فناى و است مطلق جمیل جمال به وصول حقیقت

 و است، عاشق آن بر فطرت كه است، مقدس ذات آن

 آن به تامّه عقلیّه سعادت و مطلقه راحت و تامّه طمأنینه

 پس،.»« 28: 13 الْقُلوُب تَطْمَئِنُّ اللَّه بِذِكْرِ اال- آيد حاصل

 غیر بحر به اتصال و اللّه بفناء وصول كه مطلق، كمال

 در استغراق و ازل جمال شهود و است وجوبى متناهى

 راحتى و شود، حاصل نماز در است، مطلق نور درياى

 پیدا آن در نیز كامله طمأنینه و تامّ استراحت و مطلق

 فالح نماز پس،. آيد حاصل سعادت ركن دو و شود،
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 اين بايد سالك و. است االعمال خیر آن و است، مطلق

 و بفهماند قلب به تامّ تذكّر و تكرار با را الهیّه لطیفه

 از فطرت قلب، به ورود از پس و كند، بیدار را فطرت

 آن از و دهد اهمیت آن به طلبى سعادت و كمال جهت

 نكته همان نیز آنها تكرار در و. نمايد مراقبت و محافظت

 . شد گفته كه است

 ف دهد حضور اعالن رسید، مقام بدين سالك چون و

 . الصّلوة قامت قد

 وجود عوالم الملوك مالك حضور در را خود بايد پس،

 خود قلب به و ببیند، مطلق عظیم و السّالطین سلطان و

 امكانى تقصیر و قصور به اشهمه كه را حضور خطرهاى

 از خجلت و شرمندگى كمال با و بفهماند، كند، رجوع

 وفود و شود، وارد رجا و خوف قدم و امر به قیام عدم

 قلب و نبیند راحله و زاد داراى را خود و كند كريم به

 حسنات از را خويش عمل و بیند تهى سالمت از را خود

 قلبش در حال اين اگر و. نشمرد پشیزى به و نداند
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 امَّنْ:گردد عنايت مورد كه است امید شد، مستحكم

 .»« 62: 27 السُّوء يَكْشِفُ وَ دَعاهُ اذا الْمُضْطَرَّ يُجیبُ

 144:   ص الصالةآداب                         

 تتمیم و وصل

 السالم، علیه اللّه عبد أبی عن باسناده يعقوب، بن محمد

 المالئكة، من صفّان خلفك صلّى اقمت، و اذّنت اذا:قال

 .»«المالئكة من صفّ خلفك صلّى اقمت، اذا و

 

 اخبار بعض در و. است زياد مضمون اين به احاديث و

 در و.»« است مغرب و مشرق بین صف حد كه است

 كه كسى: »فرمود صادق حضرت كه است االعمال ثواب

 سرش پشت مالئكه از صف دو اقامه، و اذان با كند نماز

 پشت اذان، بدون اقامه با كند نماز كه كسى و كند، نماز

 سؤال راوى.« كند نماز مالئكه از صف يك سرش

 اقلش: »فرمود. است چقدر صفى هر مقدار كه كندمى
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 و آسمان بین ما اكثرش و است، مغرب و مشرق بین ما

 اقامه اگر كه است روايات بعضى در و.«»« است زمین

 از و ملك يك او راست طرف از گفت، اذان غیر به

 من ذلك غیر الى - »«بايستد ملك يك چپش طرف

 معارف اختالف واسطه به شايد اخبار اختالف و. االخبار

 روايات بعضى از چنانچه باشد، گزاران نماز خلوص و

 به راجع شده وارد كه روايتى مثل شود، استفاده باب

 بالجمله،.»« قفراء ارض يا بیابان در اقامه و اذان با نماز

 خود قلب و ديد اللّه مالئكة پیشواى را خود سالك چون

 اقامه و اذان به و ديد ملكوتیّه و ملكیّه قواى پیشواى را

 اجتماع او بر را خود ملكوتیّه و ملكیّه قواى كرد مجتمع

 باطن و ظاهر قواى افضل كه را قلب اللّه، مالئكة نمودند

 و. دهد قرار بايد امام است ديگر قواى شفیع و است

  ضامن قلب چون

  145:   ص الصالةآداب                         
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 است، او عهده به ديگران وزر و است مأمومین قرائت

 حفظ كه كند آن از جمیله مراقبه و تامّه محافظه بايد

 كند، قیام مقدّس مقام ادب به و نمايد حضور و حضرت

 مالئكة توجه و شمارد، غنیمت را مقدس اجتماع اين و

 نعمت ولى نعم از و داند بزرگ را آنها تأيید و اللّه

 نعم اين شكر از را خود قصور و عجز و شناسد حقیقى

 . النّعم ولىّ انّه. نمايد مقدس مقام تقديم بزرگ

  146:   ص الصالةآداب                         

 است قیام در دوم باب

  است فصل دو آن در و

 است قیام جملى سرّ در اول فصل

 افعال توحید به اشاره را قیام معرفت اهل كه بدان

 به را سجود و صفات، توحید به را ركوع چنانچه دانند،

 خود محل در دو اين بیان و. دانند اشاره ذات توحید

 است فعلى توحید به اشاره قیام كه آن بیان اما و. بیايد
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 اشارت لفظا، قرائت و وضعا، قیام خود در كه است آن

 : است مقام آن به

 كه است اين است آن به اشارت وضعا قیام كه اين اما

 حق قیّومیّت مقام و حق به عبد قیام به اشارت آن در

  تجلّى و مقدس فیض به تجلّى آن كه است

  147:   ص الصالةآداب                         

 شود ظاهر حق فاعلیّت مقام تجلّى اين در و است، فعلى

 در مضمحلّ و فعلى تجلّى در مستهلك موجودات همه و

 در سالك عرفانى ادب و. شود ظهورى كبرياى تحت

 قلب ياد به را الهیه لطیفه اين كه است آن مقام اين

 و بكند بتواند چه هر را نفسیّه تعیّنات ترك و آورد

 نسبت و دهد تذكّر قلب به را مقدّس فیض حقیقت

. برساند قلب باطن به را حق به خلق تقوّم و حق قیّومیّت

 قرائت شد، متمكّن سالك قلب در حقیقت اين چون و

 حق خود مذكور و ذاكر و شود واقع حق لسان به او
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 گرددو كشف عارف قلب بر قدر اسرار از بعضى و گردد،

 نفسك على اثنیت كما أنت

 »«منك بك اعوذ و

 اسرار از بعضى و شود مكشوف او براى مراتب بعض به

 به نمودن نظر در چنانچه دريابد، عارف قلب را صلوة

 در و است، اصلیّه نشئه و است تراب كه سجود، محل

 آن الزمه كه انداختن زير به سر و رقبه نمودن خاضع

 و عزّ تحت فناى و امكانى فقر و ذلّ به اشاره است،

 وَ اللَّه الىَ الْفُقراءُ انْتُمُ النّاسُ ايُّهَا يا- است كبريا سلطان

 قرائت در كه آن اما و.»« 15: 35 الْحَمید الْغَنِىُّ هُوَ اللَّه

 سوره تفسیر در است، فعلى توحید مقام به اشارت لفظا

 . اللّه شاء ان بیايد آن تفصیل حمد مباركه

 است قیام آداب در دوم فصل

 محضر در حاضر را خود سالك كه است چنان آن، و

  را عالم و ببیند حقّ
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  148:   ص الصالةآداب                         

 مقیم و مجلس حضار از را خود و بداند ربوبیّت محضر

 را محضر و حاضر عظمت و كند، محسوب اللّه يدى بین

 آن خطر و تعالى حق با مناجات اهمّیّت و برساند قلب به

 در ورود از قبل تدبّر، و تفكّر با و بفهماند، قلب به را

 را مطلب بزرگى او به و كند حاضر را قلب صلوة،

 طمأنینه و خشوع و خضوع به كند ملتزم را آن و بفهماند

 و. نماز آخر تا مسكنت و ذلّ و رجا و خوف و خشیت و

 محافظت و مراقبت امور اين از كه كند مشارطه قلب با

 هاديان و دين بزرگان احوال در تدبّر و تفكّر و كند،

 آنها و دادهمى دست حاالتى چه آنها براى كه كند سبل

 احوال از و كردند،مى الملوك مالك با اىمعامله چه

 بزرگواران آن به تأسى و كند اتخاذ مشق سر هدى ائمّه

 به اكتفا معصومین ائمّه و دين بزرگان تاريخ از و كند

 اين امثال و شريف عمر مقدار و تولّد و وفات روز و سال

 عمده بلكه نكند، ندارد، بزرگى فائده چندان كه امور،
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 كه باشد، آنها عرفانى و ايمانى سلوك و سیر در او سیر

 چه اللّه إلى سیر در و بوده چه عبوديّت در آنها معامالت

 معجز كلمات از كه آنها، عرفانى مقامات و داشتند مشیى

 . بوده اندازه چه آيد،مى دست به آنها آيات

 بى مغروران و طبیعت سكر و غفلت اهل ما كه افسوس

 و هستیم پلید شیطان نشانده دست امور تمام در مايه

 بیرون پايان بى نسیان و گران خواب از گاه هیچ

 هدى ائمّه معارف و مقامات از ما استفادت و آيیم،نمى

 حساب به كه است ناچیز و كم قدرى به السالم علیهم

 اكتفا صورت و قشر به آنها حیات تاريخ از و نیايد، درست

 است السالم علیهم انبیاء بعثت غايت آنچه از و كرديم

 معروف مثل مشمول حقیقت در و كرده نظر صرف بكلّى

 بعضى مقام اين در اكنون ما و. هستیم »«ورم ذا استسمن

 شايد كنیممى ذكر است وارد باب اين در كه رواياتى از

 الحمد و. آيد حاصل تذكّرى را مؤمنین اخوان از بعض

 . الشّكر له و للّه
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  149:   ص الصالةآداب                         

 علیه اللّه عبد أبی عن باسناده يعقوب بن محمد عن

 قام اذا السالم علیهما الحسین بن علىّ كان:قال السالم،

 حتّى رأسه يرفع لم سجد فاذا. لونه تغیّر الصّلوة، إلى

 [1. ]عرقا يرفض

 علىّ كان يقول أبی كان:قال السالم، علیه عنه وباسناده

 ال شجر ساق كانّه الصّلوة، الى قام اذا الحسین بن

 [2. ]منه الرّيح حرّكت ما اال ءشی منه يتحرّك

 عن باسناده العلل فی الحسین بن على بن محمد وعن

 انّى: السالم علیه اللّه عبد البى قلت:قال تغلب بن أبان

 لونه غشى الصّلوة، إلى قام اذا الحسین بن علىّ رايت

 يعرف كان الحسین بن علىّ انّ اللّه و: لی فقال آخر، لون

 [3. ]يديه بین يقوم الّذى

 حديث، فی السائل فالح فی طاوس بن علىّ السّیّد وعن

 طهر لذى اال الصّلوة تتمّ ال:السالم علیه اللّه عبد ابو فقال
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 و فوقف، عرف زائغ، ال و نازغ غیر بالغ تمام و سابغ

 و الصّبر و الطّمع و الیأس بین واقف فهو فثبت، اخبت

 عرضه يذلّ وقع، به الوعید و صنع له الوعد كأنّ الجزع

 إلیه تنكّب و المهجة، اللّه فی بذل و غرضه، يمثّل و

 بعین االهتمام عالئق يقطع بارتغام، مرتغم غیر المحجّة

 بذلك، اتى فاذا. استرفد منه و وفد إلیه و قصد، له من

 هی انّها و. اخبر عنها و امر بها الّتى الصّلوة هی كانت

 [4. ]الحديث... المنكر و الفحشاء عن تنهى الّتى الصّلوة

__________________________________________________ 

 نماز به وقتى السالم علیهما الحسین بن على» -[ 1]

 سجده به چون و شد،مى دگرگون رنگش ايستادمى

 وى از عرق آنكه تا داشتبرنمى سر رفتمى

 كتاب» ،300 ص ،3 ج كافى، فروع.« ريختمى

 ،«العبث كراهیّة و الصّلوة فی الخشوع باب» ،«الصّلوة

 .5 حديث
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 بن على: گفتمى السالم علیه باقر امام) پدرم» -[ 2]

 بود درخت شاخه گويى ايستادمى نماز به وقتى الحسین

 او از چیزى آورد در حركت به او از باد آنچه جز كه

 .4 حديث پیشین، منبع.« نخورد تكان

 السالم علیه صادق امام به گفت تغلب بن ابان» -[ 3]

 كه هنگامى كه ديدم را الحسین بن على: كردم عرض

 امام. پوشاند ديگر رنگى را اشچهره ايستاد، نماز به

 كسى الحسین بن علىّ قسم خدا به: فرمود من به صادق

 الشّرائع، علل.« شناختمى كردمى نماز او براى كه را

 كتاب» ،685 ص ،4 ج الشیعة، وسائل نقل به. 88 ص

 .4 حديث ،2 باب ،«الصّلوة افعال ابواب» ،«الصّلوة

 طهارتى كه كسى براى مگر نرسد كمال به نماز -[ 4]

 كامل را آن حق و باشد داشته رسا تمامیتى و جانبه همه

 را خداى باشد، دور به انحراف و وسوسه از و كند، ادا

 حالى در ورزد ثبات و نمايد خشوع او براى و بشناسد
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  150:   ص الصالةآداب                         

 العابدين زين موالنا إلى باسناده يعقوب بن محمد وعن

 انّها تعلم فان الصّلوة، حقوق امّا و:قال انّه السالم علیه

 علمت فاذا. اللّه يدى بین قائم فیها انّك و اللّه، إلى وفادة

 الرّاغب الذّلیل العبد مقام فیها تقوم ان خلیقا كنت ذلك،

 مقام المعظم المتضرّع المسكین الرّاجى الخائف الرّاهب

 و االطراف خشوع و الوقار و بالسّكون يديه بین يقوم من

 إلیه الطّلب و نفسه فی له المناجات حسن و الجناح لین

 استهلكتها و خطیئته به احاطت الّتى رقبته فكاك فى

 [1. ]باللّه اال قوّة ال و ذنوبه،

 تراه، كانّك ربّك اعبد:آله و علیه اللّه صلّى النّبى وعن

 [2. ]يراك فانّه تراه، تكن لم فان

 إلى تقوم ان اردت فاذا:السالم علیه الرضا فقه وعن

 و مستعجال ال و متناعسا ال و متكاسال إلیها تقم فال الصّلوة،

 و. التّؤدة و الوقار و السّكون على تأتیها لكن و متالهیا، ال
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 جلّ و عزّ للّه متواضعا الخضوع و بالخشوع علیك

 علیك متخاشعا،

__________________________________________________ 

 باشد، ايستاده بیتابى و شكیبايى و امید و نومیدى میان كه

 او بر وعیدها و آمده ساخته او براى هاوعده گويى

 مقصود و كرده بذل خود دارايى است، گرديده واجب

 و نهاده خدا راه در جان و آورده نظر برابر خويش

 در) نهادن خاك بر بینى در است برگزيده را او طريق

 پیوند و ندهد، راه دل به كراهتى كمترين( سجده

 متوجه او به تنها و بريده او جز كه هر از را عاليق

 .است خواسته را او عطاى و آمده او حضور به و گرديده

 نمازى همان آورد، جاى به نمازى چنین اگر پس

 شده، داده خبر آن از و شده امر آن به كه بود خواهد

 باز منكر و فحشا از كه است نمازى همان اين و

 فى الثانى، الفصل» ،23 ص السائل، فالح...« داردمى

 .«الصّلوة صفة
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 از عبارت( شود رعايت بايد كه) نماز حقوق اما» -[ 1]

 و خداست، محضر به ورود نماز بدانى كه است اين

 اين چون. اىايستاده خدا پیشگاه در نماز در كه بدانى

 آنچنان بايستى نماز به كه بود خواهى شايسته دانستى، را

 بیمناك راغب، و طالب ذلیل، بنده ايستدمى نماز به كه

 و درمانده ،(خدا رحمت به) امیدوار ،(خدا عذاب از)

 جوارح، و اعضا در خشوع وقار، و آرامش با كه زاريگرى

 نفس رهايى طلب با و قلب نیكوى مناجات با و فروتنى،

 را او گناهانش و گرفته فرا را او خطايايش كه خود

 ايستاده پیشگاهش در كه را آن مقام ساخته، هالك

.« نیست خدا از جز نیرويى هیچ و. داردمى بزرگ

 افعال ابواب» ،«الصّلوة كتاب» الوسائل، مستدرك

 .3 حديث ،2 باب ،«الصّلوة

 كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى پیامبر از» -[ 2]

 او گويى چنانكه كن عبادت را خود پروردگار: فرمود

.« بیندمى را تو او بینىنمى را او تو اگر كه بینى،مى را
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 مواعظ» ،«الرّوضة كتاب» ،74 ص ،74 ج االنوار، بحار

 .459 ص االخالق، مكارم. 3 حديث ،4 باب ،«النّبى

  151:   ص الصالةآداب                         

 على بالطّمأنینة خائفا راجیا الخوف سیماء و الخشیة

 المذنب اآلبق كالعبد يديه بین فقف الحذر، و الوجل

 ال و نفسك، انصب و قدمیك، فصف. مواله يدى بین

 تكن لم فان تراه، كانّك تحسب و شماال، و يمینا تلتفت

 [1. ]الحديث... يراك فانّه تراه،

 كان السالم علیه إبراهیم انّروى: الداعى عدّة وفی

 انّ:»بقوله اللّه مدحه حتّى میل، حدّ على تأوّهه يسمع

 له يسمع صلوته فی كان و.«منیب اوّاه لحلیم إبراهیم

 سیّدنا صدر من يسمع كذلك و. المرجل كأزيز أزيز

 فاطمة كانت و. ذلك مثل آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول

 [2. ]اللّه خیفة من الصّلوة فی تنهج السّالم علیها

 . االخبار من ذلك غیر الى
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 كه است اين از بیش شريفه اخبار موضوعات اين در و

 نیز حديث چند همین در تفكر و. بگنجد مختصر اين در

 به راجع هم - كندمى كفايت تفكر و تذكر اهل براى

 و معنويه و قلبیه آداب به راجع هم و صوريه آداب

 . اللّه يدى بین قیام كیفیت

 مناجات و الحسین، بن علىّ حاالت در كن تفكر قدرى

 با بزرگوار آن

__________________________________________________ 

 نماز به خواستى چون: است شده نقل الرّضا فقه از[ »1]

 و لهو و شتاب آلودگى، خواب كسالت، حال با بايستى

. آور جاى به را نماز وقار و آرامش با بلكه مايست، بازى

 براى و باشى خاضع و خاشع( نماز در) كه باد تو بر و

 هموار خود بر را خوف و خشوع و كنى تواضع خدا

 و باشى ايستاده امید و بیم بین كه حال آن در سازى

 گريخته اىبنده بسان پس،. باشى محترز و نگران پیوسته

 در ايستاده، مواليش محضر در( بازگشته) كه گنهكار و
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 قامتت و نه هم كنار را خود پاهاى بايست، خدا پیشگاه

 و مگردان، روى چپ و راست به و نگهدار راست را

 را او تو اگر كه بینى،مى را خدا گويى كه بدان چنین

 كتاب» الوسائل، مستدرك...« بیندمى را تو او بینىنمى

 به. 7 حديث ،1 باب ،«الصّلوة افعال ابواب» ،«الصّلوة

 .«المفروضة الصّلوات باب» ،101 ص الرّضا، فقه از نقل

 علیه إبراهیم زارى و آه صداى كه شده روايت» -[ 2]

 شنیده( ذراع هزار چهار) میلى يك فاصله از السالم

 كه ستود كالم اين به را او خداوند كه حد آن تا شدمى

 انابه و كشنده آه بسیار بردبار، إبراهیم، همانا: »فرمود

 صدايى نماز در ،[75 - هود. ]بود خدا سوى به كننده

. شدمى شنیده او سینه از جوشان ديگ صداى مانند

 علیه اللّه صلّى اللّه رسول ما، سرور سینه از صدايى چنین

 از نماز در السالم علیها فاطمه و. شدمى شنیده نیز آله، و

 وى نفس و گرديدمى خارج عادى حال از خدا خوف
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 ،«الصّلوة كتاب» الوسائل، مستدرك.« افتادمى شماره به

 .15 حديث ،2 باب ،«الصّلوة افعال ابواب»

  152:   ص الصالةآداب                         

 كیفیت كه سرور آن لطیف دعاهاى و حق، حضرت

 من. كندمى تعلیم خدا بندگان به را عبوديت آداب

 است، عباد تعلیم براى بزرگواران آن مناجات گويمنمى

 از شده صادر كه است باطلى مغز بى كالم اين كه زيرا

 و خوف البیت، اهل معارف و ربوبیّت مقام به جهل

 جالل و عظمت و بوده بیشتر كس همه از آنها خشیت

 لكن نموده، تجلّى بیشتر كس هر از آنها قلب در حق

 و عبوديّت كیفیت آنها از خدا بندگان بايد گويممى

 هاىمناجات و ادعیه وقتى كنند، تعلّم را اللّه إلى سلوك

 در كنند تفكّر بلكه نباشد، لسان لقلقه خوانندمى را آنها

 نیاز و عجز و تذلّل اظهار و حق با آنها معامله چگونگى

 . مقدس ذات با آنها نمودن
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 بزرگترين از الحسین بن علىّ جناب كه الحبیب لعمر و

 به خود بندگان بر حق مقدّس ذات كه است نعمتهايى

 و قرب عالم از را سرور آن و گزارده منّت وجودش

 به عبوديّت طرق فهماندن براى فرموده نازل قدس

 اگر و»«8: 102. النَّعیم عَنِ يَوْمَئِذٍ ولَتُسْئَلُنَّ خود بندگان

 و ندانستید چرا را نعمت اين قدر كه شود سؤال ما از

 جز نداريم جوابى نكرديد، چرا بزرگوار اين از استفادت

 و پشیمانى نار به و افكنیم پیش به خجلت سر كه آن

 . ندارد نتیجه پشیمانى وقت آن در و بسوزيم، تأسّف

 حسنه اىموعظه در

 در عزيز عمر سرمايه و است فرصت كه اكنون عزيز، اى

 و است مفتوح اللّه إلى سلوك طريق و است دست

 و اعضاء قوت و سالمتى و است باز حق رحمت درهاى

 همتى است، پا بر ملك عالم الزّرع دار و است برقرار قوا

 و نما استفاده آنها از و بفهم را الهیّه نعم اين قدر و كن

 و كن، تحصیل را ابديّه ازلیّه سعادات و روحانیّه كماالت
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 بیت اهل و آسمانى شريف قرآن كه معارف همه اين از

 بسط مظلمه طبیعت ارض بسیط در السالم علیهم عصمت

  را عالم و دادند

  153:   ص الصالةآداب                         

 بردار، اىبهره نیز تو فرمودند روشن الهیه ساطعه انوار به

 و كن روشن الهى نور به را خود مظلمه طبیعت ارض و

 به را باطنه و ظاهره قواى ديگر و لسان و گوش و چشم

 را ظلمانى ارض اين تبديل و كن منوّر تعالى حق نور

 تُبَدَّلُ يَوْمَ:كن عقالنى آسمان بلكه نورانى ارض به

 رَبِّها بِنوُرِ االرْضُ اشْرَقَتِ و»«48: 14 االرْض غَیْرَ االرْضُ

 باشد نشده ارض غیر تو ارض اگر روز آن در.»« 69: 39

 و سختیها و ظلمتها باشد، نگرديده نورانى رب نور به و

 . دارى عذابها و ذلّتها و فشارها و وحشتها

 ظلمتهاى به مظلمه ما باطنه و ظاهره قواى اكنون

 باقى حال اين با اگر كه ترسم آن از و است، شیطانى
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 متبدّل فطرت نور داراى هیوالنى ارض كم كم بمانیم،

 و فطرت نور از خالى مظلمه سجّینى ارض به شود

 شقاوتى اين و. اللّهى فطرت احكام همه از محجوب

 كه است ظلمتى و نیست دنبالش در سعادت كه است

 روى كه است وحشتى و ندارد عقب در نورانیّت

 آن پى در راحت كه است عذابى و نبیند اطمینان

: 24 نُور مِنْ لَهُ فَما نورا لَهُ اللَّه يَجْعَلِ لَمْ مَنْ فَ.نیايد

 شیطانى غرورهاى از تعالى خداى به برممى پناه.»« 40

 . بالسّوء امّاره نفس و

 و شرايع تشريع و عظام انبیاء مقصود و مقصد عمده

 قرآن خصوصا آسمانى، كتابهاى نزول و احكام تأسیس

 رسول مطهّر نور آن مكاشف و صاحب كه جامع شريف

 معارف و توحید نشر است، آله و علیه اللّه صلّى ختمى

 پرستى دو و دوبینى و شرك و كفر ريشه قطع و الهیه

 و قلبیّه عبادات جمیع در تجريد و توحید سرّ و بوده،

 شاه كامل، عارف شیخ بلكه. است جارى و سارى قالبیّه
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 توحید اجراء عبادات: فرمودندمى فداه روحى آبادى،

 . قلب باطن از بدن ملك در است

  154:   ص الصالةآداب                         

 و معارف تحصیل عبادات از مطلوبه نتیجه بالجمله،

 مقصد اين و. قلب در است معارف ديگر و توحید تمكین

 سالك را عبادات قلبیّه حظوظ آنكه مگر نشود حاصل

 عبور لبّ و حقیقت به قالب و صورت از و كند، استیفاء

 امور اين در وقوف كه قشر و دنیا در نشود واقف و نمايد،

 به دعوت كه كسانى و. است انسانیّت سلوك راه خار

 باز باطنیّه آداب از را مردم و كنندمى محض صورت

 معنى قشر و صورت اين جز را شريعت گويند و دارندمى

 راه خارهاى و اللّه إلى طريق شیاطین نیست، حقیقتى و

 كه برد پناه تعالى خداى به بايد آنها شرّ از و انسانیّتند،

 و واليت و توحید و معرفت نور كه را اللّه فطرت نور

 حجابهاى و كنندمى منطفى انسان در است معارف ديگر

 كشند،مى آن روى به را اوهام و عادت و جهالت و تقلید
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 وصول و او درگاه به عكوف از را تعالى خداى بندگان و

 معارف طريق سدّ و دارندمى باز او جمیل جمال به

 كه را خدا بندگان آاليش بى صافى قلوب و نمايند،مى

 در معرفت تخم خود جالل و جمال دست با تعالى حق

 آسمانى كتب و عظام انبیاء و فرموده پنهان آنها خمیره

 آن زخارف و دنیا به آن، تنمیه و تربیت براى فرستاده را

 كنندمى متوجه آن عوارض و جسمانى و مادّى جهات و

 حصر و كنند،مى منصرف عقلیه سعادات و روحانیّات از و

 همان به نمايندمى را موعوده جنّتهاى و غیب عوالم

 از ديگر و منكوحات و مشروبات و حیوانیّه مأكوالت

 . حیوانى مشتهیات

 بساط بسط همه اين تعالى حق كه كنند گمان هااين

 نازل كتابها تشريفات همه اين با و فرموده رحمت

 عظام انبیاء و فرستاده فرو معظم اللّه مالئكة و فرموده

 غايت فرج، و بطن كردن اداره براى فرموده مأمور

 كن حفظ دنیا در را فرج و بطن كه است اين معارفشان
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 اهمیت كه قدرى آن. برسى آخرت در آن شهوات به تا

 نبوّات و توحید به دهندمى ساله پانصد جماع به

 فرج و بطن تعمیر مقدّمه را معارف تمام و دهند،نمى

 روى به ربّانى عارفى يا الهى حكیمى اگر و. دانندمى

 ورقى و كند باز رحمت از درى بخواهد خدا بندگان

 و بدگويى و نسبت هیچ از بخواند، الهى حكمت از

 به هااين. كنندنمى خوددارى او به تكفیرى و فحش

 فرج و بطن شهوات به و شدند دنیا در منغمر طورى

  اهمیت

  155:   ص الصالةآداب                         

 ندارند میل كه -26: 16 يشعرون ال حیث من- دهندمى

 شهوات جز باشد موجود تحقّق دار در ديگرى سعادت

 به باشد عالم در هم عقلیّه سعادت اگر كه آن با حیوانى،

 . رساندنمى ضررى آنها فرج و بطن
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 بهشت جز نكرديم، تجاوز حیوانیّت حدّ از كه ماها امثال

 آن به و نداريم، ديگر چیز فرج و بطن اداره و جسمانى

 گمان لكن برسیم، است امید تعالى خداى تفضل با هم

 تعالى حق بهشت و است آن به منحصر سعادت كه نكنیم

 حق براى بلكه است، حیوانى بهشت همین به محصور

 هیچ و نديده چشمى هیچ كه است عوالمى تعالى

 اهل و. نكرده كس هیچ قلب در خطور و نشنیده گوشى

 از يك هیچ به اعتنائى را اللّه معرفت و الهیه محبّت

 باشد،نمى شهادت و غیب عالم به توجّهى و نیست بهشتها

 . است لقاء جنّت آنها براى و

 عصمت بیت اهل از وارده احاديث و قرآنیّه آيات اگر و

 اين وضع با مخالف كنم، ذكر باب اين در بخواهم را

 و. شد ذكر قلم طغیان از نیز مقدار اين و است، اوراق

 به است خدا بندگان قلوب دادن توجّه ما عمده مقصود

 كه است اللّه معرفت آن كه شدند خلق آن براى آنچه

 آن مقدّمه جز چیز هیچ و است باالتر سعادات همه از
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 علماء سلوكند راه خار كه كسانى از ما مقصود و. نیست

 رضوان علیهم جعفرى مذهب كرام فقهاء و اسالم بزرگ

 از علم به منتحلین و جهل اهل از بعضى بلكه نیست، اللّه

 خدا بندگان راهزن عناد، و تقصیر نه جهل، و قصور راه

 و قلم طغیان شرّ از برممى پناه تعالى خداى به و. شدند

 و آخرا و اوّال للّه الحمد و باطل مقصود و فاسده نیّت

 . باطنا و ظاهرا

  156:   ص الصالةآداب                         

 است آن آداب و نیّت سرّ در سوم باب

  است فصل پنج آن در و

 عبادات در است نیّت حقیقت در اول فصل

 ءشى اتیان به عزم تصمیم از است عبارت نیت كه بدان

 تصديق و آن تصور از پس آن آوردن بر نفس اجماع و

 است حالتى آن و. آن اتیان لزوم به حكم و آن فائده به

 آن از كه شود، پیدا امور اين از پس كه وجدانى نفسانى
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 و. كنیممى قصد و اراده و عزم تصمیم و همت به تعبیر

 فعل هیچ و است موجود اختیارى افعال جمیع در اين

 تمام در امر اين و. نیست آن از التّخلّف ممكن اختیارى

 نیست الزم و. مجاز شائبه بدون است موجود حقیقتا عمل

  يا آن اثناء در

  157:   ص الصالةآداب                         

 و قصد اين يا باشد، حاصل ذهن در تفصیال آن اوّل در

 كه شود گاه بلكه فاعل، نمايد تصور تفصیال را تصمیم

 در را عمل كندمى اتیان عزم تصمیم همان به انسان

 ذاهل بكلّى تصمیم و عمل تفصیلیّه صورت از كه صورتى

 به عمل و است موجود حقیقت آن ولى است، غافل و

 افعال در چنانچه شود، موجود خارج در آن تحريك

 . است واضح امر اين وجدانا اختیاريّه

 در است نیّت از عبارت كه عزم، تصمیم اين بالجمله،

 است موجود عملى هر در علیهم اللّه رضوان فقها لسان
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 را اختیارى عمل بخواهد كسى اگر كه تخلّف، بدون

 وسوسه وصف اين با. ندارد امكان كند ايجاد آن بدون

 كندمى خود محكوم را عقل واهمه دعابه و پلید شیطان

 جاى به و كند،مى تعمیه بیچاره انسان بر را ضرورى امر و

 تجويد در صرف را خود بهاى گران عمر انسان كه آن

 تخلیص باطنیّه مفاسد از را آن و كند عمل تخلیص و

 و توحید معارف در صرف را آن كه آن جاى به و كند

 وسوسه را او پلید ابلیس كند، طلبى حق و شناسى حق

 شیئى و ضرورى امرى در صرف را عمر نصف و كند

 بسیار مكايد و دامها را شیطان. كند الحصول واجب

 ديگرى و كند، وادار عمل اصل ترك به را يكى: است

 و ريا به كند، عمل ترك كه آن از شود مأيوس كه را

 امر اين به اگر و كند، وادار مفسدات ديگر و عجب

 - كند باطل بى ما مقدّس راه از را عملش نشد، موفق

 را مردم و كند خوار انسان نظر در را مردم همه عبادات

 در كه كند وادار وقت آن دهد، مباالت عدم به نسبت
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 قرائت، يا تكبیر يا عمل، با مالزم است امرى كه مثال، نیّت

 صرف را عمر جمیع مايه، بى و عادى است امورى از كه

 عملش كه آن مگر انسان از نشود راضى باألخره و. كند

 . كند باطل طرق اين از يكى به را

 اكنون كه است شمار بى طرق و بسیار شئون را وسواس

 را آن شئون تمام و كرد بحث آن جمیع در نتوان

 از شايد نیّت در وسوسه همه، بین در ولى نمود، استقصا

 بخواهد كسى اگر كه زيرا باشد، عجیبتر و مضحكتر همه

 امر يك اتیان به عمر همه در كند قیام قوا تمام با

 آيد، بر عهده از نیست ممكن نیّت، بدون اختیارى

  را العقل ضعیف النّفس مريض بیچاره نفر يك معذلك،

  158:   ص الصالةآداب                         

 معطل را خود مديد مدتهاى نماز هر در كه بینىمى

 اين و. شود موجود عزم و نیّت با نمازش كه كندمى

 بازار براى كه كند تفكر مدتها كه ماند آن به شخص
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 كه اىبیچاره. كند تهیه عزم و نیّت خوردن نهار يا رفتن

 تأدّب با و باشد او سعادت مفتاح و قرب معراج نماز بايد

 تكمیل الهیّه لطیفه اين اسرار بر اطّالع و قلبیّه آداب به

 امور اين همه از كند، خود حیات نشئه تأمین و ذات

 است، سهل نداند الزم را امور اين بلكه كرده، غفلت

 در صرف را خود عزيز سرمايه و شمارد باطل را همه

 عقل و كند خنّاس وسواس اطاعت و شیطان خدمت

 ابلیس حكم محكوم است هدايت نور كه را داد خدا

 . كند

 صادق حضرت پیش كردم ذكر: »گفت سنان بن اللّه عبد

 وسواسى يعنى) نماز و وضوء به بود مبتال كه را مردى

 . است عاقلى مرد او: گفتم و( بود

. كندمى شیطان اطاعت آنكه با دارد، عقلى چه: فرمود

 كن سؤال: فرمود كند؟مى شیطان اطاعت چگونه: گفتم

 از گويدمى است، چیز چه از را او آيدمى كه اين او از

 انسان را ريشه اين قطع بالجمله،.«»« است شیطان عمل
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 همه از كه بكند، است زحمتى و رياضت هر با بايد

 است ممكن. داردمى باز را انسان خیرات و سعادات

 صورت حسب به حتى عباداتش جمیع انسان سال چهل

 نداشته هم فقهى صورى اجزاى و نیايد جا به صحیح نیز

 . شرعیّه و باطنیّه آداب از فضال باشد،

 عمل وسواسى اشخاص اين از بعضى آنكه ترمضحك

 مباالت بى را مردم تمام و دانندمى باطل را مردم جمیع

 است، مقلّد اگر خود آنكه با. كنندمى محسوب دين به

 اگر و باشد،مى مردم متعارف چون نیز تقلیدش مرجع

 خدا رسول ببیند كند رجوع اخبار به است، فضل اهل

 اين در نیز السالم علیهم هدى ائمّه و آله و علیه اللّه صلّى

 طايفه اين مردم تمام در فقط. بودند متعارف امور

 ائمّه و خدا رسول خالف به كه هستند وسواسیّه

 عمل ملت علماء و مذهب فقهاء و السالم علیهم معصومین

  و شمارندمى ناچیز را همه اعمال و كنند،مى

  159:   ص الصالةآداب                         
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 دين به مبالى را خود و احتیاط با موافق را خود عمل

 رسول وضوى كه اخبارى وضو باب در مثال،. دانندمى

 حضرت الظاهر، على. است متواتر اندكرده بیان را خدا

 صورت به[ آب] مشت يك آله و علیه اللّه صلّى رسول

 به مشت يك و راست دست به مشت يك و زدندمى

 على است قائم امامیّه فقهاء اجماع و.»« چپ دست

 خدا كتاب ظاهر و. است صحیح وضوء اين كه التّحقیق

 بعضى دوم، غرفه بلكه دوم، شستن در. است همین نیز

 ضرر نیز، دوم شستن بلكه دوم، غرفه ولى كردند، اشكال

 شستن ولیكن. است كالمى استحبابش در گرچه ندارد،

 و روايتا اشكال بال است وضوء مبطل و بدعت سوم

 بیست به كه ببین را بیچاره وسواسى عملى اكنون. فتوى

 دست تمام گیردمى فرا هاغرفه آن از يك هر كه غرفه

 اين در كند،نمى اكتفا شودمى محسوب تامّه غسله و را

 بدبخت اين. است باطل اشكال بى وضوئش صورت

 وسوسه و شیطان اطاعت از كه را عمل اين العقل ضعیف
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 وقت آن احتیاط، موافق و داندمى صحیح آورده بجا او

 . شماردمى باطل را سايرين عمل

 عقل بى را او كه شريف حديث صدق وجه اكنون

 با مخالف عمل كه كسى. شودمى معلوم است شمرده

 آن با موافق عمل و بداند صحیح را خدا رسول عمل

 بى يا است خارج خدا دين از يا بداند، باطل را حضرت

 بى پس نیست، خارج دين از بیچاره اين چون و. عقل

 . رحمن مخالف و شیطان مطیع و است عقل

 نیست اىچاره عضال داء و مصیبت اين عالج براى و

 و شد ذكر كه امور اين در كند تفكّر قدرى كه آن جز

 و علماء و متديّنین نوع عمل با را خود عمل كند مقايسه

 آنها با مخالف را خود اگر و علیهم، اللّه رضوان فقهاء

 پلید آن به اعتنائى بى و كند شیطان انف ارغام ديد

 عملت كه كرد وسوسه شیطان كه مرتبه چند و. نمايد

 امّت فقهاء همه عمل اگر كه دهد جواب است، باطل
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 كه چندى است امید. باشد باطل نیز من عمل شد، باطل

  ضمن در و نمود شیطان مخالفت

  160:   ص الصالةآداب                         

 مرض اين برد، پناه او شرّ از نیاز و عجز با تعالى حق به

 گردد، بريده او از طمعش چشم شیطان و شود رفع

 القائات از نیز آن كه شك، كثرت دفع براى چنانچه

 : دادند را دستور همین شريفه روايات در است، شیطان

 السالم علیه العلوم باقر حضرت به سند شريف كافى در

 نماز، در شكّت شد زياد كه وقتى: »گفت كه رساند

 كه است امید مكن، آن به اعتنا يعنى را، نماز دار ممضى

 در و.«»« شیطان از مگر نیست اين همانا را، تو كند رها

 صادق حضرت يا باقر حضرت كه است ديگر روايت

 به را شیطان ندهید عادت: »فرمايندمى السالم علیهما

 زيرا را، او بیندازيد طمع به پس نماز، شكستن به خودتان
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 داده عادت آنچه به است معتاد است پلید شیطان كه

 . «شد

 كه خبیث آن خواهدمى همانا: »فرمود كه گويد زراره

 به كندنمى عود شد، عصیان كه وقتى پس شود، اطاعت

 در است مهمّه معالجات از اين و.«»« شماها از كسى

 هاىدعابه از و است شیطان القائات از كه امورى جمیع

 نیز ادعیه شريفه احاديث در و. است شیطانیّه واهمه

 مستدرك و وسائل به خواهد كس هر اند،داده دستور

 . كند رجوع خلل كتاب اواخر در آن

 مهمّات از كه نیّت، آداب مهمّات از يكى دوم فصل

 است، شامله كلّیه دستورات از و است عبادات جمیع

 .است «اخالص»

 غیر شائبه از است عمل نمودن تصفیه آن، حقیقت و

 تعالى حق غیر رؤيت از است سرّ نمودن صافى و خدا،
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 و. باطنیّه و ظاهريّه و لبّیّه و صوريّه اعمال جمیع در

  غیر ترك آن، كمال

  161:   ص الصالةآداب                         

 غیريّت و غیر و انانیّت و انّیّت بر نهادن پا و مطلقا است

.»« 3: 39 الْخالِص الدّينُ للَّه اال:تعالى قال. يكسره است

 خالص دين خويش براى فرموده اختیار تعالى خداى)

 باشد، دين در شیطانیّه و نفسانیّه حظوظ از يكى اگر و.( را

 تعالى حق نیست، خالص آنچه و بود، نخواهد خالص

 از دارد نفسانیّت و غیريّت شائبه آنچه و نفرموده، اختیار

 . است خارج حق دين حدود

. الدّين لَهُ مُخلِصینَ اللَّه لِیَعْبُدوُا اال امِروُا ما وَ:تعالى قال و

 مِنْها نُؤْتِهِ الدُّنْیا حَرْثَ يُريدُ كانَ مَنْ:تعالى قال و»«5: 98

 اللّه رسول وقال»«20: 42. نَصیبٍ مِنْ الْآخِرَةِ فِى لَهُ مَا وَ

 :نوى ما امرء لكلّ انّما:نقل ما على - آله و علیه اللّه صلّى
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 و اللّه إلى فهجرته رسوله، و اللّه إلى هجرته كان فمن

 امرأة أو يصیبها دنیا إلى هجرته كان من و رسوله،

 [1. ]إلیه هاجر ما إلى فهجرته ينكحها،

 رَسُولِهِ وَ اللَّه الىَ مُهاجِرا بَیْتِهِ مِنْ يَخْرُجْ مَنْ وَ:تعالى قال و

 و»«100: 4. اللَّه عَلىَ اجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ المَوْتُ يُدْرِكْهُ ثُمَّ

 اخالص مراتب جمیع متكفّل است ممكن شريفه آيه اين

 اين و. شود واقع بدن به كه صورى هجرت يكى: باشد

 براى بلكه نباشد، رسول و خدا براى خالص اگر هجرت

 و. نیست رسوله و اللّه الى هجرت باشد، نفسانى حظوظ

 . است فقهى صورى اخالص مرتبه اين

 مبدأ كه است باطنى مسافرت و معنوى هجرت ديگر، و

 مظلمه بیت آن،

__________________________________________________ 

 آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول شده نقل آنچه بنابر[ »1]

 كرده نیّت كه است چیزى همان كس هر براى: فرمود
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 باشد، او رسول و خدا مقصدش كس هر پس است،

 كه كسى و اوست، رسول و خدا سوى به هجرتش

 باشد، زنى با ازدواج يا دنیا به رسیدن براى او هجرت

 الوسائل، مستدرك.« است چیز همان سوى به هجرتش

 .5 حديث ،5 باب ،«العبادات مقدمه ابواب»

  162:   ص الصالةآداب                         

 است او رسول و تعالى خداى آن، غايت و است، نفس

 رسول هو بما رسول كه زيرا برگردد، حق به هم آن كه

 پس است، نماينده و مرآت و آيت بلكه ندارد، استقالل

 خدا خاصان حبّ) است حق به هجرت او به هجرت

 به شريفه، آيه معناى محصّل پس،.(»« است خدا حبّ

 مهاجرت به كه كسى كه است آن احتمال، اين حسب

 انانیّت منزل و نفس بیت از عرفانى قلبى سفر و معنوى

 و خود ديدن بدون كرد اللّه إلى مهاجرت و شد خارج

 و. است تعالى حق با او جزاى خود، حیثیّت و نفسانیّت

 را نفسانیّه حظوظ از يكى اللّه إلى سلوك در سالك اگر
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 به وصول گرچه بلكه مقامات به وصول لو و باشد، طالب

 اين باشد، حق قرب به خود رسیدن براى كه حق قرب

 نشده، بیت از خارج سالك بلكه نیست، اللّه إلى سلوك

 اىگوشه به اىگوشه از است بیت جوف در مسافر بلكه

 . اىزاويه به اىزاويه از و

 به رسیدن براى و شد نفس مراتب در اگر سفر پس،

 إلى النّفس من بلكه نیست اللّه إلى سفر نفسانیّه، كماالت

 سفر اين اللّه الى سفر براى را سالك ولى است، النّفس

 السالم علیهم اولیاء از كمّل جز و. كند آمد پیش ناچار

 اين فقط كند، نفسانى سفر بى ربّانى سفر كسى نتواند

 حَتّى هِىَ سَالمٌشريفه آيه شايد و است، كمّل براى شأن

 تصرّفات از سالمت اين به اشاره»«5: 97 الْفَجْر مَطْلَعِ

 لیالى در سیر مراتب جمیع در باشد نفسانى و شیطانى

 طلوع تا است القدر لیلة كمّل براى كه طبیعت، مظلمه

 احديّت جمال رؤيت كمّل براى كه القیمة، يوم فجر

 سالمت به سیر مراتب جمیع در آنها، غیر امّا و است
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 شیطانیّه تصرّفات از سالكى هیچ امر اوائل در بلكه نیستند،

 . نیست خارج

 از سالمت كه - اخالص از مرتبه اين كه شد معلوم پس،

 حصول كه آن مراتب آخر تا اللّه الى سیر مرتبه اول

  حیات از پس تا بلكه است حقیقى موت

  163:   ص الصالةآداب                         

 اهل براى - است المحو بعد صحو كه حقّانى ثانوى

 دست رياضت و معرفت اصحاب از متعارف و السّلوك

 غوايت كه است آن خلوص از نحو اين عالمت و. ندهد

 آنها از شیطان طمع و نیست راهى آنها در را شیطان

 قول از فرمايد شريفه آيه در چنانچه است، بريده يكسره

 مِنْهُمُ عِبادَكَ اال اجْمَعینَ الغْوِيَنَّهُمْ فَبِعزَّتِكَ:پلید آن

 عین به اخالص اينجا در و»«83 - 82: 38. الْمُخلَصین

 است مقامى اين و عبد، فعل به نه شده داده نسبت عبد

 نبوى معروف حديث شايد و. عمل در اخالص از باالتر
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 ينابیع جرت صباحا اربعین للّه اخلص من:فرمايدمى كه

 .»«لسانه على قلبه من الحكمة

 و عملى اخالص يعنى، باشد، اخالص مراتب جمیع مراد

 داشته ذاتى اخالص در ظهور هم شايد و. ذاتى و صفتى

 . است او لوازم از ديگر اخالص مراتب كه باشد

 ينابیع» از مقصود بیان و شريف حديث اين شرح و

 و لسان، به قلب از آن جريان كیفیّت و «الحكمة

 اربعین» خصوصیّت و جريان، اين در خلوص مدخلیّت

 محتاج و است خارج رساله اين در بیان نطاق از ،«صباح

 تحفة به معروف رساله و. است جداگانه اىرساله به

 باللّه عارف به منسوب السلوك و السّیر فی الملوك

 اين شرح نظرش عمده كه است العلوم بحر مرحوم

 چه گر است، اىلطیفه رساله آن و. است شريف حديث

 آن از را آن بعضى لهذا و نیست، مناقشات بعض از خالى

 . نیست هم بعید دانند،نمى بزرگوار
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  164:   ص الصالةآداب                         

 است اخالص مراتب بعضى بیان در سوم فصل

 اوراق اين وضع با مناسب كه طورى به اجمال طريق به

 عمل چه - است عمل تصفیه آن، مراتب از يكى است

 قلوب جلب و مخلوق رضاى شائبه از - قالبى يا قلبى

. آن غیر براى يا منفعت براى يا محمدت براى چه آنها،

 فقهى، رياء اين و. ريائا است عمل اتیان اين، مقابل در و

 همه از آن صاحب و ترپست ريا مراتب همه از و

 . است خسیستر و ارزشتر بى هامرائى

 مقصودهاى حصول از است عمل تصفیه دوم، مرتبه

 كه باشد آن داعى گرچه فانیه، زائله مآرب و دنیوى

 مثل، كند، عنايت عمل اين واسطه به تعالى خداى

 اوّل صلوة اتیان و روزى، توسعه براى شب نماز خواندن

 صدقات دادن و ماه، آن آفات از سالمت براى مثال ماه

 از مرتبه اين و. دنیوى مقصدهاى ديگر و سالمتى، براى
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 صحت شرط الرحمة علیهم فقهاء از بعضى را اخالص

 براى عمل اتیان كه صورتى در اندشمرده عبادات

 است تحقیق خالف اين، و. باشد مقصود آن به رسیدن

 نماز اين معرفت اهل پیش چه گر فقهیّه، قواعد حسب به

 كسبهاى ساير مثل و نیست ارزشى وجه هیچ به را

 . باشد كمتر نیز آن از شايد بلكه است، مشروعه

 جسمانیّه جنّات به رسیدن از است آن تصفیه سوّم، مرتبه

 مقابل و. جسمانیّه لذات از آن امثال و قصور و حور و

 شريفه روايات در چنانچه است، اجیران عبادت آن،

 است، كسبها ساير چون اللّه اهل نظر در نیز اين و. است

 است باالتر و بیشتر اجرتش كاسب اين عمل كه آن اال

 عمل صوريّه مفسدات از و كند امر به قیام كه صورتى در

 . كند تخلیص را

 خوف از كند تصفیه را عمل كه است آن چهارم، مرتبه

 عبادت آن، مقابل و. موعود جسمانى[ ى] عذابها و عقاب

  در چنانچه است، عبید
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  165:   ص الصالةآداب                         

 قلوب اصحاب نظر در نیز عبادت اين و.»« است روايات

 در و. است خارج اللّه عبوديّت نطاق از و ندارد قیمتى

 از بكند را عملى انسان كه نكند فرق معرفت اهل نظر

 عذاب و عقاب خوف يا دنیا، در تعزيرات و حدود خوف

 براى يا دنیائى، زنهاى به رسیدن براى يا آخرتى،

 خدا براى يك هیچ كه اين در بهشتى، زنهاى به رسیدن

 قواعد مطابق كه است امرى داعى بر داعى و نیست،

 بازار در ولى كند، خارج صورى بطالن از را عمل فقهیّه

 . نباشد ارزشى را متاع اين معرفت اهل

 سعادات به رسیدن از است عمل تصفیه پنجم، مرتبه

 شدن منسلك و ابديّه ازلیّه دائمه روحانیّه لذّات و عقلیّه

 عقول جرگه در شدن منخرط و كروبیّین سلك در

 نمودن عمل آن، مقابل در و. مقرّبین مالئكه و قادسه

 بزرگ درجه گرچه درجه اين و. است مقصد اين براى

 اين به محقّقین و حكماء و است، مهمى عالى مقصد و
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 ارزش او براى و دادند اهمّیّت خیلى سعادت از مرتبه

 از نیز مرتبه اين اللّه اهل مسلك در ولى شدند، قائل

 به اجیران از و كاسب نیز آن سالك و سلوك نقصان

 فرقها سايرين با مكسب و متجر در گرچه رود،مى شمار

 . دارد

 است آن تصفیه است ششم مرتبه كه مرتبه اين ازاء در و

 اين از حرمان و لذّات اين به وصول عدم خوف از

 خوف از مرتبه اين براى عمل مقابل، در و. سعادات

 حدّ از و است اىعالیه مرتبه گرچه نیز اين و. است

 اللّه اهل نظر در ولى است، خارج نويسنده امثال اشتهاى

 . است معلّل عبادت و است عبید عبادت نیز اين

 جمال لذّات به وصول از است آن تصفیه هفتم، مرتبه

 كه متناهى غیر سبحات انوار بهجتهاى به رسیدن و الهى

 لقاء جنّت يعنى مرتبه، اين و. است لقاء، جنّت از عبارت

  است قلوب اصحاب و معرفت اهل مقاصد مهمّات از
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  166:   ص الصالةآداب                         

 اهل از اوحدى و است، كوتاه آن از نوع آمال دست و

 جذبه و حبّ اهل و مشرّفند، شرف اين سعادت به معرفت

 كمال اين لكن و هستند، اللّه اصفیاء و اللّه اهل كمّل از

 معمولى مقامات از بلكه نیست، اللّه اهل كمّل مرتبه

 مناجات مثل ادعیه، در كه اين و. است آنها سرشار

 اين طاهرينش اوالد و المؤمنین امیر حضرت شعبانیّه،

 كه آن نه نموده، آن داشتن به اشاره يا خواسته را مرتبه

 مرتبه چنانچه است، مرتبه همین به منحصر آنها مقامات

 از است عبارت آن و است مرتبه اين ازاء در كه هشتم

 كمّل مقامات كمال از نیز فراق خوف از عمل تصفیه

 على اصبر كیفالمؤمنین امیر جناب كه اين و نیست،

 »«فراقك

 . است او مثل و او سرشار معمولى مقامات از گويد
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 اللّه اهل نزد در نیز مرتبه دو اين از عمل تصفیه بالجمله،

 خارج نفسانیّه حظوظ از و معلّل آن با عمل و است، الزم

 . است خلوص كمال اين و نیست،

 خلوص حدود از كه است ديگرى مراتب اين، از پس و

 است واليت و تجريد و توحید میزان تحت در و خارج

 . نیست مناسب اينجا آن بیان كه

 چهارم فصل

 تا را عبادات مقامات و اخالص مراتب كه اكنون

 آن، تحصیل براى كن مهیا را خود دانستى، اىاندازه

 حجت عالم بر و نیست ارزشى را عمل بدون علم كه

 الهیّه معارف از ما كه افسوس. است بیشتر مناقشه و تمامتر

 اصحاب عالیه مدارج و اللّه اهل معنويّه مقامات از و

 را مقامات كلّى به ما از طايفه يك. محرومیم بكلّى قلوب

 كسى و دانند، عاطل و باطل و خطا به را آن اهل و منكر

 او نمايد، آنها مقامات به دعوتى يا كند آنها از ذكرى كه
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 دسته اين. دارند محسوب شطح را او دعوت و بافنده را

  به متنبّه بتوان كه نیست امید را مردم از

  167:   ص الصالةآداب                         

 نمود بیدار گران خواب از و كرد خويش عیب و نقص

 بمُسْمِعٍ انْتَ ما و»«56: 28. احْبَبْتَ مَنْ تَهْدى ال انّكَ-

 نويسنده چون كه آنهايى آرى،»«22: 35. الْقُبُور فی مَنْ

 معرفت حیات به زنده دلشان خبر بى جا همه از بیچاره

 قبور بدن غالف كه اندمردگانى نیست الهیّه محبّت و

 مظلم بدن تنگناى و تن غبار اين و است، آنها پوسیده

 محجوب نور على نور و نور عوالم همه از را آنها

: 24 نور مِنْ فَمالَهُ نوُرا لَهُ اللَّه يَجْعَلِ لَمْ مَنْ وَ:نموده

 و محبّت از قرآن و حديث چه هر طايفه اين.»« 40

 فرو آنها بر حق به انقطاع و لقاء حبّ و الهى عشق

 آراء مطابق و پردازند آن توجیه و تأويل به خوانند،

 به را اللّه حبّ و لقاء آيات همه آن - كنند تفسیر خود

. نمايند توجیه خوشگل زنهاى و بهشتى درختهاى لقاء
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 چه شعبانیه مناجات فقرات با گروه اين دانمنمى

 كمال لی هب الهى،:كنندمى عرض كه كنندمى

 حتّى الیك نظرها بضیاء قلوبنا ابصار انر و إلیك، االنقطاع

 معدن إلى فتصل النّور حجب القلوب ابصار تخرق

 اجعلنى و الهى،. قدسك بعزّ معلّقة ارواحنا تصیر و العظمة

 .»«لجاللك فصعق حظته ال و فاجابك، ناديته ممّن

 مقصود ،«حق به نظر» آيا چیست؟ «نور حجب» اين آيا

 قصرهاى «عظمت معدن» آيا است؟ بهشت گالبیهاى

 تعلّق يعنى ،«قدس عزّ به ارواح تعلّق» آيا است؟ بهشتى

 صعق» اين آيا شهوت؟ قضاى براى العین حور دامن به

 بهشتى زنهاى جمال در محو يعنى ،«جالل از محو و

 خدا رسول براى كه هاغشوه و هاجذبه اين آيا است؟

 آن و دادهمى دست معراج نماز در آله و علیه اللّه صلّى

 در كردهمى مشاهده كه را آن از باالتر و عظمت انوار

 علیه امین جبرئیل كه اللّه مالئكة اعظم كه محفلى آن
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 اىانمله رفت پیش جرأت و نبود سرّ محرم است السالم

  يا بوده؟ خوب خیلى زنهاى از يكى براى جذبه نداشت،

  168:   ص الصالةآداب                         

 آيا ديد؟مى آن از باالتر و قمر و شمس نور مثل انوارى

 آيه ذيل در السالم علیه معصوم كه سلیمى قلب آن

 : فرمود»«89: 26 سَلیم بِقَلْبٍ اللَّه اتَى مَنْ االشريفه

 صورتى در را تعالى حق كند مالقات كه است آن سلیم»

 حق غیر كه آن از مقصود.«»« نباشد حق غیر آن در كه

 آن به برگشت كه نباشد؟ حق كرامت غیر يعنى نباشد،

 من فرق بر خاك نباشد؟ زردآلو و گالبى از غیر كه كند

. شد مشغول شطحیّات به و شد رها دستم از قلم عنان كه

 جز نیست كالم اين از مقصودى كه الحبیب لعمر ولى

 تنبّهى علم، اهل خصوصا ايمانى، برادران براى كه آن

 كه نباشند، اللّه اهل مقامات منكر اقلّ ال و آيد حاصل

 مقصود. است شقاوتها و بدبختیها تمام منشأ سر انكار اين
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 است آن مقصود بلكه كیانند، اللّه اهل كه نیست آن ما

 كیست، مقامات اين صاحب امّا نشود، انكار مقامات كه

 آن بر را كسى كه است امرى اين و. داندمى خدا

.»« «نیامد باز خبرى شد خبر كه را آن» - نیست اطالعى

 منكر را معرفت اهل مقامات كه آنانند ديگر طائفه يك و

 و دنیا به اشتغال ولى ندارند، اللّه اهل با عناد و نیستند

 علمى كسب از را آنها فانیه لذّات به اخالد و آن تحصیل

 را مريضانى هااين. بازداشته حالى و ذوقى و عملى و

 آنها شكم ولى دارند، را خويش مرض تصديق كه مانند

 اقدام تلخ دواى خوردن و بپرهیز كه گذاردنمى را

 اصل كه مانند را مريضانى اول طائفه چنانچه كنند،

 تصديق تحقّق دار در را مرضى و مريضى چنین وجود

 را مرض وجود اصل هستند، مبتال خود كه آن با نكنند،

 . كنند انكار

 و پرداختند علمى كسب به كه آنانند طايفه يك و

 از ولى كردند، پیدا علما معارف تحصیل به اشتغال
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 الفاظ و اصطالحات به اللّه اهل مقامات و معارف حقايق

 اىعدّه و خود نموده اكتفا عبارات برق و زرق به و

 كشیده زنجیر به اصطالحات و الفاظ رشته در را بیچاره

  به قناعت مقامات جمیع از و

  169:   ص الصالةآداب                         

 خود كه شود پیدا يكدسته اينان در. اندنموده گفتار

 دسته يك بر ترأّس براى ولى شناسند،مى را خود خود

 قرار معیشت كسب مايه را مغز بى اصطالحات اين بیچاره

 صید توجّه جالب اقوال و فريبنده الفاظ با و اندداده

 شیاطینى هااين. كنندمى را خدا بندگان صافیه قلوب

 بر نیست كمتر لعین ابلیس از ضررشان كه انسى هستند

 خدا بندگان قلوب كه ندانند بیچارگان. اللّه عباد

. نیست آن در تصرّف حق را كسى و است حق منزلگاه

 حقیقى كعبه مخرّب و حقّند منزلگاه غاصب هااين

 كعبه كه خدا بندگان دل در و تراشند بتهايى هستند،

 هااين كنند، گزين جاى است المعمور بیت بلكه
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 آورده در را خود طبیب صورت به كه هستند مريضانى

 . كنند گرفتار مهلك گوناگون مرضهاى به را آنها و

 بزرگان و اغنیاء ارشاد به كه آنست طايفه اين عالمت و

 بیشتر. درويشان و فقراء ارشاد تا دارند عالقه بیشتر

 آنها خود و است، مال و جاه صاحبان از اينان مريدان

 سخنانى هااين. هستند مال و جاه صاحبان و اغنیاء زىّ به

 به كه حال عین در را خود كه دارند، فريبنده بسیار

 نظر در دارند، آلودگى گونه هزار دنیاويّه قذارات

 آن. دهند قلم اللّه اهل از و كنند تطهیر مريدان

 محسوسه معايب همه از را خود چشم نیز ابله بیچارگان

 خوش دل مغز بى الفاظى و اصطالحات به و پوشیده آنها

 . اندداشته

 دو يكى كه باشد سزاوار رسید، بدينجا كالم كه اكنون

 چه گر كنم، ذكر شده وارد موضوع اين در كه حديث

 اهل كالم به تبرّك ولى است، خارج سخن رشته از

 . است نیكو البیت
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 إلى باسناده اللّه رحمه الصّدوق للشّیخ الخصال كتاب عن

 يحبّ من العلماء من انّ:قال السالم، علیه اللّه عبد أبی

 فی فذاك: عنه يؤخذ ان يحبّ ال و علمه يجمع ان

 انف، وعظ اذا من العلماء من و. النّار من االوّل الدّرك

 و. النّار من الثانى الدّرك فی فذاك عنف، وعظ اذا و

 و الثّروة ذوى عند العلم يضع ان يرى من العلماء من

 فی فذاك وضعا، المساكین فی له يرى ال و الشّرف،

 فی يذهب من العلماء من و. النّار من الثالث الدّرك

 فی قصّر و علیه ردّ فان: السّالطین و الجبابرة مذهب علمه

 من الرّابع الدّرك فی فذاك غضب، امره، من ءشی

 العلماء من و. النّار

 170:   ص الصالةآداب                         

 و علمه به لیغزر النّصارى و الیهود احاديث يطلب من

 و. النّار من الخامس الدّرك فی فذاك حديثه، به يكثر

 .سلونى: يقول و للفتیا نفسه يضع من العلماء من
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 المتكلّفین، يحبّ ال اللّه و واحدا، حرفا يصیب ال لعلّه و

 من العلماء من و. النّار من السّادس الدّرك فی فذاك

 من السابع الدّرك فی فذاك عقال، و مروّة العلم يتّخذ

 [1. ]النّار

 إلى باسناده الكافى جامعه فی اللّه رحمه الكلینى وعن

 او العلماء به لیباهى العلم طلب من:السّالم علیه الباقر

 إلیه، النّاس وجوه( خ - به) يصرف او السّفهاء به يمارى

. الهلها اال تصلح ال الرئاسة انّ - النّار من مقعده فلیتبوّء

[2] 

 للدّنیا محبّا العالم رأيتم اذا:السّالم علیه الصّادق وعن

 ما يحوط ءبشی محبّ كلّ فانّ. دينكم على فاتّهموه

 ال: السالم علیه داود إلى تعالى اللّه اوحى: قال و. احبّ

 عن فیصدّك بالدّنیا، مفتونا عالما بینك و بینى تجعل

 عبادى طريق قطّاع أولئك فانّ. محبّتى طريق

 حالوة انزع ان بهم صانع انا ما ادنى انّ. المريدين

__________________________________________________ 
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 علما از گروهى: فرمود السالم علیه صادق امام» -[ 1]

 آن ندارند دوست و آورند فراهم دانش دارند دوست

 زيرين طبقه اولین در دسته اين دهند، ياد ديگران به را

 چون كه هستند كسانى ديگر گروهى. باشندمى جهنم

 آنان به ديگران چون و كنند، مباهات و نخوت دهند پند

 دومین در اينان دهند، نشان خشم و شدت دهند پند

 در را علم كه اندكسانى ديگر اىطايفه. اندآتش طبقه

 میان در و دهند قرار ثروتمندان و اشراف اختیار

 سوم طبقه در هااين بینند،نمى علم براى جايى بینوايان

 روش دانشمندان از ديگر جمعى. هستند آتش

 جواب اگر: اندگرفته پیش در را پادشاهان و گردنكشان

 و قصور آنها به خدمت در يا و شود داده آنها به ردّى

 در دسته اين گردند،مى خشمگین دهد، روى تقصیرى

 در كه اندكسانى ديگر اىعده. انددوزخ چهارم طبقه

 خود حديث و علم تا روندمى نصارى و يهود گفتار پى

. اندجهنم پنجم طبقه در اينان سازند، انبوه آن با را
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 تكیه فتوى مسند به كه هستند عالمانى ديگر گروهى

. بپرسید من از( خواهیدمى چه هر: )گويندمى و زنندمى

 كه را كسانى خدا و - فهمندنمى هم اىكلمه بسا چه و

 اين و - ندارد دوست ببندد خود به را امرى ناشايسته

 ديگر اىطايفه. دارند جاى آتش ششم طبقه در گروه

 فروشى فضل و نخوت وسیله را علم كه هستند كسانى

.« است دوزخ هفتم طبقه در اينان جاى دهند،مى قرار

 .33 حديث ،7 باب ،352 ص ،2 ج الخصال،

 بجويد دانش كه كسى: فرمود السالم علیه باقر امام» -[ 2]

 مجادله نادانان با يا بفروشد فخر دانشمندان بر آن با تا

 آتش او منزلگاه كند، جلب خود به را مردم توجه يا كند

 اصول.« نیست شايسته آن اهل براى جز رياست. است

 المستأكل باب» ،«العلم فضل كتاب» ،59 ص ،1 ج. كافى

 .6 حديث ،...«بعلمه

  171:   ص الصالةآداب                         
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 [1. ]قلوبهم من مناجاتى

 خود و نیستند بردار كاله و شیّاد طايفه اين در كه آنان و

 مقامات و معارف تحصیل صدد در و آخرت طريق سالك

 گول طريق قاطع شیطان از كه افتد اتفاق گاهى هستند،

 عبارت حقیقة را مقامات و معارف و شوند مغرور خورده

 تراشیدن از يا تراشیده خود كه علمیّه اصطالحات از

 عمر آخر تا نیز اينان. دانندمى اندكرده استفاده ديگران

 تكثیر در صرف را زندگانى روزگار و جوانى نقد

 از طايفه يك مثل كنند، صحف و كتب ضبط و اصطالح

 به منحصر را قرآن از استفادت كه قرآن تفسیر علماء

 تصاريف و لغات معانى و قرائات اختالف جمع و ضبط

 قرآن اعجاز وجوه و معنويّه و لفظیّه محسّنات و كلمات

 از و دانند، آنها در ناس افهام اختالف و عرفیّه معانى و

 بكلّى آن الهیّه معارف و روحیّه جهات و قرآن دعوات

 طبیب به رجوع كه مانند مريضى به نیز اينان. غافلند

 نسخه ضبط به را خود معالجه و گرفته، را او نسخه نموده
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 مرض را اينان. دانند آن تركیبات كیفیت و آن حفظ و

 براى طبیب به مراجعه و نسخه به علم و كشت خواهد

 . است نتیجه بى بكلّى آنها

 نیز را التّوحید علم حتى است عملى علوم جمیع عزيزا،

 آن، و است، تفعیل توحید. قالبیّه و قلبیّه است اعمالى

 اعمال از اين و است، برگرداندن وحدت به را كثرت

 سبب و واقعى افعالیّه كثرات در تا. است قلبیّه و روحیّه

 خدا و نكردى پیدا بین حق ديده و نشناختى را حقیقى

 غیر و طبیعیّه كثرات جهات و نديدى طبیعت در را

 سلطان و نكردى او افعال و حق در فانى را طبیعیّه

 و خلوص از نیفراشته، علم قلبت در حق فاعلیّت وحدت

 و صفا و اخالص

__________________________________________________ 

 هر: است شده روايت السالم علیه صادق امام از» -[ 1]

 متهمش دينتان در دنیاست، دوستدار عالمى ديديد گاه

 دوست همانا(. مكنید اعتماد آنها به دين امور در) داريد
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 و. گرددمى خود محبوب پیرامون چیزى هر دارنده

 السالم علیه داود به تعالى خداوند: السالم علیه فرمود

 دنیا فريفته و شیفته عالم خودت و من بین: فرمود وحى

. داردمى باز من دوستى از را تو كه مده قرار واسطه را

 همانا. هستند من طلب حق بندگان راهزنان اينان

 شیرينى كه است اين كنممى آنها با كه كارى كمترين

 پیشین، منبع.« گیريممى قلبهايشان از را خود مناجات

 .4 حديث

  172:   ص الصالةآداب                         

 رياهاى تمام. مهجورى توحید از و دور بكلّى تصفیه

. است افعالى توحید نقصان از قلبیّه رياهاى اكثر و افعالیّه

 دار در مؤثر را بیكاره چاره بى ضعیف مردم كه آن

 از شمارد،مى حق مملكت در متصرّف و داندمى تحقّق

 و داند نیاز بى آنها قلوب جلب از را خود تواندمى كجا

 تو كند؟ تخلیص و تصفیه شیطان شرك از را خود عمل

 بیرون آن از صافى آب تا كنى صافى بايد را چشمه سر
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 نداشته آب صفاى توقّع آلود گل سرچشمه با اال و آيد،

 حق تصرّف تحت در را خدا بندگان قلوب اگر تو. باش

 بچشانى قلب ذائقه به را «القلوب مقلّب يا» معنى و بدانى

 و ضعف همه اين با خود برسانى، قلب سامعه به و

 حقیقت اگر و. نیايى بر قلوب صید صدد در بیچارگى

 به را الملك بیده و الملك له و ءشی كلّ ملكوت بیده

 قلوب به و شوى، نیاز بى قلوب جلب از بفهمانى، قلب

 غناى و ندانى، محتاج را خود ضعیف مخلوق اين ضعیفه

 كردى احتیاج حسّ خود در تو. دهد رخ تو براى قلبى

 قلوب جلب به محتاج پس دانستى، گشا كار را مردم و

 قلوب در متصرّف فروشى قدس به را خود و شدى،

 حق را گشا كار اگر شدى، ريا به محتاج پس انگاشتى،

 ديدى،نمى كون در متصرّف نیز را خود و ديدىمى

 . كردىنمى پیدا احتیاج شركها بدين
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 صورت در ابلیس اى و توحید مدّعى مشرك اى

 خود كه بردى لعین شیطان از را ارث اين تو آدمزاده،

 . زندمى »«الغوينّهم فرياد و بیندمى متصرّف را

 خودبینى و شرك حجابهاى در شقىّ و بدبخت آن

 مستظلّ نه دانند مستقل را خود و عالم كه آنان و است،

 ارث ابلیس شیطنت از مملوك، نه دانند متصرّف و

 برسان خود قلب به و برآى، گران خواب از. اندبرده

 اين را، ربوبى نورانى صحیفه و الهى كتاب شريفه آيات

 فرستاده فرو تو و من كردن بیدار براى عظمت با آيات

 و تجويد به منحصر را خود حظوظ جمیع ما و شده،

 تا ورزيديم غفلت آن معارف از و كرديم آن صورت

 تحت در و شد حكمفرما و كرد حكومت ما بر شیطان

 . شديم واقع شیطان سلطه
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 بگذارم را سخن اين و كنم ختم اينجا را مطلب عجالتا

 . ديگر جاى براى

 مطلب اين از اىشمه به قرائت آداب در اللّه شاء ان

 خود بر را شريف قرآن استفاده راه و پرداخت خواهم

 حسن و اللّه باذن كرد خواهم باز خدا بندگان بر و

 . السالم و. توفیقه

 ناچارم رسید بدينجا سخن رشته كه اكنون پنجم فصل

 مناسب كه طورى به اخالص ديگر درجات بعض ذكر از

 .است مقام اين

 رؤيت از است عمل تصفیه اخالص، درجات از يكى

 است آن شوب آن، مقابل در و. اجر و ثواب استحقاق

 از اين و. ثواب و مزد استحقاق رؤيت و اجر طلب به

 بايد سالك كه نیست، خالى عمل به اعجاب مرتبه يك

 از استحقاق رؤيت اين و. كند تخلیص آن از را خود

 شأنه تعالى خالق حق و خود حال به معرفت نقصان
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 به كه است شیطانیّه خبیثه شجره از نیز اين و است،

 بیچاره. برگردد انانیّت و انّیّت و خود عمل و خود رؤيت

 را آن و است خويش اعمال رؤيت حجاب در تا انسان

 از داند،مى امر در متصرف را خود و داندمى خود از

 نائل تخلیص و تصفیه اين به و نكند پیدا نجات مرض اين

 و قلبیّه رياضات با و كند جهد بايد سالك پس،. نگردد

 اعمال جمیع كه بفهماند قلب به عرفانى و عقلى سلوك

 دست به تعالى حق كه است الهیّه نعمتهاى و موهبات از

 سالك دل در فعلى توحید چون و. فرموده اجرا بنده

 ثواب طلب پس نداند، خود از را عمل شد، گزين جاى

 . داند ابتدايى را نعم و تفضل را ثواب بلكه نكند

 صحیفه خصوصا السالم، علیهم اطهار ائمّه كلمات در و

 عرفان سماء از كه الهیّه نورانیّه صحیفه همان سجّاديّه

 براى شده نازل ساجدين سیّد نورانى عقل و باللّه عارف

 ادب فهماندن و طبیعت سجن از خدا بندگان خالص

http://www.i20.ir/


354 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 بسیار الهیّه لطیفه اين ربوبیّت، خدمت در قیام و عبوديّت

  در چنانچه است، مذكور

  174:   ص الصالةآداب                         

 ابتدائك على الحمد فلك:كند عرض دوم و سى دعاى

 .»«االحسان على الشّكر الهامك و الجسام بالنّعم

 .»«التّفضّل احسانك و ابتدا نعمك:گويد ديگر جاى در و

 بذل االخالص حدّ ادنى و:فرمايد الشريعة مصباح در و

 به فیوجب قدرا اللّه عند لعمله يجعل ال ثمّ طاقته، العبد

 .»«لعمله مكافاة ربّه على

 و استكثار از است عمل تصفیه اخالص، ديگر درجه

 نیز اين و. بدان دلبستگى و اعتماد و آن به خوشنودى

 سالكان قافله از را او كه است سالك سلوك مهمّات از

. كند محبوس طبیعت مظلم سجن به و دارد باز اللّه إلى

 خود از و رويد، شیطانیّه خبیثه شجره از نیز اين و

 مِنْ خَلَقْتَنىكه باشدمى شیطانى ارث از كه است خواهى
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 انسانى جهل از اين و گفت»«12: 7 طین مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ

 . عظمته جلّت معبود مقام و خود مقام به است

 بیچارگى و ضعف و عجز و نقص مقام ممكن، بیچاره اگر

 حق كمال و بزرگوارى و عظمت مقام و بداند را خود

 را خود و نبیند بزرگ را خود عمل هرگز بشناسد، را

 بازار در كه را عملى بیچاره،. ندارد محسوب امر به قائم

 قائل ارزش تومان چند از بیش او سال يك براى دنیا

 دو از باشند، مأمون آن اجزاء و صحّت از اگر نیستند

 و خوشنودى اين. دارد متناهى غیر توقّعهاى آن ركعت

 و اخالقى مفاسد از بسیارى مبدأ كه است عمل استكثار

 . انجامد طول به ذكرش كه است اعمالى

 چنانچه اند،فرموده اشاره بدينمطلب شريفه احاديث در

  شريف كافى در
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 رساندانّه علیهما اللّه سالم جعفر بن موسى حضرت به سند

 نفسك تخرجنّ ال و بالجدّ، علیك بنىّ، يا:ولده لبعض قال

 فانّ طاعته، و جلّ و عزّ اللّه عبادة فی التّقصیر حدّ من

 .»«عبادته حقّ يعبد ال اللّه

 

 اللّه به تريد عمل كلّ:آخر حديث فی السالم علیه وقال

 كلّهم النّاس فانّ نفسك، عند مقصّرا فیه فكن جلّ و عزّ

 عصمه من اال مقصّرون اللّه بین و بینهم فیها اعمالهم فی

 .»«جلّ و عزّ اللّه

 

 .»«الخیر كثیر تستكثروا ال:السالم علیه وعنه

 

 الّذين:فرمايد اللّه مالئكة وصف در كامله صحیفه در و

: معصیتك اهل إلى تزفر جهنّم إلى نظروا اذا يقولون

 .»«عبادتك حقّ عبدناك ما سبحانك،
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 آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه جايى ضعیف، اى

 ترنورانى كس همه از او عمل و است اللّه خلق اعرف كه

 وما كند تقصیر و عجز به اعتراف است ترعظمت با و

 »«عبادتك حقّ عبدناك ما و معرفتك حقّ عرفناك

 محضر در طور آن السالم علیهم معصومین ائمّه و گويد

  تقصیر و قصور اظهار مقدس

  176:   ص الصالةآداب                         

 مقام آنها آرى، »«خیزد؟ چه الغرى پشه از كنند،

 تعالى واجب عظمت و عزت و ممكن عجز به معرفتشان

 . را اعترافات و اظهارات آن كردمى اقتضا شأنه

 گردن به گوناگون حجابهاى و جهل از بیچارگان ما

. كنیم فروشى عمل و فروشى خود و برخاستیم فرازى

 امیر فرمايش است صادقى كالم چه اللّه سبحان

 بنفسه المرء عجب:فرمايدمى كه السالم علیه المؤمنین

 .»«عقله حسّاد احد
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 ما بر را ضرورى امر شیطان كه نیست عقلى بى از اين

 برنخیزيم؟ آن سنجش به عقل میزان در ما و كند تعمیه

 عادى بشر همه و ما اعمال كه دانیممى بالضرورة خود ما

 با مقايسه میزان در روحانیّین و اللّه مالئكة همه بلكه

 سالم هدى ائمّه و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول اعمال

 حساب در وجه هیچ به و ندارد محسوسى قدر علیهم اللّه

 امر به قیام از عجز اظهار و تقصیر به اعتراف آنگاه، نیايد،

 اين. است تواتر حد فوق بلكه متواتر بزرگواران آن از

 يك هیچ به بايد كه دهدمى نتیجه ما به ضروريّه قضیّه دو

 دنیا عمر قدر به اگر بلكه نباشیم، خوشنود خود اعمال از

 و باشیم شرمسار و خجل كنیم، قیام اطاعت و عبادت به

 در شیطان چنان الوصف، مع باشیم، افكنده سر و منفعل

 ما حواس و عقول بر حكومت و شده متمكّن ما قلب

 بلكه نگرفته نتیجه ضروريّه مقدّمات اين از كه كندمى

 . است عكس به ما قلوب احوال
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 تصديق به الخندقش يوم ضربت يك كه سرورى آن

 انس و جن عبادات جمیع از افضل( ص) اللّه رسول

 بن علىّ كه رياضات و عبادات همه آن با »«است

 كه كندمى عجز اظهار است، اللّه خلق اعبد كه الحسین،

 قصور به اعتراف و تذلّلش و عجز اظهار »«باشد، او مثل

  و بیشتر ما از تقصیرش و

  177:   ص الصالةآداب                         

 سوى ما جمیع و مرتضى علىّ كه خدا رسول. است باالتر

 معارفش نعمت خوان خور ذرّه و اويند درگاه بنده اللّه

 امر به قیام طور آن هستند، او تعلیم به متعلّم و هستند

 دايره سیر تمام كه ختمیّه، نبوّت خلعت از پس. كندمى

 در سال ده است، توحید و معرفت اخراى لبنه و كمال

 آن تا كندمى اطاعت به قیام و ايستدمى پا بر حرا كوه

 او بر تعالى خداى و كندمى ورم مباركش قدمهاى كه

: 20 لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیكَ انزَلْنا ما ،طه:فرستدمى فرو آيه

 نفرستاديم فرو تو بر قرآن ما هادى، طاهر اى.»« 2 - 1
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 مردم اگر هستى، هادى و پاكیزه تو بیفتى، مشقت به كه

 نقصان نه است آنها شقاوت و نقص از نكنند، تو اطاعت

 را خود قصور و عجز معذلك، تو، هدايت يا سلوك

 . فرمايدمى اعالن

 الحسین بن علىّ جناب از سرّه قدس طاوس بن سید

 آن به متبرّك را رساله اين ما كه كنند نقل حديثى

 شرح چون ولى است، طوالنى قدرى چه گر كنیم،مى

 متعطّر آن از ارواح شامّه است، سرور آن حاالت بعضى

 . گردد متلذّ آن از قلوب ذائقه و شود

 الزّهرى، عن باسناده االبواب فتح فی سرّه قدّس عنه

 عبد على السالم علیهما الحسین بن علىّ مع دخلت:قال

 من رأى ما الملك عبد فاستعظم: قال. مروان بن الملك

. السالم علیهما الحسین بن علىّ عینى بین السّجود اثر

 :فقال
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 من لك سبق لقد و االجتهاد، علیك بیّن لقد محمّد، ابا يا

 و علیه اللّه صلّى اللّه رسول من بضعة أنت و الحسنى، اللّه

 عظیم فضل لذو انّك و السّبب، كید و النّسب، قريب آله،

 الفضل من أوتیت لقد و عصرك، ذوى و بیتك اهل على

 قبلك ال و مثلك احد يؤت لم ما الورع و الدّين و العلم و

: قال. يطريه و علیه يثنى اقبل و. سلفك من مضى من اال

 و ذكرته كلّما: السّالم علیهما الحسین بن علىّ فقال

 فاين توفیقه، و تأئیده و سبحانه اللّه فضل من وصفته،

 صلّى اللّه رسول كان المؤمنین؟ امیر يا انعم ما على شكره

 يظمأ و قدماه، ترمّ حتّى الصّلوة فی يقف آله و علیه اللّه

 لم أ اللّه، رسول يا: له فقیل. فوه يعصب حتّى الصّیام فی

 ما و ذنبك من تقدّم ما لك اللّه يغفر

  178:   ص الصالةآداب                         

 للّه الحمد. شكورا عبدا اكون فال أ(: ص) فیقول تأخّر؟

 و. االولى و اآلخرة فی الحمد له و ابلى و اولى ما على

 ان صدرى على مقلتاى سالت و اعضائى تقطّعت لو اللّه،
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 من واحدة نعمة من العشر عشر بشكر جالله جلّ للّه اقوم

 نعمة حدّ يبلغ ال و العادّون يحصیها ال التی نعمه جمیع

 اللّه يرانى أو اللّه، و ال الحامدين، حمد جمیع على منها

 ال و نهار ال و لیل فی ذكره و شكره عن ءشی يشغلنى ال

 .عالنیة ال و سرّ

 و خاصّهم من النّاس لسائر و حقّا علىّ الهلى انّ ال لو و

 و الوسع حسب بها القیام اال يسعنى ال حقوقا علىّ عامّهم

 و السّماء إلى بطرفی لرمیت إلیهم، أؤدّيها حتّى الطّاقة

 على اللّه يقضى حتّى ارددهما لم ثمّ اللّه، إلى بقلبی

 .الحاكمین خیر هو و نفسی،

 [.1] الخبر... الملك عبد بكى و السّالم علیه بكى و

__________________________________________________ 

 علیهما الحسین بن على همراه: گويد زهرى» -[ 1]

 چشم چون. شديم وارد مروان بن الملك عبد بر السالم

 بر را سجده اثر و افتاد جناب آن پیشانى بر الملك عبد
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 ابا اى: گفت نموده اعجاب ديد حضرت آن پیشانى

 حالى است آشكار تو بر( عبادت در) كوشش آثار محمد،

 مقدر و مقرر برايت نیكويى و خیر خداوند پیش از كه

( آله و علیه اللّه صلّى) خدا پیامبر تن پاره تو است، كرده

 تو و است محكم پیوندت و نزديك( او به) نسبتت هستى،

 برترى و فضیلت اتزمانه مردم و خانواده افراد میان در

 تو كه تقوايى و دين و دانش و فضل و دارى عظیمى

 در خاندانت از گذشتگان جز احدى براى راست

 را حضرت آن همچنان و. است نبوده اكنون و گذشته

 السالم علیهما الحسین بن على گاه آن. ستود بسیار

 خداى توفیق و تأيید و فضل باره در آنچه: فرمود

 توان چگونه نعمتها اين شكر گفتى،( ما به نسبت) سبحان

 به آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول مؤمنان؟ امیر اى كرد

 روزه ايام در و شدمى متورم پاهايش تا ايستادمى نماز

: گفتند حضرت آن به. شدمى خشك تشنگى از دهانش

 را تو آينده و گذشته گناهان خدا مگر خدا رسول اى

http://www.i20.ir/


364 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

[ فتح مباركه سوره 2 آيه به اشاره] است؟ نیامرزيده

 را خداى حمد باشم؟ سپاسگزار اىبنده نبايد آيا: فرمود

 او سپاس و آزمود بدان را ما و فرمود انعام آنچه بر

 بدنم اعضاى اگر قسم خدا به. آخرت و دنیا در راست

 غلطند فرو امسینه بر حدقه از چشمانم و شود پاره پاره

 خدا نعمتهاى از نعمتى دهم يك از يك ده شكر مگر تا

 همه حمد و كرد نتوانند از شمارش شمارندگان كه را

 آورم، جاى به كرد نتواند ادا را آنها از يكى حق حامدن

 بیند چنان مرا خدا آنكه جز توانم،نمى سوگند، خدا به

 و شكر از مرا چیزى آشكار و خلوت و روز و شب در كه

 من بر امخانواده كه نبود اگر و. داردنمى باز او ذكر

 كه است حقوقى من بر نیز را ديگران و دارند حق

 كنم، ادا را حقوق آن خويش توان حدّ در بايد ناگزير

 سوى به را خود دل و دوختممى آسمان به چشم همانا

 تا گرفتمنمى بر دل و ديده و ساختممى متوجه خدا

. كنندگان حكم بهترين اوست و. بگیرد را جانم خدا
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( نیز) الملك عبد و افتاد گريه به حضرتش آنگاه

 .«االبواب فتح» ،57 ص ،46 ج االنوار، بحار...«. گريست

  179:   ص الصالةآداب                         

 چنانچه كرديم، دارى خود شريف حديث ترجمه از ما و

 رساله وضع و مقام مناسب كه اخالص مراتب بعض از

 ماللت و كالم طول موجب كه نموديم نظر صرف نیست

 . نگردد خاطر

  180:   ص الصالةآداب                         

 از اىپاره و قرائت آداب از اىشمه ذكر در چهارم باب

 آن اسرار

 اىشمه و «حمد» مباركه سوره تفسیر است باب اين در و

 و «قدر» مباركه سوره و «توحید» مباركه سوره تفسیر از

 مصباح چند آن در و است رساله اين ابواب اعزّ از اين

 . است

 است شريف قرآن قرائت مطلقه آداب در اول مصباح
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  است فصل چند آن در و

 اوّل فصل

 عامى و عارف كه الهى، كتاب قرائت مهمّه آداب از يكى

  شركت آن در

 181:   ص الصالةآداب                         

 نورانیّت موجب و شود حاصل حسنه نتايج آن از و دارند

 موقوف آن و. است «تعظیم» شود، باطن حیات و قلب

 و. است آن كبرياى و جاللت و بزرگى و عظمت فهم به

 و خارج بیان نطاق از حقیقت حسب به گرچه معنى اين

 چیز هر عظمت فهم كه زيرا است، بیرون بشر طاقت از

 الهى شريف قرآن حقیقت و است آن حقیقت فهم به

 از فعلیّه اطوار به تطوّر و خلقیّه منازل به تنزّل از قبل

 است واحديّت حضرت در علمیّه حقايق و ذاتیّه شئون

 در ذاتیّه مقارعه كه است «نفسى كالم» حقیقت آن و

 احدى براى حقیقت اين و. است اسمائیّه حضرات
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 به نه و قلبیّه معارف به نه و رسمیّه علوم به نشود حاصل

 مبارك ذات براى الهیّه تامّه مكاشفه به مگر غیبیّه مكاشفه

 قاب» انس محفل در آله و علیه اللّه صلّى ختمى نبىّ

 دست و. «ادنى او» مقام سرّ خلوتگاه در بلكه «قوسین

 اولیاء از خلّص مگر است كوتاه آن از بشريّه عائله آمال

 روحانیّت با الهیّه حقايق و معنويّه انوار حسب به كه اللّه

 در فانى تامّه تبعیّت واسطه به و مشترك مقدس ذات آن

 آن از بالوراثه را مكاشفه علوم كه شدند، حضرت آن

 و نورانیّت همان به قرآن حقیقت و كنند تلقّى حضرت

 به كند تجلّى حضرت آن مبارك قلب در كه كمال

 به تطوّر و منازل به تنزّل بدون شود منعكس آنها قلوب

 كتاب از و است تغییر و تحريف بى قرآن آن و اطوار،

 كند تواندمى را قرآن اين تحمل كه كسى الهى وحى

 علیه طالب، أبی بن على مطلق، اللّه ولى شريف وجود

 كنند حقیقت اين اخذ نتوانند سايرين و ،[است] السالم
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 به تطوّر و شهادت موطن به غیب مقام از تنزّل با مگر

 . دنیاويّه حروف و الفاظ كسوه به تكسّى و ملكیّه اطوار

 كتاب جمیع در كه است «تحريف» معانى از يكى اين و

 با شريفه آيات تمام و شده واقع شريف قرآن و الهى

 مراحلى و منازل حسب به بسیار، تحريفات بلكه تحريف

 طى ملك و شهادت عوالم اخیره تا اسماء حضرت از كه

 مراتب عدد و. شده گذاشته بشر دسترس در نموده،

 طابق است قرآن بطون مراتب عدد با مطابق تحريف

 به مطلق غیب از تنزّل تحريف كه آن اال بالنّعل، النّعل

 بطون و عوالم، مراتب حسب به است مطلقه شهادت

 مبدأ پس،. است مطلق غیب به مطلقه شهادت از رجوع

  متعاكس بطون مبدأ و تحريف

  182:   ص الصالةآداب                         

 كه بطون مراتب از مرتبه هر به اللّه إلى سالك و. است

 به تا كند، پیدا تخلّص تحريف مرتبه يك از شد، نائل
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 كلّیّه مراتب حسب به است سابع بطن كه مطلق، بطون

 ممكن پس،. شود متخلّص مطلقا تحريف از رسید، كه

 انواع جمیع به محرّف كسى براى شريف قرآن است

 كسى براى و مراتب، بعض به كسى براى و باشد، تحريف

 حالى در نفر يك براى است ممكن و نباشد، محرّف

 محرّف حالى در و باشد، محرّف غیر حالى در و محرّف

 . باشد تحريف انواع بعض به

 طوق از خارج قرآن عظمت فهم دانستى، چنانچه و

 كتاب همین عظمت به اجمالیّه اشاره لكن است، ادراك

 فوائد موجب است، بشر همه دسترس در كه متنزّل،

 . است كثیره

 عظمت به يا كتابى و كالم هر عظمت كه عزيز اى بدان

 مقاصد و مطالب عظمت به يا و است، آن كاتب و متكلّم

 به يا و است، آن ثمرات و نتايج عظمت به يا و است، آن

 مرسل عظمت به يا و است، آن واسطه و رسول عظمت

 نگاهبان و حافظ عظمت به يا و است، آن حامل و إلیه
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 به يا و است، آن مبیّن و شارح عظمت به يا و است، آن

 اين از بعض و. است آن كیفیّت و ارسال وقت عظمت

 عرضا بعضى و است، دخیل عظمت در جوهرا و ذاتا امور

 اين جمیع و. است عظمت از كاشف بعضى و بالواسطه، و

 و اعلى وجه به نورانیّه صحیفه اين در شد، ذكر كه امور

 كتاب كه است، آن مختصّات از بلكه موجود اوفى

 جمیع به يا و نیست شركت اصال يا آن در را ديگرى

 . نیست مراتب

 آن، پس: آن صاحب و منشى و آن متكلّم عظمت اما

 در متصوّره هاىعظمت جمیع كه است مطلق عظیم

 شهادت و غیب در نازل قدرتهاى تمام و ملكوت و ملك

. است مقدّس ذات آن فعل عظمت تجلّیات از اىرشحه

 نیست ممكن احدى براى عظمت به تجلى با تعالى حق و

 تجلى سراقادت و حجب هزاران پس از و كند، تجلى

 حجاب الف سبعین للّه انّ:است حديث در چنانچه كند،
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 وجهه سبحات الحرقت كشفت، لو. ظلمة و نور من]

 [.»«دونه

  و

  183:   ص الصالةآداب                         

 به تعالى حق از شريف كتاب اين معرفت اهل پیش

 جمیع به و فعلیّه و صفاتیّه و ذاتیّه شئون جمیع مبدئیّت

 سماويّه كتب ديگر و شده، صادر جاللیّه و جمالیّه تجلیّات

 . نیست منزلت و مرتبت اين را

 مطالب و مقاصد و محتويات واسطه به آن عظمت اما و

 ابوابى و فصول بلكه حدّه على فصلى عقد آن، پس: آن

 در آن از اىشمّه تا دارد الزم جداگانه كتابى و رساله و

 در اجمال طريق به ما و. آيد در تحرير و بیان رشته

 فصل آن در و كنیم،مى اشاره آن كلّیّات به مستقلّ فصلى

 ثمرات و نتايج حیث از آن عظمت به اشاره اللّه شاء ان

 . نمائیممى
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 آن، پس: ايصال واسطه و وحى رسول عظمت اما و

 رسول خروج از پس كه است اعظم روح و امین جبرئیل

 و بشريّت جلباب از سلّم و آله و علیه اللّه صلّى اكرم

 به متّصل جبروت، حضرت به را قلب شطر دادن توجّه

 دار اربعه اركان از يكى آن و. شود اعظم روح آن

 چه است، آن انواع اشرف و اركان اعظم بلكه تحقق،

 و حكمت و علم موكّل ملك نورانى شريف ذات آن كه

 كتاب از و. است روحانیّه اطعمه و معنويّه ارزاق صاحب

 ديگر بر او تقدّم و جبرئیل تعظیم شريفه احاديث و خدا

 متحمّل و إلیه مرسل عظمت اما و.»« شود استفاده مالئكه

 جمعى احدى احمدى نقىّ تقىّ قلب آن، پس: آن

 و ذاتیّه شئون جمیع به تعالى حق كه است محمّدى

 داراى و نموده، تجلّى آن بر افعالیّه و اسمائیّه و صفاتیّه

 اعظم و بريّه اكرم و است، مطلقه واليت و نبوّت ختم

 دار عصاره و وجود جوهره و كون خالصه و خلیقه
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 خالفت و كبرى برزخیّت صاحب و اخیره لبنه و تحقّق

 . است عظمى

 جالله جل حق مقدس ذات آن، نگاهبان و حافظ اما و

  چنانچه است،

  184:   ص الصالةآداب                         

 لَهُ انّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ انّا:مباركه كريمه در فرمايد

 مطهّره ذوات آن، مبیّن و شارح اما و.»« 9: 15 لَحافِظوُن

 فرجه، اللّه عجّل عصر حجت تا خدا رسول از معصومین

 و حكمت معادن و كبريا مخازن و وجود مفاتیح كه

 و جمع مقام صاحبان و عوارف و معارف اصول و وحى

 . تفصیلند

 خیر» و لیالى اعظم كه است، القدر لیلة وحى، وقت اما و

 وقت الحقیقة فی و ازمنه تريننورانى و «شهر الف من

 آله و علیه اللّه صلّى ختمى رسول و مطلق ولىّ وصول

 . است
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 اين در بیان نطاق از آن تشريفات و وحى كیفیّت اما و

 كه جداگانه است فصلى به محتاج و است خارج مختصر

 . كنیممى نظر صرف آن از آن طول واسطه به

 كتاب مشتمالت و مطالب و مقاصد بیان در دوم فصل

 اشاره و اجمال طريق به الهى شريف

 تصريح بدان خود چنانچه شريف، كتاب اين كه بدان

 و انسانیّت سلوك راهنماى و هدايت كتاب فرموده،

 إلى سیر بخش نور و قلبیّه امراض شفاى و نفوس مربّى

 . است اللّه

 بر رحمت سعه واسطه به تعالى و تبارك خداى بالجمله،

 خود قدس و قرب مقام از را شريف كتاب اين بندگان،

 به تا داده تنزّل عوالم تناسب حسب به و فرموده نازل

 كسوه به و رسیده طبیعت سجن و ظلمانى عالم اين

 استخالص براى آمده در حروف صورت و الفاظ

 مغلولین رهايى و دنیا تاريك زندان اين در مسجونین
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 حضیض از را آنها رساندن و امانى، و آمال زنجیرهاى در

 انسانیّت، و قوّت و كمال اوج به حیوانیّت و ضعف و نقص

  مجاورت از و

  185:   ص الصالةآداب                         

 قرب مقام به وصول به بلكه ملكوتیّین مرافقت به شیطان

 اهل مطالب و مقاصد اعظم كه اللّه لقاء مرتبه حصول و

 به دعوت كتاب كتاب اين جهت، اين از و. است اللّه

 مقام بدين وصول كیفیّت بیان و است سعادت و حق

 در كه است چیزى آن اجماال آن مندرجات و است،

 اعانت يا و دارد مدخلیّت الهى سلوك و سیر اين

 يكى كلى طور به و. را اللّه إلى مسافر و سالك كندمى

 معارف بیان و اللّه معرفت به دعوت آن، مهمّه مقاصد از

 و افعالیّه، و صفاتیّه و اسمائیّه و ذاتیّه شئون از است الهیّه

 و اسماء و ذات توحید مقصود، اين در بیشتر همه از

 به بعضى و صراحت به آن از بعضى كه است افعال

 . است مذكور مستقصى اشارت
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 طورى به الهى جامع كتاب اين در كه دانست بايد و

 مذكور االفعال، معرفة تا الذّات معرفة از معارف، اين

 ادراك آن از خود استعداد قدر به طبقه هر كه است

 توحید خصوصا و توحید، شريفه آيات چنانچه كنند،مى

 علیهم اللّه رضوان فقها و محدّثین و ظاهر علماء را افعال،

 مباين و مخالف بكلّى كه كنندمى تفسیر و بیان طورى

 كنند،مى تفسیر باطن علماء و معرفت اهل آنچه با است

 زيرا داند،مى درست خود محل در را دو هر نويسنده و

 به را مريض هر و است درونى دردهاى شفاى قرآن كه

 وَ اآلخِرُ وَ االوّلُ هُوَكريمه چنانچه. كندمى عالج طورى

 وَ السَّمواتِ نورُ اللَّهكريمه و»«3: 57. الباطِن وَ الظّاهِرُ

 فیِ وَ اله السَّماءِ فِى الَّذى هُوَكريمه و»«35: 24 االرْض

 و.»« 4: 57 مَعَكُمْ هُوَكريمه و.»« 84: 43 الهٌ االرْضِ

 ذلك غیر إلى»«115: 2 اللَّه وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلّوُا اينماكريمه

 غیر و «حشر» سوره آخر كريمه آيات و ذات، توحید در
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 وَ رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ ما وَكريمه و صفات، توحید در آنها

 اللَّه لكِنَّ

  186:   ص الصالةآداب                         

 و.2: 1 الْعالَمین رَبِّ للَّه الْحَمْدُكريمه و.»« 17: 8 رَمى

.»« 1: 64 االرْض فِى ما و السَّمواتِ فی ما للَّه يُسَبحُكريمه

 وجه به بعضى و دقیق وجه به بعضى كه افعال، توحید در

 علماء طبقات از يك هر براى دارد، داللت عرفانى ادقّ

 حال عین در و. است امراض شفاى طورى باطن و ظاهر

 سوره و «حديد» اوّل آيات مثل شريفه، آيات بعضى كه

 براى »«كافى شريف حديث حسب به ،«توحید» مباركه

 از نیز را ظاهر اهل شده، وارد الزّمان آخر از متعمّقان

 شريف كتاب اين معجزات از اين و. است كافى بهره آن

 . است آن جامعیت از و

 نفوس تهذيب به دعوت آن، مطالب و مقاصد از ديگر و

 و سعادت، تحصیل و طبیعت ارجاس از بواطن تطهیر و
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 اين و[. است] اللّه إلى سلوك و سیر كیفیّت بالجمله،

 به تقوا يكى: است منقسم مهمّه شعبه دو به شريف مطلب

 غیر از تقوى است آن در مندرج كه آن، مراتب جمیع

 به ايمان ديگر، و. اللّه سوى ما از مطلق اعراض و حق

 به اقبال است مندرج آن در كه شئون، و مراتب تمام

 مقاصد از اين و. مقدّس ذات آن به انابه و رجوع و حق

 بال آن مطالب اكثر كه است شريف كتاب اين مهمّه

 . كند رجوع مقصد اين به الواسطه مع يا واسطه

 اولیاء و انبیاء قصص الهیّه، صحیفه اين مطالب از ديگر و

 تربیت و را، آنها حق تربیت كیفیّت و است، حكماء و

 تعلیمات و شمار بى فوائد قصص اين در كه را، خلق آنها

 و الهیّه معارف قدرى به قصص آن در و. است بسیار

 عقل كه است مرموز و مذكور ربوبیّه تربیتهاى و تعلیمات

 . كند متحیّر را

 آدم خلق قصّه همین در. المنة و الحمد له و اللّه سبحان

 و اسماء تعلیمات و مالئكه سجود به امر و السالم علیه
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 ذكر مكرر خدا كتاب در كه( ع) آدم و ابلیس قضاياى

 است معالم و معارف و تربیت و تعلیم قدرى به شده،

  كه كسى براى

  187:   ص الصالةآداب                         

 حیران را انسان كه»«شهید هو و السّمع القى او قلب له

 و موسى و آدم قصه مثل قرآنیّه، قصص اينكه و. كند

 براى شده، ذكر مكرر السالم، علیهم انبیاء ديگر و إبراهیم

 تاريخ و قصه كتاب كتاب، اين كه است نكته همین

 توحید كتاب و اللّه إلى سلوك و سیر كتاب بلكه نیست،

 مطلوب امور، اين در و. است حكم و مواعظ و معارف و

 آن از قلوب و كند تأثیرى قاسیه نفوس در تا است تكرار

 بخواهد كه كسى ديگر، عبارت به و. گیرد موعظت

 با را خود مقصد بايد كند، تبشیر و انذار و تعلیم و تربیت

 و قصه ضمن در گاهى - متشتّته بیانات و مختلفه عبارات

 به گاهى و نقل و تاريخ ضمن در گاهى و حكايت

 - رموز و امثال و كنايت به گاهى و لهجه صراحت
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 يك هر متشتّته قلوب و مختلفه نفوس تا كند تزريق

 . كنند استفادت آن از بتوانند

 و طبقات جمیع سعادت براى شريف كتاب اين چون و

 حاالت در انسانى نوع اين و است، بشر سلسله قاطبه

 هستند، مختلف امكنه و ازمنه و اخالق و عادات و قلوب

 كه نفوسى بسا اى كرد، دعوت طور يك به نتوان را همه

 به مطلب اصل القاء و لهجه صراحت به تعالیم اخذ براى

 را هااين نگردند، متأثر آن از و نباشند حاضر ساده طور

 را مقصد و كرد دعوت آنها دماغ ساختمان طور به بايد

 و حكايات و قصص با كه نفوسى بسا و. فهمانید آنها به

 لباب و مطالب لبّ به عالقمند و ندارند كار و سر تواريخ

 ترازو يك در اول دسته با نتوان را هااين مقاصدند،

 و متناسبند، انذار و تخويف با كه قلوب بسا اى. گذاشت

 جهت اين از. دارند كار و سر تبشیر و وعده با كه قلوبى

 فنون و مختلفه اقسام به شريف كتاب اين كه است

 چنین و فرموده، دعوت را مردم متشتّته طرق و متعدده
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 بى موعظه و دعوت. است الزم و حتم تكرار را كتابى

 آن از متوقّع آنچه و خارج، بالغت حدّ از تفنّن، و تكرار

 حاصل آن از تكرار بى باشد، نفوس در تأثیر كه است،

 . نشود

 شیرين طورى به قضايا شريف كتاب اين در الوصف، مع

  افتاده اتفاق

  188:   ص الصالةآداب                         

 كه دفعه هر در بلكه نكند، كسل را انسان آن تكرار كه

 آن در لواحقى و خصوصیّات كند، تكرار را مطلب اصل

 يك دفعه هر در بلكه نیست، ديگران در كه است مذكور

 و داده قرار نظر مورد را اخالقى يا عرفانى مهمّه نكته

 مطلب اين بیان و. دهدمى چرخ آن اطراف در را قضیّه

 اين در كه دارد الزم قرآنیّه قصص از كامل استقصاى

 ثبت مايه بى ضعیف اين آرزوى در و. نگنجد مختصرات

 قرآنیّه قصص خصوص در كتابى الهى توفیق با كه است
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 به آورم فراهم آنها تربیت و تعلیم كیفیّت و رموز حل و

 نويسنده مثل از امر اين به قیام گرچه. میسور قدر

 . باطل بس است خیالى و خام بسى است آرزويى

 و سیر كیفیّت و السالم، علیهم انبیاء قصص ذكر بالجمله،

 و خدا، بندگان از آنها تربیت چگونگى و آنها، سلوك

 ابواب بزرگترين از آنها حسنه مجادالت و مواعظ و حكم

 است تعالیم و سعادت درهاى باالترين و حكم و معارف

 مفتوح خود بندگان روى به مجده جلّ تعالى حق كه

 و سلوك اصحاب و معرفت ارباب چنانچه و. فرموده

 كسان است، كافى بهره و وافر حظّى آنها از را رياضت

 چنانچه است، پايان بى قسمتى و وافى نصیبى نیز را ديگر

: 6... كَوْكَبا رَءَا اللَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ فَلَمّاشريفه كريمه از

 معنوى سیر و سلوك كیفیّت معرفت اهل مثال، الخ،»«76

 راه و كنند،مى ادراك را السالم علیه إبراهیم حضرت

 و نمايند،مى تعلّم را جنابه إلى سیر و اللّه إلى سلوك

 ظلمت منتهاى از را معنوى سلوك و انفسى سیر حقیقت
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 شده، تعبیر مسلك آن در اللّیل علیه جنّ به كه طبیعت،

 خود و خودى ترك و انانیّت و إنّیّت مطلق القاء تا

 انس، محفل در دخول و قدس مقام به وصول و پرستى

 وَجْهِىَ وَجَّهْتُاست آن به اشارت مسلك اين در كه

 و. دريابند آن از الخ،»«... 30: 30 السَّموات فَطَرَ لِلَّذى

 جناب تعلیم و تربیت كیفیّت و آفاقى سیر آن، از ديگران

 . كنند ادراك را، خود امّت الرّحمن خلیل

 و آدم قصّه مثل حكايات، و قصص ساير منوال، بدين و

  و موسى و إبراهیم

  189:   ص الصالةآداب                         

 استفادات كه خضر، و موسى مالقات و عیسى و يوسف

 با يك هر ديگران و مجاهدات و رياضات و معارف اهل

 يا است، داخل قسمت اين در و. دارد فرق ديگرى

 حق، مقدّس ذات مواعظ و حكم است، مستقلّ مقصدى

 را بندگان قدرت لسان به خود شده مناسب جا هر كه
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 چون تنزيه، و توحید و الهیّه معارف به يا فرموده، دعوت

 اوائل و «حشر» سوره اواخر و «توحید» مباركه سوره

 اصحاب و. الهى شريف كتاب موارد ديگر و ،«حديد»

 است حظوظى قسمت اين از را حسنى سوابق و قلوب

 مَنْ ومقدّسه كريمه از معارف اصحاب مثال،. شمار بى

 المَوْتُ يُدْرِكْهُ ثُمَّ رَسولِهِ وَ اللَّه الى مُهاجِرا بَیْتِهِ مِنْ يَخْرُجْ

 را فريضه و نافله قرب»«100: 4 اللَّه عَلَى اجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ

 بدن به خروج ديگران كه حال عین در كنند، استفادت

 دعوت يا و. فهمندمى را مدينه، يا مكه به مثال هجرت، و

 كريمه چون باطنیّه رياضات و نفوس تهذيب به فرموده

 - 9: 91 دَسّیها مَنْ خابَ قَدْ وَ زَكّیها مَنْ افْلَحَ قَدْشريفه

 است، صالح عمل به دعوت يا و. ذلك غیر إلى.»« 10

 از يك هر مقابالت از تحذير يا و. است معلوم چنانچه

 حكم است داخل نیز قسمت اين در و. است هااين

 مختلفه موارد در كه مؤمنین و بزرگان ديگر و لقمانى
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 اصحاب قضاياى چون است، مذكور الهیّه صحیفه اين

 . كهف

 كفّار احوال بیان نورانیّه، صحیفه اين مطالب از ديگر و

 انبیاء با معاندين و حقیقت و حقّ با مخالفان و جاحدين و

 و آنها امور عواقب كیفیّت بیان و السالم، علیهم اولیاء و

 و فرعون قضاياى چون آنها، هالك و بوار چگونگى

 كفره از ديگر و فیل، اصحاب و شدّاد و نمرود و قارون

 بلكه حكم و موعظتها آنها از يك هر در كه فجره، و

 است داخل قسمت اين در و. اهلش براى است معارفى

 است داخل نیز قسمت اين در و. ملعون ابلیس قضاياى

 خدا رسول غزوات قضاياى - است مستقل قسمتى يا -

 مذكور شريفه مطالب نیز آنها در كه آله، و علیه اللّه صلّى

  اصحاب مجاهدات كیفیّت آنها از يكى كه است،

  190:   ص الصالةآداب                         
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 كردن بیدار براى است آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 براى است آنها انگیختن بر و غفلت خواب از مسلمین

 . باطل اماته و حق كلمه تنفیذ و اللّه سبیل فی مجاهدت

 ظاهر قوانین بیان شريف، قرآن مطالب از ديگر يكى و

 كتاب اين در كه است، الهیّه سنن و آداب و شريعت

 اين در عمده و. شده ذكر آن مهمات و كلیّات نورانى

 مثل است، آن ضوابط و مطالب اصول به دعوت قسم

 و جهاد، و صوم، و حجّ، و خمس، و زكات، و صالة، باب

. آن امثال و تجارت، و حدود، و قصاص، و ارث، و نكاح،

 المنفعه عامّ است، شريعت ظاهر علم كه قسم، اين چون و

 آخرت و دنیا تعمیر حیث از طبقات جمیع براى و

 خود مقدار به آن از مردم طبقات تمام و است مجعول

 به دعوت خدا كتاب در جهت اين از كنند، استفادت

 و خصوصیّات نیز اخبار و احاديث در و است بسیار آن

 شريعت علماء تصانیف و است وافر حدّ به آنها تفاصیل

 . است قسمتها ساير از باالتر و بیشتر قسمت اين در
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 و معاد احوال شريف، قرآن مطالب از ديگر يكى و

 و جزا و عقاب و عذاب كیفیّت و آن، اثبات بر براهین

 در و. تنعیم و تعذيب و نار و جنّت تفاصیل و آن، ثواب

 اهل از آنها درجات و سعادت اهل حاالت قسمت اين

 اهل از و سالكین و رياضت اهل از و مقرّبین و معرفت

 اهل درجات و حاالت طور همین و ناسكین، و عبادت

 اهل و جاحدين و منافقین و محجوبین و كفّار از شقاوت

 عموم حال به آنچه ولى. است مذكور فاسقین و معصیت

 است، لهجه صراحت با و مذكور بیشتر داشته فايده بیشتر

 رمز طريق به است، مفید خاصّه طبقه يك براى آنچه و

: 9 اكْبَر اللَّه مِنَ ورِضْوانٌ مثل است، مذكور اشاره و

 عَنْ انَّهُمْ كَالمثل و. دسته آن براى اللّه لقاء آيات و»«72

 و. ديگر دسته براى.»« 15: 83 لَمَحْجُوبُونَ يَوْمَئِذٍ رَبِّهِمْ

 إلى رجوع و معاد تفصیل قسم در يعنى قسمت، اين در

  اللّه،

 191:   ص الصالةآداب                         
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 كه است مذكور دشوار بس اسرارى و شمار بى معارفى

 عرفانى نور يا برهانى سلوك به جز آنها كیفیّت بر اطالع

 . كرد پیدا نتوان

 كیفیّت الهیّه صحیفه اين مطالب از ديگر يكى و

 تعالى حق مقدس ذات كه است براهینى و احتجاجات

 الهیّه، معارف و حقه مطالب اثبات بر فرموده اقامه خود يا

 و علم و تنزيه و توحید و حق اثبات بر احتجاج مثل

 گاهى قسمت اين در كه كمالیّه، اوصاف ديگر و قدرت

 آن از معرفت اهل كه شود پیدا اىدقیقه براهین

: 3 هُو اال الهَ ال انّهُ اللَّه شَهِدَمثل نمايند، كامل استفاده

 دانشمندان و حكماء كه است براهینى گاهى و.»« 18

 از مردم عامّه و ظاهر اهل و كنند، استفاده آن از طورى

 آلِهَةٌ فیهِما كانَ لَوْكريمه مثل بردارند، بهره طورى آن

 بِما الهٍ كُلُّ لَذَهَبَ اذاكريمه مثل. 22: 21 لَفَسَدَتا اللَّه اال

 سوره و «حديد» سوره اول آيات مثل و.»« 91: 23 خَلَقَ

 معاد اثبات بر احتجاج مثل و. آن غیر و ،«توحید» مباركه
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 اثبات بر احتجاج و اخرى، نشئه انشاء و ارواح رجوع و

 كتاب اين مختلفه موارد در كه عظام، انبیاء و اللّه مالئكة

 ذات خود احتجاجات حال اين. است موجود شريف

 و انبیاء براهین نقل تعالى حق كه آن يا و. مقدس

 احتجاجات مثل معارف، اثبات بر فرموده را دانشمندان

 . آن غیر و علیه اللّه سالم الرّحمن خلیل جناب

 مطالب ديگر اال و است، كتاب اين مطالب مهمّات هااين

 الزم كافى وقتى آن احصاء كه است موجود نیز متفرقّه

 . دارد

 سوم فصل

 دانستى، را الهیه صحیفه اين مطالب و مقاصد كه اكنون

 به توجه با كه بگیرى نظر در بايد را مهمّى مطلب يك

  تو بر شريف كتاب از استفاده راه آن

  192:   ص الصالةآداب                         
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 و. گردد مفتوح قلبت بر حكم و معارف ابواب و شود باز

 داشته تعلیم نظر الهى شريف كتاب به كه است آن آن،

 را خود و بدانى، افاده و تعلیم كتاب را آن و باشى

 و تعلیم از ما مقصود و. بدانى استفاده و تعلّم به موظف

 نحو و ادبیّت جهات كه نیست آن استفاده و افاده و تعلّم

 بالغت و فصاحت حیث يا بگیرى، تعلیم آن از را صرف و

 و قصص در يا فراگیرى، آن از بديعیّه و بیانیّه نكات و

 بنگرى، سالفه امم بر اطّالع و تاريخى نظر به آن حكايات

 از و نیست قرآن مقاصد در داخل هااين از يك هیچ

 . است دور مراحلى به الهى كتاب اصلى منظور

 است، كم بسیار بزرگ كتاب اين از ما استفاده كه اين و

 - نداريم تعلم و تعلیم نظر آن به يا كه است همین براى

 كنیممى قرآن قرائت فقط - طوريم اين غالبا چنانچه

 اعتنائى آن تجويد جهت به جز لهذا و اجر، و ثواب براى

 به ثواب كه بخوانیم صحیح را قرآن خواهیممى. نداريم

 به و شويممى واقف حد همین در و شود، عنايت ما
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 قرآن سال چهل لهذا و كنیم،مى قناعت امر همین

 اىاستفاده آن از وجه هیچ به و خوانیممى را شريف

 تعلیم نظر اگر يا و. قرائت ثواب و اجر جز نشود حاصل

 اعجاز وجوه و بیانیّه و بديعیّه نكات با باشیم، داشته تعلّم و

 آيات، نزول سبب و تاريخى جهات باالتر، قدرى و آن،

 و سور، و آيات بودن مدنى و مكّى و نزول، اوقات و

 و خاصه، و عامّه از مفسرين اختالفات و قرائات اختالف

 موجب آنها خود كه مقصد از خارج عرضیّه امور ديگر

 كار و سر است، الهى ذكر از غفلت و قرآن از احتجاب

 را خود همّ عمده نیز ما بزرگ مفسرين بلكه. داريم

 تعلیمات باب و كرده بیشتر يا جهات اين از يكى در صرف

 . اندنكرده مفتوح مردم روى به را

 نوشته خدا كتاب براى تفسیر كنون تا نويسنده عقیده به

 كه است آن كتاب «تفسیر» معنى كلّى طور به. نشده

 بیان آن، به مهم نظر و بنمايد، را كتاب آن مقاصد شرح

 به كه شريف، كتاب اين. باشد كتاب صاحب منظور
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 نور و است تعلیم و هدايت كتاب تعالى خداى شهادت

 از قصه هر در مفسّر بايد است، انسانیّت سلوك طريق

  جهت آن، آيات از آيه هر بلكه آن، قصص

  193:   ص الصالةآداب                         

 سعادت طرق به نمايى راه حیث و غیب عالم به اهتداء

. بفهماند متعلّم به را انسانیّت و معرفت طريق سلوك و

 نه است، مفسر فهماند بما را نزول از «مقصد» وقتى مفسّر

 در. است وارد تفاسیر در كه طور آن به نزول «سبب»

 اوّل از ابلیس با آنها قضاياى و حوا و آدم قصه همین

 مكرّر تعالى حق كه ارض، در آنها ورود تا آنها خلقت

 مواعظ و معارف چقدر فرموده، ذكر خود كتاب در

 و نفس معايب از چقدر به را ما و است مرموز و مذكور

 كندمى آشنا آدمى معارف و آن كماالت و ابلیسى اخالق

 . هستیم غافل آن از ما و
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 به دعوت و اخالق و معرفت كتاب خدا كتاب بالجمله،

 عرفانى كتاب بايد نیز تفسیر كتاب است، كمال و سعادت

 جهات ديگر و اخالقى و عرفانى جهات مبیّن و اخالقى

 جهت اين از كه مفسّرى. باشد آن سعادت به دعوت

 نداده، آن به اهمّیّت يا نموده نظر صرف يا كرده غفلت

 ارسال و كتب انزال اصلى منظور و قرآن مقصود از

 قرنها كه است خطائى يك اين و. ورزيده غفلت رسل

 محروم شريف قرآن از استفاده از را ملت اين است

 ما. كرده مسدود مردم روى به را هدايت راه و نموده

 جهات از نظر قطع را كتاب اين تنزيل از مقصود بايد

 خود از فهماند،مى را مقصد ما به خود كه برهانى، عقلى

 بهتر را خود مقصد كتاب مصنّف. كنیم اخذ خدا كتاب

 به راجع مصنّف اين هاىفرموده به اكنون. داندمى

 ذلِكَ:فرمايدمى خود بینیممى كنیم، نظر قرآن شئون

 را كتاب اين.»« 2: 2 لِلمُتَّقین هُدىً فیهِ رَيْبَ ال الْكِتابُ

 . خوانده هدايت كتاب
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 مرتبه چندين كوچك سوره يك در بینیممى

: 54 مُدَّكِر مِنْ فَهَلْ لِلذّكْرِ القُرآنَ يَسَّرْنا لَقَدْ وَ:فرمايدمى

 لِتُبَیِّنَ الذِّكْرَ الَیْكَ انْزَلْنا و:فرمايدمى بینیممى.»« 17

.»« 44: 16 يَتَفَكَّروُن لَعَلَّهُمْ وَ الَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنّاسِ

 آياتِهِ لِیَدَّبَّروُا مُبارَكٌ الیْك انْزَلناهُ كِتابٌ:فرمايدمى

  194:   ص الصالةآداب                         

 آيات از ذلك غیر إلى.»« 29: 38 االلْباب اولوا لِیَتَذَكَّرَ و

 . انجامد طول به ذكرش كه شريفه

 تفاسیر اطراف در انتقاد نه بیان اين از ما مقصود بالجمله،

 فراوان زحمتهاى مفسّرين از يك هر كه چه است،

 فراهم شريف كتابى تا برده پايان بى رنجهاى و كشیده

 آن ما مقصود بلكه اجرهم، اللّه على و درّهم فَلِلّهِ آورده

 تنها كه را، شريف كتاب اين از استفاده راه كه است

 و نفوس تهذيب كتاب يكتا و اللّه إلى سلوك كتاب

 خالق بین رابطه وسیله بزرگتر و است الهیّه سنن و آداب
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 عزّ به تمسّك المتین حبل و الوثقى عروة و خلق و

 و علماء. نمود مفتوح مردم روى به بايد است، ربوبیّت

 بیان آنها مقصود و بنويسند عربى و فارسى تفاسیر مفسّرين

 ربط كیفیّت بیان و اخالقى و عرفانى دستورات و تعالیم

 دار به الغرور دار از هجرت بیان و خالق به مخلوق

 شريف كتاب اين در كه طورى به باشد، الخلود و السّرور

 و سكّاكى كتاب اين صاحب. شده گذاشته وديعت به

 باشد، فصاحت و بالغت جهات مقصدش كه نیست شیخ

 صرف و نحو جهات منظورش تا نیست خلیل و سیبويه

 تاريخ اطراف در تا نیست خلّكان ابن و مسعودى باشد،

 يد و موسى عصاى چون كتاب اين كند، بحث عالم

 كردمى اموات احیاء كه عیسى دم يا سرور، آن بیضاى

 اكرم نبىّ صدق بر داللت و اعجاز براى فقط كه نیست

 به قلوب احیاء كتاب الهیّه صحیفه اين بلكه باشد، آمده

 خدا كتاب اين است، الهیّه معارف و علم ابدى حیاة

 مفسّر. كندمى دعوت عال و جلّ الهیّه شئون به و است
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 براى بايد مردم و كند، تعلیم مردم به را الهیّه شئون بايد

 آن از استفادت تا كنند رجوع آن به الهیّه شئون تعلّم

 رَحْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما الْقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ- شود حاصل

 چه.»« 82: 17 خَسارا اال الظّالِمینَ يَزيدُ ال وَ لِلْمُؤمِنینَ

 الهى كتاب سال چهل - سى كه اين از باالتر خسارتى

  به و كنیم قرائت را

  195:   ص الصالةآداب                         

 ظَلَمْنا رَبَّنا.مانیم باز آن مقاصد از و كنیم رجوع تفاسیر

: 7 الْخاسِرين مِنَ لَنَكونَنَّ تَرْحَمْنا وَ لنا تَغْفِرْ لَمْ انْ وَ انْفُسَنا

23 »«. 

 چهارم فصل

 مقتضیه جهات جمیع از خدا كتاب عظمت كه اكنون

 مفتوح آن مطالب استفادت راه و شد معلوم عظمت

 كه است الزم خدا كتاب از مستفید و متعلّم بر. گرديد

 حاصل استفاده تا بندد كار به را مهمّه آداب از ديگر يكى
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 تعبیر آنها از ما كه است استفاده موانع رفع آن و شود،

 بسیار حجابها اين و. قرآن و مستفید بین حجب به كنیم

 : نمائیم اشاره آن از بعض به ما كه است

 كه است بینى خود حجاب بزرگ حجابهاى از يكى

 بیند مستغنى حجاب اين واسطه به را خود متعلّم شخص

 مهمّ شاهكارهاى از اين و. نداند استفاده به نیازمند و

 انسان بر را موهومه كماالت همیشه كه است شیطان

 كند قانع و راضى دارد كه آنچه به را انسان و دهد جلوه

 ساقط او چشم از را چیز هر است او پیش آنچه ماوراء و

 كند قانع جزئى علم همان به را تجويد اهل مثال،. كند

 علوم ديگر و دهد فراوان هاىجلوه آنها نظر در را آن و

 خود به آنها پیش را قرآن حمله و. بیفكند آنها نظر از را

 و الهى نورانى كتاب فهم از را آنها و كند تطبیق آنها

 به را ادبیّت اصحاب و. نمايد محروم آن از استفاده

 را قرآن شئون تمام و كند راضى مغز بى صورت همان

 تفاسیر اهل و. دهد نمايش است آنها پیش كه همان در
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 آراء و قرائات وجوه به كند سرگرم را معمول طور به

 و مدنى و نزول شأن و نزول وقت و لغت ارباب مختلفه

 و. امور اين امثال و حروف و آيات تعداد و بودن مكّى

 دالالت فنون دانستن به فقط كند قانع نیز را علوم اهل

 حكیم و فیلسوف حتى. آن امثال و احتجاجات وجوه و

  عارف و

  196:   ص الصالةآداب                         

 اصطالحات غلیظ حجاب در كند محبوس را اصطالحى

 اين تمام بايد مستفید شخص. آن امثال و مفاهیم و

 نظر قرآن به حجب اين ماوراء از و كند خرق را حجب

 قافله از كه نكند توقّف حجابها اين يك هیچ در و كند

 الهى شیرين دعوتهاى از و ماند باز اللّه إلى سالكان

 وقوف عدم دستور شريف قرآن خود از. شودمى محروم

 قصص در. شود استفاده معیّن حدّ يك به نشدن قانع و

 موسى حضرت. است بسیار معنى اين به اشارت قرآنیّه

 به و نكرد مقام آن به قناعت نبوّت بزرگ مقام با كلیم
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 كه آن مجرّد به نفرمود، وقوف خود علم شامخ مقام

 و تواضع آن با كرد مالقات خضر مثل را كاملى شخص

 رُشْدا عُلِّمْتَ مِمّا تُعَلِّمَنِ انْ عَلى اتَّبِعُكَ هَلْ:گفت خضوع

 بايد كه علومى تا شد او خدمت مالزم و.»« 66: 18

 به السالم علیه إبراهیم حضرت. گرفت فرا كند استفاده

 السالم علیهم انبیاء به خاصّ علم و ايمان بزرگ مقام

 الْمَوْتى تُحیى كَیْفَ ارِنى رَبِّ:كرد عرض نكرد، قناعت

 مقام به كند ترقّى خواست قلبى ايمان از.»« 260: 2

 . شهودى اطمینان

 ختمى جناب به تعالى و تبارك خداى كه آن باالتر

 دهدمى دستور - االطالق على اللّه خلق اعرف - مرتبت

 اين.»« 114: 20 عِلمْا زِدْنى رَبِّ قُلْ وَشريفه كريمه به

 آن براى انبیاء، هاىقصه نقل اين الهى، كتاب دستورات

 بر غفلت خواب از و كنیم حاصل تنبّه آنها از ما كه است

 . شويم انگیخته
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 و مسالك و فاسده آراء حجاب حجب، از ديگر يكى

 خود استعداد سوء از گاهى اين كه است، باطله مذاهب

 اين و. شود پیدا تقلید و تبعیّت از اغلب و است شخص

 را ما قرآن معارف از مخصوصا كه است حجبى از

 مجرّد به فاسدى اعتقاد اگر مثال،. نموده محجوب

 در منبر اهل از جهله از بعض يا مادر و پدر از استماع

 بین ما شود حاجب عقیده اين باشد، شده راسخ ما دل

 وارد روايت و آيه هزاران اگر و الهیّه، شريفه آيات و ما

  مخالف كه شود

  197:   ص الصالةآداب                         

 نظر به آن به يا و كنیم مصروف ظاهرش از يا باشد، آن

 است بسیار مثل معارف و عقايد به راجع. نكنیم نظر فهم

 كه زيرا كنم،مى خوددارى آن تعداد از من ولى

 از ولى نشود، خرق منى مثل گفته با حجاب اين دانممى

 الجملة فی كه كنممى اشاره آنها از يكى به نمونه باب

 لقاء به راجع كه آياتى همه اين. است المأخذتر سهل
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 اين در كه روايات همه اين و شده وارد اللّه معرفة و اللّه

 صراحات و كنايات و اشارات همه اين و است موضوع

 موجود السالم علیهم ائمّه مناجاتهاى و ادعیه در كه

 اين در عامى اشخاص از كه عقیده، اين مجرد به است،

 مسدود بكلى اللّه معرفة راه كه شده، منتشر و ناشى میدان

 تفكّر باب به را جمال مشاهده و اللّه معرفة باب و است،

 اند،نموده قیاس ممتنع بلكه ممنوع وجه آن به ذات، در

 نشوند وارد میدان اين در اصال يا و كنند، توجیه و تأويل

 آشنا است اولیاء و انبیاء العین قرّة كه معارف با را خود و

 باب يك كه اللّه اهل براى است تأسّف مايه خیلى. نكنند

 و انبیاء بعثت غايت گفت توانمى كه را معرفت از

 مردم روى به طورى به است، اولیاء مطلوب منتهاى

 زندقه و محض كفر آن از زدن دم كه اندكرده مسدود

 عوام معارف با را اولیاء و انبیاء معارف هااين. است صرف

 مساوى حق صفات و اسماء و ذات خصوص در زنها و

: كند بروز نیز باالتر آنها از گاهى بلكه دانند،مى
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 اى دارد، خوبى عامیانه عقايد يك فالن،: گويندمى

 مطلب اين. بوديم عامیانه عقیده همان به ما كاش

 متفوّه كالم اين به كه بیچاره اين كه زيرا است درست

 ديگر و داده دست از را عامیانه عقايد خود شودمى

 باطل است، اللّه اهل و خواصّ معارف كه را، معارف

 كه است كفّار آرزوى مثل درست آرزو اين. شمردمى

 لَیْتَنى يا الْكافِرُ يَقولُ وَ:شده آنها از نقل الهیّه كريمه در

 لقاء اخبار و آيات بخواهیم اگر ما.»« 40: 78 تُرابا كُنْتُ

 فاسده عقیده اين رسوايى تا كنیم ذكر تفصیل به را اللّه

 كتابى شود، واضح شده پیدا شیطانى غرور و جهل از كه

 به كه را معارفى بخواهیم اگر فضال دارد، الزم جداگانه

  حجاب اين واسطه

  198:   ص الصالةآداب                         

 شود معلوم تا مانده، نسیان پرده پس در شیطانى غلیظ

 گذاشتن مهجور و قرآن از مهجوريّت مراتب از يكى كه

. است اين است، بیشتر تأسّفش شايد همه از كه قرآن،
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 انَّ رَبِّ يا الرَّسُولُ قالَ وَ:فرمايد شريفه كريمه در چنانچه

 مهجور »«.30: 25 مَهْجُورا القُرآنَ هذَا اتَّخَذُوا قَوْمى

 كه دارد شمار بى منازل و بسیار مراتب قرآن گذاردن

 صحیفه اين ما اگر آيا. باشیم متّصف ما شايد آن عمده به

 وقت در و نموديم قیمتى و پاكیزه جلدى مثال را الهیّه

 را آن نهاديم، ديده به و بوسیديم استخاره يا قرائت

 در صرف را خود عمر غالب اگر آيا نگذاشتیم؟ مهجور

 اين كرديم، آن بديعیّه و بیانیّه و لغويّه جهات و تجويد

 اگر آيا آورديم؟ بیرون مهجوريّت از را شريف كتاب

 هجران ننگ از گرفتیم، فرا را آن امثال و مختلفه قرائات

 قرآن اعجاز وجوه اگر آيا كرديم؟ پیدا خالصى قرآن از

 رسول شكايت از كرديم، تعلّم را آن محسّنات فنون و

 هیهات شديم؟ مستخلص سلم و آله و علیه اللّه صلّى خدا

 عظیم منزّل و قرآن نظر مورد امور اين از يك هیچ كه

 شئون آن در و است الهى كتاب قرآن. نیست آن الشأن

 است مخلوق و خالق بین متّصل حبل قرآن است، الهیّت
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 غیبى ارتباط و معنويّه رابطه بايد آن تعلیمات وسیله به و

 بايد قرآن از شود، پیدا آنها مربّى و خدا بندگان بین

 صلّى خدا رسول. شود حاصل لدنّیّه معارف و الهیّه علوم

 انّما:فرموده شريف كافى روايت حسب به آله و علیه اللّه

 .»«قائمة سنّة و عادلة، فريضة و محكمة، آية: ثالثة العلم

 اين قرآن از ما اگر است، علوم اين حامل شريف قرآن

 اگر. نگذاشتیم مهجور را آن گرفتیم، فرا را علوم

 علیهم انبیاء هاىقصّه از و پذيرفتیم را قرآن هاىدعوت

 است حكم و معارف و مواعظ از مشحون كه السالم

 مواعظ و تعالى خداى مواعظ از ما اگر گرفتیم، تعلیمات

  در كه حكماء و انبیاء

  199:   ص الصالةآداب                         

 مهجور را قرآن گرفتیم، موعظت است مذكور قرآن

 إلى اخالد نیز قرآن ظاهر صورت در غور اال و نگذاشتیم،
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 به بايد كه است شیطان وساوس از و است، االرض

 . برد پناه آن از خداوند

 صحیفه اين از استفاده از مانع كه حجب از ديگر يكى

 مفسّرين كه آن جز كه است آن به اعتقاد است نورانیّه

 شريف قرآن از استفاده حقّ را كسى اندفهمیده يا نوشته

 رأى، به تفسیر به را شريفه آيات در تدبّر و تفكّر و. نیست

 رأى اين واسطه به و اند،نموده اشتباه است، ممنوع كه

 فنون جمیع از را شريف قرآن باطله عقیده و فاسد

 در اند،نموده مهجور بكلّى را آن و نموده عارى استفاده

 هیچ به عرفانى و ايمانى و اخالقى استفادات كه صورتى

 مثال،. باشد رأى به تفسیر تا نیست تفسیر به مربوط وجه

 و خضر با موسى حضرت مذاكرات كیفیّت از كسى اگر

 آن با موسى، حضرت رحال شدّ و آنها معاشرت كیفیّت

 پیش كه علمى آوردن دست به براى نبوّت، مقام عظمت

 خضر حضرت به خود حاجت عرض كیفیّت و نبوده، او

 انْ عَلى اتَّبِعُكَ هَلْشريفه كريمه در كه طورى به -
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 و - است مذكور.»« 66: 18 رُشْدا عُلِّمْتَ مِمّا تُعَلِّمَنِ

 حضرت هاىخواهى عذر و خضر، جواب كیفیّت

 معلّم با متعلّم سلوك آداب و علم، مقام بزرگى موسى،

 اين كند، استفاده هست، آن در ادب بیست شايد كه را

 از بسیارى و. باشد رأى به تفسیر تا دارد تفسیر به ربط چه

 اگر مثال، معارف، در و. است قبیل اين از قرآن استفادات

: 1 الْعالَمین رَبِّ للَّه الْحَمْدُ:تعالى خداى قول از كسى

 به است اثنیه تمام اختصاص و محامد جمیع حصر كه2

 آيه از بگويد و كند افعالى توحید استفاده تعالى، حق

 و عزّت هر و جمال و كمال هر كه شود استفاده شريفه

 محجوب قلب و احول چشم و است عالم در كه جاللى

 هیچ و است تعالى حق از دهدمى نسبت موجودات به

 ثنا و محمدت لهذا و نیست، چیزى خود از را موجودى

 اين نیست، شركت آن در را كسى و است حق به خاصّ

 يا باشد رأى به تفسیر اسمش تا است تفسیر به مربوط چه

 . نباشد
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  200:   ص الصالةآداب                         

 شود استفاده كالم لوازم از كه امورى از ذلك غیر إلى

 كه آن بر عالوه. نیست وجه هیچ به تفسیر به مربوط كه

 غیر آن شايد كه است، كالمى نیز رأى به تفسیر در

 موازين موافق كه عقلیّه علوم و معارف آيات به مربوط

 مدخلیّت آن در را عقل كه اخالقیّه آيات و است برهانیّه

 متین برهان با مطابق تفاسیر اين كه زيرا باشد، است

 بر ظاهرى اگر كه است، عقلیّه واضحه اعتبارات يا عقلى

 مصروف ظاهر آن از را آن است الزم باشد آنها خالف

: 89 رَبُّكَ جاءَ وَشريفه كريمه در مثال،. نمود

 فهم كه»«5: 20 اسْتَوى الْعَرْشِ عَلَى والرَّحمنُ»«22

 تفسیر و ظاهر اين ردّ است، برهان با مخالف عرفى

 ممنوع وجه هیچ به و نیست رأى به تفسیر برهان با مطابق

 . بود نخواهد

 رأى به تفسیر كه است، مظنون بلكه است، محتمل پس،

 آن از عقول و آراء دست كه باشد احكام آيات به راجع
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 و وحى خزّان از انقیاد و تعبّد صرف به و است، كوتاه

 روايات اكثر چنانچه كرد، اخذ بايد اللّه مالئكة مهابط

 را خدا دين كه عامّه فقهاء مقابل در باب اين در شريفه

 شده وارد بفهمند خواستندمى مقايسات و خود عقول با

 لیسكه است شريفه روايات بعضى در كه اين و. است

 .»«القرآن تفسیر من الرّجال عقول من أبعد ءشی

 ال اللّه دين:فرمايدمى كه شريفه روايت چنین هم و

 »«بالعقول، يصاب

 تعبّديّه احكام «اللّه دين» از مقصود اينكه بر دهد شهادت

 و تقديس و توحید و صانع اثبات باب اال و است، دين

 عقول طلق حقّ معارف، مطلق بلكه نبوّت، و معاد اثبات

 محدثین بعضى كالم در اگر و. است آن مختصّات از و

 بر اعتماد توحید اثبات در كه است شده وارد مقام عالى

  مصیباتى از بلكه امور غرائب از است، نقلى دلیل

 201:   ص الصالةآداب                         
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 كالم اين و برد، پناه آن از تعالى خداى به بايد كه است

 . المشتكى اللّه إلى و. نیست توهین و تهجین به محتاج

 و شريف قرآن فهم از مانع كه حجب از ديگر يكى

 است، آسمانى كتاب اين مواعظ و معارف از استفاده

 سركشى و طغیان از حاصله كدورات و معاصى حجاب

 قلب كه است عالمیان پروردگار قدس ساحت به نسبت

 از كه دانست بايد و. حقايق ادراك از شود حاجب را

 عالم در چنانچه سیّئه يا صالحه اعمال از يك هر براى

 نیز نفس ملكوت در آن، با مناسب است صورتى ملكوت

 يا نفس ملكوت باطن در آن واسطه به كه است صورتى

 در و گردد، منوّر و مطهّر قلب و شود حاصل نورانیّت

 اليق كه گردد صافى صقیل آئینه چون نفس صورت اين

 يا و شود، آن در معارف و حقايق ظهور و غیبیّه تجلّیات

 قلب صورت اين در و شود، پلید و ظلمانى نفس ملكوت

 معارف حصول كه گردد چركین و زده زنگار آئینه چون

 قلب چون و. نیفكند عكس آن در غیبیّه حقايق و الهیّه
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 شود واقع شیطان سلطه تحت در كم كم صورت اين در

 ساير و بصر و سمع گردد، ابلیس روح مملكت متصرّف و

 و معارف از سمع و آيد، در پلید آن تصرف به نیز قوا

 را الهیّه باهره آيات چشم و شود، بسته بكلّى الهى مواعظ

 تفقّه دل و گردد، كور او آيات و آثار و حق از و نبیند

 و حق تذكّر و بیّنات و آيات در تفكر از و نكند دين در

 تعالى حق چنانچه گردد، محروم صفات و اسماء

 : فرموده

 لَهُمْ وَ بِها يُبْصِرونَ ال اعْیُنٌ لَهُمْ وَ بِها يَفْقَهونَ ال قُلوبٌ لَهُمْ

: 7 اضَلّ هُمْ بَلْ كَاالنْعامِ اولئِكَ بِها يَسْمَعوُن ال آذانٌ

 گردد حیوانات و انعام نظر چون عالم به آنها نظر.»« 179

 قلوب چون آنها قلوب و است، خالى تدبّر و اعتبار از كه

 از بلكه است، بهره بى تذكّر و تفكّر از كه شود حیوانات

 و غفلت حالت معارف و مواعظ شنیدن و آيات در نظر

 و ترپست حیوان از پس، شود، افزون روز آنان استكبار

 . ترندگمراه
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 ما بین است ضخیم پرده كه غلیظه، حجب از ديگر يكى

  و معارف و

  202:   ص الصالةآداب                         

 آن واسطه به كه است دنیا حبّ حجاب قرآن، مواعظ

 يكسره قلب وجهه و كند آن صرف را خود همّ تمام قلب

 خدا ذكر از محبت اين واسطه به قلب و شود، دنیاوى

 چه هر و. كند اعراض مذكور و ذكر از و شود غافل

 و پرده شود، زيادت آن اوضاع و دنیا به عالقمندى

 به عالقه اين كه شود گاه و. گردد ضخیمتر قلب حجاب

 به شرف و جاه حبّ سلطان و كند غلبه قلب بر طورى

 خاموش بكلّى اللّه فطرت نور كه كند پیدا تسلّط قلب

 شايد و. شود بسته انسان روى به سعادت درهاى و شود

 فَال أَ:فرمايدمى كه است شريفه آيه در كه قلب قفلهاى

 همین »«،24: 47 أَقْفالُها قُلُوبٍ عَلَى أَمْ الْقُرآنَ يَتَدَبَّرون

 بخواهد كه كسى و. باشد دنیوى عاليق بندهاى و قفل

 بهره الهیّه مواعظ از و كند استفاده قرآن معارف از
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 لوث و كند تطهیر ارجاس اين از را قلب بايد بردارد،

 براندازد، دل از است، غیر به اشتغال كه را، قلبیّه معاصى

 : تعالى قال. نیست اسرار اين محرم مطهّر غیر كه زيرا

 الْمُطَهَّروُن اال يَمَسُّهُ ال مَكْنونٍ كِتابٍ فی كَريمٌ لَقرآنٌ انَّهُ

 آن مسّ و كتاب اين ظاهر از چنانچه.»« 79 - 77: 56

 و تشريعا است ممنوع ظاهرى مطهّر غیر ظاهره عالم در

 ممنوع آن سرّ و باطن و آن مواعظ و معارف از تكلیفا،

 دنیويّه تعلّقات ارجاس به متلوّث قلبش كه كسى است

 هُدىً فیه رَيْبَ ال الكِتابُ ذلِكَ:تعالى قال و. است

 حسب به مؤمن غیر و متّقى غیر. الخ»«2: 2... لِلْمُتَّقین

 حقّه عقايد و مواعظ صوريّه انوار از عامّه، ايمان و تقوى

 مراتب حسب به مؤمن و متقى غیر و است، محروم آن

 اخصّ و الخاصّ خاصّ و خاصّ تقواى كه تقوا، ديگر

 و. است محروم آن مراتب ديگر از است، الخواصّ

 بر داللت كه ديگر آيات ذكر و آن اطراف در تفصیل

 را فصل اين ما ولى است تطويل موجب دارد مقصود
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 اهل براى كه الهیّه شريفه آيه يك ذكر به كنیم ختم

 و تبارك قال. آن در تدبّر شرط به كند كفايت يقظه

 اللَّه بِهِ يَهْدِى مُبینٌ كِتابٌ و نُورٌ اللَّه مِنَ جاءَكُمْ قَدْ:تعالى

 السَّالمِ سُبُلَ رِضْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ

  203:   ص الصالةآداب                         

 صِراطٍ الى يَهْديهِمْ وَ النّوُرِ الىَ الظُّلُماتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ وَ

 است، بسیار شريفه آيه خصوصیات.»« 16 - 15: 5 مُسْتَقیم

 دارد الزم حده على رساله آن نكات اطراف در بیان و

 . نیست آن مجال اكنون كه

 قلب حضور قرآن قرائت آداب از يكى پنجم فصل

 است،

 رساله همین در عبادات مطلقه آداب در را آن كه

 . ندارد لزومى آن اعاده و داشتیم مذكور

 تفكّر از مقصود و. است تفكّر آن، مهمّه آداب از ديگر و

 مقصود و مقصد جستجوى شريفه آيات از كه است آن
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 صحیفه آن خود چنانچه قرآن، مقصد چون و. كند

 از اخراج و است سالمت سبل به هدايت فرمايد، نورانیّه

 طريق به هدايت و نور عالم به است ظلمات مراتب همه

 مراتب شريفه آيات در تفكّر به انسان بايد است، مستقیم

 ملكیّه قواى به راجع كه آن، دانیه مرتبه از را سالمت

 - است سلیم قلب حقیقت كه آن، النّهايه منتهى تا است،

 كند مالقات كه شده وارد بیت اهل از كه تفسیرى به

 به»« - نباشد آن در حق غیر كه صورتى در را حق

 شده گم ملكوتیّه و ملكیّه قواى سالمت و. آورد دست

 شده گم اين آسمانى كتاب اين در كه باشد، قرآن قارى

 چون و. كند آن استخراج تفكّر با بايد و است موجود

 سالمت طريق و شد شیطانى تصرّف از سالم انسانیّه قواى

 كه سالمت مرتبه هر در بست، بكار و آورد دست به را

 الهى ساطع نور قهرا و يابد نجات ظلمتى از شد حاصل

 ظلمات انواع جمیع از اگر كه آن تا كند، تجلّى آن در

 شئون جمیع به است طبیعت عالم ظلمات آن اول كه
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 شئون تمام به است كثرت به توجه ظلمت آن آخر و آن

  مطلق نور شد، خالص آن

  204:   ص الصالةآداب                         

 در كه انسانیّت، مستقیم طريق به و كند تجلّى قلبش در

 رَبِّى انَّ:كند هدايت را انسان است، ربّ طريق مقام اين

 دعوت شريف قرآن در و.»« 56: 11 مُسْتَقیم صِراطٍ عَلى

 . شده بسیار آن از تحسین و تعريف و تفكّر به

 الَیهِمْ نُزّلَ ما لِلنّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّكْرَ الَیْكَ انْزَلْنا وَ:تعالى قال

 بزرگى مدح كريمه اين در.»« 44: 16 يَتَفَكَّرون لَعَلَّهُمْ وَ

 آسمانى بزرگ كتاب انزال غايت كه زيرا تفكّر، از است

 و داده، قرار تفكّر احتمال را نورانى عظیمه صحیفه و

 آن احتمال بس كه است آن به اعتناء شدّت از اين

 ديگر آيه در و. شده عظیم كرامتى همچو يك موجب

 از و.»« 176: 7 يَتَفَكَّروُن لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ:فرمايد

 روايات و است بسیار آيات آن، به قريب يا قبیل اين
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 مرتبت ختمى حضرت از. است بسیار نیز تفكر درباره

 شريفه آيه اين چون كه است منقول آله و علیه اللّه صلّى

 االرْضِ وَ السَّمواتِ خَلْقِ فی انَّ:فرمايدمى كه شد نازل

 »«الخ190: 3... آلياتٍ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اخْتِالفِ وَ

 .»«فیها يَتَفَكَّرْ لَمْ وَ قَرَأَها لِمَنْ وَيْلٌ:فرمود

 تفكّر بفهمد انسان كه است آن باب اين در عمده

 و قرآن در تفكّر كه اين در اال و است، كدام ممدوح

 از تعبیرها بهترين. نیست شك است ممدوح حديث

 قدس انصارى اللّه عبد خواجه كه است آن آن، براى

 البصیرة تلمّس التّفكّر انّ اعلم،: قال كند،مى سره

 نمودن جستجو تفكّر يعنى.»« البغیة الستدراك

 به رسیدن براى - است قلب چشم كه - است «بصیرت»

 است معلوم و. است آن كمال غايت كه نتیجه، و مقصود

 علمى كمال به كه است مطلقه سعادت مقصود و مقصد

 . آيد حاصل عملى و

  205:   ص الصالةآداب                         

http://www.i20.ir/


417 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 و قصص در و الهى كتاب شريفه آيات در انسان پس،

 سعادت كه انسانیّه، نتیجه و مقصود بايد آن حكايات

 سالمت به رسیدن سعادت چون و. آورد دست به است،

 از بايد انسان است، مستقیم طريق و نور عالم و مطلقه

 طريق و مطلق نور معدن و سالمت سبل شريف قرآن

 اشاره سابقه شريفه آيه در چنانچه كند، طلب را مستقیم

 در يافت، را مقصد قارى شخص چون و. شد آن به

 او بر شريف قرآن از استفاده راه و شود بینا آن تحصیل

 عمر و گردد، مفتوح او بر حق رحمت ابواب و گشوده

 را خويش سعادت تحصیل سرمايه و خود عزيز كوتاه

 از و نكند نیست رسالت به مقصود كه امورى در صرف

 . كند خوددارى مهمّى امر چنین در كالم و بحث فضول

 ديگر از و افكند مقصود اين به را دل چشم مدّتى چون و

 شود، حديد و گردد بینا دل چشم كرد، نظر صرف امور

 استفاده طرق و شود عادى نفس براى قرآن در تفكّر و

 و نبوده تاكنون كه شود مفتوح او بر ابوابى و گردد، باز
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 به تاكنون كه كند استفاده قرآن از معارفى و مطالب

 براى را قرآن بودن شفا وقت آن كرده،نمى وجه هیچ

 مِنَ نُنَزِّلُ وَشريفه آيه مفاد و فهمد،مى قلبیّه امراض

 الظّالِمینَ يَزيدُ ال وَ لِلمُؤْمِنینَ رَحْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما الْقُرْآنِ

 صلوات المؤمنین امیر قول معنى و.»« 82: 17 خَسارا اال

 ربیع فانّه القرآن، تعلّموا و:فرمايدمى كه را علیه اللّه

 »«الصّدور شفاء فانّه بنوره، استشفوا و. القلوب

 امراض شفاء فقط شريف قرآن از و. كندمى ادراك

 شفاء را مقصد عمده بلكه كند،نمى طلب را جسمانیّه

. دهدمى قرار است قرآن مقصد كه روحانیّه امراض

 شفاء چه گر نشده، نازل جسمیّه امراض شفاء براى قرآن

 علیهم انبیاء چنانچه شود، حاصل او به جسمیّه امراض

 شفاء چه گر بودند نیامده جسمانى شفاء براى نیز السالم

 و قلوب دهندگان شفا و نفوس اطّباء آنها دادند،مى

 . ارواحند

  206:   ص الصالةآداب                         
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 را انسان كه قرآن قرائت مهمّه آداب از يكى ششم فصل

 «تطبیق» كند، نائل شماربى استفادات و بسیار نتايج به

 .است

 تفكر كه شريفه آيات از آيه هر در كه است چنان آن و

 نقصان و كند، منطبق خود حال با را آن مفاد كند،مى

 بدان را خود امراض و كند مرتفع آن واسطه به را خود

 السالم علیه آدم حضرت شريفه قصه در مثال،. دهد شفا

 آن با قدس بارگاه از شیطان شدن مطرود سبب ببیند

 از را خود بوده، چه طوالنى عبادتهاى و هاسجده همه

 است، پاكان جاى الهى قرب مقام زيرا كند، تطهیر آن

 قدس بارگاه آن در قدم شیطانى اخالق و اوصاف با

 مبدأ كه شود استفاده شريفه آيات از. گذاشت نتوان

 كه بوده عجب و بینى خود ابلیس ننمودن سجده

: 7 طینٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنى مِنْهُ خَیْرٌ انَاكوس

 خود و خودخواهى اسباب خودبینى اين و زد،»«12

 خود اسباب آن، و شد، - است استكبار كه - فروشى
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 شد، - است فرمان از پیچى سر و استقالل كه - رأيى

 ملعون را شیطان عمر اول از ما. شد درگاه مطرود پس

 متّصف او خبیثه اوصاف به خود و خوانديم مطرود و

 سبب چه آن كه نیامديم بر آن فكر در و. هستیم

 مطرود باشد كسى هر در است قدس درگاه مطروديّت

 درگاه از را او آنچه ندارد، خصوصیتى شیطان است،

. يابیم راه درگاه آن به كه نگذارد را ما كرد دور قرب

 آن در نیز خود كنیممى ابلیس به كه هايىلعن ترسممى

 . باشیم شريك

 آدم مزيت سبب و شريفه قصّه همین در كنیم تفكّر نیز و

 به نیز خود بوده، چه ببینیم اللّه مالئكة از را او برترى و

 . شويم متّصف آن به طاقت مقدار

 وَ:فرمايد چنانچه بوده، آن سبب «اسماء تعلیم» بینیممى

 اسماء تعلیم عالیه مرتبه و.»« 31: 2 كُلَّها االسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ

  چنانچه است، اللّه اسماء مقام به تحقّق
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  207:   ص الصالةآداب                         

 انّ:است شريفه روايت در كه اسماء احصاء از عالیه مرتبه

 »«الجنّة، دخل احصاها، من اسما، تسعین و تسع للّه

 اسمائى جنّت به را انسان كه است آنها حقیقت به تحقّق

 . كند نائل

 آيت و اللّه اسماء مظهر تواندمى قلبیّه ارتیاضات با انسان

 در متصرّف و ربّانى، وجود او وجود و شود، الهى كبراى

 حديث در و. باشد الهى جالل و جمال دست او مملكت

 اتّصالش مؤمن روح همانا» كه است معنى اين به قريب

 به شمس شعاع اتّصال از است شديدتر تعالى خداى به

 كه است وارد صحیح حديث در و.«»« آن نور به يا آن

 دارم، دوست را او شد، نزديك من به نافله با چون بنده»

 آن با كه شوم او گوش من را، او داشتم دوست چون و

 شوم او زبان و بیندمى آن با كه شوم او چشم و شنودمى

 اخذ آن با كه شوم او دست و كندمى نطق آن با كه
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 يد و اللّه عین علىّكه است حديث در و.«»« كندمى

 .»«اللّه

 اسمائه نحنكه است حديث در و. ذلك غیر إلى

 .»«الحسنى

 . است فراوان نقلیه و عقلیه شواهد خصوص اين در و

 و وافر حظّ شريف قرآن از بخواهد كه كسى بالجمله،

 با را شريفه آيات از يك هر بايد بردارد، كافى بهره

 در مثال،. كند كامله استفاده تا كند تطبیق خود حاالت

 الَّذينَ المُؤْمِنُونَ انَّما:فرمايد «انفال» سوره در شريفه آيه

 ذُكِرَ اذا

  208:   ص الصالةآداب                         

 ايمانا زادَتْهُمْ آياتُهُ عَلَیْهِمْ تُلِیَتْ اذا وَ قُلوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ

 بايد سالك شخص. الخ»«2: 8... يَتَوَكَّلُون رَبِّهِمْ عَلى وَ

 وقتى آيا است؟ منطبق او با ببیند را ثالثه اوصاف اين

 ترسناك و ريزدمى فرو او قلب شود،مى خدا ذكر
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 خوانده او بر الهیّه شريفه آيات وقتى و شود؟مى

 و كند؟مى پیدا افزايش قلبش در ايمان نور شود،مى

 از يك هر در يا است؟ تعالى حق به توكلش و اعتماد

. است محروم خواصّ اين از يك هر از و راجل، مراتب

 از قلبش و است ترسناك حق از كه بفهمد بخواهد اگر

. كند نظر خود اعمال به ريزد،مى فرو خداوند ترس

 مقام به جسارت كبريائى محضر در ترسناك انسان

 حرمات هتك حق حضرت حضور در و نكند مقدّسش

 نور شود، قوى ايمان الهیّه آيات با اگر - ننمايد الهیّه

 نیست ممكن. كند سرايت نیز ظاهرش مملكت به ايمان

 گوش و نظر و چشم و كالم و زبان و باشد، نورانى قلب

 تمام كه است آن نورانى بشر. نباشد نورانى استماع و

 آن بر عالوه و باشد، بخش نور اشملكوتیّه و ملكیه قواى

 كند، مستقیم طريق و سعادت به هدايت را او خود كه

 انسانیت راه به را آنها و كند افشانى نور نیز ديگران به

 و توكل تعالى خداى به كسى اگر چنانچه كند، هدايت
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 و كند ديگران دست از طمع قطع باشد، داشته اعتماد

 و افكند، مطلق غنىّ درگاه به را خود فقر و احتیاج بار

 مشكل بینوايانند و فقیران او خود چون كه را ديگران

 . نداند گشا

 قرآن به را خود كه است آن اللّه إلى سالك وظیفه پس،

 صحّت تشخیص در میزان چنانچه و دارد، عرضه شريف

 كه است آن حديث اعتبار ال و اعتبار و صحّت عدم و

 آن مخالف چه آن و دارند عرضه خدا كتاب به را آن

 و استقامت در میزان شمارند، زخرف و باطل باشد

 كتاب میزان در كه است آن سعادت و شقاوت و اعوجاج

 اللّه رسول خلق چنانچه و. آيد در مستقیم و درست اللّه

 با تا كند متوافق بايد قرآن با را خود خلق است، قرآن

  مطابق نیز كامل ولى خلق

  209:   ص الصالةآداب                         

http://www.i20.ir/


425 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 و زخرف است اللّه كتاب مخالف كه خلقى و. گردد

 و قلوب احوال و معارف جمیع همچنین و. است باطل

 تطبیق خدا كتاب با بايد را خود ظاهر و باطن اعمال

 و گردد متحقق قرآن حقیقت به تا دارد عرضه و كند

 . گردد او باطنى صورت قرآن

 تظهر حرفه با            الّذى المبین الكتاب أنت و         

 بعضى كه است ديگرى آداب مقام اين در و»«المضمر

 عبادات مطلق آداب در رساله اين اول در ما را آنها از

 مندرج آداب همین در آنها از بعضى و داشتیم، مذكور

 اين از شود، تطويل به منجر ديگر بعضى ذكر و است،

 . العالم اللّه و. شد نظر صرف آنها از جهت

 است شريفه روايات از اىپاره ترجمه ذكر در: خاتمه

 . طاهره عترت كالم به تبرك و فائده تتمیم براى

 باقر حضرت از رساندمى سعد به سند شريف كافى در

 قرآن كنید تعلّم سعد، اى: »فرمود كه السالم علیه العلوم
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.« صورتها بهترين در قیامت روز آيدمى قرآن كه زيرا را

 صفوف از يك هر در: كه معنى اين به قريب فرمود پس

 اللّه مالئكة صف در و انبیاء و شهداء و مؤمنین از خاليق

 تا است ترنورانى ما از اين گويند همه آنها و كند، عبور

 . كند آن معرفى ختمى رسول كه آن

 كند روايت صادق حضرت از و.»« الحديث آخر الى -

 آخرين و اوّلین فرمايد جمع كه وقتى تعالى خداى» كه

 كه آيدمى پیش كه بینندمى را شخصى آنها ناگاه را،

 به احاديث و.«»« نشده ديده بهتر او از صورتى هرگز

 اهل گفته بر واضح دلیل و است بسیار مضمون اين

  اين موجودات براى از كه است معرفت

  210:   ص الصالةآداب                         

 . است اخروى صورتهاى آخرت در عالم

 مستفاد نیز اعمال اخروى صورت باب اين احاديث از و

 السالم علیه العلوم باقر حضرت به سند شريف كافى. شود
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 خدا كتاب و من: فرمود خدا رسول: »فرمود كه رساند

 عزيز بر شويم وارد كه هستیم كسى اول بیتم اهل و

 سؤال آن از پس. شوند وارد من امّت ما از پس جبّار،

 و.«»« من بیت اهل و خدا كتاب با كرديد چه كه كنم

 به جلّ و عزّ جبّار فرمايدمى كه است ديگر حديث در

 البتّه كه قسم مقامم بلندى و جالل و عزت به: »قرآن

 اهانت و را، تو است كرده اكرام كه را كسى كنم اكرام

 دانست بايد و.«»« را تو كرده اهانت كه را كسى كنم

 و آن به عمل به را قرآن معارف و احكام احیاء اگر كه

 رسول جواب روز آن در نكنیم، آن حقیقت به تحقّق

 كه است آن از باالتر اهانت كدام. داد نتوانیم را خدا

 قرآن اكرام شود؟ زده آن دعوتهاى و مقاصد به پا پشت

 بوسیدن به فقط است، عصمت بیت اهل كه آن، اهل و

 مرتبه يك اين نیست، هااين مطهّر ضريح و آن جلد

 آن دستورات به اگر كه است، اكرام و احترام از ضعیفه

 به شبیه اال و است، مقبول كرديم عمل اينان فرمايشات و
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 تحذير شريفه احاديث در و. است بازيچه و استهزاء

 نباشد، آن به عامل كه قرآن قارى از است شده سخت

 علیه اللّه رضوان صدوق شیخ األعمال عقاب از چنانچه

 علیه اللّه صلّى خدا رسول از خودش سند به است منقول

 تعلّم كه كسى» كه حديثى در فرمود كه سلّم و آله و

 را آن زينت و دنیا حبّ و نكند آن به عمل و كند قرآن

 خدا سخط مستحقّ كند، اختیار و دهد ترجیح آن بر

 كتاب كه نصارى و يهود با درجه در باشدمى و شود،

 قرائت كه كسى و. انداختند خود سر پشت به را خدا

 دنیا به وصول و »«سمعه آن به كند اراده و كند قرآن

  را خدا كند مالقات را،

 211:   ص الصالةآداب                         

 بر گوشت كه است استخوانى او روى كه صورتى در

 داخل تا زند او گردن پشت به قرآن و باشد،نمى آن

 كسى و. افتادند كه كسانى با آتش در بیفتد و شود آتش

 كند محشور نكند، آن به عمل و كند قرآن قرائت كه

http://www.i20.ir/


429 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 چرا پروردگارا،: گويدمى. كور قیامت روز را او خدا

 چنانچه: فرمايد بودم؟ بینا اينكه با كردى محشور كور مرا

 طور همین كردى، را آنها نسیان و را تو آمد ما آيات

 آتش در را او كه شود امر پس.»« شدى نسیان امروز

 و خدا رضاى براى بخواند را قرآن كه كسى و. اندازند

 از او، براى از باشدمى دين، معالم گرفتن ياد براى

 انبیاء و مالئكه به است شده عطا آنچه جمیع مثل ثواب،

 («. ع) مرسلین

 رياء آن به كند اراده و را قرآن كند تعلّم كه كسى و»

 به كند مباهات و باسفهاء آن با كند مجادله تا را سمعه و

 كند جدا هم از را، دنیا آن به كند طلب و علماء بر آن

 در باشدنمى و. قیامت روز در را او هاىاستخوان خدا

 انواع از نوعى هیچ و شديدتر، او از كسى عذاب آتش

 شدّت از شود معذّب آن به كه آن مگر نیست عذاب

 . «او بر خدا سخط و غضب
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 تعلیم و علم در كند تواضع و كند قرآن تعلّم كه كسى و»

 نزد چه آن ثواب از كند خواهش و را خدا بندگان كند

 بزرگتر ثوابش كه كسى بهشت در باشدنمى است، خدا

 در نیست اىنفیسه رفیعه درجه و منزل هیچ و او، از باشد

 شريفتر او منزل و وافرتر او نصیب آن در آنكه مگر بهشت

 به اتّعاظ و قرآن معانى در تفكّر خصوص در و »«.«است

 چنانچه است، وارد كثیره روايات نیز آن از تأثر و آن

: فرمود كه رساند صادق حضرت به سند شريف كافى در

 چراغهاى و هدايت نور محل است قرآن اين در همانا»

 را خود بصر دهنده جوالن دهد جوالن پس تار، شبهاى

 تفكّر كه زيرا را، خويش نظر روشنايى براى از كند باز و

 راه نور به نور طالب چنانچه است، بینا قلب زندگانى

 آن حضرت مقصود. انتهى»« -.« ظلمات در رودمى

  با چنانچه انسان كه است

  212:   ص الصالةآداب                         
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 پرتگاهها خطر از تا كند مشى بايد ظلمات در ظاهرى نور

 راه المنیر مصباح و هدايت نور كه قرآن، با باشد، مصون

 االخرة إلى سیر ظلمانى راه در بايد است، ايمان و عرفان

 . نیفتد مهلك پرتگاههاى در تا كند مشى اللّه إلى و

 مؤمنان امیر حضرت از حديثى در االخبار معانى در و

 آن حقیقى فقیه: »فرمود كه است منقول السالم علیه

 غیر به و میلى بى روى از را قرآن نكند ترك كه است

 علمى در نیست خیرى كه باش آگاه. شود متوجّه آن

 در كه قرائتى در نیست خیرى و نباشد، تفهّم آن در كه

 آن در كه عبادتى در نیست خیرى و نباشد، تدبّر آن

 رسول از االخبار معانى و خصال در و.«»« نباشد تفقّه

: فرمود كه كند حديث سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا

 معلوم و.«»« باشندمى بهشت اهل عرفاء قرآن حمله»

 قرآن علوم و معارف حمل حمل، اين از مقصود است

 اهل عداد در كه است آن آخرت در آن نتیجه كه است

 صورت حمل اگر چنانچه است، قلوب اصحاب و معرفت

http://www.i20.ir/


432 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 و معارف تحمّل و آن مواعظ از اتّعاظ بدون كند آن

 چنان آن مثل آن، سنن و احكام به عمل و آن حكم

 التَّوْريةَ حُمِّلوُا الَّذينَ مَثَلُ:فرمايد تعالى خداى كه است

 و»«5: 62. اسْفارا يَحْمِلُ الْحِمارِ كَمَثَلِ يَحْمِلوُها لَمْ ثُمَّ

 بیش آن آداب و شريف قرآن شئون در شريفه احاديث

 على السّالم و. بگنجد مختصر اين در كه است آن از

 . آله و محمّد

  213:   ص الصالةآداب                         

 در است قرائت آداب از اىشمه ذكر در دوم مصباح

 نماز خصوص

 . است فصل چند آن در و

 اول فصل

 معراج و روحانى سفر اين در قرائت براى از كه بدان

 رساله اين مناسبت به كه است مدارجى و مراتب الهى

 . كنیممى اكتفا آن از بعض به
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 عبارت تحسین و قرائت تجويد به جز قارى كه آن اول

 و كلمات اين به تلفظ فقط او همّ و نپردازد، چیزى به

 ساقط امرى و ادا تكلیفى تا باشد حروف مخارج تصحیح

 كلفت تكالیف اشخاصى چنین براى است معلوم و. شود

 از آنها باطن و منضجر آن از آنها قلب و دارد، زحمت و

 جز نیست عبادت از حظّى را اينان. است منحرف آن

  از كه آن مگر نیستند، تارك عقاب به معاقب كه آن

  214:   ص الصالةآداب                         

 احسان مورد لقلقه همان به و شود تفضّلى غیب خزائن

 كه آنها زبان كه شود گاهى طايفه اين و. گردند انعام و

 و عارى بكلّى آن از آنها قلب است، حق ذكر به مشتغل

 در و است، پیوند ملكیّه مشاغل و دنیويّه كثرات به و برى

 و باطن به و نماز داخل صورت به دسته اين حقیقت

. هستند دنیويّه شهوات و مآرب و دنیا به مشغول حقیقت

 تصحیح در تفكّر به اشتغال نیز آنها قلب كه شود گاهى و

 قلب حسب به هااين صورت، اين در دارد، نماز صورت
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 آنها از صورت اين و هستند، نماز صورت وارد زبان و

 . است مرضىّ و مقبول

 نماز و نشده قانع حدّ اين به كه هستند كسانى دوم طايفه

 حق ثناى و تحمید را قرائت و دانند حق تذكّر وسیله را

 كه است بسیارى مراتب طايفه اين براى از و. شمارند

 طايفه اين به اشاره شايد و. انجامد طول به آن ذكر

 بین و بینى الصلوة قسّمت:قدسى شريف حديث است

 اللّه بسم:قال فاذا. لعبدى نصفها و لی، فنصفها: عبدى

 :قال اذا و. عبدى ذكرنى: اللّه يقول1: 1 الرّحیم الرّحمن

 و. علىّ اثنى و عبدى حمدنى: اللّه يقول2: 1 للّه الحمد

 الرّحمن:قال اذا و.« حمده لمن اللّه سمع» معنى هو

 :قال اذا و. عبدى عظّمنى: اللّه يقول3: 1 الرّحیم

 فی و] عبدى مجّدنى: اللّه يقول4: 1 الدّين يوم مالك

 ايّاكَ وَ نَعْبُدُ ايّاكَ:قال اذا و[ عبدى إلىّ فوّض: رواية

 اذا و. عبدى بین و بینى هذا: اللّه يقول5: 1 نَسْتَعینُ
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 و لعبدى هذا: اللّه يقول6: 1 الْمُسْتَقیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا:قال

 [1. ]سئل ما لعبدى

__________________________________________________ 

 ام،كرده تقسیم امبنده و خود بین را نماز من» -[ 1]

 چون پس. امبنده آن از نیمش و است من آن از نیمى

: گويد ،خدا1: 1 الرّحیم الرّحمن اللّه بسم:گفت بنده

: 1 للّه الحمدُ:گفت بنده چون و. كرد ياد مرا امبنده

. گفت ستايش و گزارد سپاس مرا امبنده: فرمايد خدا2

 چون و -. حمده لمن اللّه سمع معنى است اين و

 مرا امبنده: گويد خداوند3: 1 الرّحیم، الرّحمن:گفت

 خدا4: 1 الدّين، يومِ مالك:گفت چون و. كرد تعظیم

 كار: ديگر روايتى در و. )كرد تمجید مرا امبنده: گويد

 و نعبد ايّاك:گفت چون و.( كرد واگذار من به را خود

 بنده و من بین اين: فرمايدمى ،خدا5: 1 نستعین ايّاك

: 1 المستقیم الصّراط اهدنا:گفت چون و. است من

 امبنده و است من بنده آن از اين: فرمايدمى خداوند6
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 ص ،1 ج البیضاء، المحجّة.« اوست آن از بخواهد آنچه

 ،2 ج مسلم، صحیح و. 226 ص ،92 ج االنوار، بحار. 388

 .عبارات در تفاوت با. 92 ص

  215:   ص الصالةآداب                         

 شده تقسیم شريف، حديث اين حسب به نماز، چون و

 مولى حق كه آنجا تا عبد بايد عبد، و حق بین است

 اين در كه عبوديت، ادب به و كند، او حق به قیام است

 شأنه تعالى حق تا كند قیام است، فرموده شريف حديث

 و:فرمايد چنانچه فرمايد، عمل او با ربوبیّت لطايف به

 .»« 40: 2 بِعَهْدِكُم اوفِ بِعَهْدى اوْفُوا

 چهار به قرائت در را عبوديّت آداب تعالى خداى و

 :فرموده قائم ركن

 است «تذكر» اول ركن

 عبد و شود، حاصلالرحیم الرحمن اللّه دربسم بايد كه

 مسمّى در فناى كه اسمى نظر به را تحقّق دار تمام سالك
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 ذرّات همه در كه دهد عادت را قلب و. كند نظر است

 تعلّم فطرت و شود، خواه حق و جو حق ممكنات

 مقتضاى به است ثبت او ذات خمیره در كه را، اسمائى

 كه - االعظم اللّه اسم حضرت از ظهور و نشئه جامعیّت

 : تعالى خداى قول در است آن به اشاره

 ظهور و فعلیّت مرتبه به -»«31: 2 كُلَّها االسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ

 تفكّر و تذكّر شدّت و حق با خلوت از مقام، اين و. آورد

 عبد قلب كه رسد جايى تا شود، حاصل الهیّه شئون در

 . نباشد حق از جز اسمى او زواياى تمام در و شود حقّانى

 قلوب كه است الهیّت در فناى از مرتبه يك اين و

 كرديم ما كه بیان اين به را آن جاحدين قاسیه منكوسه

 ابلیسى جحود آن، جحود كه آن مگر كرد، انكار نتواند

 ذكر و اسم از - باللّه العیاذ و - قلوب طور آن كه باشد،

 يا الهیّه معارف از حرفى اگر و دارند، طبعى تنفّر حق

 از جز و شوند، منقبض آيد، پیش اللّه اسماء از ذكرى

. نكنند باز دل چشم ديگر چیزى به فرج و بطن شهوات
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 اولیاء و انبیاء براى كه هستند كسانى طائفه اين در و

 جسمانى، بهشت و جسمانى مقامات جز نیز السالم علیهم

 و نیستند، قائل شود، آن در حیوانى وتر قضاى كه

 سعه به دنیائى بزرگى چون را اخرويّه مقامات بزرگى

 قصور و غلمان و حور زيادى و جاريه انهار و باغات

  كالمى الهیّه جذبه و محبّت و عشق از اگر و. دانند

  216:   ص الصالةآداب                         

 صاحبانش به قبیحه كلمات و ركیكه الفاظ با بشنوند،

 كه شده گفته ناسزائى آنها به گويى و كنند، حمله

 راه خار و انسانى طريق سدّ مردم اين. كنندمى جبران

 بندگان فوج فوج و فريبند، آدم شیطان و اللّه معرفت

 دارند باز او ياد و ذكر و صفات و اسماء و حق از را خدا

 متوجه فرجیّه و بطنیّه شهوات و حیوانیّه مقاصد به و

 ومقتضاى به كه هستند شیطانى مأموران هااين. كنند

 مستقیم راه سر.»« 16: 7 الْمُسْتَقیم صِراطَكَ لَهُمْ القْعُدَنَّ

 حاصل انس خود خداوند با كسى نگذارند و نشسته الهى
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 از كه حیوانى، شهوات به مندىعالقه ظلمتهاى از و كند

. يابد رهايى است، قصور و حور به مندىعالقه جمله آن

 بیت اهل و انبیاء ادعیه از شواهدى است ممكن هااين

 و حور نیز آنها كه آورند السالم و الصلوة علیهم عصمت

 كه است طائفه اين قصور از اين و. خواستندمى قصور

 اعطاء و كرامت به نظر كه اللّه، كرامة حبّ بین فرق

 با است، عنايت و محبّت عالمت خود كه است محبوب

 خمیره در كه استقالال، آن امثال و قصور و حور به حبّ

 حبّ اللّه كرامة حبّ. نگذاشتند است، حیوانى شهوت

 كند سرايت نیز عنايت و كرامت به بالتّبع كه است اللّه

 .(»«اوست از عالم همه كه عالم همه بر عاشقم) -

 حبّ لكن و            قلبى شغفن الدّيار حبّ ما و         

 با السالم علیه طالب أبی بن على اال و»«الدّيارا سكن من

 با را سرور آن دارد؟ كارى و سر چه قصور و حور

 است؟ تناسب چه حیوانیّه شهوات و نفسانیّه هواهاى

 جزاى او جزاى است، احرار عبادت عبادتش كه كسى
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 دور مطلب از و شد گسیخته قلم عنان. بود نخواهد تجّار

 . افتادم

 و آيات قرائت به داد عادت را خود كه كسى بالجمله،

 قلب كم كم الهى، تدوين و تكوين كتاب از الهیّه اسماء

  خود به اىآيه و ذكرى صورت او

  217:   ص الصالةآداب                         

 آيت و اللّه اسم و اللّه ذكر به محقّق ذات باطن و گیرد،

 أبی بن على و اكرم رسول به «ذكر» چنانچه شود، اللّه

 به «حسنى اسماء» و آلهما و علیهما اللّه صلوات طالب

 و تفسیر بزرگواران آن به نیز «اللّه آية» و هدى ائمه

 ذكر و حسنى اللّه اسماء و الهیّه آيات آنها شده، تطبیق

 است بزرگى عالیه مقامات از «ذكر» مقام و. اكبرند اللّه

 و نیايد، بر تحرير و تقرير حیطه به و بیان حوصله به كه

 اصحاب و الهیّه جذبه و معرفت اهل براى كند كفايت

 فَاذْكُرُونى:فرمايدمى كه الهیّه شريفه آيه عشق و محبّت
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 به تعالى خداى فرمايدمى و.»« 152: 2 اذْكُرْكُم

 .»«ذَكَرَنى مَنْ جَلیسُ انَا موسى، يا:موسى

 اللّه ذكر اكثر من:فرمايد خدا رسول كافى روايت در و

 .»«اللّه احبّه

 قال:فرمود كه رساند صادق حضرت به سند وسائل در و

 اذكرك نفسك، فی اذكرنى آدم بن يا: جلّ و عزّ اللّه

. خإل فی اذكرك خأل، فی اذكرنى آدم بن يا. نفسی فی

 من خیر مإل فی اذكرك مإل فی اذكرنى آدم بن يا

 اال النّاس من مإل فی اللّه ذكر عبد من ما: قال و. مإلك

 [1. ]المالئكة من مإل فی اللّه ذكره

 .است «تحمید» دوم ركن

 حاصل2: 1 الْعالمین رَبِّ للّه الْحَمْدُ:مصلّى قول در آن و

 . شود

http://www.i20.ir/


442 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 همه و شد متحقّق «ذكر» مقام به مصلّى چون كه بدان

 الهیّه اسماء را موجودات ادانى و عوالى و كائنات ذرّات

 بیرون دل از را استقالل جهت و ديد

__________________________________________________ 

 جلّ و عزّ خداوند: فرمود السالم علیه صادق امام» -[ 1]

 را تو تا كن ياد مرا خود پیش آدم، فرزند اى: فرمود

 ياد مرا خلوت در آدم، فرزند اى. كنم ياد خود پیش

 جمعیت در آدم، فرزند اى. كنم يادت خلوت در تا كن

. كنم يادت تو جمع از بهتر جمعى در تا كن ياد مرا

 جمعیت در اىبنده هیچ: فرمود حضرت آن همچنین

 را او مالئكه جمع در خداوند آنكه جز كندنمى خدا ياد

 كتاب» ،1185 ص ،4 ج الشیعة، وسائل.« كندمى ياد

 .4 حديث ،7 باب ،«الذّكر أبواب» ،«الصّلوة

  218:   ص الصالةآداب                         
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 و غیب عوالم موجودات به استظالل چشم به و كرد

 و دهد دست او براى «تحمید» مرتبه نگريست، شهود

 ذات مختصّات از محامد جمیع كه كند اعتراف او دل

 زيرا نیست، شركتى آن در را موجودات ديگر و احدى،

 واقع آنها براى ثنائى و حمد تا ندارند كمالى خود از كه

 اين تفصیلى بیان مباركه سوره اين تفسیر در و. شود

 . تعالى اللّه شاء ان. آمد خواهد الهیّه لطیفه

 .است «تعظیم» سوّم ركن

 عبد چون. شود حاصل3: 1 الرّحیم درالرّحمن آن و

 حق به را محمدت «تحمید» ركن در اللّه إلى سالك

 و كمال سلب وجوديّه كثرات از و كرد منحصر تعالى

 كثرت چشم و شود نزديك وحدت افق به نمود، تحمید

 بسط كه رحمانیّت، صورت و شود كور كم كم او بینى

 قلب بر است، وجود كمال بسط كه رحیمیّت، و وجود،

 كثرات كه جامع محیط اسم دو به را حق و كند تجلّى او

 جلوه واسطه به پس، كند، توصیف است مضمحل آن در
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 پس، دهد، دست جمال از حاصل هیبت را قلب كمالى

 . شود گزين جاى او قلب در حق عظمت

 منتقل چهارم ركن به يافت، تمكین چون حال اين و

 تمجید حقیقت كه است «تقديس» مقام آن كه شود

 آن، و. است اللّه إلى امر تفويض ديگر، عبارت به و است،

 غبار ريختن فرو و حق قاهريّت و مالكیّت مقام رؤيت

 قلب بیت مالك ظهور و دل كعبه بتهاى شكستن و كثرت

 در و. است شیطانى مزاحم بى را آن نمودن تصرّف و

 حجابى حق و بنده بین و رسد خلوت مقام به حال اين

 خلوت آن در5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ وَ نَعْبُدُ وايّاكَ نباشد

: فرمود جهت اين از و. شود واقع انس مجمع و خاص

 حال شامل ازلى عنايت چون و. عَبْدى بَیْنَ وَ بَیْنى هذا

 و مقام اين به استقامت آرد، خود به را او و شود او

 الصِّراطَ اهْدِنَا:بقوله شود خواهان را حضرت آن تمكین

 : به شده تفسیر «اهدنا» لهذا و.6: 1 الْمُسْتَقیم
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 حجاب از كه است آنان براى اين و. ثبّتنا و ادمنا و الزمنا

 ما امثال اما و. اندرسیده ازل مطلوب به و آمده بیرون

 حق از خود معنى همان به را هدايت بايد حجاب اهل

 سوره تفسیر در اين از بقیّه شايد و. كنیم طلب تعالى

 . بیايد «حمد» مباركه

 . تعالى اللّه شاء ان

  219:   ص الصالةآداب                         

 تكمیل

 تمام كه شود ظاهر چنین »«قدسى شريف حديث از

 را «حمد» فقط و است شده تقسیم عبد و حق بین نماز

 اين، بنابر پس. اندفرموده ذكر مثل و نمونه باب از

 چه و افتتاحیّه تكبیرات چه صلوتى، تكبیرات مثال گويیم

 شود، گفته صلوتى احواالت انقالب خالل در كه آنها غیر

 عبد اگر و. است مقدّس ذات قسمت و ربوبیّت حظّ

 حق و نمود قیام عبوديّت وظیفه اين به اللّه إلى سالك
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 حق نمود، اداء است او سعه در كه قدرى به را ربوبیّت

 است مكاشفه و مراوده باب فتح كه را عبد حق نیز تعالى

 حديث در چنانچه. فرمايد ادا ازلیّه خاصّه الطاف به

 كه آنجا فرمايد آن به اشاره الشّريعة مصباح شريف

 همه بشمار كوچك گفتى، تكبیر چون: »گويدمى

: فرمايدمى كه آن تا.« حق كبرياء نزد در را موجودات

 نماز حالوت اگر نماز، وقت در كن اعتبار خود قلب از»

 و شده حاصل نفست در آن بهجت و سرور و دريافتى را

 است، ملتذّ او مخاطبات به و مسرور حق مناجات به قلبت

 اال و تكبیرت، در فرموده تصديق را تو خداوند كه بدان

 عبادت حالوت از بودن محروم و مناجات لذّت نداشتن

 مطرود و را تو خداوند كردن تكذيب بر بگیر دلیل را

 از يك هر در مقیاس بدين و.«»« درگاهش از نمودن

 كه است حقى تعالى حق براى صلوتى افعال و احوال

 در است عبوديّت آداب آن كه كند قیام آن به بايد عبد

 قیام از پس كه است نصیبى و حظّ عبد براى و منزل، آن
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 خفىّ لطف به فرمايد عنايت تعالى حق عبوديّت ادب به

 از الهیّه میقاتهاى اين در را خود اگر و. جلىّ رحمت و

 عبوديّت آداب به كه بداند ديد، محروم خاصّه عنايات

 كه است آن متوسّطین براى آن عالمت و. ننموده قیام

 چشدنمى قلب ذائقه را عبادات حالوت و مناجات لذت

 و شود، محروم حق به انقطاع و سرور و بهجت از و

  از كه عبادتى

  220:   ص الصالةآداب                         

 از را قلب و ندارد روحى باشد، خالى حالوت و لذت

 . نباشد اىاستفاده آن

 به و كن مأنوس عبوديّت آداب به را قلب عزيز، اى پس

 الهیّه لطیفه اين و. بچشان را خدا ذكر حالوت روح ذائقه

 حاصل حق ذكر با انس و تذكّر شدت به امر ابتدا در

 آن بر غفلت و نباشد مرده قلب ذكر در ولى شود،

 نمودى، مأنوس را قلب تذكّر با چون و. نشود مستولى
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 ابواب فتح و گردد حالت شامل ازلیّه عنايات كم كم

 غرور دار از تجافى آن عالمت و. گردد قلبت بر ملكوت

 رسیدن از قبل موت براى استعداد و خلود دار به انابه و

 . است موت

 را ما خود مخاطبان حالوت و مناجات لذت از بارالها،

 جرگه و ذاكران زمره در را ما و فرما، عنايت نصیبى

 را ما مرده دل و ده، قرار خود قدس عزّ به منقطعان

 خود به و منقطع ديگران از و بخش جاويدان حیاتى

 . االنعام و الفضل ولىّ انّك. فرما متوجّه

 است استعاذه آداب بعض در دوم فصل

 الشَّیْطانِ مِنَ بِاللَّه فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْتَ فاذا:تعالى قال

 رَبِّهِمْ عَلى وَ آمَنُوا الَّذينَ عَلَى سُلْطانٌ لَهُ لَیْسَ انَّهُ الرَّجیم

 بِهِ هُمْ الّذيْنَ و يَتَوَلَّوْنَهُ الَّذيَن عَلى سُلْطانُهُ انَّما يَتَوَكَّلُونَ

 خصوصا قرائت، مهمّه آداب از»«100 - 98: 16 مُشْرِكُون

 حقیقى معراج و اللّه إلى روحانى سفر كه نماز در قرائت
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 رجیم شیطان از استعاذه است، اللّه اهل وصول مرقاة و

 اللّه إلى سلوك و سیر مانع و معرفت طريق خار كه است

 در او قول از دهد خبر تعالى خداى چنانچه است،

  كه آنجا «اعراف» مباركه سوره

 221:   ص الصالةآداب                         

 الْمُسْتَقیم صِراطَكَ لَهُمْ القْعُدَنَّ اغْوَيْتَنى فَبِما قالَ:فرمايد

 . است خورده قسم.»« 16: 7

 آن از را آنها و بگیرد آدم اوالد بر را مستقیم راه سر كه

 معراج و انسانیّت مستقیم صراط كه نماز در پس،. دارد باز

 صورت راهزن اين از استعاذه بى است اللّه إلى وصول

 شرّ از الوهیّت حصین حصن به بردن پناه بدون و نگیرد

 لقلقه با بردن، پناه و استعاذه اين و. نشود حاصل ايمنى او

 پیدا تحقّق آخرت بى دنیاى و روح بى صورت و لسان

 هستند كسانى را لفظ اين كه است مشهود چنانچه نكند،

 نجات راهزن اين شرّ از و گفته سال پنجاه چهل كه
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 شیطان از قلبیّه عقايد بلكه اعمال و اخالق در و نیافته،

 از بوديم برده پناه درست اگر. اندنموده تقلید و تبعیّت

 و مطلق فیّاض كه تعالى حق مقدس ذات پلید، اين شر

 كرم و محیط علم و كامله قدرت و واسعه رحمت صاحب

 اعمال و اخالق و ايمان و بود داده پناه را ما است بسیط

 اين از چه هر كه دانست بايد پس،. بود شده اصالح ما

 اغواى واسطه به مانديم، باز الهى سلوك و ملكوتى سیر

 قصور از شیطانیّه، سلطنت تحت در شدن واقع و شیطان

 قلبیّه شرايط و معنويّه آداب به كه است ما خود تقصیر يا

 و اوراد و اذكار تمام در چنانچه نكرديم، قیام آن

 آنها باطنیّه و ظاهريّه آثار و روحیّه نتايج به كه عبادات

 شريفه آيات از. است دقیقه همین براى شويمنمى نائل

 آداب السالم علیهم معصومین شريفه احاديث از و قرآنیّه

 فحص به محتاج آنها همه تعداد كه شود استفاده كثیره

 اكتفا آنها بعض ذكر به ما و. است كالم اطاله و كامل

 . كنیممى
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 چنانچه است، «خلوص» استعاذه، آداب مهمّات از يكى

 فَبِعِزَّتِك:گفت كه فرمايد نقل شیطان از تعالى خداى

 - 82: 38 المُخْلَصین مِنْهُمُ عِبادَكَ اال اجْمَعینَ الغْوِيَنَّهُمْ

 شريفه كريمه از آنچه حسب به ،«اخالص» اين و.»« 83

 عمل چه است، عملى اخالص از باالتر شود، ظاهر

 و است، مفعول صیغه به كه زيرا جوارحى، يا جوانحى

  تعبیر فاعل صیغه به بود، اعمالى اخالص منظور اگر

  222:   ص الصالةآداب                         

 هويت شدن خالص اخالص، اين از مقصود پس،. شدمى

 اخالص كه است ظاهريّه و غیبیّه شئون جمیع به انسانیة

 براى سلوك ابتدا در چه گر. است آن رشحات از عملى

 شدّت به مگر نشود حاصل الهیّه لطیفه و حقیقت اين عامّه

 است، آن اصل كه قلبیّه خصوصا و عملیّه، رياضات

 كه مشهور حديث در است آن به اشاره چنانچه

 ينابیع جرت صباحا اربعین للّه اخلص من:فرمايدمى

 .»«لسانه على قلبه من الحكمة
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 كه آدم طینت تخمیر مقدار به - صباح چهل كه كسى

 اهل پیش هم به دو اين رابطه و بوده صباح چهل

 خدا براى را خود - است معلوم قلوب اصحاب و معرفت

 براى خالص را قالبیش و قلبى هاىعمل و كند خالص

 هاىچشمه جز الهى قلب و شود، الهى قلبش كند، حق

 قلب ترجمان بزرگتر كه نیز، زبانش پس نزايد، حكمت

 . شود حكمت به ناطق است،

 شود، قلب خلوص باعث عمل اخالص امر اوّل در پس،

 به كه جمال، و جالل انوار شد، خالص قلب چون و

 قلب مرآت در بود، وديعه آدمى طینت در الهى تخمیر

 ملك ظاهر به قلب باطن از و كند جلوه و شود ظاهر

 . كند سرايت بدن

 سلطنت تحت از خروج موجب كه خلوص آن بالجمله،

 قلب باطن و روح هويّت شدن خالص است، شیطانیّه

 خلوص از مرتبه اين به اشاره و. تعالى خداى براى است
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 مناجات در المؤمنین امیر حضرت كالم است

 .»«إلیك االنقطاع كمال لی هب الهى،:شعبانیّه

 سوى ما از و رسد اخالص از مرتبه اين به قلب چون و

 راه حق جز به او وجود مملكت در و شود منقطع بكلى

 راه انسان بر حق راه غیر از كه - را شیطان باشد، نداشته

 خود پناه به را او تعالى حق و نباشد، راه او بر - يابد

 چنانچه شود، واقع الوهیّت حصین حصن در و بپذيرد

 حصنى، دخل فمن حصنى، اللّه اال اله ال كلمة:فرمايد

 .»«عذابى من امن

 چنانچه است، مراتبى را«اللّه اال اله ال»حصن در دخول

  از ايمنى

  223:   ص الصالةآداب                         

 ظاهر و باطن به كه كسى پس،. است مراتبى نیز را عذاب

 برود، او پناه به و شود واقع حق حصن در قالب و قلب و

 جمال از احتجاب عذاب كه عذاب، مراتب جمیع از
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 آنها باالترين عال و جلّ محبوب وصال از فراق و حق

 عرضه كمیل دعاى در مولى حضرت. شود ايمن است،

 على اصبر فكیف عذابك على و صبرت فهبنى:دارد

 .فراغك

 مقام اين كه را كسى و. است كوتاه آن از ما دست و

 قباب تحت در و است حقیقى اللّه عبد داد، دست

 او مملكت در متصرّف تعالى حق و شود واقع ربوبیّت

 مقام اين و. شود خارج طاغوت واليت تحت از و شود

 ديگر و است اصفیاء مدارج اخصّ و اولیاء مقامات اعزّ از

 قاسیه قلوب شايد بلكه نیست، حظّى آن از را مردم

 مرحله اين از كه مجادلین، صلبه نفوس و جاحدين

 در سخن و كنند مقامات اين انكار بعیدند، مراحلى

 - باللّه العیاذ و - بلكه شمارند، باطل نیز را آن اطراف

 از سنت و كتاب و است اولیاء العین قرة كه را، امور اين

 حشويّه اراجیف و صوفیّه هاىبافته به است، مشحون آن

 فی كه مقامات، اين از ذكرى كه نیز ما و. دهند نسبت
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 آنست براى نه آوريممى پیش است، كمّل مقام الحقیقه

 آن به طمعى چشم يا داشته آن از حظّى خود كه

 نیز را مقامات انكار كه است آن براى بلكه ايم،دوخته

 تصفیه در نیز را آنها مقامات و اولیاء ذكر و نداريم روا

 ذكر كه زيرا دانیم، دخیل آن تعمیر و تخلیص و قلوب

 و تواصل و محبّت موجب معرفت و واليت اصحاب خیر

 اين و شود، تجاذب باعث تناسب اين و شود، تناسب

 از اخراج ظاهرش كه شود تشافع باعث تجاذب

 باطنش و است، علم و هدايت انوار به جهل ظلمتهاى

 شفاعت كه چه آخرت، عالم در است شفاعت به ظهور

 از و نگیرد صورت باطنى تجاذب و تناسب بى شفعاء

 . بود نخواهد باطل و جزاف روى

 غیر براى كامله مرتبه اين به تخلیص چه گر بالجمله،

 صورت السالم و الصلوة علیهم اصفیاء و اولیاء از كمّل

  از مرتبه اين كمال مقام بلكه نگیرد،

  224:   ص الصالةآداب                         

http://www.i20.ir/


456 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 احدى نورانى خالص قلب و ختمى نبىّ مختصّات

 است سلّم و آله و علیه اللّه صلّى محمّدى جمعى احمدى

 است او بیت اهل خلّص و كمّل براى از و باالصاله

 مراتب همه از نبايد نیز مخلصان و مؤمنان ولى بالتبعیّه،

 عملى صورى اخالص به كنند قناعت پوشیده، چشم آن

 از منازل در وقوف كه زيرا فقهى، ظاهرى خلوص و

 انسانیّت و انسان راه سر به كه است ابلیس شاهكارهاى

 و كماالت به عروج از هست وسیله هر با را او و نشسته

 بزرگ را همت بايد پس،. داردمى باز مدارج به وصول

 لطیفه و الهى نور اين بلكه داده قوّت را اراده و كرده

 سرايت ملكوت به ملك از و باطن به صورت از ربّانیه

 به شود، نائل انسان كه اخالص از اىمرتبه هر به و. كند

 متحقق استعاذه حقیقت و رفته حق پناه در اندازه همان

 كوتاه انسان از شیطان و پلید ديو تصرف دست و شده

 . گردد
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 خالص خدا براى را انسانیّه ملكیّه صورت اگر پس،

 است عبارت كه را نفس دنیاويّه ظاهريّه جیوش و كردى

 اقالیم و بردى حق پناه به بدن ملك در متشتّته قواى از

 و فرج و بطن و زبان و گوش و چشم كه را ارضیّه سبعه

 به و نمودى معاصى قذارات از تطهیر است پا و دست

 اين كم كم دادى، اندالهیه جیوش كه اللّه مالئكة تصرف

 آنجا تا گردد متصرف حق تصرف به و شود حقّانى اقالیم

 يَعْصوُنَ الاللّه مالئكة چون يا شود، اللّه مالئكة نیز خود كه

 پس، گردد،»«6: 66 يُؤْمَرُون ما يَفْعَلوُنَ وَ امَرَهُمْ ما اللَّه

 جیوشش و شیطان و گیرد، صورت استعاذه اوالى مرتبه

 به و آورند رو باطن به و كنند كوچ ظاهر مملكت از

 كار جهت اين از. كنند هجوم نفسانیّه ملكوتیّه قواى

 قدم بايد و گردد، دقیقتر سلوكش و مشكلتر سالك

 نفسانیّه مهالك از و گردد كاملتر مراقبتش و قويتر سیرش

 به بايد است آن غیر و افتخار و كبر و ريا و عجب كه

http://www.i20.ir/


458 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 از باطن تصفیه به كم كم و برد، پناه متعال خداى

 . كند پیدا اشتغال باطنیّه قذارات و معنويّه كدورات

  225:   ص الصالةآداب                         

 توحید به تام توجّه مقامات، جمیع بلكه مقام، اين در و

 و الهیّه لطیفه اين به را قلب ساختن متذكّر و حقّ فعلى

. است عروج اركان و سلوك مهمّات از آسمانى، مائده

 و باطن و ارض و سماوات تعالى حق مالكیّت حقیقت و

 تا چشانید بايد قلب ذائقه به را ملكوت و ملك و ظاهر

 ارتیاض تصرّف در شريك نفى و الهیّت در توحید با قلب

 تربیت به مربّى و گردد الهى تخمیر به مخمّر يافته

 و ملجأى و مفزع قلب صورت، اين در و. شود توحیدى

 الحقیقة و بالطّوع و نداند، و نبیند حق جز معینى و پناه

 دل تا و. كند پیدا الوهیّت مقدس مقام و حق به استعاذه

 موجودات از طمع چشم و ندارد بر ديگران تصرّف از

 او دعوى و نرود، حقیقت روى از حق پناه به نبندد،
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 منسلك منافقان زمره در معرفت اهل مسلك در و كاذب

 . است منسوب فريب و خديعت به و است

 دم از خیز، خطر عمیق بحر و هولناك وادى اين در و

 به متّصل علمش رشته كه نورانى عارفى يا ربّانى حكیمى

 كردن علما را ثالثه توحیدات استفادت است كمّل اولیاء

 استفاده اين شرط ولى كند، قلب باطن از سزا به اعانتى

 اللّه إلى سلوك و سیر و عالمت و آيه نظر با كه است آن

 چهره حجاب و طريق خار خود اال و ورزد، اشتغال بدان

 اين آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول چنانچه شود، جانان

 لقب «محكمة آية» كافى شريف حديث در را علم

 حق فعلى توحید ريشه قلب در چون بالجمله،.»« داد

 باب قرع كه لطیف عمل با توأم علم آب با و شد محكم

 الوهیّت مقام تذكّر آن، نتیجه گرديد، آبیارى كند قلب

. شود حق فعلى تجلّى براى صافى كم كم قلب و شود،

 شد، خالى بیگانه از آشیانه و خائن از خانه چون و

 از حق واليت دست و شود، متصرّف را آن خانه صاحب
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 ملكوتیّه قواى بدن ظاهر و ملك تا قلب و باطن ملكوت

 و آورد، در خود حكومت و تصرّف تحت در را ملكیّه و

 مملكت و كنند كوچ نیز مرحله اين از يكسره شیاطین

 حق براى استظالل عین كه خود، استقالل به باطن

 استعاذه ربّانیّه لطیفه از دوم مرتبه اين، و. برگردد است،

  از پس و. است

  226:   ص الصالةآداب                         

 مراتب ديگر و سرّ، استعاذه و روح، استعاذه مقام، اين

 قدر اين و ندارد، تناسب اوراق اين با كه است، استعاذه

 عال و جلّ موال قلم اجراى يا عبد قلم طغیان از نیز

 . المفزع إلیه و. گرفت ترقیم صورت

 آيه در كه است آن استعاذه شرائط و آداب از ديگر يكى

 آن به اشاره - شد مذكور فصل اول در كه - شريفه

 و است، علم از غیر آن و. است «ايمان» آن و فرموده،

 چوبین استداللیان پاى) شود حاصل حكمى برهان به لو
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 تفكّر و تذكّر شدّت با كه است قلب حظّ ايمان و(.»« بود

 علم كه آن با شیطان. شود حاصل حق با خلوت و انس و

 كفار زمره در داشته، - قرآن نص به - معاد و مبدأ به

 برهانى علم همین از عبارت ايمان اگر. شده محسوب

 شیطان تصرف از دارند را علم اين كه كسانى بايد بود،

 اينكه با باشد، تابان آنها در قرآن هدايت نور و باشند دور

 . برهانى ايمان با نشود حاصل بینیممى را آثار اين

 در و شويم خارج شیطان تصرف از بخواهیم اگر پس

 ارتیاض شدّت با بايد شويم، واقع تعالى حق پناه تحت

 و مراوده شدّت و آن كثرت يا توجّه دوام و قلبى

 الهى قلب تا رسانده قلب به را ايمانیّه حقايق خلوت،

 تهى شیطان تصرّف از شد، الهى قلب چون و شود،

 الَّذينَ وَلِىُّ اللَّه:فرمايد تعالى خداى چنانچه گردد،

 پس.»« 257: 2 النّوُر الىَ الظُلُماتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ آمَنوا

 باطن و ظاهر متولّى و متصرّف تعالى حق كه را، مؤمنین

 در و خالص شیطان تصرّفات از است، علن و سرّ و
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 نور به ظلمات مراتب همه از و داخلند، رحمن سلطنت

 و طغیان، و معصیت ظلمت از: كند خارج را آنها مطلق

 و كفر و جهل ظلمت و رذيله، اخالق كدورات ظلمت

 نور به پسندى، خود و خواهى خود و خودبینى و شرك

 كمال و علم نور و فاضله، اخالق انوار و عبادت و طاعت

 خدا و خواهى خدا و بینى خدا و توحید و ايمان

 . شود منتقل دوستى

  227:   ص الصالةآداب                         

 از نیز آن كه است، «توكّل» آن آداب از يكى چنانچه

 آن و. است ايمانیّه لطیفه حقیقى انوار و ايمان شعب

 به قلب ايمان از كه حق، به است امور نمودن واگذار

 اين نطاق از آن تفصیل و. شود حاصل فعلى توحید

 . است خارج اوراق

 نديد پناهى و مفزع تعالى حق غیر سالك بنده چون و

 دانست، مقدّسش ذات به منحصر را امور در تصرّف و
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 و شود پیدا قلب در توكّل و الجاء و انقطاع حالت

 به حقیقت روى از چون و. كند پیدا حقیقت او استعاذه

 پناه را او ناچار برد، پناه الوهیت و ربوبیت حصین حصن

 فضل ذو انّه - كريمانه رحمت و واسع فضل با دهد

 . عظیم

 نتیجه و تتمیم

 «استعاذه» حقیقت كه شد معلوم سابق فصل مطالب از

 علم از كه اىنفسانیّه كیفیّت و حالت از است عبارت

 اين به ايمان و حق فعلى توحید مقام به برهانى كامل

 عقل طريق به كه آن از پس يعنى، شود، حاصل مقام

 از مستفاده نقلیّه شواهد و حكمى متین برهان با منوّر

 احاديث و الهى كتاب بدايع و اشارات و قرآنیّه نصوص

 تأثیر، در استقالل و ايجاديّه سلطنت كه فهمید شريفه

 ديگر و الهى مقدس ذات به است منحصر تأثیر، اصل بلكه

 محل در چنانچه - نیست آن در شركت را موجودات

 قلم با و كند آگاه آن از را دل بايد - است مقرر خود
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 فی مؤثّر ال واللّه اال اله الحقیقت قلب لوح به عقل

 لطیفه اين به قلب چون و. بنويسد را اللّه اال الوجود

 حالت آن در آورد، ايمان برهانیّه حقیقت و ايمانیّه

 قاطع را شیطان چون و شود، حاصل التجائى و انقطاع

 حالت يافت، خود قوى دشمن و انسانیّت طريق

 حقیقت قلبى حالت اين كه شود حاصل اضطرارى

 آن است، قلب ترجمان زبان چون و. است استعاذه

 و آورد زبان به احتیاج و اضطرار كمال با را قلبیّه حالت

. گويد حقیقت روى از را الرّجیم الشّیطان من باللّه اعوذ

 شیطان و نباشد اثرى حقايق اين از قلب در اگر و

 نیز استعاذه باشد، او وجوديّه مملكت ساير و قلب متصرّف

  شیطان تدبیر و تصرّف روى از

  228:   ص الصالةآداب                         

 و گويد، الشّیطان من باللّه استعاذه لفظ در و شود، واقع

 بشیطان استعاذه است، شیطانى تصرّف چون حقیقت در

 را مطلوب عكس استعاذه خود و شود، واقع اللّه من
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 و كند، مسخره را استعاذه گوينده شیطان و كند، محقّق

 شدن چیده بر و غطا كشف از پس اشنتیجه سخريّه اين

 كه شخصى چنین مثل و. شود معلوم طبیعت پرده

 شرّ از كه است كسى مثل است لفظیّه فقط اشاستعاذه

 ولى ببرد، پناه محكمى قلعه به بخواهد جرّارى دشمن

 لفظا و برگرداند رو قلعه از و برود دشمن طرف به خود

 چنین. برممى پناه قلعه اين به دشمن اين شر از بگويد

 به شود گرفتار دشمن شرّ به آنكه بر عالوه شخصى

 . گردد دچار نیز او سخريّه

 است چهار آن و است استعاذه اركان بیان در سوم فصل

 چهارم،. به مستعاذ سوم،. منه مستعاذ دوم،. مستعیذ اول،

 بسیار تفصیل اركان اين براى كه بدان ألجله مستعاذ

 ذكر به ما و است، خارج اوراق اين حوصله از كه است

 . كنیممى اكتفاء آن از مختصرى

 .است «مستعیذ» در اول ركن
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 اللّه إلى سلوك منزل اول از است انسانیّه حقیقت آن و

 المطلق، الفناء تمّ اذا و - ذاتى فناى النّهايه منتهى تا

 اجمال اين تفصیل و.»« االستعاذة تمّ و الشّیطان هلك

 به و است مقیم طبیعت و نفس بیت در تا انسان كه آن

 در و نكرده پیدا اشتغال اللّه إلى سلوك و روحانى سفر

 به است، مراتب و شئون همه به شیطانیّه سلطنت تحت

  او لسان لقلقه و نشده متلبّس استعاذه حقیقت

  229:   ص الصالةآداب                         

 مگر است، شیطانیّه سلطنت تحكیم و تثبیت بلكه فائده بى

 اللّه إلى سلوك و سیر به چون و. الهى عنايت و تفضّل با

 سیر در تا نمود، شروع را روحانى سفر و گرديد متلبّس

 است طريق خار و سفر اين از مانع آنچه است سلوك و

 جنّ از يا و شیطانیّه روحانیّه قواى از چه است، او شیطان

 و طريق خار اگر نیز انس و جنّ كه زيرا باشد، انس و

 تصرّف و شیطان دستیارى به باشند اللّه إلى سلوك مانع

 در فرموده آن به اشاره تعالى خداى چنانچه باشد، آن
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 الوَسْواسِ شَرِّ مِنْ:فرمايد كه آنجا «ناس» مباركه سوره

 وَ الْجِنَّةِ مِنَ الناسِ صُدُورِ فی يُوَسْوِسُ الَّذى الْخَنّاسِ

 شريفه آيه از باشد، جن اگر شیطان و.6 - 4: 114 الناس

 جن است شیطان كه خناس وسواس كه شود استفاده

 شیطان اگر و. بالتّبعیّه ديگر و باالصاله يكى - انس و است

 معلوم شريفه آيه از جن، به شبیه باشد ديگرى حقیقت

 تمثّالت نیز انس، و جن يعنى نوع، دو اين كه شود

 به فرمايد اشاره ديگر آيه در و. آنند مظاهر و شیطانیّه

: 6. الْجِنّ وَ االنْسِ شَیاطینَ:فرمايد كه آنجا معنى اين

 استعاذه اركان به اشاره مباركه سوره اين در و»«112

 . است ظاهر چنانچه فرموده، شد مذكور چنانچه

 اللّه إلى سیر و سلوك به شروع از قبل انسان بالجمله،

 آثار از و شد تمام سیر آنكه از پس و نیست، مستعیذ

 مطلق ذاتى فناى به و نماند باقى وجه هیچ به عبوديّت

 باقى اثرى مستعیذ و منه مستعاذ و استعاذه از شد، نائل

 چیزى عارف قلب در الهیّه سلطنت و حق جز و نماند
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 بك واعوذ ندارد خبرى نیز خود و خود قلب از و نیست،

 »«منك

 و انس و صحو حالت چون و. نیست مقام اين در نیز

 نه لكن باشد، حقیقتى را استعاذه باز داد، رخ رجوع

 حضرت به لهذا و است، را سالك كه اىاستعاذه چون

 استعاذه به امر نیز آله و علیه اللّه صلّى ختمى رسول

 الْفَلَقِ بِرَبِّ اعُوذُ قُلْ:فرمايد تعالى خداى چنانچه شده،

 بِكَ اعوذُ رَبِّ وقُل1ْ: 114 النّاسِ بِرَبِّ اعُوذُ وقُل1ْ: 113

 انْ رَبِّ بِكَ اعوُذُ وَ الشَّیاطینِ هَمَزاتِ مِنْ

  230:   ص الصالةآداب                         

 مستعیذ مقام دو در انسان پس،»«98 - 97: 23. يَحْضُروُن

 محض احتجاب حال آن و سلوك، از قبل يكى: نیست

 يكى و. است شیطان سلطنت و تصرّف تحت در كه است

 از كه دهد، دست مطلق فناى كه سلوك، ختم از بعد

. نیست خبرى استعاذه و له مستعاذ و منه مستعاذ و مستعیذ
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 اللّه، إلى سلوك حال يكى: است مستعیذ مقام دو در و

 بر قعود كه وصول طريق خارهاى از كند استعاذه كه

 قول از خداوند چنانچه كردند، انسانیّت مستقیم صراط

 لَهُمْ القْعُدَنَّ اغْوَيْتَنى فَبِما:فرمايد حكايت شیطان

 و صحو حال در يكى و»«16: 7 الْمُسْتَقیم صِراطَكَ

 احتجابات از كند استعاذه كه مطلق، فناى از رجوع

 . آن غیر و تلوينیّه

 .است «منه مستعاذ» در دوم ركن

 واسطه به كه است رجیم شیطان و لعین ابلیس آن و

 حصول و مقصد به وصول از را انسان گوناگون دامهاى

 معرفت اهل از اعاظم بعض كه آنچه و. دارد باز مقصود

 جمیع از است عبارت شیطان حقیقت كه فرموده ذكر

 كه زيرا نیست، تمام نويسنده پیش سوائیّه، جنبه به عالم

 از عارى موهومه صورت يك از عبارت كه سوائیّه جنبه

 دامهاى از است، واقعیتى و تحقّق از خالى و حقیقت

 شايد و - كندمى آن به سرگرم را انسان كه است ابلیس
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 التَّكاثُرُ الْهیكُمُ:تعالى خداى قول باشد معنى اين به اشاره

 ابلیس خود اال و -»«2 - 1: 102 الْمَقابِر زُرْتُمُ حَتّى

 ابلیسیّه حقیقت و مثالى تجرّد داراى كه است حقیقتى

 چنانچه است، الكلّ هم و است االبالسه رئیس كه كلّیّه

 عقل است، اوّل آدم كه كلّیّه، مجرّده عقلیّه حقیقت

 شئون و مظاهر از ملكیّه جزئیّه هاىواهمه و است، الكلّ

 عقل مظاهر و شئون از جزئیّه عقول چنانچه است، آن

 اين حوصله از مقام اين تحقیق و تفصیل و. است كلّى

 . است خارج رساله

 231:   ص الصالةآداب                         

 مانع اللّه إلى سیر و الهى سلوك اين در آنچه بالجمله،

 مظاهر يا شیطان آن، گردد، طريق خار و شود سیر از

 آنچه و. است شیطان عمل نیز آنها اعمال كه باشدمى آن

 و نفس براى حاصله عوارض و شهود و غیب عوالم از

 عوالم از چه شود، جانان روى حجاب آن مختلفه حاالت

 و مرض و صحت و غنا و فقر چون باشد دنیاويّه ملكیّه
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 آن غیر و عاهات و آفات و جهل و علم و عجز و قدرت

 و بهشت چون باشد مثالیّه و تجرديّه غیبیّه عوالم از چه و

 كه برهانیّه عقلیّه علوم حتى آن به متعلق علم و جهنّم

 دامهاى از آنها تمام است حق تقديس و توحید به راجع

 باز او با خلوت و انس و حق از را انسان كه است ابلیس

 به سرگرمى حتى. كندمى سرگرم آنها به و داردمى

 ظاهرش كه روحانى، مدارج به وقوف و معنوى مقامات

 حق صراط در وقوف باطنش و انسانیّت صراط در وقوف

 شود منتهى و بعد، و فراق جهنّم روحانى جسر كه - است

 از قلیله طائفه يك به مخصوص جسر اين و لقاء، جنت به

 بزرگ دامهاى از - است قلوب اصحاب و معرفت اهل

 مقدس ذات به پناه آن از بايد كه است االبالسه ابلیس

 . برد شأنه جل حق

 جمیل جمال از و دارد باز حق از را تو آنچه بالجمله،

 چه است، تو شیطان كند محجوب جالله جلّ محبوب

 تو وسیله آن به كه آنچه و. جن يا باشد انسان صورت در

http://www.i20.ir/


472 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 شیطانى دامهاى دارند باز مقصود و مقصد اين از را

 و علوم يا باشد مدارج و مقامات سنخ از چه است،

 ذلّت و رنج يا راحت و عیش يا صنايع و حرف يا كماالت

 و است، مذمومه دنیاى از عبارت هااين و. هااين غیر يا

 و است او دنیاى حق غیر به قلب تعلّق ديگر، عبارت به

 بايد آن از استعاذه و است شیطان دام و است مذموم آن

 منقول آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از آنچه و. كرد

 اللّه بكلمات و الكريم، اللّه بوجه اعوذ:فرمودمى كه است

 السّماء من ينزل ما شرّ من فاجر، ال و برّ يجاوزهنّ ال الّتى

 منها، يخرج ما و االرض من ينزل ما شرّ و فیها، يعرج ما و

 و اللّیل طوارق شرّ من و النّهار، و اللّیل فتن شرّ من و

 [1] بخیر يطرق طارقا اال النّهار،

 . باشد معنا همین مقصود شايد

__________________________________________________ 

 خدا كلمات به و كريم خداى وجه به برممى پناه» -[ 1]

 شرّ از و گذشت، نتواند آنها از كار بد و نیكوكار هیچ كه
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 و گیرد فراز آسمان به آنچه و آيد فرود آسمان از آنچه

 و شب هاىفتنه شرّ از و آيد، بیرون آسمان دل از آنچه

 در مگر روز و شب كوبندگان در شرّ از و روز،

 بحار.« اوست با خیرى( امر و خبر) كه اىكوبنده

 .215 ص ،91 ج االنوار،

  232:   ص الصالةآداب                         

 بحر در استغراق اللّه كلمات و اللّه وجه به استعاذه و

 از دارد، باز آن از را انسان آنچه و. است جالل و جمال

 و. است آن مكايد و شیطان عالم به مربوط و است شرور

 كامله حقايق از آن چه برد، اللّه وجه به پناه بايد آن از

 خیر به طارق كه آن مگر ارضیّه، ناقصه يا باشد سماويّه

 حق كه مطلق، خیر به كه است الهى طارق آن كه باشد،

 . كند دعوت است، تعالى

 .است «به مستعاذ» در سوم ركن
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 اللّه إلى سالك در استعاذه حقیقت چون كه بدان

 است، متحصّل حق سوى به سلوك و سیر در و متحقّق

 مراتب در سالك به دارد اختصاص استعاذه يعنى

 مدارج و سايران مراتب و مقامات حسب به پس سلوك،

 و «مستعیذ» و «استعاذه» حقیقت سالكان، منازل و

 اين به اشاره و. كندمى فرق «به مستعاذ» و «منه مستعاذ»

 بِرَبِّ اعُوذُ قُلْ:فرمايد كه «ناس» شريفه سوره باشد توان

 مبادى از -3 - 1: 114 الناس اله الناس مَلِكِ الناس

 پناه ربوبیّت مقام به سالك قلب، مقام حدود تا سلوك

 مطابق كه باشد فعلیه ربوبیّت ربوبیّت اين توان، و. برد

 .»«التّامّات اللّه بكلمات بااعوذ شود

 سلطنت مقام قلب، مقام به شد منتهى سالك سیر چون و

 ملك مقام به مقام اين در و كند، ظهور قلب در الهیّه

 باطنیّه سلطنت و ابلیس قلبیّه تصرّفات شرّ از النّاس

 تصرّفات شر از اول مقام در چنانچه برد، پناه او جائرانه

 الَّذى:فرموده كه اين شايد و. برد پناه او صدريّه
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 در وسوسه كه آن ،با5: 114 النّاس صُدوُر فی يُوَسْوِسُ

 در كه باشد آن براى است، خنّاس از نیز ارواح و قلوب

 همه پیش ظاهره صفت و عمومى شأن به معرّفى مقام

 نیز قلب مقام از سالك چون و. شود تعريف است مناسب

 و است الهیّه نفخه از كه روح، مقام به نمود تجاوز

  به اتّصالش

  233:   ص الصالةآداب                         

 و شمس، به شمس شعاع اتصال از است بیشتر تعالى حق

 و عشق و جذبه و هیمان و حیرت مبادى مقام اين در

 پناه3: 114 النّاس الهبه مقام اين در و شود، شروع شوق

 مرآت بى ذات و كند ترقّى مقام اين از چون و. برد

 سرّ مقام به ديگر عبارت به و شود العین نصب شئون

 »«منك بك رسد،اعوذ

 كه است تفصیلى مقامات اين در و. است او با مناسب

 . نیست مقاله اين مناسب
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 با مناسب جامعیّت واسطه به اللّه باسم استعاذه كه بدان و

 است مطلقه استعاذه حقیقت در آن و است، مقامات همه

 . است مقیّده هااستعاذه ديگر و

 است، «له مستعاذ» در چهارم ركن

 است بالذّات مطلوب آنچه كه بدان. استعاذه غايت يعنى

. است خیر و سعادت و كمال سنخ از مستعیذ، انسان براى

 متفاوت بسیار سالكان مقامات و مراتب حسب به آن و

 طبیعت حجاب و نفس بیت در تا سالك چنانچه. است

 سعادات و نفسانیّه كماالت حصول سیرش غايت است،

 و. است سلوك مبادى در اين و است، خسیسه طبیعیّه

 و روحانیّه مقامات از و شد خارج نفس بیت از چون

 مقصودش و ترعالى مقصدش نمود، ذوقى كماالت

 قبله و زند، پا پشت نفسانیّه مقامات به و شود،مى كاملتر

. شود باطنیّه سعادات و قلبیّه كماالت حصول مقصودش

 منزل سر به و برتافت را سیر عنان نیز مقام اين از چون و

 بروز او باطن در الهیّه تجلّیات مبادى رسید، روحى سرّ
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 لوجه وجهی وجّهت امر اول در باطنش لسان و كند،

 پس و للّه، أو اللّه السماء وجهی وجّهت آن از پس و اللّه،

 وجهی شايدوجّهت و. شود له وجهی وجّهت آن از

 مقام به راجع»«30: 30 االرض وَ السَّمواتِ فَطَرَ لِلّذى

 . فاطريّت مناسبت به باشد اول

 حصول او حقیقى غايت مقامى هر در سالك بالجمله،

 و سعادت با چون و. بالذّات است سعادت و كمال

 دامهاى از دامى و قرين شیطانى مقامى هر در كماالت

 پناه تعالى حق به سالك ناچار است، حصول از مانع او

  آن از برد

  234:   ص الصالةآداب                         

 اصلى مقصود حصول براى او دامهاى و شرور و شیطان

 براى استعاذه غايت حقیقت در پس، ذاتى، منظور و

. است مطلوبه سعادت و مترقّب كمال آن حصول سالك،

 عظمته جلّت تعالى حق الطّلبات، منتهى و الغايات غاية و
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 شود محو چیز همه آن از پس يا مقام اين در و است،

 حال در و بالتّبع شیطان از استعاذه و عال و جل او جز

 . آخرا و اوال للّه الحمد و. شودمى واقع صحو

 است تسمیه آداب بعض در چهارم فصل

 عن سئل حین السالم علیه الرّضا عن التّوحید فی روى

 اسم اى اللّه، بسم: القائل قول معنى:قال «البسملة» تفسیر

 قال. العبادة هی و اللّه، سمات من سمة نفسی على

 [1. ]العالمة: قال السّمة؟ ما: له فقلت الرّاوى

 كه اللّه، بسمات المتسمّین من ايّانا و اللّه جعلك بدان،

 مگر نیست میسور سالك براى «تسمیه» منزل در دخول

 آن حظوظ استیفاء و استعاذه منزل در دخول از بعد

 تحت در مقهور و شیطان تصرّف در انسان تا. منزل

 غلبه اگر و. است شیطانیّه سمات به متّسم است، او سلطنت

 آيت مراتب تمام به خود كرد، او ظاهر و باطن بر تامّه

 با گويد، تسمیه اگر مقام اين در و گردد، او عالمت و
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 تسمیه و استعاذه از و گويد، شیطانى لسان و قوّه و اراده

 و. نشود حاصل چیزى شیطانیّه سلطنت تأكید جز او

 حالت و برخاست الهى توفیق با غفلت خواب از چون

 را اللّه إلى سلوك و سیر لزوم و شد پیدا او براى يقظه

 قرآنیّه تعلیمات انوار و الهیّه فطرت نور به يقظه منزل در

 توحید طريق هاديان سنن و

__________________________________________________ 

 روايت السالم علیه رضا امام از توحید كتاب در» -[ 1]

 حضرتش از( اللّه بسم) «بسمله» تفسیر وقتى كه است شده

 اللّه بسم گويدمى گوينده اينكه معناى: فرمود شد، سؤال

 خدا سمات از( اىنشانه) «سمه» خود بر من كه است اين

: پرسیدم گفت راوى. است عبادت نشانه، آن و نهم،مى

 باب ،229 ص التوحید،.« نشانه: فرمود چه؟ يعنى سمه

 .3 ص االخبار، معانى. 1 حديث ،31

  235:   ص الصالةآداب                         
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 حال كم كم كرد، ادراك قلب را سیر موانع و دريافت

 وارد ربّانى توفیق به آن از پس و دهد، دست استعاذه

 شد، مطهّر شیطانیّه قذارات از چون و. شود استعاذه منزل

 حسب به الهیّه، انوار آن از ظاهر و باطن تطهیر اندازه به

 امر، اول در و. شود گرجلوه سالك مرآت در تناسب،

 خَلَطوُا- است غالب ظلمت بلكه ظلمات با مشوب انوار

 چه هر كم كم و»«102: 9. سَیِّئا آخَرَ و صالِحا عَمَال

 سمات و كند غلبه ظلمت به نور گرفت، قوّت سلوك

 تا حقیقت او تسمیه پس، شود، پیدا سالك در ربوبیّت

 در كه شیطانیّه، عالمات كم كم و. كند پیدا اىاندازه

 و عجب باطن در و فاضله مدينه نظام با مخالفت ظاهر

 و خودبینى باطن باطن در و است آن امثال و استكبار

 ظاهر و باطن مملكت از است، آن امثال و خواهى خود

 در كه اللّه، سمات آن، جاى به و بندد، رخت سالك

 ذلّت و عبوديّت باطن در و فاضله مدينه نظام حفظ ظاهر

 به است، بینى خدا و خواهى خدا باطن باطن در و نفس
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 و شد الهى مملكت چون و. شود گزين جاى آنها جاى

 آن در الهیّه سمات و شد خالى انس و جنّ شیاطین از

 . كند پیدا اسمیّت مقام به تحقق سالك خود شد، پیدا

 سمات به اتّصاف از است عبارت سالك تسمیه اول، پس

 و كند ترقّى مرتبه اين از آن از پس و. الهیه عالمات و

. است نافله قرب اوائل اين و رسد، اسمیّت مقام به خود

 نائل اسمیّت تمام به شد، متحقّق نافله قرب به چون و

 اگر و. نماند باقى چیزى عبوديّت و عبد از پس، شود،

 واقع اللّه لسان با نمازش تمام رسد، مقام اين به كسى

 . كند پیدا تحقّق اولیاء از كمى در اين و. شود

 كه است آن ادب ناقصین، ما امثال و متوسّطین براى و

 قلب به «تسمیه» وقت در را عبوديّت داغ و سمعه

 الهیّه عالمات و آيات و اللّه سمات از را قلب و بگذاريم،

 از كه باشد نكنیم، اكتفا لسان لقلقه به و كنیم خبر با

 سبق ما جبران و شود ما حال شامل اىشمّه ازلیّه عنايات
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 و گردد مفتوح ما قلب بر اسماء تعلّم به راهى و كند،

 . شود حاصل مقصود به راهى

  236:   ص الصالةآداب                         

 از مقصود شريف حديث اين در كه بود توانمى و

 رحمت عالمت و سمه «اللّه سمات» از اى «سمه»

 دو اين چون و. باشد «رحیمیّه» رحمت و «رحمانیّه»

 در تحقّق دار تمام كه است، محیطه اسماء از شريف اسم

 آن كمال و وجود اصل به شريف اسم دو اين ظلّ

 شامل رحیمیّه و رحمانیّه رحمت و رسندمى و رسیده

 جمیع كه رحیمیّه رحمت حتى است وجود دار جمیع

 باشد،مى آن جلوه از توحید طريق هاديان هدايت

 استقامت، فطرت از خارجان كه آن اال است، همه شامل

 آن نه نمودند، محروم آن از را خود خود اختیار سوء به

 عالم در حتى. نیست آنها حال شامل رحمت اين كه

 آنان است، زيبا و زشت هاىكشته درو روز كه آخرت،
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 رحمت از كه قاصرند خود دارند زشت هاىكشته كه

 . نمايند استفاده رحیمیّه

 پیدا حقیقت او تسمیه بخواهد كه سالك شخص بالجمله،

 به و برساند خود قلب به را حق رحمتهاى بايد كند،

 عالمت و. شود متحقّق رحیمیّه و رحمانیّه رحمت

 و عنايت چشم با كه است آن قلب در آن نمونه حصول

 را همه صالح و خیر و كند نظر خدا بندگان به تلطّف

 كمّل اولیاء و عظام انبیاء نظر نظر اين و. باشد طالب

 نظر يكى: دارند نظر دو آنها منتهى. است السالم علیهم

 نظر ديگر، و فاضله، مدينه و عائله نظام و جامعه سعادت به

 . شخص سعادت به

 كه الهیّه قوانین و. دارند سعادت دو اين به كامله عالقه و

 اين شود،مى اجرا و كشف و انفاذ و تأسیس آنها دست به

 . نمايدمى مراعات كامال را سعادت دو
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 آن، امثال و تعزيرات و حدود و قصاص اجراى در حتى

 و تأسیس فاضله مدينه نظام مالحظه با رسدمى نظر به كه

 كه زيرا است، منظور سعادت دو هر است، شده تقنین

 به او رساندن و جانى تربیت براى اكثر در امور اين

 ايمان نور كه كسانى حتّى. دارد كامل دخالت سعادت

 قتل به آن امثال و جهاد با را آنها و ندارند سعادت و

 نیز آنها خود براى - قريظه بنى يهود مثل - رسانندمى

 رحمت از گفت توانمى و بود، اصالح و صالح قتل اين

 در آنها بودن با كه زيرا است، آنها قتل ختمى نبىّ كامله

 گوناگون عذابهاى خود براى روزى هر در عالم اين

 عذاب روز يك به جا اين حیات تمام كه كردند،مى تهیّه

  و

  237:   ص الصالةآداب                         

 كسانى براى مطلب اين و. نكند مقابله جا آن هاىسختى

 آن مسبّبات و اسباب و آخرت عقاب و عذاب میزان كه

 به كه شمشیرى پس،. است واضح پر دانندمى را جا
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 افق به شدمى زده آنها امثال و قريظه بنى يهود گردن

 . سخط و غضب افق به تا هست و بوده نزديكتر رحمت

 رحمت وجهه از منكر از نهى و معروف به امر باب و

 . است رحیمیّه

 به كه است الزم منكر از ناهى و معروف به آمر بر پس،

 و امر در نظرش و بچشاند، رحیمیّه رحمت از خود قلب

 خود نهى و امر تحمیل و فروشى خود و نمايى خود نهى

 به امر از منظور كند، مشى نظر اين با اگر كه زيرا نباشد،

 اجراى و عباد سعادت حصول كه منكر، از نهى و معروف

 كه شود گاه بلكه. نشود حاصل است، بالد در اللّه احكام

 شود، حاصل معكوسه نتیجه جاهل انسان معروف به امر از

 جاهالنه نهى و امر يك براى شود بار سر منكر چندين و

. شود واقع شیطانى تصرّف و نفسانى خواهش روى از كه

 اخوت و نوعیّت حق و شفقت و رحمت حسّ اگر اما و

 وادار غافالن كردن بیدار و جاهالن ارشاد به را انسان

 رحیمانه قلب ترشّحات از كه ارشاد و بیان كیفیّت كند،
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 كند بسزا اليقه موادّ در تأثیر قهرا كه شود طورى است

 فرو استنكار و استكبار آن از نیز را سخت صلبه قلوب و

 اين به و گیريمنمى تعلم قرآن از ما كه افسوس. نشاند

 از ما استفاده و نداريم تعلّم و تدبّر نظر الهى كريم كتاب

 . است ناچیز و كم حكیم ذكر اين

 طَغى انَّهُ فِرعَوْنَ الى اذْهَباشريفه آيه در تفكر اكنون

 - 43: 20 يَخْشى اوْ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ لَیِّنا قَوْال لَهُ فَقُوال

 به رجاء و امید از درهايى و معرفت از راههايى»«44

 : كند مفتوح انسان قلب

: 79 االعْلى رَبُّكُم انَاكه رسید جايى به طغیانش كه فرعون

 گرفت قرار اىپايه به فسادش و علوّ و گفت،»«24

  او درباره»«4: 28 نِسائَهُمْ يَسْتَحْیى وَ ابْنائَهُمْ يُذَبِّحُكه

  238:   ص الصالةآداب                         

 به سحره و كهنه و ديد كه خوابى مجرد به و شد، نازل

 خواهد السالم علیه عمران بن موسى كه دادند خبر او

http://www.i20.ir/


487 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 گناه بى هاىبچه و كرد جدا مردها از را زنها كرد طلوع

 به رحمن خداوند كرد، فساد همه آن و نمود ذبح را

 و فرمود نظر زمین جمیع در خود رحیمیّه رحمت

 الشّأن عظیم نبىّ يعنى بشر، نوع كاملترين و متواضعترين

 على عمران بن موسى مثل مكرّمى مقام عالى رسول و

 دست با و فرمود انتخاب را السالم، علیه و آله و نبیّنا

 وَ:فرمايد چنانچه را، او كرد تربیت و تعلیم خود تربیت

 كَذلِكَ وَ عِلْما وَ حُكْما آتَیْناهُ اسْتَوى و اشُدَّهُ بَلَغَ لمّا

 به فرمود قوى را او پشت و.»« 22: 12 الْمُحْسِنین نَجْزىِ

 دو اين و السالم، علیه هارون مثل بزرگوارى برادر

 خداى بودند، انسانیّت عالم سبد سر گل كه را، بزرگوار

: 20 اخْتَرْتُكَ انَا وَ:فرمايد چنانچه فرمود، انتخاب تعالى

 وَ:فرمايد و.»« 39: 20 عَیْنى عَلى لِتُصْنَعَ وَ:فرمايد و.»« 13

 تَنِیا ال وَ بِآياتى اخُوكَ و انْتَ اذْهَبْ لِنَفْسى اصْطَنَعْتُكَ

 در كه شريفه آيات ديگر و.»« 42 - 41: 20 ذِكْرى فی

 و است خارج بیان حوصله از كه شده وارد موضوع اين
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 نیست، گفتنى كه است نصیبى آن از را عارف قلب

 و عینى على لتصنع وشريفه كلمه دو اين از خصوصا

 نغمه يك كنى، باز دل چشم اگر نیز تو.لنفسى اصطنعتك

 و قلبت مسامع جمیع كه شنوىمى لطیفى روحانى

 . شود پر توحید سرّ از وجودت شراشر

 را تهیّه همه اين تعالى خداى تشريفات، همه با بالجمله،

 روحانى، هاىورزش به ورزيد را كلیم موسى و ديد

 در سالها و.»« 40: 20 فُتوُنا فَتَنّاكَ وَ:فرمايد چنانچه

 عالم ورزيده و هدايت راه مرد پیر، شعیب خدمت

  را او انسانیّت،

  239:   ص الصالةآداب                         

 ثُمَّ مَدْيَنَ اهْلِ فی سِنینَ فَلَبِثْتَ:فرمايد چنانچه فرستاد،

 براى آن، از پس و.»« 40: 20 موسى يا قَدَرٍ عَلى جِئْتَ

 شام طريق در بیابان در را او باالترى، افتتان و اختبار

 و ريخت، فرو او بر باران و كرد، گم را او راه و فرستاد،
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 زنش بر را زائیدن درد و فرمود، چیره او بر را تاريكى

 او روى به طبیعت درهاى جمیع چون و فرمود، عارض

 جبلّت به و شد منضجر كثرات از شريفش قلب و شد بسته

 در الهى روحانى سفر و شد حق به منقطع صافیه فطرت

 مِنْ رسید،آنَسَ آخر به پايان بى ظلمانى بیابان اين

 مِنْ نُودِىَ اتیها فَلَمّا:قال أن الى29: 28 نارا الطُّورِ جانِبِ

 انْ الشَّجَرَةِ مِنَ الْمُبارَكَةِ البُقْعَةِ فِى األَيْمَن الوادِى شاطِئ

 اين از پس.»« 30: 28 الْعالَمین رَبُّ اللَّه انَا انّى مُوسى يا

 خداى چه براى روحانى، تربیتهاى و امتحانات همه

 و ارشاد و هدايت و دعوت براى كرد؟ تهیه را او تعالى

 رَبُّكُمُ انَاكوس كه ياغى طاغى بنده نفر يك دادن نجات

 ارض در فساد همه آن و كوفت،مى24: 79 االعْلى

 غضب صاعقه به را او تعالى خداى بود ممكن. كردمى

 بزرگ پیغمبر دو او براى رحیمیّه رحمت ولى بسوزاند،

 با كه فرمايدمى را او سفارش حال عین در و فرستد،مى

 افتد خدا ياد به كه باشد كنید، گفتگو لیّن نرم كالم با او
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 به امر دستور اين. بترسد امر عاقبت و خود كردار از و

 مثل ارشاد كیفیت اين. است منكر از نهى و معروف

 امر خواهىمى كه نیز تو اكنون. است طاغوت فرعون

 كنى، ارشاد را خدا خلق و كنى منكر از نهى و معروف به

 فرو تعلّم و تذكّر براى كه الهیّه، شريفه آيات اين از

 از پر قلب با - گیر تعلم و شو متذكّر شده، فرستاده

 و كن مالقات خداوند بندگان با عاطفه با دل و محبّت

 خود قلب چون و. شو طالب قلب صمیم از را آنها خیر

 قیام ارشاد و نهى و امر به يافتى، رحیمى و رحمانى را

 آهن و كند نرم قلبت عاطفه برق را سخت دلهاى تا كن

 . گردد لیّن محبتت آتش با آمیخته موعظت به قلوب

  240:   ص الصالةآداب                         

 اللّه فی حبّ و اللّه فی بغض وادى از غیر وادى اين و

 باشد، داشته عداوت دين اعداء با بايد انسان كه است

 آن و. است وارد كريم قرآن و شريفه روايات در چنانچه
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 صحیح خود جاى در نیز اين و صحیح خود جاى در

 . نیست آن بیان مجال اكنون و. است

 مباركه سوره تفسیر از اجمالى بیان در پنجم فصل

 .است قرائت و تحمید آداب از اىشمه آن در و «حمد»

 اللّه دربسم «باء» متعلق در است اختالف را علما كه بدان

 علم از خود مشرب حسب به كس هر و.الرّحیم الرّحمن

 علماء چنانچه نموده، ذكر متعلقى آن براى عرفان و

 و نموده اشتقاقى مثال «استعانت» يا «ابتدا» ماده از ادب

 است وارد نیز روايات بعض در كه اين و. اندگرفته تقدير

 است، عامّه مذاق وفق بر يا استعین، اى، «اللّه بسم» كه

 احاديث اختالف و است، شايع بسیار روايات در چنانچه

 همین در لهذا و است، محمول معنى همین به بسیارى

 السالم علیه رضا حضرت «اللّه بسم» در نیز باب

 .»«اللّه سمات من بسمة نفسی اسم اى،:فرموده
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 كه است آن از لطیفتر «استعانت» از مقصود كه آن يا و

 ادقّ نحو به توحید سرّ آن در كه كنندمى ادراك عامّه

 . است

: گفته و گرفته «ظهر» به متعلّق را آن معرفت اهل بعض و

 اهل مسلك حسب به اين و.»« اللّه ببسم الوجود ظهر اى،

 همه كه است عرفان و سلوك اصحاب و معرفت

  به را شهادت و غیب عوالم و كائنات ذرّات و موجودات

 241:   ص الصالةآداب                         

. دانند ظاهر ،«اعظم اسم» يعنى الهى، جامع اسم تجلّى

 به يا است عالمت و نشانه معنى به كه - «اسم» اين، بنابر

 انبساطى فعلى تجلّى از عبارت - است ارتفاع و علوّ معنى

 «اشراقیّه اضافه» و «منبسط فیض» را آن كه - حق

 دار تمام مسلك اين حسب به كه زيرا باشد،مى - گويند

 وجود، مراتب اخیره تا گرفته مجرّده عقول از تحقّق،

 آيات در و. است لطیفه اين تنزّالت و فیض اين تعیّنات
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 و عصمت بیت اهل كريمه احاديث و الهیّه شريفه

 است، بسیار مسلك اين مؤيّد السالم علیهم طهارت

 خلق خداوند: »فرمايد كافى شريف حديث در چنانچه

 به را اشیاء فرمود خلق پس بنفسها، را «مشیّت» فرمود

 به كس هر شريف حديث اين براى از و.»« «مشیّت

 آن همه از ظاهرتر و نموده، توجیهى خود مسلك حسب

 است اين آن و. مسلك اين با شودمى مطابق كه است

 از عبارت كه است فعلیّه مشیّت «مشیّت» از مراد كه

 وجود مراتب «اشیاء» از مراد و. است «منبسط فیض»

 معنى پس،. است لطیفه اين تنزّالت و تعیّنات كه است

 كه را، فعلیّه مشیّت تعالى خداى كه شود چنین حديث

 خلق واسطه بى و بنفسها است، قديمه ذاتیّه مشیّت ظلّ

 تبع به را شهادت و غیب عالم موجودات ديگر و فرموده،

 مقام با سرّه قدّس داماد محقّق سیّد و. فرموده خلق آن

 توجیه شريف حديث اين از دارد كه تدقیقى و تحقیق
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 رحمه »«فیض مرحوم توجیه چنانچه »«فرموده، عجیبى

 . است صواب از بعید نیز اللّه

 به كه فعلى تجلّى نفس از است عبارت «اسم» بالجمله،

 بر «اسم» اطالق و. است متحقّق تحقّق دار همه آن،

 عصمت بیت اهل و رسول و خدا لسان در عینیّه امور

  را «حسنى اسماء» چنانچه است، بسیار السالم علیهم

  242:   ص الصالةآداب                         

 الّذى باسمك وشريفه ادعیه در و.»« هستیم ما فرمودند

 فالن على تجلّیت

 سوره هر در «اللّه بسم» كه است محتمل و.»« است بسیار

 مباركه سوره اللّه بسم مثال، باشد، سوره آن خود به متعلق

 عرفانى ذوق مطابق اين و. است حمد به متعلق «حمد»

 است آن به اشاره كه زيرا است، معرفت اهل مسلك و

 اسم قیّومیّت به نیز جويان ثنا ثناى و حامدان حمد كه

 اقوال جمیع مقدمه در «تسمیه» اين، بنابر. است« اللّه»
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 براى - است شرعیه مستحبّات از يكى كه - اعمال و

 صادر انسان از كه عملى و قول هر كه است آن تذكّر

 ذرّات جمیع كه زيرا است، الهى اسم قیّومیّت به شودمى

 اسماء» آنها خود اعتبارى به و «اللّه اسم» تعیّن وجود

 نظر در «اللّه بسم» معنى احتمال، اين بنابر و. هستند «اللّه

 و. است مختلف فعلى و قول هر و سوره هر در كثرت،

 و شود، بايد تعیین سوره هر براى اللّه بسم اندگفته فقهاء

 با را ديگر سوره شد، گفته اللّه بسم سوره يك براى اگر

 خالى نیز فقهى مسلك مطابق آن و. كرد ابتدا نتوان آن

 نظر به و. است وجیه تحقیق اين مطابق و نیست وجه از

 تمام براى اعظم، اللّه اسم حضرت در كثرات اضمحالل

 . است معنا يك هااللّه بسم

 و غیب منازل و وجود مراتب در نظر دو اين چنانچه

 تعیّنات، رؤيت و كثرت نظر در: هست نیز شهود

 اسماء عالم تعیّنات و وجود مراتب و متكثّر موجودات

 در و. است لطفیّه و قهريّه و رحیمیّه و رحمانیّه مختلفه
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 نور در وجوديّه انوار انمحاء و كثرات اضمحالل نظر

 الهى جامع اسم و مقدّس فیض از جز مقدّس، فیض ازلى

 صفات و اسماء در نظر دو همین و. نیست خبرى و اثر

 مقام واحديّت حضرت اول، نظر به: هست نیز الهیّه

 حضرت آن از كثرات جمیع و صفات، و اسماء كثرت

 اسم االعظم اللّه اسم حضرت از جز ثانى، نظر به و. است

 فكر قدم با و حكیمانه نظر، دو اين و. نیست رسمى و

  نظر اگر و. است

  243:   ص الصالةآداب                         

 رياضات و سلوك قدم با و قلب ابواب فتح به شد عارفانه

 گاهى ذاتیّه و اسمیّه و فعلیّه تجلیّات با تعالى حق قلبیّه،

 قلوب در وحدت نعمت به گاهى و كثرت نعت به

 قرآن در تجلّیات اين به اشاره و. كند تجلّى آن اصحاب

 فَلَمّا:تعالى قوله مثل صراحتا، گاهى است شده شريف

.»« 143: 7 صَعِقا مُوسى خَرَّ وَ دَكّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلّى

 خدا رسول و إبراهیم مشاهدات مثل اشارة، گاهى و
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 و «انعام» سوره شريفه آيات در كه آله و علیه اللّه صلّى

( ع) معصومین ادعیه و اخبار در و است، مذكور «النّجم»

 الشّأن عظیم دعاء در خصوصا است، بسیار آن به اشاره

 نیست آن متن و سند انكار جرأت را منكران كه «سمات»

 آن در و. است عامى و عارف و خاصّه و عامّه مقبول و

 است بسیار معارف و مقام عالى مضمونهاى شريف دعاى

 نفخه آن نسیم و كند بیخود را عارف قلب آن شمیم كه

 وجهك بنور و:فرمايد چنانچه دمد، سالك جان در الهیّه

 و صعقا، موسى خرّ و دكّا فجعلته للجبل به تجلّیت الّذى

 و عبدك به فكلّمت سیناء طور على ظهر الّذى بمجدك

 فی بطلعتك و السّالم، علیه عمران بن موسى رسولك

 [1. ]فاران جبل فی ظهورك و ساعیر

 وقت در خود قلب به بايد اللّه إلى سالك بالجمله،

 و باطنه و ظاهره موجودات تمام كه بفهماند «تسمیه»

 اللّه اسماء تربیت تحت در شهادت و غیب عوالم تمام

 و حركات جمیع و ظاهرند، اللّه اسماء ظهور به بلكه

http://www.i20.ir/


498 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 است، االعظم اللّه اسم قیّومیّت به عالم تمام و او سكنات

 توحید و اطاعت و عبادت و حق براى از او محامد پس،

 اين چون و. است اللّه اسم قیّومیّت به همه او اخالص و

 واسطه به شد مستقر و محكم او قلب در الهیّه لطیفه و مقام

 كه شديد تذكر

__________________________________________________ 

 كردى تجلّى كوه به بدان كه تو وجه نور به قسم» -[ 1]

 و بیفتاد، مدهوش موسى و نمودى متالشى را آن و

 گشت نمايان سینا طور بر كه تو عظمت و مجد به سوگند

 السالم علیه عمران بن موسى رسولت و بنده با آن با و

 ظهورت و ساعیر در تو طلوع به سوگند و گفتى، سخن

 المتهجّد، مصباح. «سمات» دعاى از...«. فاران كوه در

 .376 ص

  244:   ص الصالةآداب                         
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 خلوت در تعالى خداى چنانچه - است عبادات غايت

 عمران بن موسى خود كلیم به قدس محفل و انس

 الصَّلوةَ اقِمِ وَ فَاعْبُدْنى انَا اال الهَ ال اللَّه انَا انَّنى:فرمود

 قرار خود ذكر را صلوة اقامه غايت»«14: 20 لِذِكْرى،

 قلب به معارف از ديگر راه شديد، تذكّر از بعد پس - داد

 كه آن تا شود وحدت عالم به جذب و شود باز عارف

 وأنت »«للّه الحمد باللّه كه شود آن قلبش و حال لسان

 »«نفسك على اثنیت كما

 .»«منك بك واعوذ

 از اىشمّه و اللّه، بسم «باء» تعلّق سرّ از اجمالى اين

 نقطه و «باء» اسرار اما و. شود استفاده آن از كه معارفى

 مقام و است علوى واليت مقام باطن در كه الباء، تحت

 واسعتر مجالى آن پس است، قرآنى الجمع جمع

 . خواهدمى
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 غیب و غیبى، مقام آن، براى از پس االسم، حقیقة اما و

 ظهور و ظهور، مقام و است، السرّى سرّ و سرّى، و الغیبى،

 ذات در فانى و حق عالمت اسم چون و. الظّهورى

 نزديكتر وحدت افق به كه اسمى هر پس است، مقدّس

 و. است كاملتر اسمیّت در باشد بعیدتر كثرت عالم از و

 كثرت حتى كثرات، از كه است اسمى االسماء اتمّ

 است احمدى احدى غیبى تجلّى آن و باشد، مبرّا علمى،

 اشاره شايد كه «اقدس فیض» مقام به ذات حضرت در

 آن، از پس و»«9: 53 ادنى، اوشريفه كريمه باشد آن به

 حضرت در است االعظم اللّه اسم حضرت به تجلّى

 است، «مقدس فیض» به تجلّى آن، از پس و واحديت،

 حضرات در است كثرت نعت به تجلّیات آن، از پس و

  اخیرة إلى اعیان

  245:   ص الصالةآداب                         

 و »«الهداية مصباح رساله در نگارنده و. التّحقّق دار

 . امداده را اجمال اين تفصیل[ 1] سحر دعاء شرح رساله
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 از مراد اگر است «مقدّس فیض» به ظهور مقام «اللّه» و

 از آن به «اللّه» اطالق و. باشد وجوديّه تعیّنات «اسم»

 بى مسمّى در اسم فناى و مظهر و ظاهر اتّحاد جهت

 االرْض وَ السَّمواتِ نوُرُ اللَّهكريمه شايد و است، اشكال

 االرْضِ فی وَ الهٌ السَّماءِ فی الَّذى هوكريمه و»«35: 24

 اطالق اين شاهد و مقام همین به اشاره»«84: 43 اله

 ديگر عبارت به و اسماء، جمع و واحديّت مقام و. باشد

 به تجلّى مقام اسم از مقصود اگر است «اعظم اسم» مقام

 ساير از ظاهرتر شايد اين و. باشد «مقدّس فیض»

 است «اقدس فیض» مقام يا ذات مقام و. باشد احتماالت

 و «رحمن» مقام و. باشد «اعظم اسم» اسم از مقصود اگر

 چنانچه كند،مى فرق احتماالت اين حسب به «رحیم»

 . است واضح

 اسم براى صفت است ممكن «رحیم» و «رحمن» و

 مناسبتر و باشند، «اللّه» براى صفت است ممكن و باشند،

 تحمید در آنها كه زيرا باشند، «اسم» صفت كه است آن
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 مصون تكرار احتمال از اين، بنابر و هستند، اللّه صفت

. دارد توجیه نیز باشند «اللّه» صفت اگر چه گر. شودمى

 «اسم» صفت اگر و. هست بالغت نكته نیز تكرار در و

 است، عینیّه اسماء «اسم» از مراد كه كند تأيید گرفتیم،

 نیست «رحیمیّه» و «رحمانیّه» صفات به متّصف كه زيرا

 و ذاتى اسم «اسم» از مراد اگر پس،. عینیّه اسماء مگر

 از «رحیمیّت» و «رحمانیّت» باشد، جمعى مقام به تجلّى

 مقام به تجلیّات در كه است ذاتیّه صفات

__________________________________________________ 

 حضرت مبارك قلم رشحات از سحر دعاى شرح -[ 1]

 كه عربى زبان به است علیه اللّه رضوان خمینى امام

 مقدمه در مؤلف جناب خود تعبیر به آن نوشتن از غرض

 دعاى به مشهور شريف دعاى وجوه از اىپاره شرح آن

 اطهار ائمّه از كه سحر هنگام دعاى. )است بوده «مباهله»

 كتاب اين نگارش( است مروى السالم و الصلوة علیهم
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 رسیده انجام به قمرى هجرى 1349 سال در شريف

 .است

  246:   ص الصالةآداب                         

 رحمت و است، ثابت «اللّه اسم» حضرت براى واحديّت

 و. است آنها مظاهر و تنزّالت از فعلیّه رحیمیّه و رحمانیّه

 مقام كه باشد فعلى جمعى تجلّى «اسم» از مراد اگر

. فعلند صفات از «رحیمیّت» و «رحمانیّت» است، مشیّت

 عامّ اين و است، وجود اصل بسط رحمانیّه رحمت پس،

 حق خاصّه صفات از ولى موجودات تمام براى است

 تعالى حق براى از وجود اصل بسط در كه زيرا است،

 ايجادى رحمت از موجودات ديگر و نیست، شريكى

 اله ال و اللّه اال الوجود فی مؤثّر ال و است كوتاه دستشان

 . اللّه اال التّحقّق دار فی

 از نیز طريق هاديان هدايت كه «رحیمیّه» رحمت اما و

 علّیّین فطرتهاى و سعداء مخصوص است، آن رشحات
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 از را موجودات ديگر كه است عامّه صفات از ولى است،

 آن به اشاره سابق در چه گر هست، نصیبى و حظّ آن

 و است عامّه هاىرحمت از نیز رحیمیّه رحمت كه شد

 نه است آنها نقصان جهت از را اشقیاء شمول عدم

 جمیع براى دعوت و هدايت لهذا و. رحمت تحديد

 آن بر داللت شريف قرآن چنانچه. است بشرى عائله

 حق به مختص «رحیمیّه» رحمت نظرى، به نیز و. دارد

 در و. نیست شركت آن در را ديگرى و است تعالى

 بیان اعتبار، و نظر اختالف حسب به شريفه روايات

 گاهى: اندفرموده مختلف را رحیمیّه رحمت

 الرّحیم و عامّة، لصفة خاصّ اسم الرّحمن انّ:اندفرموده

 .»«خاصّة لصفة عام اسم

 بالمؤمنین الرّحیم و خلقه بجمیع الرّحمن:اندفرموده و

 »«خاصّة

 »«اآلخرة رحیم و الدّنیا رحمن يا:اندفرموده و
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 .رحیمهما و اآلخرة و الدّنیا رحمن يا:اندفرموده و

  247:   ص الصالةآداب                         

 عرفانى تحقیق

 از مشتق «رحیم» و «رحمن» اندگفته ادب علماء

 مبالغه «رحمن» در ولى است، مبالغه براى و «رحمت»

 كه كردمى اقتضا قیاس و. است «رحیم» از بیشتر

 به «رحمن» چون ولى باشد، مقدم «رحمن» بر «رحیم»

 شود،نمى موجودات ديگر بر اطالق و شخصى علم منزله

 معنى به را دو هر بعضى و. است شده مقدم جهت اين از

 و. انددانسته تأكید محض را آن تكرار و گرفته واحد

 شده نازل آن مراتب اعلى به نیز قرآن كه عرفانى، ذوق

 مقدم «رحیم» بر «رحمن» كه است آن مقتضى است،

 نازله قلوب اصحاب نزد شريف قرآن كه زيرا باشد،

. است ربوبیّه حسناى اسماء كتبیّه صورت و الهیّه تجلّیات

 پس است الهیّه اسماء محیطترين «رحمن» اسم چون و
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 اصحاب نزد است پیوسته تحقیق به و اعظم، اسم از

 تجلّى بر است مقدم محیطه اسماء به تجلّى كه معرفت

 آن به تجلى است محیطتر كه اسم هر و محاطه، اسماء به

 حضرت در تجلّى اول جهت، و است، االعظم نیز

 آن، از پس و است، االعظم اللّه باسم تجلّى واحديّت،

 از پس رحیمیّت به تجلّى و. رحمانیّت مقام به تجلّى

 ظهورى تجلّى در همینطور، و است، رحمانیّت به تجلّى

 در است اعظم اسم كه ،«مشیت» مقام به تجلّى نیز فعلى

 همه بر مقدّم است، ذاتى اعظم اسم ظهور و مشهد اين

 بر احاطه كه رحمانیّت مقام به تجلّى و. است تجلیّات

 به اشاره و - دارد شهادت و غیب عالم موجودات جمیع

 است مقدم»«156: 7 ءشَىْ كُلَّ وَسِعَتْ رَحْمَتى:است آن

 رحْمَتُهُ سَبَقَتْ:است آن به اشاره و تجلّیات، ساير بر

 »«غَضَبَه

 . وجوه بعض به
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 صورت روح و باطن حسب به «اللّه بسم» چون بالجمله،

 صورت السّرّ سرّ و سرّ حسب به و است، فعلیّه تجلّیات

  و است، ذاتیّه بلكه اسمائیّه تجلّیات

  248:   ص الصالةآداب                         

 «الرّحمن» مقام به و اوال «اللّه» مقام به مذكوره تجلّیات

 بايد است، آن از پس «الرّحیم» مقام به و آن از پس

 الهى نظام مطابق تا باشد چنین نیز كتبیّه و لفظیّه صورت

 مباركه سوره در «رحیم» و «رحمن» اما و. باشد ربّانى و

 براى شايد است، «العالمین ربّ» از متأخّر كه «حمد»

 مكامن از وجود ظهور به نظر «اللّه بسم» در كه باشد آن

 و رجوع به نظر شريفه سوره در و است، وجود غیب

 شايد و. است اشكالى احتمال اين در و است، بطون

 «رحیمیّه» و «رحمانیّه» رحمت احاطه به اشارت براى

 صورت، هر در. باشد داشته ديگرى نكته شايد و باشد،

 تصديق به حقیق «اللّه بسم» در شد ذكر كه نكته اين
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 قلب در باشد رحیمیّه رحمت بركات از شايد و است،

 . انعم ما على الحمد له و. ناچیز اين

 تحصیل و بحث

 از مشتق «رحیم» و «رحمن» كه اندگفته ظاهر علماء

. است مأخوذ رقّت و عطوفت آنها در و هستند «رحمت»

 اسمان انّهما كه شده روايت عنه اللّه رضى عباس ابن از و

 و الرّقیق، الرّحمن: اآلخر من ارقّ احدهما. رقیقان

 چون و.»« النّعم و بالرّزق عباده على العطوف الرّحیم

 در جهت اين از است، الزم انفعالى را رقّت و عطوفت

 و شده قائل توجیه و تأويل مقدّس ذات بر آنها اطالق

 . دانند مجاز را آن

 خذ قبیل از اوصاف از نحو اين مطلق در هابعضى و

 اطالق كه - اندشده قائل »«المبادى اترك و الغايات

 لحاظ به نه است افعال و آثار لحاظ به حق بر هااين

 «رحمن» و «رحیم» معنى پس،. است اوصاف و مبادى
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. بندگان با كندمى رحمت معامله كه كسى يعنى حق، در

  معتزله بلكه

  249:   ص الصالةآداب                         

. اين به نزديك يا انددانسته چنین را حق اوصاف جمیع

 هر در و. است مجاز نیز حق بر آنها اطالق اين، بنابر و

 كه «رحمن» در خصوصا است، بعید بودن مجاز صورت،

 كه است اين آن و. شد ملتزم بايد عجیبى امر اين بنابر

 آن در استعمال كه معنايى براى شده وضع كلمه اين

 بال مجاز اين حقیقت در و شود،نمى و نیست جايز

 گونه اين جواب در تحقیق اهل و. تأمّل. است حقیقت

 عامّه معانى براى از است موضوع الفاظ اندگفته اشكاالت

 رقّت و عطوفت به تقیّد اين، بنابر پس. مطلقه حقايق و

 اذهان از و نیست «رحمت» لفظ له موضوع در داخل

 دخالت وضع اصل در اال و شده، تراشیده تقیّد اين عامیّه

 است، تحقیق از بعید ظاهر حسب به مطلب اين و. ندارد

 اشخاص همین از يكى نیز واضع كه است معلوم زيرا

http://www.i20.ir/


510 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 حین در را مطلقه حقايق و مجرّده معانى و بوده معمولى

 انبیاء يا تعالى حق واضع اگر بلى،. نگرفته نظر در وضع

 وجهى مطلب اين براى از الهى، الهام و وحى به باشند

 . نیست ثابت نیز آن ولى است،

 مقصود ولى است، مخدوش كالم اين ظاهر بالجمله،

 ممكن بلكه. باشد ظاهر اين نیست معلوم نیز تحقیق اهل

 لغات واضع كه گفت چنین مطلب اين بیان در است

 نظر در را مجرّده مطلقه معانى وضع حین در گرچه

 وضع آن ازاء در الفاظ از كه آنچه ولى است، نگرفته

 «نور» لفظ مثال،. است مطلقه مجرّده معانى همان شده

 انوار از واضع نظر در آنچه كند، وضع خواستهمى كه را

 به - بوده عرضیّه حسّیّه انوار همین چه اگر آمدهمى

 ولى - فهمیدهنمى را انوار اين ماوراء كه آن واسطه

 جهت همان شده واقع او ازاء در نور لفظ كه را آنچه

 اگر كه ظلمت، با نور اختالط جهت نه بوده او نوريّت

 نور محدوده عرضیّه انوار اين كه كردندمى سؤال او از
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 آيا است، فتور و ظلمت به مختلط نور بلكه نیستند صرف

 ازاء در يا است او نوريّت جهت همان ازاء در نور لفظ

 بود آن جواب بالضروره است؟ آن ظلمانیّت و نوريّت

 ظلمت جهت و است نوريّت جهت همان مقابل در كه

 همه چنانچه. نیست له موضوع در دخیل وجه هیچ به

  كه دانیممى

  250:   ص الصالةآداب                         

 جز وضع حین در كرده، وضع را «نار» لفظ كه واضع

 او انتقال اسباب آنچه و نبوده او نظر در دنیائى نارهاى

 نار از و بوده دنیائى نارهاى همین شده حقیقت اين به

 6: 99 األَفْئِدَة عَلَى تَطَّلِعُ الَّتی الْمُوقَدَةُ اللَّه ونار آخرت

 عالم به معتقد غیر واضع اگر خصوصا - بوده غافل»«7 -

 در تقیید اسباب انتقال وسیله اين معذلك - بوده ديگر

 ناريّت جهت همان ازاء در نار بلكه شود،نمى حقیقت

 كرده تجريد خود واضع گويیممى كه آن نه. شده واقع

 گويیممى بلكه باشد، بعیدى مستغرب امر تا را، معانى

http://www.i20.ir/


512 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 - قید به تقیید بى - معانى جهات همان مقابل در الفاظ

 كار در استبعادى جهت هیچ اين، بر بنا شده، واقع

 به باشد، خالى اجانب و غرائب از معنى چه هر و نیست،

 بعیدتر مجازيّت شائبه از و است نزديكتر حقیقت

 آن براى از است موضوع كه «نور» كلمه مثال،. باشدمى

 اطالقش گرچه للغیر، مظهريّت و بالذّات ظاهريّت جهت

 زيرا - نیست حقیقت از خالى دنیاويّه عرضیّه انوار اين به

 به اختالط و محدوديّت جهت آنها به اطالق در كه

 در مظهريّت و ذاتى ظهور همان و نیست منظور ظلمت

 كه ملكوتیّه، انوار بر آن اطالق ولى - است نظر

 و است نزديكتر ذاتیّت افق به و كاملتر ظهورشان

 اختالطشان و - كیفیّتا و كمّیّتا - است بیشتر مظهريّتشان

 است، نزديكتر حقیقت به است، كمتر نقص و ظلمت به

 به نزديكتر بیان همین به جبروتیّه انوار بر اطالقش و

 عال، و جلّ حق مقدس ذات بر اطالقش و است، حقیقت

 و است ظلمت جهات همه از خالص و االنوار نور كه
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 خالص و محض حقیقت باشد،مى صرف نور و نور صرف

 باشد شده وضع «نور» اگر كه گفت توان بلكه. است

 حق غیر بر آن اطالق «لغیره مظهر و بذاته ظاهر» براى

 عقول نزد امّا و است، حقیقت جزئیّه عقول نظر در تعالى

 بر اطالقش فقط و است، مجاز معرفت اصحاب و مؤيّده

 الفاظى جمیع طور، همین و. است حقیقت تعالى حق

 و وجود سنخ از كه امورى يعنى كمالیّه، معانى براى كه

 . است موضوع است، كمال

 251:   ص الصالةآداب                         

 و «رحیم» و «رحمن» در كه گوئیممى اين، بنابر

 و كمال جهت يك آنها امثال و «رءوف» و «عطوف»

 در الفاظ اين و نقص، و انفعال جهت يك و است، تمام

 است حقیقت آن اصل كه كمالیّه جهت همان ازاء

 و نشئه لوازم از كه انفعالیّه جهات اما و. است موضوع

 اين تنزّل از بعد كه است حقیقت غرائب و اجانب

 متالزم آنها با دنیاويّه نازله عوالم و امكانیّه بقاع در حقايق
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 نشئه در نور با كه ظلمت چون - است شده متشابك و

 له موضوع معنى در دخالتى - گرديده مختلط نازله

 جهت صرف كه موجودى بر آن اطالق پس، ندارد،

 است، مبرّا نقص و انفعال جهات از و واجد را كمال

 اين با مطلب اين و. صرف حقیقت و است حقیقت صرف

 با است، نزديك معرفت اهل ذوق با آنكه بر عالوه بیان

 . است متناسب نیز ظاهر اهل وجدان

 اوصاف نحو اين مطلق كه شد معلوم اين، بنابر پس

 با مختلط و متالزم نشئات بعض در تنزّل از كه كمال

 عظمته جلّت حق مقدس ذات كه - اندشده ديگر امرى

 و. نیست مجاز تعالى حق به اطالقشان - است مبرّا آن از

 . الهادى اللّه

 به مختصّ ستايشها انواع جمیع يعنى، للّه الحمد: قوله

 تحت در كه عزيز اى بدان. است الوهیّت مقدّس ذات

 خواصّ اخصّ بلكه خاصّ توحید سرّ شريفه كلمه اين

 حق به حامدان جمیع از محامد همه اختصاص و. است
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 فلسفه ائمّه و حكمت اصحاب نزد برهان حسب به تعالى،

 كه پیوسته برهان به كه زيرا است، آشكار و واضح عالیه،

 حق حضرت مبسوط فیض و منبسط ظلّ تحقّق دار تمام

 به باشد منعم هر از باطنه، و ظاهره نعم تمام و است،

 عال و جل تعالى حق از عامه، انظار در و ظاهر حسب

 نیست، آن در شركت را موجودات از احدى و است

 نه است عامیّه فلسفه اهل نزد نیز اعدادى شركت حتى

 و انعام و نعمت مقابل در حمد چون پس، عالیه، فلسفه

 نیست، تحقق دار در حق جز منعمى و است احسان

 جز جمیلى و جمال نیز و. است او مختص محامد جمیع

 . كند رجوع او به نیز مدايح پس نیست، او و او جمال

  252:   ص الصالةآداب                         

 و حامد هر از كه مدحى و حمد هر ديگر، بیان به و

 و است، كمال و نعمت جهت آن ازاء در است، مادحى

 تحديد و تنقیص را آن كه كمال و نعمت مورد و محل

 بلكه ندارد ستايش و ثنا در مدخلیّت وجه هیچ به نموده
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 حظّ به مدايح و محامد جمیع پس است، مضادّ و منافى

 حظّ به نه كند، رجوع است، جمال و كمال كه ربوبیّت،

 . است تحديد و نقص كه مخلوق

 آن بر خلق جمیع كه الهیّه، فطرتهاى از ديگر، بیان به و

 از نیز و است، منعم حمد و شكر و كامل ثناى مفطورند،

 است، نعمت منقص و ناقص و نقص از تنفّر الهیّه فطرتهاى

 جمال و نقصى هر شوب از خالصه مطلقه نعمت چون و

 است حق به مختصّ نقصى هر از مبرا تمام تامّ كمال و

 و تنقیص را مطلق جمال و مطلقه نعم موجودات ديگر و

 ثنا مردم همه فطرت پس تأيید، و تزيید نه كنند تحديد

 ديگر از و اويند مقدس ذات گوى ستايش و جو

 سیر حسب به كه وجودهايى آن مگر متنفّرند، موجودات

 ذو ذات در فانى عشق، شهرهاى و كمال ممالك در

 ستايش و ثنا و آنها به محبت و عشق كه شدند، الجالل

 خاصان حبّ. »است او ستايش و حق به عشق عین آنها

 به نیز شد ذكر كه جا اين تا.»« «است خدا حبّ خدا
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 باز كثرت حجاب در كه است متوسّطین مقامات حسب

 نشده مبرّا اخفى و خفىّ شرك مراتب جمیع از و هستند

 . اندنرسیده اخالص و خلوص مراتب كمال به و

 حاالت بعض در فانیه قلوب اصحاب عرفان حسب به اما و

 صورت جالل و جمال و كمال تمام و نعم جمیع خاصه،

 ذات به مدايح و محامد جمیع و است، ذاتى تجلّى

 از حمد و مدح بلكه است، مربوط تعالى حق مقدّس

 معنى اين به اشاره چنانچه ،[1] است او خود به او خود

 . «للّه الحمد» به «اللّه بسم» تعلّق است

__________________________________________________ 

 محامد جمیع اختصاص كه دانست بايد و. تعالى بسمه[ 1]

 فلسفى سببیّت با الم و الف در احتمالین به حمد جنس يا

 و باشد آن دقیق معناى به سببیّت چند هر است مضادّ

 توجیه اللّه صلوة علیهم اولیاء عرفان و قرآن لسان با جز

 .كرد نتوان
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  253:   ص الصالةآداب                         

 نبايد اللّه سبیل فی مجاهد و اللّه إلى سالك كه بدان و

 صرف را عمر تمام و كند قناعت معارف اين علمى حدّ به

 چون كند، است اعظم حجاب بلكه حجاب كه استدالل

 مرغ با بلكه »«چوبین پاى با مرحله اين طى كه

 مقدّسین وادى وادى اين كرد، نتوان نیز »«سلیمان

 حبّ نعلین خلع تا. وارستگان مرحله مرحله اين و است

 و اعتماد عصاى القاء و نشود فرزند و زن و شرف و جاه

 جايگاه كه مقدس وادى به نگردد، يمین از غیر به توجّه

. گذاشت نتوان قدم است مقدسان منزلگاه و مخلصان

 و زد قدم وادى اين در اخالص حقايق به سالك اگر

 - است خیال اندر خیال كه - دنیا و كثرات به پا پشت

 او از غیب عالم از باشد مانده انانیّت از بقايائى اگر زد،

 مندك او انّیّت جبل الهیّه تجلّیات به و شود، دستگیرى

 اين و. دهد دست او براى «فنا» و «صعق» حال و شود

 آن حظوظ و دنیا از جز كه قاسیه، قلوب در مقامات

http://www.i20.ir/


519 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 آشنا ديگر چیز با شیطانى غرور به جز و ندارند خبرى

 نسبت را آن اوهام بافته به و آيد ناهنجار سخت نیستند،

 دنیا و طبیعت در اكنون ما كه را فنائى كه آن با دهند،

 و جهت هر در كه غیب عوالم تمام از بكلّى كه - داريم

 ذات صفات و ذات از بلكه عالمند، اين از ظاهرتر حیثیّت

 و هستیم غافل است او ذات به مختصّ ظهور كه مقدّس

 عال و جلّ حق مقدس ذات و عوالم آن اثبات براى

 مراتب به - شويممى استدالل و برهان ذيل به متشبّث

 و عرفان اصحاب كه فنائى آن تا است عجیبتر و غريب

 . كنندمى ادعا سلوك

 بى            قصص زين آيد حیرت اندر حیرت»         

 باشد صاد با «اخصّ» اگر«»«اخسّ اندر خاصگان هشىّ

  در ناقص فناى كه زيرا ندارد، حیرت قدر اين

  254:   ص الصالةآداب                         
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 اين پس، است، الهیّه سنّت موافق و طبیعى امر كامل

 چنانچه باشد، سین به «اخسّ» كه است جايى در حیرت

 است، متحقّق فنا و هوشى بى اين ماها تمام براى اآلن

 است فانى و منغمر طبیعت در ما چشم و گوش چنان و

 . خبريمبى غیب عالم هاىغلغله از كه

 تحقیق و نقل

 به ثناى «حمد» كه اندگفته ظاهر و ادب علماء كه بدان

 از غافل آنها چون و. اختیارى جمیل به است لسان

 جهت اين از لحمى، لسان اين جز هستند السنه جمیع

 ذات كالم مطلق بلكه تعالى، حق تحمید و تسبیح

 كالم نیز و كنند،مى مجاز از نوع يك به حمل را مقدس،

 پس،. كنند مجاز به حمل را موجودات تحمید و تسبیح و

 در و كالم، ايجاد از عبارت را تكلّم تعالى حق در

. دانند تكوينى ذاتى را تحمید و تسبیح ديگر موجودات

 و دانند خود نوع به منحصر را نطق حقیقت در هااين

 غیر را موجودات ديگر و عال و جلّ حقّ مقدّس ذات
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 را اين و. كنند گمان اخرس - باللّه نعوذ - بلكه ناطق

 تحديد اين، كه آن با نمودند، گمان مقدس ذات تنزيه

 چنانچه است، تنزيه اين از منزه حق و است تعطیل بلكه

 اين از پیش ما. است تشبیه و تحديد عامّه تنزيهات غالب

 معانى براى از را الفاظ شدن وضع كیفیّت نموديم ذكر

 آن بند در قدر اين ما: گويیم اكنون و. مطلقه عامّه

 حقیقت يا لغوى صدق الهیه حقايق اين در كه نیستیم

 میزان عقلیّه حقیقت و اطالق صحّت بلكه آيد، الزم لغويّه

 حسب به نیز لغويّه حقیقت چه گر است، مباحث اين در

 تكلّم و لسان براى از كه گويیم پس. شد ثابت سابق بیان

 به است مراتبى مدح و حمد و كتاب و كتابت و كالم و

 و نشئات از اىنشئه با يك هر كه وجوديّه نشئات حسب

 در حمد چون و است، مناسب وجود مراتب از اىمرتبه

 پس، است، كمالى و جمال بر مدح و جمیلى بر مورد هر

 حضرت در خود ذاتى علم حسب به عال و جلّ حقّ چون

 به فرموده مشاهده را خود جمیل جمال هويّت غیب
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 خود جمیل ذات به بوده مبتهج شهود، و علم مراتب اتمّ

  به فرموده تجلّى پس، ابتهاج، مراتب اشدّ به

  255:   ص الصالةآداب                         

 ذات حضرت در تجلّیات مراتب اعلى به ازلى تجلّى

 و غیبى مكنون فی ما اظهار و تجلّى اين و. ذات براى

 در ذات لسان به كه است «ذاتى كالم» ذاتیّه، مقارعه

 كالمى، تجلّى اين مشاهده و. است واقع غیب حضرت

 . است ذات سمع

 كه است حق ثناى حق، ذات براى ذات ثناى اين و

 ذات چنانچه عاجزند، آن ادراك از موجودات ديگر

 به اعتراف موجودات، اشرف و اقرب ختمى، نبى مقدس

 كما انت علیك، ثناء احصى ال:گويد و فرمايد عجز

 .»«نفسك على اثنیت

 كمال به معرفت فرع ثناء، احصاء كه است معلوم اين و

 مطلق جمال به تامّه معرفت چون و است، جمال و
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 غايت و نگردد، واقع نیز حقیقى ثناى نشود، حاصل

 . است عجز عرفان معرفت اصحاب معرفت

 و حمد خمسه السنه با تعالى حق گويند معرفت اهل و

 حیث من است ذات لسان السنه، آن و. كند خود مدح

 جمعیّه واحديّت لسان و است، غیب احديّت لسان و هی،

 و. است اعیان لسان و است، تفصیلیّه اسماء لسان و است،

 مشیّت لسان آن اول كه است، ظهور لسان از غیر هااين

 وجوديّه كثرات لسان كه تعیّنات مراتب آخر تا است

 . است

 حظوظى بلكه حظّ موجودات جمیع براى از كه بدان و

 حیات و باشد،مى است محض حیوة كه غیب عالم از

 ارباب نزد مطلب اين و. است وجود دار تمام در سارى

 به معرفت و قلوب اصحاب نزد و برهان، با عالیه فلسفه

 اخبار و الهیّه شريفه آيات و است، ثابت عیان، و مشاهده

 آن بر تمام تامّ داللت السالم و الصلوة علیهم وحى اولیاء

 كه ظاهر اهل و عامیّه فلسفه اهل از محجوبین و. دارد
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 توجیه و تأويل به اندنیافته را موجودات نطق

 اهل به كه ظاهر اهل كه است آن عجب و. اندپرداخته

 حسب به كنند خدا كتاب تأويل كه زنند طعن فلسفه

 آيات همه اين تأويل خود موارد اين در خود، عقل

 نطق كه آن مجرد به كنند صحیحه احاديث و صريحه

  در برهانى آنكه با اند،نیافته را موجودات

  256:   ص الصالةآداب                         

 مجرد به و برهان بى را، قرآن تأويل پس ندارند، دست

 . كنند استبعاد،

 شعور و علم حقیقت و حیات اصل وجود دار بالجمله،

 ارادى شعورى نطقى تسبیح موجودات تسبیح و است،

 آنها تمام و. گويند محجوبان كه ذاتى تكوينى نه است،

 جلّت بارى مقام به دارند وجود از كه حظّى حسب به

 انغمار و طبیعت به اشتغال چون و. دارند معرفت عظمته

 اين از ندارد، انسان چون موجودى هیچ كثرت در
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 از كه آن مگر است، محجوبتر موجودات همه از جهت

 و كثرت حجب خرق و شده خارج بشريّت جلباب

 جمال مشاهده به حجاب بى كه باشد كرده غیريّت

 و حمدها تمام از او مدح و حمد پس، پردازد، جمیل

 و الهیّه شئون تمام به را حق او و است، جامعتر مدحها

 . كند عبادت و ستايش صفات و اسماء تمام

 تتمیم

 كه بیانى حسب به للّه الحمد شريفه كلمه كه بدان

 به كسى اگر كه است اىجامعه كلمات از شد، مذكور

 حمد حق كند، تحمید آن به را حق آن حقايق و لطايف

. آورده بجا است بشريّت طاقت خور در كه قدر آن را

 است، شده معنى اين به اشاره شريفه روايات در لهذا و

 اللّه سالم العلوم باقر حضرت كه است روايت در چنانچه

 . نبود مركبشان آمدند، بیرون منزلى از علیه
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 به كنم تعالى حق حمد شود پیدا مركب اگر: »فرمودند

 شد، پیدا مركب چون پس.« است حمد حق كه طورى

 الحمد: گفتند فرمودند، خود لباس تسويه و شده سوار

 است روايت آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از و.»« للّه

 الحمد و است میزان نصفاللّه اال اله ال: »اندفرموده كه

 به كه است آن واسطه به اين و.«»« را میزان كند پر للّه

 . هست نیز توحید جامع للّه الحمد نموديم كه بیان آن

  257:   ص الصالةآداب                         

 كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از و

 در است سنگینتر للّه الحمد گويدمى كه بنده قول»

 آن از هم و.«»« زمین هفت و آسمان هفت از میزانش

 جمیع كند عطا خداوند اگر» كه است منقول حضرت

: بنده آن بگويد آن از پس بندگانش از اىبنده به را دنیا

 عطا او به آنچه از است افضل گفته او كه آن للّه، الحمد

 چیز هیچ» كه شده روايت حضرت آن از هم و.«»« شده

 از و للّه، الحمد قائل قول از نیست خدا پیش محبوبتر
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 احاديث و.«»« گفته ثنا خود بر آن به خداوند جهت اين

 . است بسیار باب اين در

 معناى به اگر «ربّ»2: 1 الْعالَمین رَبِّ:تعالى قوله

. است ذاتیّه اسماء از باشد، «سیّد» و «ثابت» و «متعالى»

 «قاهر» و «غالب» و «صاحب» و «مالك» معناى به اگر و

 و «مربّى» معناى به اگر و. است صفتیّه اسماء از باشد،

 . است افعالیه اسماء از باشد، «متمّم» و «منعم»

 وجود مراتب همه شامل كه «اللّه سوى ما» اگر «عالم» و

 اسماء از بايد را «ربّ» باشد، است شهود و غیب منازل و

 كه است «ملك عالم» مقصود اگر و. گرفت صفات

 فعل اسم آن از مراد است، الكمال و الحصول تدريجى

. نیست ذات اسم مقصود اينجا در صورت، هر در و. است

 ملكیّه، عوالم همین «عالمین» از مراد اى،نكته به شايد، و

 خود اليق كمال به الهیّه تمشیت و تربیت تحت در كه

 است، افعال اسماء از كه مربّى، «ربّ» از مراد و رسد،مى

 . باشد

http://www.i20.ir/


528 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 و تركیبى جهات ذكر از رساله اين در ما كه بدان و

 كه زيرا كنیم،مى خوددارى شريفه آيات ادبى و لغوى

 اصال يا كه امور بعض و. اندشده متعرّض غالبا را آنها

 مذكور جا اين در شده آن از ناقص ذكر يا نشده تعرّض

 . گرددمى

  258:   ص الصالةآداب                         

 كه «افعال» و «صفات» و «ذات» اسماء كه دانست بايد و

. است معرفت ارباب اصطالح مطابق شد، آن به اىاشاره

 الدوائر انشاء كتاب در معرفت اهل مشايخ از بعضى و

 «صفات اسماء» و «ذات اسماء» به نموده تقسیم را اسماء

 : است فرموده و «افعال اسماء» و

 السّالم، القدّوس، الملك، الربّ، اللّه،: هو الذّات اسماء و

 العظیم، العلىّ، المتكبّر، الجبّار، العزيز، المهیمن، المؤمن،

 المجید، الجلیل، الكبیر، اآلخر، االوّل، الباطن، الظّاهر،
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 الغنىّ، المتعالى، الصمد، الماجد، الواجد، المبین، الحقّ،

 . الرقیب الجالل، ذو الوارث، النور،

 القاهر، القهّار، الشّكور، الحىّ،: هی و الصفات اسماء و

 الغفّار، الكريم، الرحیم، الرّحمن، القادر، القوىّ، المقتدر،

 العلیم، البرّ، الصّبور، الحلیم، الرّءوف، الودود، الغفور،

 . البصیر السمیع، الشّهید، الحكیم، المحصى، الخبیر،

 المجیب، الباعث، الوكیل، المبدئ،: هو االفعال اسماء و

 البارء، الخالق، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الواسع،

 الباسط، القابض، الفتّاح، الرّزّاق، الوهّاب، المصوّر،

 اللّطیف، العدل، الحكیم، المذلّ، المعزّ، الرّافع، الخافض،

 المنتقم، التوّاب، الوالى، الممیت، المحیى، المعید،

 الهادى، النّافع، الضّارّ، المانع، المغنى، الجامع، المقسط،

 . انتهى»« -. الرّشید البديع،

 اسماء تمام گرچه كه اندگفته تقسیم اين میزان در و

 ذات اسماء ذات، ظهور اعتبار به لكن است ذات اسماء
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 و صفاتیّه اسماء افعال، و صفات ظهور اعتبار به و گويند،

 گرديد، ظاهرتر اعتبار هر يعنى، گويند، آنها به افعالیّه

 اسماء بعضى در گاهى جهت اين از و. است آن تابع اسم

 ذاتیّه اسماء از جهت اين از و شود، جمع اعتبار سه يا دو

 «ربّ» مثل شود، سه اين از دو يا افعالیّه و صفاتیّه و

 درست نويسنده مذاق در مطلب اين و. شد ذكر چنانچه

  مطابق و نیايد

  259:   ص الصالةآداب                         

 نظر به تقسیم اين در آنچه بلكه. نشود عرفانى ذوق

 كه است آن اسماء اين در میزان كه است آن رسدمى

 او براى فعلى فناى كه آن از پس معرفت قدم به سالك

 كندمى او قلب به كه تجلّیاتى تعالى حق داد، دست

 صفاتى، فناى از پس و است، افعال اسماء به تجلّیات

 اسماء به تجلّیات ذاتى، فناى از پس و صفاتیّه، تجلّیات

 داشت حفظ قدرت او قلب اگر و. شودمى او براى ذات

 دهد خبر افعالیّه مشاهدات از كه آنچه صحو، از پس
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 اسماء صفاتیّه، مشاهدات از كه آنچه و است، افعال اسماء

 است تفصیلى را مقام اين و. ذات اسماء هكذا و صفات،

 الدوائر انشاء در را آنچه و. نشايد اوراق اين در كه

 صحیح داده دست خود كه میزانى مطابق شده، مذكور

 . شود واضح اسماء به نظر در چنانچه نیست،

 قرآن در «ثالثه اسماء» به تقسیم اين كه گفت توانمى و

 آخر شريفه آيات آن و. شده آن به اشاره نیز شريف

 هُوَ اال الهَ ال الَّذى اللَّه هُوَ:تعالى قال. است «حشر» سوره

 إلى.»« 22: 59 الرَّحیمُ الرَّحْمنُ هُوَ الشَّهادَةِ وَ الْغَیْبِ عالِمُ

 . الشريفة اآليات آخر

 ذاتیّه، اسماء به اشاره آنها اوّلى شايد شريفه، آيات اين و

 اسماء به اشاره سومى و صفاتیّه، اسماء به اشاره دومى و

 به افعالیّه، بر آن و صفاتیّه، بر ذاتیّه تقديم و. باشد افعالیّه،

 به نه الهیّه، تجلّیات و است وجوديّه حقايق ترتیب حسب

 به تجلیات و مشاهده اصحاب مشاهدات ترتیب حسب

 را شريفه آيات كه دانست بايد و. قلوب ارباب قلوب
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 اين و. نیست مقام مناسب آن ذكر كه است ديگرى رموز

 واضح است، افعالیّه سوم و صفاتیّه، اسماء دوم آيه كه

 و «رحمن» و «الشهادة و الغیب عالم» اما و. است

 كه است آن بر مبنى بودن ذاتیّه اسماء از «رحیم»

 باشد، ظاهره و باطنه اسماء از عبارت «شهادت» و «غیب»

 «اقدس فیض» تجلّیات از «رحیمیّت» و «رحمانیّت» و

 را اسماء اين دادن اختصاص و. «مقدس فیض» نه باشد

  و «حىّ» اينكه با ذكر، به

  260:   ص الصالةآداب                         

 به نزديكتر ذاتیّه اسماء به آن امثال و «ربّ» و «ثابت»

 هااين كه زيرا باشد، آنها احاطه براى شايد آيد،مى نظر

 . العالم اللّه و. هستند اسماء امّهات از

 تنبیه

 واقع عظیم اختالف «عالمین» معنى و اشتقاق و لفظ در

 و است جمع «عالمین» اندگفته بعضى چنانچه. است
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 و مجرّد، و مادّى از است خلق اصناف جمیع بر مشتمل

 خود جنس از جمع اين و. است عالمى خود صنفى هر

 . است مشهور قول اين و ندارد مفرد

 و مفعول اسم الم، فتح به ،«عالم» كه اندگفته بعضى و

 معناى به «عالمین» و است، فاعل اسم كسر، به ،«عالم»

 فی خود كه آن بر عالوه قول اين و است «معلومین»

 «المعلومین ربّ» اطالق است، بعید و شاهد بى نفسه حدّ

 . است مورد بى و بارد بسیار

 اين در و. انددانسته «عالمت» از بعضى را آن اشتقاق و

 همه كه زيرا شود، اطالق موجودات تمام بر صورت

 به «نون» و «واو» و. مقدّسند ذات آيه و نشانه و عالمت

 ديگر بر است آن تغلیب و العقول ذوى بر اشتمال اعتبار

 . موجودات

 صورت، هر در و. انددانسته «علم» از مشتق را او بعضى و

 چنانچه است، صحیح موجودات جمیع بر آن اطالق

http://www.i20.ir/


534 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 «عالم» ولى. است وجیه نیز العقول ذوى بر اطالق

 فرد هر و صنف هر بر و شود، «اللّه سوى ما» بر اطالق

 هر بر را «عالم» كه كس آن اگر و. شود اطالق گاه نیز

 به باشد، لغت و عرف اهل از كند اطالق صنف و فرد

 فى و - است بارى ذات عالمت فردى هر كه آن اعتبار

 آن اعتبار به باشد، الهى عارف اگر و.»« آيَةٌ لَهُ ءٍشَىْ كُلِّ

 حقايق كلّ مشتمل و جامع اسم ظهور موجودى هر كه

  و جمع احديّت ظهور طريق به است

 261:   ص الصالةآداب                         

 از جزئى هر و را عالم تمام جهت اين از و وجود، سر

 است ممكن جمع احديّت مقام به اعظم اسم را آن

 . اآليات كذا و الكلّ فی كلّها االسماء و دانست،

 صدر الشّأن عظیم فیلسوف ايراد شد، ذكر آنچه بنابر و

 زيرا است، وارد بیضاوى مثل بر سرّه قدّس الدّين و الملّة

 مسلك در اما و اند،نكرده مشرب اين ذوق آنها كه
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 در بیضاوى كالم چون و. نیست صحیح عرفان اصحاب

 آن ذكر است، طوالنى مذكور فیلسوف كالم و مقام اين

 مرحوم «فاتحه» سوره تفسیر به است، مايل كس هر نشد،

 . كند رجوع مذكور فیلسوف

 و «مالك» معنى به باشد صفات اسماء از اگر «ربّ» و

 سوى ما جمیع «عالمین» از مراد آن اشباه و «صاحب»

 يا باشد ملك عالم موجودات چه باشد، است ممكن اللّه

 كه - باشد افعال اسماء از اگر و. غیبیّه مجرّده موجودات

 ملك عالم «عالمین» از مراد - است همین ظاهرتر شايد

 «مربّى» معنى به وقت آن در «ربّ» كه زيرا فقط، است

 از مجرّده عوالم و دارد الزم تدريج معنا اين و است،

 يك به نويسنده نزد چه گر. هستند منزّه زمانى تدريج

 به و است، متحقّق «دهر» عالم در «تدريج» روح معنى

 و زمان روح معنى به زمانى، حدوث اثبات معنى همان

 در و كرديم، نیز مجرّده عوالم در تدريج، دهريّت

 عوالم جمیع براى را زمانى حدوث نیز عرفانى مسلك
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 و متكلّمین فهم در كه طور آن به نه اما دانیم،مى ثابت

 . آيد حديث اصحاب

 آخر تنبیه

 آيه از و است، «جمیل» مقابل در چون «حمد» كه بدان

 اسم مقام براى ستايش و حمد كه شود استفاده شريفه

 ربوبیّت مقام داراى كه است، جامع اسم كه اعظم

 يوم مالك» و «رحیمیّه» و «رحمانیّه» رحمت و عالمیان

 ربّ يعنى شريفه اسماء اين پس است، ثابت است «دين

 به مدخلیّتى تحمید در بايد را مالك و رحیم و رحمن و

 : تعالى خداى قول ذيل در اين از پس ما و. باشد سزا

 اين از ذكرى تفصیلى بیانى به4: 1 الدّين يَوْمِ مالِكِ

 . نمايیممى مطلب

 با عالمیان ربوبیّت مقام تناسب به راجع اكنون و

  سخن «تحمید»

  262:   ص الصالةآداب                         
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 : است متناسب جهت دو از آن و. گويیممى

 خود بلكه عالمیان از حامد خود چون كه آن يكى

 هر معرفت اهل نظر در بلكه است، برأسه عالمى گاهى

 حق تحمید باشد،مى برأسه عالمى موجودات از يك

 و ضعف از ربوبیّت مقام تربیت دست با را او كه كند

 كمال و قوّت به هیوالنى، نیستى ظلمت و وحشت و نقص

 منازل از و آورد، انسانیّت عالم نورانیّت و طمأنینه و

 تحت در حیوانى و نباتى و معدنى و عنصرى و جسمى

 عشقهايى و جوهريّه و ذاتیّه حركات به مرتّب نظامى

 اشرف كه انسانیّت منزلگاه به و داد عبور جبلى و فطرى

 تربیت نیز اين از پس و. رسانید است موجودات منازل

 . شوم آن نايد تو وهم در آنچه كه آن تا كند

            ارغنون چون عدم گردم عدم پس»         

 چون كه آن ديگر و»«156: 2 راجعون إلیه اناگويدم

 و عنصريّات و فلكیّات از ملك عالم نظام تربیت

 كامل انسان وجود مقدّمه آن، عرضیّات و جوهريّات
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 غاية و تحقّق عالم عصاره ولیده اين حقیقت در و است

 است، ولیده آخر جهت اين از و است عالمیان القصواى

 متحرّك ذاتیّه جوهريّه حركت به ملك عالم چون و

 جا هر به است استكمالى ذاتى حركت اين و است

 چون و است، سیر نهايت و خلقت غايت آن شد منتهى

 كلّ نبات و كلّ طبع و كلّ جسم در نظر كلّى طريق به

 اىولیده آخرين انسان افكنیم كلّ انسان و كلّ حیوان و

 وجود به عالم جوهريّه ذاتیّه حركات از پس كه است

 تعالى حق تربیت دست پس شده، او به منتهى و آمده

 و است پرداخته انسان تربیت به تحقق دار تمام در

 . اآلخر و األوّل هو االنسان

 مراتب به نظر و جزئیّه افعال در شد، ذكر كه اين و

 حق فعل براى از مطلق فعل حسب به اال و است، وجود

  نیست مقدّسش ذات جز غايتى تعالى

  263:   ص الصالةآداب                         
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 افعال به نظر و. است مبرهن خود محالّ در چنانچه

 غیب عالم انسان خلقت غايت كنیم، چون نیز جزئیّه

 : است وارد قدسیّات در چنانچه است، مطلق

 .»«الجلى خلقتك و الجلك، األشیاء خلقت آدم بن يا

 نبینا على عمران بن موسى به خطاب شريف قرآن در و

 و»«41: 20 لِنَفْسى اصْطَنَعْتُكَ وَ:فرمايد السالم علیه و آله و

 مخلوق انسان پس،.»« 13: 20 اخْتَرْتُكَ انَا وَ:فرمايد نیز

 و است، او مقدّس ذات براى شده ساخته و «اللّه الجل»

 غايت است، مختار و مصطفى او موجودات میان از

 عكوف و اللّه ذات فی فناى و اللّه باب به وصول سیرش

 اللّه فی و اللّه من و اللّه إلى او معاد و است، اللّه فناء به

: 88 ايابَهُم الَیْنا انَّ:فرمايد قرآن در چنانچه است، باللّه و

 حق به رجوع انسان توسّط به موجودات ديگر و.»« 25

 در چنانچه است، انسان به آنها معاد و مرجع بلكه كنند،

 را واليت مقامات از اىشمّه اظهار كه جامعه، زيارت
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 حسابهم و الیكم، الخلق اياب و:فرمايدمى فرموده،

 .»«يختم بكم و اللّه، فتح بكم: فرمايدمى و. علیكم

 ثُمَّ ايابَهُمْ الَیْنا انَّ:فرمايدمى حق شريفه آيه در اينكه و

 جامعه زيارت در و.»« 26 - 25: 88 حِسابَهُم عَلَیْنا انَّ

 علیكم حسابهم و إلیكم الخلق اياب و:فرمايدمى

 به رجوع كه است آن به اشاره و توحید، اسرار از سرّى

 كامل انسان كه زيرا است، اللّه إلى رجوع الكامل انسان

 و تعیّن خود از و است اللّه بقاء به باقى و مطلق فانى

 اسم و حسنى اسماء از خود بلكه ندارد، انانیّتى و انّیّت

 و قرآن در معنى اين به اشاره چنانچه است، اعظم

 . است بسیار شريفه احاديث

 سراير و حقايق و لطايف جامع قدرى به شريف قرآن و

  توحید دقايق و

  264:   ص الصالةآداب                         
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 و ماند،مى حیران آن در معرفت اهل عقول كه است

 نه است، آسمانى نورانیّه صحیفه اين بزرگ اعجاز اين،

 نهايت و فصاحت غايت و بیان لطف و تركیب حسن فقط

 احكام و مغیبات از اخبار و دعوت كیفیّت و بالغت

 مستقال يك هر كه آن، امثال و عائله تنظیم اتقان و احكام

 توانمى بلكه. است عادت خارق و طاقت فوق اعجازى

 اين و شد فصاحت به معروف شريف قرآن كه اين گفت

 اين براى شد، آفاق مشهور معجزات ساير بین در اعجاز

 فقط و بود تخصّص اين را اعراب اول صدر در كه بود

 مهمترى جهات و كردند، ادراك را اعجاز از جهت اين

 پايه و باالتر اعجازش جهت و بود موجود آن در كه

. نكردند ادراك زمان آن اعراب بود ترعالى ادراكش

 تركیبات جز هستند، آنها افق هم كه آنهايى نیز اآلن

 الهیّه لطیفه اين از چیزى بیانیّه و بديعیّه محسّنات و لفظیّه

 معارف دقايق و اسرار به كه آنهايى اما و. نكنند ادراك

 نظرشان وجهه باخبرند، تجريد و توحید لطائف از و آشنا
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 سماوى وحى اين در آمالشان قبله و الهى كتاب اين در

 توجهى چندان ديگر جهات به و است آن معارف همان

 اسالم عرفاى و قرآن عرفان به نظرى كس هر و. ندارند

 بین ما مقايسه و كند نمودند قرآن از معارف كسب كه

 كند، آنها معارف و تصنیفات و اديان ساير علماء با آنها

 ديانت و دين اساس اسّ كه را، قرآن و اسالم معارف پايه

 فهمد،مى است، كتب انزال و رسل بعث القصواى غاية و

 معارف اين و الهى وحى كتاب اين كه اين به تصديق و

 . ندارد مئونه او براى است الهیّه معارف

 ايمانى ايقاظ

 دو بر عالمیان از شأنه جلّ تعالى حق ربوبیّت كه بدان

 : است گونه

 آن در عالم موجودات تمام كه «عامّه ربوبیّت» يكى

 هر كه است تكوينى تربیتهاى آن و. دارند شركت

 تحت در خود اليق كمال به نقص حدّ از را موجودى
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 و طبیعیّه ترقّیات تمام و. رساندمى ربوبیّت تصرّف

 تحت در عرضیّه و ذاتیّه تطوّرات و حركات و جوهريّه

 مادّة منزل از بالجمله، و. شود واقع ربوبیّت تصرّفات

 قواى حصول و حیوانیّت منزل تا اولى هیوالى و الموادّ

  و جسمانیّه

  265:   ص الصالةآداب                         

 آنها از يك هر و تكوينى، تربیت حیوانیّه، روحانیّه

 . ربّى جالله جلّ اللّه كه اين به دهند شهادت

 كه است، «تشريعى ربوبیّت» ربوبیّت مراتب از دوم و

 آن از را موجودات ديگر و است انسانى نوع به مختصّ

 ارائه و نجات طرق هدايت تربیت اين و. نیست نصیبى

[ است] آن منافیات از تحذير و انسانیّت و سعادت راههاى

 اگر و. فرموده اظهار السالم علیهم انبیاء توسّط به كه

 تصرّف و تربیت تحت در را خود اختیار قدم با كسى

 به شد تربیت آن مربوب و كرد واقع العالمین ربّ
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 او باطنیّه و ظاهريّه قواى و اعضا تصرّفات كه طورى

 گرديد، ربوبیّه و الهیّه تصرّفات بلكه نشد نفسانیّه تصرفات

 انسانى نوع اين به مختصّ كه انسانیّت كمال مرتبه به

 . رسدمى است

 بوده، قدم هم حیوانات ساير با حیوانیّت منزل تا انسان

 اختیار قدم با كه دارد پیش در راه دو منزل اين از و

 ربّ مستقیم صراط كه سعادت، منزل يكى: كند طى بايد

 راه يكى و.»«مستقیم صراط على ربّى ان- است العالمین

 اگر پس،. است رجیم شیطان معوج طريق كه شقاوت،

 داد العالمین ربّ تصرف در را خود مملكت اعضاى و قوا

 اين سلطان كه قلب، كم كم شد، او تربیت به مربّا و

 ربّ مربوب كه دل و شود، او تسلیم است، مملكت

 مملكت و كنند اقتداء او به جنود ساير شد، العالمین

 او، غیبى لسان هنگام اين در و. گردد او مربوب يكسره

 ربّى جالله جلّ اللّه: بگويد تواندمى است، قلب ظل كه

 چون و ربّك؟ من: گويند كه قبر عالم مالئكه جواب در
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 ائمّه به اقتداء و خدا رسول اطاعت بدّ ال شخصى چنین

 به شود گويا زبانش نموده، الهى كتاب به عمل و هدى

 اوالده و علىّ و نبیىّ، آله و علیه اللّه صلّى محمّد كه اين

 و الهى را دل اگر و. كتابى القرآن و ائمّتى، المعصومین

 علىّ اللّه، رسول اللّه،محمّد اال اله النقش و ننموده ربوبى

 نفس باطن صورت و نشده منتقش دل لوح در اللّه ولىّ

 و تذكّر و تفكّر و شريف قرآن به عمل به و باشد نشده

  آن، در تدبّر

  266:   ص الصالةآداب                         

 معنوى روحى ارتباط قرآن به او و منسوب او به قرآن

 مرض هاىسختى و سكرات در پس باشد، نكرده پیدا

 معارف تمام است، عظیمه داهیه كه موت، خود و موت

 . شود محو او خاطر از

 دماغیّه قواى ضعف و حصبه مرض يك با انسان عزيزم،

 كه را چیزهايى مگر كندمى فراموش را معلوماتش تمام
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 شده او ثانويّه فطريّات جزء آنها با انس و تذكّر شدّت با

 پیش سهمناكى هائله و بزرگى حادثه يك اگر و باشد،

 خط و كند غفلت خود امور از بسیارى از انسان آيد

 آن در پس شود،مى كشیده او معلومات روى به نسیان

 اگر و شد؟ خواهد چه موت سكرات و شدائد و أهوال

 عقايد تلقین نباشد، سمیع دل و باشد نشده باز قلب سمع

. ندارد اىنتیجه او حال به موت از بعد و موت حین

 حقّه عقايد از آنها دل كه است مفید كسانى براى تلقین

 سكرات اين در و است، باز آنها قلب سمع و است خبر با

 وسیله اين باشد، شده حاصل غفلتى الجمله فی شدائد و

 انسان اگر ولى برسانند، او گوش به اللّه مالئكة كه شود

 هرگز باشد، نداشته قبر و برزخ عالم گوش و باشد كر

 احاديث در و. نكند اثر او حال به و شنودنمى را تلقین

 . است شده اشاره شد گفته آنچه بعض به شريفه
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 جمیع براى از كه بدان3: 1 الرَّحیم الرَّحْمنِ:تعالى قوله

 مقام دو كلى طور به عال و جلّ تعالى حق صفات و اسماء

 : است مرتبه دو و

 واحديّت حضرت در كه ذاتیّه صفات و اسماء مقام يكى،

 ذاتیّه تجلّیات و شئون از كه ذاتى علم چون است، ثابت

 . ذاتیّه شئون ديگر و ذاتیّه اراده و قدرت و است،

 به تجلّى به كه است فعلیّه صفات و اسماء مقام ديگر، و

 «فعلى علم» چون است، ثابت حق براى «مقدّس فیض»

 آن را «تفصیلى علم» مناط و دانند ثابت اشراقییّن كه

 نضر الدّين نصیر خواجه الحكماء، افضل جناب و دانند،

 معنى اين در و اند،كرده آن بر برهان اقامه وجهه، اللّه

  «تفصیلى علم» میزان كه

  267:   ص الصالةآداب                         

 و.»« اندفرموده تبعیّت اشراقییّن از است، «فعلى علم»

 علم» بلكه است، تحقیق خالف گرچه مطلب اين
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 علم تفصیل و كشف و است ثابت ذات مرتبه در «تفصیلى

 محلّ در چنانچه - است بیشتر و باالتر فعلى علم از ذاتى

 ولى - است محقّق و ثابت نورى برهان وجه به خود

 است، حق تفصیلى فعلى علم وجود نظام كه مطلب اصل

 گر عرفان، مشرب و برهان سنّت در است محقّق و ثابت

 اين از غیر را عرفانى احالى ذوق و اعال مسلك چه

 جدا مذهبها ز عاشق مذهب» - است اىطريقه هاطريقه

 و «رحمانیّه» رحمت براى از بالجمله،.»« «است

 مجالى در يكى: است تجلّى دو و مرتبه دو «رحیمیّه»

 و. اقدس فیض به تجلّى به واحديّت حضرت در ذات

. مقدّس فیض به تجلّى به كونیّه اعیان مجالى در ديگر،

 صفات از «رحیم» و «رحمن» اگر مباركه سوره در و

 بسمشريفه آيه در - است ظاهرتر چنانچه - باشد ذاتیّه

 توان «اسم» تابع را صفت دو اينالرّحیم الرحمن اللّه

 در تكرارى ابدا اين، بنابر باشد، فعلیّه صفات از تا دانست

. است مبالغه و تأكید براى شود گفته كه اين تا نیست كار

http://www.i20.ir/


549 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 شريفه آيات معنى - اللّه عند العلم و - احتمال اين به و

 لذاته الحمد الرّحیمیّة و الرّحمانیة بمشیّته: شودمى چنین

 جلوه «مشیّت» مقام چنانچه و. الرّحیمى و الرّحمانىّ

 كه ،«رحیمیّت» و «رحمانیّت» مقام است، مقدس ذات

 رحیمیّت و رحمانیّت جلوه است، مشیّت مقام تعیّنات از

 ترك ما كه هست نیز ديگرى احتماالت و. است ذاتیّه

 شد ذكر كه احتمال اين كه زيرا را، آن ذكر كرديم

 . بود ظاهرتر

 «مَلِك» قرّاء از بسیارى4: 1 الدّين يَوْمِ مالِكِ:تعالى قوله

 هر براى و. اندكرده قرائت الم، كسر و میم فتح به ،4: 1

. اندكرده ذكر ادبى ترجیحاتى قرائت دو اين از يك

 در نوشته رساله اللّه رحمه علماء بزرگان از بعضى حتّى

  ترجیح

  268:   ص الصالةآداب                         
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 اندگفته طرفین كه چیزهايى و.»« «مالك» بر «ملك»

 . شود حاصل اطمینانى آن از كه نیست طورى

 «مالك» كه است آن رسدمى نويسنده نظر به آنچه

 و مباركه سوره اين كه زيرا است، متعیّن بلكه راجح

 بلكه نیست، قرآنیّه سور ساير مثل «توحید» مباركه سوره

 نوافل و فرايض نماز در مردم چون را سوره دو اين

 جمعیّت ملیون صدها اعصار از عصرى هر در خوانند،مى

 و اندشنیده مسلمین جمعیتهاى ملیون صدها از مسلمین

 دو اين تسامع، به همینطور سابقیها، ملیون صدها از آنها

 حرف يك بى خوانندمى كه طور همین به شريفه سوره

 صلّى خدا پیغمبر و هدى ائمّه از زياد و كم و پیش و پس

 «ملك» قرّاء اكثر كه اين با و. است ثابت آله و علیه اللّه

 اند،داده «مَلِك» ترجیح علماء از بسیارى و خواندند

 متواتر و ضرورى ثابت امر اين در امور اين معذلك

 و. ننموده متابعت آنها از كسى و نرسانده ضررى قطعى

 دانند،مى جايز را قرّاء از يك هر تبعیّت علماء كه اين با
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 در - نیست او قول به اعتناء كه شاذى اال - هیچیك

 قرائت خود نمازهاى در «ملك» ضرورت، اين مقابل

 من كرده، قرائت را «ملك» هم كسى اگر و. اندننموده

 شیخ چنانچه گفته، نیز را «مالك» و بوده احتیاط باب

 يزدى الكريم عبد شیخ حاج نقلیّه، علوم در ما عالمه

 معاصر اعالم علماء از يكى خواهش به سرّه، قدّس

 ضعیفى بسیار احتیاط اين ولى. گفتندمى نیز را «ملك»

 . است الخالف مقطوع نويسنده عقیده به بلكه است،

 شودمى معلوم مطلب اين ضعف شد كه بیان اين از و

 هم به «مالك» و «ملك» كوفى خطّ در اندگفته كه

 كثیر كه سورى در شايد را ادّعا اين كه زيرا شده، اشتباه

 على هم آن - گفت بتوان نیست السنه در التّداول

 از آن ثبوت كه اىسوره چنین مثل در ولى - اشكال

 - است واضح پر چنانچه - است قرائت و تسامع روى

 . است اعتبار بى بس اىگفته و مغز بى بس ادعائى
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 زيرا است، جارى نیز «كفوا» در شد ذكر كه كالم اين و

  «واو» با قرائت كه

  269:   ص الصالةآداب                         

 عاصم قرائت فقط كه آن با - مضمومه «فاء» و مفتوحه

 و است، ثابت بالضّرورة تسامع به نیز آن معذلك - است

 . نكرده ضرورت اين با معارضه ديگر قرائات

 مطابق و كنندمى احتیاط خود خیال به بعضى گرچه

 قرائت است «همزه» و «فاء» ضم با كه اكثر قرائت

 . است جايى بى احتیاط اين ولى كنند،مى

 ناس قرائت مثل شده امر كه رواياتى در چنانچه اگر و

 هم مناقشه جاى چنانچه - شود مناقشه »«كنیم قرائت

 اين روايات آن از مراد كه است آن مظنون و هست

 قرائت كنندمى قرائت مردم نوع كه همینطور كه باشد

 آن - مثال سبع قرائات میان هستید مخیّر كه آن نه كنید

 مشهور كه طور آن غیر به «كفوا» و «ملك» قرائت وقت
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. شودمى غلط است صحف در مسطور و مسلمین بین در

 كه طورى به است آنها قرائت احتیاط صورت، هر در و

 مسطور قرآن در و مشهور السنه در و متداول مردم بین

 صحیح مسلكى هر در قرائت طور آن كه زيرا است،

 .»« العالم اللّه و. است

 حكمى تحقیق

 نیست بندگان مالكیّت مثل تعالى حق مالكیّت كه بدان

 مملكت نیست سالطین مالكیّت مثل و را، خود مملوكات

 اضافه و. اعتباريّه است اضافاتى هااين كه چه را، خود

 فقه علماء نزد در چه گر نیست، قبیل اين از خلق به حقّ

 آن و است، ثابت طوال تعالى حق براى مالكیّت طور اين

 است مذكور و ملحوظ نظر اين در چه آن با منافات نیز

 را خود جوارح و اعضاء انسان مالكیّت قبیل از و. ندارد

 باطنیّه و ظاهريّه قواى او مالكیّت قبیل از و نیست، نیز

 به است نزديكتر مالكیّت اين گرچه نیست، نیز را خود
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. سابق در مذكوره مالكیّتهاى ساير از تعالى حق مالكیّت

  را خود ذاتیّه افعال نفس مالكیّت قبیل از و

  270:   ص الصالةآداب                         

 قبض كه ذهنیه صور ايجاد مثل است، نفس شئون از كه

 نیز است، نفس اراده تحت در اىاندازه تا بسطش و

 نیز را خود دون ما عقلیّه عوالم مالكیّت قبیل از و. نیست

 و اعدام به عوالم اين در هم متصرّف آنها چه گر نیست،

 فقر ذلّ كه امكانى، تحقق دار تمام كه زيرا باشند، ايجاد

 قدر به مقدّر و حدود به محدود است، ثبت آنها ناصیه در

 حدّ به محدود چه هر و ماهیّتى، حد به لو و باشندمى

 دارد عزلى بینونت محدوديّتش قدر به خود فعل با باشد،

 حسب به اشیاء تمام پس ندارد، حقّانى قیّومى احاطه و

 متقابل و متباين خود منفعالت با خود ذات مرتبه

 . ندارند قیّومیّه ذاتیّه احاطه جهت همین به و باشند،مى
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 احاطه و اشراقیّه اضافه به كه تعالى حق مالكیّت اما و

 هیچ به كه است حقّه حقیقیّه ذاتیّه مالكیّت است، قیّومیّه

 از موجودى با صفاتش و ذات در عزلى تباين شائبه وجه

 همه به مقدّس ذات آن مالكیّت و. نیست موجودات

 از موجودى با كه آن بدون ،[است] السّواء على عوالم

 و غیب عوالم به يا كند تفاوت وجه هیچ به موجودات

 كه چه ديگر، عوالم از باشد نزديكتر و محیطتر مجرّدات

 با مالزم و شود عزلى بینونت و محدوديّت مستلزم آن

. كبیرا علوّا ذلك عن اللّه تعالى شود، امكان و افتقار

 خداى قول باشد است ممكن معنى اين به اشاره چنانچه

 الَیْهِ اقْرَبُ نَحْنُ و»«85: 56 مِنْكُمْ الَیهِ اقْرَبُ نَحْنُ:تعالى

 االرْض وَ السَّمواتِ نوُرُ واللَّه.»« 16: 50 الوَريد حَبْلِ مِنْ

: 43 اله االرْضِ فی وَ الهٌ السَّماءِ فی الَّذى هُوَ وَ.»«35: 24

 قول و .»«9: 85 االرْض وَ السَّمواتِ مُلْكُ ولَهُ.»« 84

 االرضین إلى بحبل دلّیتم لو:منقول قرار از خدا رسول

 .»«اللّه على لهبطتم السّفلى،
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 منه يخلو فال:كافى روايت در صادق حضرت قول و

 ال و مكان، به يشتغل ال و مكان،

 271:   ص الصالةآداب                         

 .»«مكان إلى منه اقرب مكان إلى يكون

 اذا انّه اعلم، و:السالم علیه نقى على امام حضرت قول و

 األشیاء و. العرش على هو كما فهو الدّنیا السّماء فی كان

 .»«احاطة و ملكا و قدرة و علما سواء له كلّها

 همه و اشیاء همه به مقدّسش ذات مالكیّت كه اين با و

 شريفه آيه در معذلك است، السواء على عوالم

 ممكن اختصاص اين.4: 1 الدّين يَوْمِ مالِكِ:فرمايدمى

 است، الجمع يوم «الدّين يوم» كه باشد اين براى است

 است الجمع يوم كه«الدّين يوم» جهت،مالك اين از

 المتفرّقات و باشد،مى است متفرّقات كه ديگر ايّام مالك

 يا و.»« الملكوتیّة النّشئة فی مجتمعات الملكیّة النّشئة فی

 تعالى حق قاهريّت و مالكیّت ظهور كه است آن براى
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 به است ممكنات رجوع يوم كه «الجمع يوم» در مجده

 . باشدمى است اللّه بفناء موجودات صعود و اللّه باب

 رساله اين با مناسبت كه طورى به اجمال اين تفصیل و

 سیر در حقیقت شمس و وجود نور تا كه است آن است،

 است، شهادت عالم سوى به غیب مكامن از نزول و تنزّلى

 هر در ديگر، عبارت به و است، غیبت و احتجاب به رو

. است حجابى تقیّدى و تعیّن هر در و است تعیّنى تنزّلى

 است، تقیّدات و تعیّنات جمیع مجمع انسان چون و

 هفتگانه حجب و ظلمانیّه هفتگانه حجب تمام به محتجب

 تأويل حسب به سبع سموات و سبع ارضین آن كه نوريّه،

 عبارت نیز «السّافلین اسفل» به ردّ شايد و باشد،مى است،

 اين از و. باشد حجب انواع جمیع به احتجاب از

 به تعیّنات، افق در نور صرف و وجود شمس احتجاب

 كه مادامى و. نمود توانمى تعبیر «القدر لیلة» و «لیل»

  اين در انسان

  272:   ص الصالةآداب                         
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 معاينه و ازل جمال مشاهده از است، محتجب حجب

 جمیع صعودى سیر در چون و. است محجوب اوّل نور

 طبیعیّه حركات به طبیعت عالم سافله منازل از موجودات

 به اللهى فطرة جاذبه نور از آنها ذات جبلّه در كه -

 وديعت به علمیّه حضرت در «اقدس فیض» تقدير حسب

 حقیقى میعاد و اصلى وطن به رجوع - شده نهاده

 معنى اين به اشاره شريفه آيات در چنانچه - نمودند

 مستخلص دوباره ظلمانیّه و نورانیّه حجب از - است بسیار

 حق و كند جلوه تعالى حق قاهريّت و مالكیّت و شوند

 كه جا اين در و. فرمايد تجلّى قهاريّت و وحدت به

 حكم و شد باطن به ظاهر اتّصال و اول به آخر رجوع

 از خطاب نمود، جلوه باطن حكومت و ساقط ظهور

 ذات جز مخاطبى و - آيد االطالق على مالك حضرت

 مجیبى چون و.16: 40 الْیَوْم الْمُلْكُ لِمَنِ:- نیست مقدس

 اين و.»« 16: 40 القَهّار الْواحِدِ للَّه:فرمايد خود نیست

 افق حجاب از حقیقت شمس خروج يوم كه مطلق يوم
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 كه زيرا معنى، يك به است «دين يوم[ »است] تعیّنات

 خود مناسب اسم ظلّ در موجودات از موجودى هر

 اسم آن از دمد، صور نفخه چون و. شود حق در فانى

 الْجَنَّةِ فی گردد،فَريقٌ قرين اسم آن توابع با و كند ظهور

 عالم، اين در كامل انسان و.»« 7: 42 السَّعیر فِى فَريقٌ وَ

 اين از او، سوى به هجرت و اللّه إلى سلوك حسب به

 الدّين يوم و ساعت و قیامت احكام و شود خارج حجب

 بر خود مالكیّت با حق پس، شود، ثابت و ظاهر او براى

 او لسان و صلوتى، معراج اين در كند ظهور او قلب

 باطنش مشاهدات لسان او ظاهر و باشد قلبش ترجمان

 به مالكیت اختصاص اسرار از يكى است اين و. گردد

 . «الدين يوم»

 عرشى الهام

 است، اختالفاتى آن «حمله» و «عرش» باب در كه بدان

  ظواهر در و
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  273:   ص الصالةآداب                         

 باطن حسب به چه گر است، اختالف نیز شريفه اخبار

 طريق و عرفانى نظر در چون نیست، كار در اختالفى

 : شود اطالق بسیارى معانى بر «عرش» برهانى

 حضرت - قوم لسان در نديدم كه - آن معانى از يكى

 و. است «اقدس فیض» مستواى كه است، «واحديّت»

 و «اول» كه اسماء امّهات از است اسم چهار آن حمله

 . است «باطن» و «ظاهر» و «آخر»

 «مقدّس فیض» - نديدم قوم لسان در باز كه - ديگر و

 «رحمن» آن حامل و است، اعظم اسم مستواى كه است

 . است «مالك» و «ربّ» و «رحیم» و

 كه است، «اللّه سوى ما» جمله آن، اطالقات از يكى و

 و «جبرائیل» و «اسرافیل: »است ملك چهار آن حامل

 . «عزرائیل» و «میكائیل»
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 ملك چهار آن حامل كه است، «كلّ جسم» ديگر، يكى و

 كافى روايت در و است، «انواع ارباب» صور كه است

 شده، «علم» بر اطالق گاهى و.»« شده وارد آن به اشاره

 مقام كه باشد حق «فعلى علم» علم از مراد شايد كه

 كمّل اولیاء از نفر چهار آن حمله و. است كبرى واليت

 - عیسى و موسى و إبراهیم و نوح: سالفه امم در است

 است كمّل از نفر چهار و. السالم علیهم و آله و نبیّنا على

 الحسن، و المؤمنین، امیر و ختمى، رسول: امّت اين در

 . السالم علیهم - الحسین و

 شريفه سوره در كه بدان شد، دانسته مقدمه اين چون و

 اين است، ذات به اشاره كه «اللّه» اسم از پس «حمد»

 و «رحیم» و «رحمن» و «ربّ» كه شريف اسم چهار

 است ممكن شده، داده ذكر به اختصاص است «مالك»

 عرش حامل شريف اسم چهار اين كه باشد اين براى

 چهار آنها مظاهر و باطن، حسب به هستند «وحدانیّت»

. هستند «تحقّق» عرش حامل كه هستند حق مقرّب ملك
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 به كه است «میكائیل» باطن «ربّ» مبارك اسم پس،

 و. است وجود دار مربّى و ارزاق موكّل ربّ مظهريّت

 منشى كه است «اسرافیل» باطن «رحمن» شريف اسم

 چنانچه است، صور و ارواح باسط و صور نافخ و ارواح

  بسط

  274:   ص الصالةآداب                         

 «رحیم» شريف اسم و. است «رحمن» اسم به هم وجود

 تكمیل و تعلیم بر موكّل كه است «جبرائیل» باطن

 «عزرائیل» باطن «مالك» شريف اسم و. است موجودات

 به ظاهر ارجاع و صور و ارواح قبض بر موكّل كه است

: 1 الدين يَوْمِ تامالِكِ شريفه سوره پس،. است باطن

 مشیر و است تحقّق عرش و وحدانیّت عرش بر مشتمل4

 تجلّیات و وجود دائره تمام پس،. باشدمى آن حوامل به

 اين تا است، آن ترجمان شريف قرآن كه شهود، و غیب

 در جمعا معنى همین و. است مذكور سوره اين از جاى

 كه «باء» در و است، موجود است اعظم اسم كه اللّه بسم
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 است سببیّت سرّ كه «نقطه» و باشدمى سببیّت مقام

 سببیّت و واليت سرّ السالم علیه على و است، موجود

 تحت نقطه يعنى، »«الباء، تحت نقطه است او پس است،

 اشكالى تأمل وجه - تامّل است واليت سرّ ترجمان الباء

 . العالم اللّه و. است حديث در كه است

 عرفانى تنبیه

 پس «رحیم» و «رحمن» ذكر و «ربّ» تقديم در شايد

 كیفیّت به باشد لطیفه اىاشاره ،«مالك» تأخیر و آن، از

 تا يا كلّى فناى تا دنیاويّه ملكیّه نشئه از انسانى سلوك

 مبادى در تا سالك پس،. الملوك مالك نزد حضور مقام

 «العالمین ربّ» تدريجى تربیت تحت در است، سیر

 تحت در سلوكش و عالمیان از نیز خود زيرا است،

 از سلوك قدم به چون و. است تدريج و زمان تصرّف

 كه محیطه اسماء مرتبه شد، منسلخ متصرّم طبیعت عالم

 تعلّق فقط - است غالب او در سوائیّت جنبه كه - عالم به

 شريف اسم چون و كند، تجلّى او قلب در ندارد
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 است، اختصاصى مزيد محیطه اسماء بین در را «رحمن»

 و رحمت ظهور «رحمن» چون و. گرديده مذكور آن

 افق به كه «رحیم» بر شده مقدّم است، مطلق بسط مرتبه

 اسماء اول عرفانى سلوك در پس، است، نزديكتر بطون

 سیر چون باطنه، اسماء آن، از پس كند، تجلّى ظاهره

  إلى الكثرة من سالك

  275:   ص الصالةآداب                         

 محضه باطنه اسماء به شودمى منتهى تا باشد،مى الوحدة

 مالكیّت، به تجلّى در پس،. است آنها از «مالك» اسم كه

 كلّى فناى و شود مضمحل شهادت و غیب عالم كثرات

 به كثرت حجب از چون و. دهد دست مطلق حضور و

 مشاهده به و يافت تخلّص الهیّه سلطنت و وحدت ظهور

 ايّاك و كند حضوريه مخاطبه گرديد، نائل حضوريّه

 . گويد نعبد
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 مذكور شريفه سوره در نیز سايرين سیر دايره تمام پس

 جمیع رفع تا طبیعت عالم حجب آخرين از: است

 و. مطلق حضور دادن دست و نورانیّه و ظلمانیّه حجب

. است او ساعت قیام و سالك كبراى قیامت حضور اين

 مَن وَ السَّمواتِ فی مَنْ فَصَعِقَشريفه آيه در شايد و

 اين «مستثنى» از مقصود»«68: 39 اللَّه شاءَ مَنْ اال االرضِ

 صور نفخ از قبل آنها براى كه باشد سلوك اهل از نوع

 محتمالت از يكى شايد و. شده حاصل محو و صعق كلّى،

 »«كهاتین السّاعة و انا:فرمودند كه خدا رسول فرمايش

 - خود شريفه سبّابه دو بین فرمودند جمع و -

 . باشد معنى همین

 ادبى تنبیه

 «دين» شده، نقل آنها از يا ديديم، كه متداوله تفاسیر در

 نیز لغت كتب در و. انددانسته حساب و جزا معناى به را

 استشهاد عرب شعراء قول به و شده، ذكر معنى اين به
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 و.»« تدان تدين ما بانّك اعلم و: شاعر قول مثل شده

 العدوان، سوى يبق لم و: ربیعة بن شهل به منسوب قول

  و.»« دانوا كما دنّاهم

  276:   ص الصالةآداب                         

 همین به نیز است، الهیّه اسماء از كه ،«ديّان» اندگفته

 و. باشد حقّه شريعت «دين» از مراد شايد و. است معنى

 حقايق و گردد ظاهر دين آثار قیامت روز در چون

 روز» را روز آن جهت اين از افتد، بیرون پرده از دينیّه

 زيرا است، «دنیا روز» امروز چنانچه گفت، بايد «دين

 ظاهر دين حقیقیّه صورت و است دنیا آثار ظهور روز كه

 كه است تعالى خداى قول شبیه اين و. نیست

 : فرمايدمى

 حق كه است ايّامى آن و »«،5: 14 اللَّه بِايّامِ ذَكِّرْهُمْ وَ

 قیامت روز و. كند رفتار قومى با سلطنت و قهر به تعالى

 كه زيرا است، «الدّين يوم» هم و است «اللّه يوم» هم
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 خدا دين حقیقت بروز روز و الهیّه سلطنت ظهور روز

 . است

 عزيز اى بدان5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ وَ نَعْبُدُ ايّاكَ:تعالى قوله

 و محامد تمام معرفت طريق در سالك بنده چون كه

 و قبض و دانست حق مقدّس ذات به مختص را مدايح

 آخر و اول در را امور ازمّه و دانست او از را وجود بسط

 و ذات توحید و دانست او مالكیّت يد به منتهى و مبدأ و

 را استعانت و عبادت حصر نمود، تجلّى قلبش در افعال

 خاضع كرها و طوعا را تحقّق دار جمیع و كند حق به

 اعانت تا نبیند قادرى تحقّق دار در و بیند مقدّس ذات

 ظاهر اهل از بعضى كه اين و. دهد نسبت او به را

 استعانت حصر و است حقیقى عبادت حصر اندگفته

 شودمى نیز حق غیر به استعانت كه زيرا - نیست حقیقى

 التَّقْوى وَ البِرِّ عَلَى تَعاوَنوُا:فرمايد نیز شريف قرآن در و

 نیز و»«45: 2 الصَّلوة و بِالصَّبْرِ اسْتَعینوُا:فرمايدمى و»«2: 5

 هدى ائمّه و اكرم نبىّ سیره كه بالضّرورة است معلوم
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 غیر از استعانت بر مسلمین و آنها اصحاب و السالم علیهم

 و دابّه به استعانت مثل مباحه، امور غالب در بوده حق

 - ذلك غیر و اجیر و رسول و رفیق و زوجه و خادم

 از كه كسى اما و. ظاهر اهل اسلوب با است كالمى

  و دارد اطالع تعالى حق فعلى توحید

  277:   ص الصالةآداب                         

 ال و بیندمى تعالى حق فاعلیّت صورت را وجود نظام

 بصیرت چشم با يافته، عیانا يا برهانا يا را الوجود فی مؤثّر

 و داند حقیقى حصر نیز را استعانت حصر نورانى قلب و

 بنا و. داند حق اعانت صورت را موجودات ديگر اعانت

 وجهى نیز تعالى حق به محامد اختصاص ها،اين گفته به

 مسلك اين بنابر - موجودات ديگر براى كه زيرا ندارد،

 اليق كه است كمالى و جمال و اختیارات و تصرّفات -

 ديگر خلق و رزق و اماته و احیاء بلكه حمدند، و مدح

 نظر در امور اين و. است خلق و حقّ بین مشترك امور

 خفى شرك به امور اين از روايات در و شرك، اللّه اهل
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 ماندن ياد براى انگشترى اداره چنانچه شده، تعبیر

.»« است شده محسوب خفى شرك از چیزى،

 متفرّعات از5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ وَ نَعْبُدُ بالجمله،ايّاكَ

 و. است حقیقى توحید به اشاره كه است، للّه الحمد

 قلب و ننموده جلوه او قلب در توحید حقیقت كه كسى

 او5: 1 نَعْبد ننموده،ايّاك پاك شرك مطلق از را

 نتواند حق به را استعانت و عبادت حصر و ندارد، حقیقت

 چون و. بود نخواهد خواه خدا و بین خدا و نمود،

 از آن، جلوه اندازه به نمود، جلوه قلب در توحید

 آنجا تا شود متعلّق حقّ قدس عزّ به و منصرف موجودات

 نستعین اياك و نعبد اياكاللّه اسم به كه كند مشاهده كه

 على اثنیت كما أنتحقايق از بعضى و شود، واقع5: 1

 »«نفسك

 . كند تجلى قلب در

 اشراقى تنبیه
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 از عدول نكته است شده معلوم رساله اين بیانات از

 محسّنات از يكى خود گرچه اين و. خطاب به غیبت

 بلغاء و فصحاء كالم در كه است بالغت مزيّتهاى و كالم

 به حالى از التفات خود و كالم، حسن موجب و بسیار

  حالى

  278:   ص الصالةآداب                         

 او روح به تازه نشاطى و كند مخاطب از سئامت رفع

 و قدس حضرت به وصول معراج نماز چون ولى بخشد،

 شريفه سوره اين در است، انس مقام حصول مرقاة

. دهدمى را عرفانى مسافرت و روحانى ترقّى اين دستور

 ظلمانیّه حجب در اللّه إلى سلوك اول در بنده چون و

 است، محجوب و محبوس غیب عالم نورانیّه و طبع عالم

 سلوك قدم به است حجب اين از خروج اللّه إلى سفر و

 بیت از رجوع اللّه إلى مهاجرت حقیقت در و معنوى،

 رفض و كثرات، ترك و اللّه الى است خلق بیت و نفس

 و خلق از غیبت و توحیدات حصول و غیريّت غبار
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 يَوْمِ مالِكِشريفه آيه در چون و است، الرّب لدى حضور

 نور سطوع تحت در منطوى را كثرات4: 1 الدّين

 حضور و كثرت از محو حالت ديد، قاهريّت و مالكیّت

 مشاهده و حضوريّه مخاطبه با و دهد دست حضرت در

 و خواهى خدا و كند عبوديّت تقديم جالل و جمال

 . برساند انس محفل و قدس محضر به را خود بینى خدا

 را مقصد اين تأديه «ايّاك» ضمیر با كه اين نكته شايد و

 است ذات به راجع ضمیر اين كه باشد آن براى كند،مى

 اين در است ممكن را سالك پس، الكثرات، فیه مضمحال

 و اسماء كثرت از و دهد دست ذاتى توحید حالت مقام

 حجب بى ذات حضرت قلب وجهه و منصرف نیز صفات

 امام كه است توحید كمال آن اين و. شود كثرات

 سر و عاشقان پیشواى و عارفان حلقه سر و موحّدان

 اللّه صلوات المؤمنین امیر محبوبان، و مجذوبان سلسله

 نفى التّوحید كمال و:فرمايد المعصومین اوالده و علیه

 .»«عنه الصّفات
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 اين و است، كثرت و غیريّت وجهه را صفت كه زيرا

 توحید سرائر از - اسمائى كثرت لو و - كثرت به توجّه

 آدم خطیئه سرّ شايد لهذا و است، بعید تجريد حقايق و

 شجره روح كه است اسمائى كثرت به توجّه السالم علیه

 . است منهیّه

  279:   ص الصالةآداب                         

 عرفانى تحقیق

 صیغه به نستعین و نعبد ذكر نكته در ظاهر اهل كه بدان

 نكاتى است، واحد عابد كه آن با الغیر، مع متكلّم

 . اندگفته

 رسیده نظر به شرعیّه اىحیله را عابد كه آن جمله آن از

. افتد تعالى حق درگاه مقبول عبادتش آن وسیله به كه

 ساير عبادت ضمن در را خود عبادت كه است آن آن، و

 حقّ كه اولیاء از كمّل است آنها جمله از كه مخلوق،

 بارگاه تقديم فرمايد،مى قبول را آنها عبادت تعالى
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 او عبادت وسیله اين به تا كند رحمت دستگاه و قدس

 كه نیست كريم عادت از كه زيرا شود، قبول ضمنا نیز

 . كند صفقه تبعّض

 به امر اول در نماز تشريع چون كه آن جمله آن از و

 . شده ادا جمع لفظ به جهت اين از بوده جماعت

 آن، از كه گفتیم اىنكته اقامه و اذان جملى سرّ در ما و

 كه است آن آن و. شودمى اىاندازه تا سرّ اين كشف

 براى است سالك ملكوتیّه و ملكیّه قواى اعالن اذان

 در است آنها پاداشتن به اقامه و محضر، در حضور

 در را خود ملكوتیّه و ملكیّه قواى سالك چون و. حضور

 سمت به است آنها پیشواى كه قلب و نمود حاضر محضر

 والمؤمن الصّالة قامت قد - ف خاست پاى به امامت

 »«جماعة، وحده

 اين واسطه به ،تمام6: 1 واهدنا5: 1 ونستعین5: 1 نعبدپس

 و روايات در و. است قدس محضر در حاضره جمعیت
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 سر كه طهارت، و عصمت بیت اهل از صادره ادعیه

 . است شده معنى اين به اشاره شهودند، و عرفان چشمه

 كه است آن رسد،مى نويسنده نظر به كه ديگر وجه و

 هر از را اثنیه و محامد جمیع للّه الحمد در سالك چون

 مخصوص و مقصور ملكوت، و ملك در جويى ثنا و حامد

 برهان ائمّه مدارك در نیز و نمود، حق مقدّس ذات به

  و

  280:   ص الصالةآداب                         

 دائره تمام كه پیوسته ظهور به عرفان اصحاب قلوب

 حیوة - قضیضها و قضّها و ملكوتها و بملكها - وجود

 و حامد و دارند انسانى بل حیوانى ادراكى شعورى

 فطرت در و ادراكند و استشعار روى از تعالى حق مسبّح

 در خضوع - انسانى نوع خصوصا - موجودات تمام

 ناصیّه و ثبت االطالق على جمیل و كامل مقدّس پیشگاه

 قرآن در چنانچه است، خاك بر قدسش آستانه در آنها
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 ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ يُسَبِّحُ اال ءٍشَىْ مِنْ انْ وَ:فرمايد شريف

 اخبار و شريفه آيات ديگر و»«44: 17 تَسْبیحَهُمْ تَفْقَهوُنَ

 مؤيّد است الهیّه لطیفه اين از مشحون كه معصومین

 به اللّه إلى سالك چون پس است، متین حكمى برهان

 عرفانى مشاهده يا ايمانى ذوق يا برهانى استدالل قدم

 دريابد هست كه مقامى هر در دريافت، را حقیقت اين

 معبود عابد شهود و غیب سكنه و وجود ذرّات جمیع كه

 با پس، طلبكارند، را خود آرنده پديد و االطالق على

 همه در موجودات جمیع كه كند اظهار جمع صیغه

 تعالى حق مقدس ذات عبادت خود سكنات و حركات

 . جويند استعانت او از و كنند

 نكتة و تنبیه

 نَسْتَعین ايّاكَ برو5َ: 1 نَعْبُدُ ايّاكَتقديم وجه در كه بدان

 عبادت در «استعانت» بايد قاعده حسب به كه آن ،با5: 1

 بر «عبادت» كه اندگفته باشد، «عبادت» خود بر مقدّم

 بى اعانت گاهى و ،«اعانت» بر نه شده مقدّم «استعانت»

http://www.i20.ir/


576 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 هستند، مرتبط هم به دو اين چون نیز و. شود استعانت

 حقّى قضیت: يقال كما نكند، فرقى تأخیر و تقديم در

 نیز و.»« حقّى فقضیت إلىّ احسنت و. إلىّ فاحسنت

 و. واقعه عبادت نه است مستأنفه عبادت براى استعانت

 . نیست پوشیده ذوق ارباب بر وجوه اين برودت

  281:   ص الصالةآداب                         

 به تعالى حق به استعانت حصر كه باشد آن نكته شايد و

 عبادت، حصر از است متأخّر اللّه إلى سلوك مقام حسب

 و عبادت در موحّدين از بسیارى كه است واضح چنانچه

 حصر و مشركند استعانت در حق، به را عبادت حاصرين

 نقل تفسیر ارباب بعض از چنانچه نكنند، حق به استعانت

 در حصر پس،. نیست حقیقى استعانت حصر كه نموديم

 موحّدين مقامات اوائل از متعارف، معنى به عبادت،

 . مطلقا است حق غیر ترك استعانت حصر و است،
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 استعانت فقط «استعانت» از مقصود كه نباشد پوشیده و

 و است، امور مطلق در استعانت بلكه نیست عبادت در

 على تامّ اقبال و كثرات ترك و اسباب رفض از پس اين

 خواهى حق «عبادت» حصر ديگر، عبارت به و. است اللّه

 حصر و است، غیر طلب ترك و است طلبى حق و

 ترك و. است غیر رؤيت ترك و بینى حق «استعانت»

 از مؤخّر سالكین، منازل و عارفین مقامات در غیر، رؤيت

 . است غیر طلب ترك

 عرفانیة فائدة

 به «استعانت» و «عبادت» حصر كه سالك عبد اى بدان

 سالكین كامله مدارج و موحّدين مقامات از نیز حق

 و توحید با منافى كه است دعوى آن در كه زيرا نیست،

 مستعین و معبود و عابد و عبادت رؤيت بلكه است، تجريد

 توحید در و. است توحید با منافى استعانت و به مستعان و

 كثرات اين كند، جلوه سالك قلب به كه حقیقى

 . است مضمحل امور اين رؤيت و مستهلك
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 صحو مقام و آمده خود به غیبیّه جذبه از كه كسانى بلى،

 زيرا. نیست آنها حجاب كثرت شده، حاصل آنها براى

 : اندطايفه چند مردم كه

 در رفته فرو بیچارگان ما چون محجوبانند، گروهى

 . طبیعت ظلمانى حجب

 سوى به مهاجر و اللّه إلى مسافر كه سالكانند، گروهى و

 . قدسند بارگاه

 اشتغال و خارج كثرت حجب از كه واصالنند، گروهى و

 آنها براى از و محجوبند، و غافل خلق از و دارند حق به

  حاصل مطلق محو و كلى صعق

  282:   ص الصالةآداب                         

 . شده

 سمت كه هستند، الخلق إلى راجعان گروه يك و

 اوصیاء و عظام انبیاء چون دارند، هادويّت و مكمّلیّت

 واقع كثرت در كه آن با طايفه اين و. السالم علیهم آنها
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 از و نیست آنها حجاب كثرت مشغولند، خلق ارشاد به و

 . است برزخیّت مقام آنها براى

 حاالت حسب به5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ و نَعْبُدُ ايّاكَاين بنابر

 صرف محجوبان ما از پس،: كندمى فرق طوايف اين

 پیدا خود حجاب بر تنبّه اگر پس،. است صورت و ادّعا

 از كه اىاندازه هر به دريابیم، را خود نقصان و كنیم

 و كند پیدا نورانیّت ما عبادت شويم، مطّلع خود نقصان

 . شود تعالى حق عنايت مورد

 حقیقت به نزديك سلوك قدم اندازه به سالكان از و

 و است، حقیقت حق رؤيت به نسبت واصالن از و. است

 عادت بر جرى و صورت صرف كثرت رؤيت به نسبت

 آنها نه پس است، حقیقت صرف كامالن از و. است

 . خلقى حجاب نه و دارند حقّى حجاب

 ايمانى ايقاظ
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 طبیعت عالم غلیظ حجب اين در تا ما كه عزيز اى بدان

 كنیممى آن لذائذ و دنیا تعمیر در وقت صرف و هستیم

 تمام باشیم،مى غافل او فكر و ذكر و تعالى حق از و

 در نه - است حقیقت بى ما قرائات و اذكار و عبادات

 نه و كنیم، منحصر حق به توانیممى را محامد للّه الحمد

 حقیقت از راهى5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ وَ نَعْبُدُ درايّاكَ

 تعالى حق محضر در مغز بى دعاوى اين با بلكه پويیم،مى

 رسوا معصومین اولیاء و مرسلین انبیاء و مقربین مالئكه و

 مشحون قالش و حال زبان كه كسى. هستیم شكسته سر و

 و گويد؟ للّه الحمد طور چه است، دنیا اهل مدح به

 آن در الهیّت از بويى و طبیعى قلبش وجهه كه كسى

 ايّاكَزبان چه با است، خلق به اتكالش و اعتماد و نیست

 اين مرد اگر پس گويد؟5: 1 نَسْتَعین ايّاكَ وَ نَعْبُدُ

 تفكّر و تذكّر شدّت با و زن كمر به همّت دامن میدانى،

 اوائل در مخلوق، فقر و عجز و ذلّت و حقّ عظمت در

  رساله اين خالل در كه را لطايف و حقايق اين امر
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 283:   ص الصالةآداب                         

 ذكر به را خود دل و برسان خود قلب به شد مذكور

 قلبت شامّه به توحید از بويى تا كن زنده تعالى حق

 پیدا معرفت اهل نماز به راهى غیبى مدد با و برسد،

 . كنى

 نصب را خود نقص اقل ال نیستى، میدان اين مرد اگر و

 از و كن، توجّه خود عجز و ذلّت به و كن خود العین

 دعوى از و كن امر به قیام شرمسارى و خجلت روى

 لطايف به كه را شريفه آيات اين و كن، حذر عبوديّت

 صرف يا و بخوان، كمّل زبان از يا نیستى متحقّق آن

 باطل دعوى اقال كه باشد نظرت در قرآن صورت قرائت

 . نكنى كاذب ادعاى و

 فقهى فرع

 ايّاكَ وَ نَعْبُدُ ايّاكَمثل در را انشاء قصد فقهاء از بعضى

 با منافى آنكه گمان به اند،ندانسته جايز ،مثال،5: 1 نَسْتَعین
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 ديگرى كالم نقل قرائت كه زيرا است، قرائت و قرآنیّت

 چنانچه كه زيرا نیست، وجهى را كالم اين و. است

 كند، را كسى مدح مثال خود كالم به انسان است ممكن

 شعر با اگر مثال،. كند مدح ديگران كالم به است ممكن

 مدح ما كه كندمى صدق نموديم، را كسى مدح حافظ

 پس،. خوانديم حافظ شعر كه كندمى صدق و كرديم

 را محامد تمام حقیقتا2: 1 العالَمِین رَبِّ للَّه باالْحَمْدُ اگر

 را عبادت قصر5: 1 نَعْبُدُ باايّاكَ و نمائیم انشاء حق براى

 حمد خدا كالم با كه كندمى صدق كنیم، انشاء حق به

 بلكه. نموديم عبادت قصر خدا كالم با و نموديم را او

 مخالف كند تجريد انشائى معنى از را كالم كسى اگر

 اگر بلى،. است باطل قرائتش نگويیم اگر است، احتیاط

 قرائت بلكه گیرد ياد نیست الزم نداند، را آن معنى كسى

 . كندمى كفايت - المعنى من بمالها - صورت

 كندمى انشاء قارى كه اين به اشاره شريفه روايات در و

 فاذا:فرمايدمى كه است قدسى حديث در چنانچه دارد،
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: 1 «الرَّحیم الرَّحْمنِ اللَّه بِسْمِ:»صلوته فی العبد اى قال

: 1 «للّه الحمد:»قال اذا و. عبدى ذكرنى: اللّه ،يقول1

 :اللّه ،يقول2

 ...»«عبدى حمدنى

  نباشد، عبد طرف از «حمد» و «تسمیه» انشاء تا و الخ

  284:   ص الصالةآداب                         

 معراج احاديث در و. ندارد معنى «حمدنى» و «ذكرنى»

 : فرمايدمى كه است

 .»«باسمى فسمّ وصلت، اآلن

 الدِّينِ يَوْم درمالِكِ( ع) هدى ائمّه براى كه حاالتى از و

 بعضى كردن تكرار و داد،مى دست5: 1 نَعْبُدُ وَايّاك4َ: 1

 نه نمودند،مى انشاء كه شود معلوم را، آيات اين آنها از

 اال اله الان يشهد اسمعیلقبیل از بوده قرائت صرف

 .»«اللّه
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 همین مهماتش از يكى اللّه اهل نماز مراتب اختالف و

 از اىشمّه به چنانچه است، آنها قرائت مراتب اختالف

 كه آن مگر نشود متحقّق اين و. رفت اشارت سابقا آن

 معنى اين بر شواهد و. باشد اذكار و قرائت منشئ قارى

 كالم با معانى اين انشاء جواز بالجمله،. است اين از بیش

 . است اشكال بى الهى

 فائدة

 تذلّل و خضوع، غايت معناى به لغت اهل را «عبادت»

 خضوع مراتب اعلى عبادت چون اندگفته و اند،دانسته

 مراتب اعلى كه كسى براى مگر نیست اليق پس است،

 و دارد، را احسان و نعم مراتب اعظم و كمال و وجود

 شايد و. است شرك حق غیر عبادت جهت اين از

 و «پرستش» معناى به فارسى در كه - «عبادت»

 كه معنى اين از بیش حقیقتش در - است «بندگى»

 براى خضوع از است عبارت آن و باشد، مأخوذ اندگفته

 خضوع از طور اين جهت، اين از و. خداوند و خالق
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 و نظیر يا خداوند، و اله را معبود اتّخاذ با است مالزم

 حق غیر عبادت جهت، اين از و مثال، او، مظهر و شبیه

 اين بدون خضوع مطلق اما و. است كفر و شرك تعالى

 غايت به لو و - تكلّفا لو و - معنى اين به تجزّم يا اعتقاد

 بعضى گرچه شود،نمى شرك و كفر اسباب برسد خضوع

 گذاشتن خاك به پیشانى مثل باشد، حرام آن انواع

  گرچه اين و. خضوع براى

  285:   ص الصالةآداب                         

 على شرعا است ممنوع ولى نیست، پرستش و عبادت

 بزرگان از مذاهب صاحبان كه احتراماتى پس. الظاهر

 بندگانى آنها كه آن به اعتقاد با كنندمى خود مذهب

 در - هستند تعالى حق به محتاج چیز همه در كه هستند

 با كه هستند صالحى عباد و - آن كمال و وجود اصل

 به نیستند، خود حیوة و موت و ضرّ و نفع مالك كه آن

 تعالى حق عنايات مورد و درگاه مقرّب عبوديّت واسطه

 كفر و شرك شائبه وجه هیچ به اويند، عطیّات وسیله و
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 حبّ» و او احترام خدا خاصان احترام و نیست، آن در

 اشهد طوايف بین در و.»« «خداست حبّ خدا خاصان

 بیت اهل بركت به كه اىطايفه شهیدا به كفى و باللّه

 طوايف جمیع از حكمت و علم خزّان و عصمت و وحى

 تعالى حق تنزيه و تقديس و توحید در بشرى عائله

 اصول كتب كه است، عشرى اثنى شیعه طايفه ممتازند،

 كتاب و كافى اصول شريف كتاب مثل - آنها عقايد

 خطب و - علیه اللّه رضوان صدوق شیخ توحید شريف

 حق تقديس و توحید در كه آنها، معصومین ائمّه ادعیه و

 شده، صادر تنزيل و وحى معادن آن از عال و جلّ

 سابقه بشر در علومى چنین كه دهدمى آن بر شهادت

 تنزيه و تقديس آنها مثل كس هیچ را تعالى حق و نداشته

 شريف قرآن و الهى وحى مقدس كتاب از پس ننموده

 . شده نگاشته قدرت يد به كه

 ائمّه چنین از اعصار و امصار جمیع در شیعه كه معذلك

 به و نمودند تبعیّت موحّدين، منزّهین معصومین هداى
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 توحید و تنزيه و شناخته را حق آنها روشن برهانهاى

 كتب و عقايد از آنها الحاد كه طوايف، از بعضى نمودند،

 و مفتوح هااين بر را لعن و طعن باب است، معلوم آنها

 بیت اهل تابعین اندداشته كه باطنى نصب واسطه به

 . نمودند منسوب كفر و شرك به را عصمت

 ندارد ارزشى چه گر حكمت و معرفت بازار در اين و

 عوام و ناقص مردم كه است اين اشمفسده چون ولى

 شقاوت و جهل به و دور علم معادن از را خبر بى جاهل

 كه بشر نوع به است بزرگى جنايت دهد،مى سوق

  هیچ به آن جبران

  286:   ص الصالةآداب                         

 حسب به كه است جهت اين از و. نیست ممكن وجه

 قاصر جمعیّت اين گناه و جنايت شرعیّه و عقلیّه موازين

 براى كه است انصافهايى بى آن گردن به بیچاره جاهل

 الهیّه احكام و معارف نشر از مانع روزه چند خیالى منافع
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 و گرديدند، بشر نوع بدبختى و شقاوت باعث و شدند

 باطل و ضايع را البشر خیر حضرت زحمات جمیع

 مردم روى به را تنزيل و وحى خاندان باب و نمودند،

 . الیما عذابا عذّبهم و وبیال لعنا العنهم اللّهمّ. بستند

 اى بدان الخ6: 1... الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهدِنَا:تعالى قوله

 كیفیّت به اشاره «حمد» شريفه سوره در چون كه عزيز

: 1 نَعبُدُ تاايّاكَ و است ارتیاض و معرفت ارباب سلوك

 است، الحقّ إلى الخلق من سلوك كیفیت تمام5

 از و صفاتیّه تجلیّات به افعالیّه تجلّیات از سالك چنانچه

 و نورانیّه حجب از و نمود ترقّى ذاتیّه تجلّیات به آن

 گرديد، واصل مشاهده و حضور مقام به و خارج ظلمانیّه

 و. داد رخ كلّى استهالك و حاصل تامّ فناى مرتبه پس

 و عبوديّت افق غروب به شد تمام اللّه إلى سیر چون

 در ،پس4: 1 الدّين يَوْمِ درمالِكِ مالكیّت سلطنت طلوع

 دهد رخ استقرارى و تمكّن حالت سلوك، اين منتهاى

 به توجه و شود حاصل صحو مقام و آيد خود به سالك و
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 حال عكس به حق، به توجّه تبع به لكن و كند، خود مقام

. بود خلق به توجّه تبع حقّ به توجّه كه اللّه إلى رجوع

 حجاب در اللّه إلى سلوك حال در ديگر، عبارت به و

 فناى مرتبه از رجوع از پس و ديد،مى را حق خلقى

 حق نور در شد، حاصل4: 1 الدّين يَوْمِ درمالِكِ كه كلى

: 1 نَعْبُدُ ايّاكَجهت اين از و كند،مى مشاهده را خلق

 ذات بر خطاب «كاف» و «ايّا» ضمیر تقديم به گويد5

 است ممكن را حال اين چون و. خود عبادت و خود

 ثبات است، متصوّر نیز مقام اين در لغزش و نباشد ثباتى

 اى، اهدنا قوله به كند طلب تعالى حق از را خود لزوم و

 . است شده تفسیر چنانچه - الزمنا

 كه تفسیر اين و شد ذكر كه مقام اين كه دانست بايد و

 اول مقام كه است، معرفت اهل از كمّل براى شد، بیان

 حق اللّه، الى سیر از رجوع مقام در كه است آن آنها

  حالت آنها كمال مقام و شود، خلق از آنها حجاب تعالى

  287:   ص الصالةآداب                         
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 - شود حق حجاب خلق نه كه است كبرى برزخیّت

 چون - شود خلق حجاب حق نه و - محجوبان ما چون

 «مستقیم صراط» پس. مجذوب فانیان و مشتاق واصالن

 النّشأتین بین متوسّط برزخیّت حالت اين از عبارت آنها

 ازالَّذَينَ مقصود اين، بنابر و. است حق صراط كه است

 با تعالى حق كه هستند كسانى همین7: 1 عَلَیْهِم انْعَمْتَ

 استعداد تقدير علمیّه حضرت در «اقدس فیض» به تجلّى

 خود مملكت به را آنها كلّى فناء از پس و فرموده، را آنها

 - تفسیر اين بنابر - عَلَیْهِم مَغْضوبِ و. نموده ارجاع

 . حضرتند در فانیان ضالّین و وصولند از قبل محجوبان

 امور اين اند،نشده سلوك وارد اگر پس كمّل، غیر اما و

 ظاهر صراط آنها «صراط» و ندارد، صحّتى آنها درباره

 صراط» است شده تفسیر جهت اين از و است، شريعت

 اهل از اگر و. آن امثال و «اسالم» و «دين» به «مستقیم

 صراط» از و نمايى،راه «هدايت» از مقصود سلوكند،

 راه آن كه است، اللّه إلى وصول راه نزديكتر «مستقیم
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 است شده تفسیر چنانچه است، او بیت اهل و اللّه رسول

 الصلوة علیهم المؤمنین امیر و هدى ائمه و خدا رسول به

 خدا رسول كه است حديث در چنانچه و. السالم و

 خطوطى آن اطراف در و كشیدند مستقیم خطى

 من از مستقیم وسط خط اين: »فرمودند و كشیدند

 تعالى خداى كه «وسط امّت» شايد و.«»« است

 قول به وسطیّت»«143: 2 وَسَطا امَّةً جَعَلْناكُمْ:فرموده

 وسطیّت جمله آن از كه باشد، معانى جمیع به و مطلق

 كبرى برزخیّت مقام كه است روحیّه كماالت و معارف

 دارد اختصاص مقام اين لهذا و است، عظمى وسطیّت و

 وارد روايت در جهت، اين از و. اللّه اولیاء از كمّل به

 السالم علیهم هدى ائمّه آيه اين از مقصود كه شده

 بن يزيد به السالم علیه باقر حضرت چنانچه هستند،

  عجلى معاويه
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 بر خدا شهداء مايیم و وسط، امّت مايیم: »فرمايدمى

 رجوع ما سوى به: »فرمايد ديگر روايت در و.«»« خلق

 حديث اين در و.«»« مقصّر شود ملحق ما به و غالى كند

 . است فرموده شد ذكر آنچه به اشاره

 عرفانى اشراق و اشراقى تنبیه

 تعالى و تبارك حق كه حقیقت و حقّ طالب اى بدان

 به را شهود و غیب مظاهر و وجود نظام خلقت چون

 صفات و اسماء حضرت در معروفیّت به ذاتى حبّ حسب

 مخفیّا، كنزا كنتشريف حديث مقتضاى به - فرموده

 »«اعرف لكى الخلق فخلقت اعرف، ان فاحببت

 جبلّى عشق و ذاتى حبّ موجودات تمام فطرت در -

 آتش و الهیّه جذبه آن به كه فرموده، ابداع و ايداع

 عاشق و طالب و مطلق كمال به متوجّه ربّانى عشق

 آنها از يك هر براى و. باشندمى االطالق على جمیل

 وصول طريق نور آن به كه داده قرار الهى فطرى نورى
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 رفرف يكى نور، و نار اين و. دريابند را مقصود و مقصد به

 و «براق» شايد و - است عروج براق يكى و وصول،

 اين رقیقه آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول «رفرف»

 لهذا و - بوده حقیقت اين ملكیّه متمثّله صورت و لطیفه

 . شده نازل است، عالم اين باطن كه بهشت، از

 و تعیّنات مراتب در اندشده نازل موجودات چون و

 عظمته، جلّت محبوب جمیل جمال از اندشده محجوب

 تعیّنات حجب از را آنها نور و نار اين با تعالى حق

 كه «هادى» مبارك اسم با نورانیّه انّیّات و ظلمانیّه

 به طرق اقرب به و كند، خارج است رقايق اين حقیقت

 نور آن پس، برساند، خود محبوب جوار و حقیقى مقصد

 سلوك و الهى «توفیق» نار آن و تعالى، حق «هدايت»

  به

  289:   ص الصالةآداب                         

http://www.i20.ir/


594 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 آن بر تعالى حق و است «مستقیم صراط» اقرب طريق

 اين و هدايت اين به اشاره شايد و. است مستقیم صراط

 آخِذٌ هُوَ اال دابَّةٍ مِنْ ماشريفه آيه باشد مقصد اين و سیر

 چنانچه »«،56: 11 مُسْتَقیم صِراطٍ عَلى رَبِّى انَّ بِناصِیَتِها

 . است ظاهر معرفت اهل براى

 خاص صراطى را موجودات از يك هر كه دانست بايد و

 إلى الطّرق و:است مخصوص هدايتى و نور و خود به

 .»«الخاليق انفاس بعدد اللّه

 وجود هر در و ظلمانى است حجابى تعیّن هر در چون و

 و تعیّنات مجمع انسان و نورانى، است حجابى انّیّت و

 از است موجودات محجوبترين است، وجودات جامع

 ثُمَّكريمه آيه باشد معنى اين به اشاره شايد و. تعالى حق

 صراط جهت، اين از و.»« 5: 95 سافِلین اسْفَلَ رَدَدْناهُ

 چون نیز و. است صراطها ترظلمانى و ترطوالنى انسانى

 و ظاهر كه است، اعظم اللّه اسم حضرت انسان «ربّ»

 اسماء باالخره و قهر و رحمت و آخر و اول و باطن
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 انسان خود براى از است، السّواء على او به نسبت متقابله

 و شود، حاصل كبرى برزخیّت مقام بايد سیر منتهاى در

 . است صراطها همه از ادقّ او صراط جهت اين از

 ايمانى تنبیه

 هدايت براى از گرديد، معلوم و شد ذكر كه طورى به

 إلى سالكین سلوك مراتب و سايرين سیر انواع حسب به

 اشاره اجمال طريق به ما و. است مراتبى و مقامات اللّه

 صراط» ضمن، در تا كنیممى آن مقامات بعض به

 كه ،«مفرّطین صراط» و «مفرطین صراط» و «مستقیم

 يك هر حسب به باشند،مى «ضالّین» و «علیهم مغضوب»

 . گردد معلوم مراتب از

 در آن به اشاره چنانچه است، فطرى هدايت نور اول،

 . شد سابق تنبیه

 است عبارت «مستقیم صراط» هدايت، از مرتبه اين در و

  بى اللّه إلى سلوك از
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 اللّه إلى سلوك يا و ملكوتى، يا ملكى حجب به احتجاب

 يا قلبیّه، معاصى يا قالبیّه معاصى حجب به احتجاب بى

 يا و غلوّ حجب به احتجاب بى است اللّه إلى سلوك

 حجب به احتجاب بى است اللّه إلى سلوك يا و تقصیر،

 احتجاب بى است اللّه إلى سلوك يا و ظلمانیّه، يا نورانیّه

 يَهْدى وَ يَشاءُ مَنْ شايديُضِلُّ و. كثرت يا وحدت حجب به

 و هدايت از مرتبه اين به اشاره»«8: 35 يَشاء مَنْ

 مرتبه ما نزد كه قدر، حضرت در كه باشد احتجابات

 تقدير است، ثابته اعیان حضرات به تجلّى به واحديّت

 نطاق از بلكه رساله اين حوصله از آن تفصیل و. شده

 من سترّ و اللّه سرّ من سرّ هو و. است خارج بیان و تحرير

 مقابل در و. است قرآن نور به هدايت دوم،.»« اللّه ستر

 ظاهر به وقوف يا و است، آن معرفت از تقصیر و غلوّ آن،

 علوم ظاهر اهل بعضى چنانچه است، باطن به وقوف و

 مفاهیم و عامیّه عرفیّه معانى همان از عبارت را قرآن
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 در تدبّر و تفكّر عقیده همین به و دانند،مى وضعیّه سوقیّه

 كه نورانیّه صحیفه اين از آنها استفاده و نكنند، قرآن

 است قالبیّه و قلبیّه و جسمیّه و روحیّه سعادات متكفّل

 آن و است، ظاهريّه صوريّه دستورات همان به منحصر

 آن تذكّر و تدبّر كه آن بر كند داللت كه آياتى همه

 ابوابى فتح قرآن نور به استناره از و است راجح يا الزم

 براى قرآن گويى اندازند، پشت پس شود، معرفت از

 حیوانیّت مقام تأكید و حیوانیّه مستلذّات و دنیا به دعوت

 . است شده نازل بهیمیّه شهوات و

 و قرآن ظاهر از خود گمان به باطن اهل بعضى و

 محضر آداب به تأدّب دستور كه آن، صوريّه دعوتهاى

 از غافل آنها و - است اللّه إلى سلوك كیفیّت و الهى

 و لعین ابلیس تلبیسات با و شوند منصرف - هستند آن

 خود خیال به و منحرف، قرآن ظاهر از بالسّوء امّاره نفس

 وصول راه كه آن با هستند، متشبّث آن باطنیّه علوم به

 . است ظاهر به تأدّب از باطن به
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 از و خارج اعتدال جادّه از دو هر طايفه دو اين پس،

 افراط به و محروم قرآنى مستقیم صراط به هدايت نور

 قیام بايد مدقّق عارف و محقّق عالم و. منسوبند تفريط و

 متأدّب معنوى و صورى ادبهاى به و كند باطن و ظاهر به

 كند،مى متنوّر قرآن نور به را ظاهر چنانچه - گردد

 نورانى آن تجريد و توحید و معارف انوار به نیز را باطن

 . كند

 صوريّه آداب به را قرآن قصر كه بدانند ظاهر اهل

 عقايد و اخالقیّه و عملیّه دستورات مشت يك و ظاهريّه

 حق نشناختن صفات، و اسماء و توحید باب در عامیّه

 بايد كه است، ختمیّه شريعت دانستن ناقص و قرآن

 عدل سنّت در آن ختمیّت اال و نشود تصوّر آن از اكمل

 و شرايع ختم شريعت چون پس. بود خواهد محال

 و خالق بین رابطه آخرين و نازله كتب ختم قرآن

 معارف و تجريد و توحید حقايق در بايد است، مخلوق
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 و شرايع و اديان ذاتى غايت و اصلى مقصد كه الهیّه،

 النّهايه منتهى و مراتب آخرين است، الهیّه نازله كتب

 عدل خالف كه شريعت در نقص اال و باشد، كمال اوج

 محالى خود اين و آيد، الزم است ربوبى لطف و الهى

 روى از دريا هفت با كه قبیح است عارى و فضیح است

 . باللّه العیاذ و نشود، شسته ننگش لكّه حقّه اديان

 غايت و اصلى مقصد به وصول كه بدانند باطن اهل و

 به تشبّث بى و نیست، باطن و ظاهر تطهیر جز حقیقى،

 بدون و رسید، نتوان باطن و لبّ به ظاهر، و صورت

 كرد، پیدا نتوان باطن به راه شريعت ظاهر لباس به تلبّس

 و است، شرايع باطن و ظاهر إبطال ظاهر ترك در پس،

 از اىشمّه ما و. است انس و جنّ شیطان تلبیسات از اين

 مذكور »«حديث اربعین شرح كتاب در را مطلب اين

 . داشتیم

 . است شريعت نور به هدايت سوم،
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 . است اسالم نور به هدايت چهارم،

 . است ايمان نور به هدايت پنجم،

  292:   ص الصالةآداب                         

 . است يقین نور به هدايت ششم،

 . است عرفان نور به هدايت هفتم،

 . است محبّت نور به هدايت هشتم،

 . است واليت نور به هدايت نهم،

 . است توحید و تجريد نور به هدايت دهم،

 تقصیر و غلوّ و تفريط و افراط طرف دو يك، هر براى و

 اشاره شايد و. است تطويل موجب آن تفصیل كه است،

 كافى شريف حديث باشد آن مراتب تمام يا آن بعض به

 ال الّذى االوسط النّمط محمّد، آل نحن،:فرمايدمى كه

 .»«التّالى يسبقنا ال و الغالى، يدركنا
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 االوسط النّمط االمّة هذه خیر:النّبوى الحديث وفی

 .»«الغالى الیهم يرجع و التّالى بهم يلحق

 

 عرفانى تنبیه

 و غیب عوالم موجودات از يك هر براى كه بدان

 مبدأ گرچه. است معادى و مبدأ آخرت و دنیا و شهادت

 مقدّس ذات چون لكن و است، الهیّه هويّت كلّ مرجع و

 تجلّى اسماء حجاب بى هو حیث من را عال و جلّ حق

 مقام اين حسب به و نیست، سافله يا عالیه موجودات بر

 ذاتیّه اسماء به متّصف و رسم و اسم بى است مقامى ال كه

 او با را موجودات از احدى و نیست افعالیّه و صفاتیّه و

 التّراب اين باشدنمى اختالطى و ارتباط و نیست تناسبى

 در را لطیفه اين تفصیل چنانچه - »«االرباب ربّ و

  »«الهداية مصباح
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 مقدّسش ذات مصدريّت و مبدئیّت پس - دادم مستقصى

 عین كه حال عین در اسم و است، اسمائیّه حجب در

 عوالم در تجلّى پس، هست، نیز او حجاب است مسمّى

 و است، آنها حجاب در و اسماء حسب به شهادت و غیب

 صفات و اسماء جلوه در را مقدّس ذات جهت اين از

 اهل را آنها تعیّنات كه علمیّه حضرت در است تجلّیاتى

 اسمى تجلّى هر اين، بنابر و. گويند «ثابته اعیان» معرفت

 اسمى هر و است، الزم ثابتى عین علمى حضرت در را

 مبدأ كه است مظهرى خارجیّه نشئه در علمى، تعیّن به را

 آن با مناسب كه است اسمى همان مظهر آن مرجع و

 به كثرت عالم از موجودات از يك هر رجوع و است،

 از عبارت است، آن مبدأ و مصدر كه اسمى آن غیب

 و سیر يك هر براى از پس، است، آن «مستقیم صراط»

 در مقدّر است مرجعى و مبدأ و مخصوص است صراطى

 صراطها و مظاهر اختالف و. كرها او طوعا علم حضرت

 . است اسماء حضرات و ظاهر اختالف به
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 جمع علّییّن، اعلى در انسان «تقويم» كه دانست بايد و

 مردود «سافلین اسفل» تا جهت همین به و است، اسمائى

 اعال» به و شروع «سافلین اسفل» از او «صراط» و شده

 حق كه است آنهايى صراط اين و. شود ختم «علّیّین

 نعمت آن كه مطلقه، نعمت به فرموده انعام آنها به تعالى

 الهیّه نعمتهاى باالترين كه است اسمائى جمع كمال

 منعم» و سعداء صراط چه ديگر، صراطهاى و. است

 نقصان قدر به باشد، اشقیاء صراطهاى چه و باشد «علیهم

 افراط طرف دو از يكى در داخل مطلق نعمت فیض از

 صراط فقط كامل انسان صراط پس. بود خواهد تفريط و

 باالصاله صراط اين و. است مطلق قول به «علیهم منعم»

 ديگر براى و است، ختمى نبىّ مقدّس ذات به مختص

 آن با كالم اين فهم و. است ثابت بالتبعیّه انبیاء و اولیاء

 حضرات فهم به محتاج است نبیّین ختم اكرم نبى كه

 مصباح رساله آن كفیل كه است، «اعیان» و «اسماء»

  الهداية
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 . الرّشاد سبیل إلى الهادى اللّه و. است

 افهام لزيادة كالم نقل

 الوثقى عروة رساله در سرّه قدّس بهائى جلیل شیخ

 آن از اجلّ گرچه سبحان خداى نعمتهاى و: »فرمايدمى

 حق چنانچه آيد در احصاء احاطه در كه است

 »«،18: 16 تُحْصُوها ال اللَّه نِعْمَة تَعُدُّوا انْ وَ:فرمايدمى

. اخرويّه و دنیويّه نعمتهاى: باشندمى جنس دو آنها لكن

 از يك هر و. كسبى يا است، موهبتى يا آنها از يك هر و

 هشت مجموع پس. جسمانى يا است، روحانى يا آنها

 : شود قسم

 افاضه و روح نفخ مثل روحانى، موهبتى دنیوى اول،

 . فهم و عقل

 قواى و اعضاء خلق مثل جسمانى، موهبتى دنیوى دوم،

 . آنها

http://www.i20.ir/


605 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 امور از نفس تخلیه مثل روحانى، كسبى دنیوى سوم،

 . عالیه ملكات و پاكیزه اخالق به آن نمودن محلّى و دنیّه

 به دادن زينت مثل جسمانى، كسبى دنیوى چهارم،

 . نیكو هاىحلیه و پسنديده هیئتهاى

 بیامرزد كه آن مثل روحانى، موهبتى اخروى پنجم،

 . سابقا نموده توبه كه كسى ما از شود راضى و را ما گناه

 و شد، ذكر كه است چنین مثال اين در شیخ عبارت

 باشد آن مقصود شايد و. شده ناسخ از اشتباهى ظاهرا

 . فراجع توبه، سبق بى بیامرزد را ما تعالى حق كه

 و شیر از نهرهاى مثل جسمانى، موهبتى اخروى ششم،

 . عسل

 سبق با رضا و آمرزش مثل روحانى، كسبى اخروى هفتم،

 جلب طاعات فعل با كه روحانى لذّات چون و توبه،

 . شده
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 با كه جسمانى لذات مثل جسمانى، كسبى اخروى هشتم،

  فعل

  295:   ص الصالةآداب                         

 . شده جلب طاعات

 و است اخیر قسم چهار نعمت از اينجا در مراد و

 چهار از شودمى اقسام اين به رسیدن وسیله كه چیزهايى

 و.»« سرّه قدس شیخ كالم ترجمه شد تمام.« اول قسم

 اهمّ ولى است، لطیفى تقسیم گرچه شیخ تقسیمات اين

 شیخ قلم از الهى شريف كتاب مقصد اعظم و الهیّه نعم

 يا ناقصین نعمتهاى به شده اكتفا فقط و افتاده بزرگوار

 نام نیز روحانى لذّت گرچه ايشان كالم در و. متوسّطین

 طاعات فعل با كه اخروى روحانى لذّت ولى شده، برده

 حظّ نگويیم اگر است، متوسّطین حظّ باشد شده جلب

 . است ناقصین
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 راجع كه فرمودند، بزرگوار شیخ آنچه از غیر بالجمله،

 ديگرى نعمتهاى بود، نفسانیّه حظوظ و حیوانیّه لذّات به

 : است سه آن عمده كه است

 آن اصل كه ذاتى، توحید و ذات معرفت نعمت يكى،

 اگر و. است لقاء بهشت آن نتیجه و اللّه إلى سلوك

 است، نقصانى سلوك در باشد، نتیجه به نظر را سالك

 و است، خود لذّات و خود ترك مقام مقام اين كه زيرا

 خود اين و است، خود به توجّه نتیجه حصول به توجّه

 و توحید، نه است تكثیر و پرستى، خدا نه است پرستى

 . تجريد نه است تلبیس

 منشعب نعمت اين و. است اسماء معرفت نعمت دوم،

 حساب آن مفردات اگر و. اسمائى كثرت حسب به شود

 چند يا اسمى دو تركیبات با اگر و است، هزار شود،

 تَعُدّوُا انْ وَ- است خارج احصا حدّ از شود، حساب اسمى

 اين در اسمائى توحید و.18: 16 تُحْصُوها ال اللّه نِعْمَةَ

 احديّت مقام كه است «اعظم اسم» معرفت نعمت مقام،
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 اسماء بهشت اسماء معرفت نتیجه و. است اسماء جمع

 اسم چند يا اسم يك معرفت اندازه به كس هر است،

 . جمعا يا فردا

 كثیره شعب نیز اين كه است، افعالى معرفت نعمت سوم،

  متناهیه غیر

  296:   ص الصالةآداب                         

 تجلّیات جمع احديّت مرتبه، اين در توحید مقام و. دارد

 واليت» مقام و «مقدّس فیض» مقام كه است فعلیّه

 تجلّیات كه است افعالى بهشت آن نتیجه و. است «مطلقه

 موسى به تجلّى شايد و. سالك قلب در است حق افعالیّه

 به »«،10: 20 نارا آنَسْتُ:گفت كه امر اول در عمران بن

 است آن به اشاره كه تجلّى آن و بوده، افعالى تجلّى

 خَرَّ وَ دَكّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلّى فَلَمّا:تعالى خداى قول

 . بوده ذاتى يا اسمائى تجلّى »«،143: 7 صَعِقا مُوسى
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 سلوك «صراط» اوّل، مقام در «علیهم منعم» صراط پس،

. است ذاتى تجلّى مقام، آن در «نعمت» و اللّه، ذات إلى

 «نعمت» و اللّه اسماء به سلوك «صراط» ثانى، مقام در و

 سوم، مقام در و. است اسمائیه تجلّیات مقام، آن در

 افعالى تجلّى آن، «نعمت» و است، اللّه فعل به سلوك

 عامّه لذّتهاى و بهشتها به را مقامات اين اصحاب و. است

 در چنانچه جسمانى، يا باشد روحانى چه نیست، نظرى

 فرموده اثبات را مقام اين نیز مؤمنین بعض براى روايات

 .»« است

 خاتمة

 به است مشتمل چنانچه «حمد» مباركه سوره كه بدان

 مراتب جمیع به است مشتمل وجود، مراتب جمیع

 جمیع به - اشاره طريق به - است مشتمل و سلوك،

 است محتاج گرچه مطالب اين در غور و. قرآن مقاصد

 به اشاره ولى منطق، اين از غیر منطقى و تامّ بسطى به
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 اصحاب براى فوائدى بل فائده از خالى آنها از يك هر

 . نیست يقین و معرفت

 اللّه بسماست ممكن كه گويیم اول مقام در پس،

 قوس دو و وجود دائره تمام به اشارهالرّحیم الرّحمن

  احديت مقام «اللّه اسم» پس،. باشد صعود و نزول

  297:   ص الصالةآداب                         

 كه است، ظهور و بسط مقام «رحمن» و بسط، و قبض

 است، بطون و قبض مقام «رحیم» و است، نزول قوس

 به بود توان اشاره للّه الحمد و. است صعود قوس كه

 محامد آنها حقايق كه اعلى ملكوت و جبروت عالم

 و «تربیت» مناسبت به العالمین ربّ و. اندمطلقه

 به بود توان اشاره است، سوائیّت مقام كه ،«عالمین»

 در و متصرّم و متحرّك ذات جوهر به كه طبیعت عوالم

 مقام به اشاره4: 1 الدّين يَوْمِ ومالِكِ. است تربیت تحت
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 اينجا تا و. است وجود دائره رجوع و قهّاريّت و وحدت

 . شود ختم صعودا و نزوال وجود دائره تمام

 است مستحبّ كه - «استعاذه» كه گويیم دوم مقام در و

 سلطنت از فرار و حق غیر ترك به باشد شايد اشاره -

 جزء نه است مقامات مقدمّه اين، چون و. شیطانیّه

 از بالذّات و است تحلیه مقدمه تخلیه كه زيرا - مقامات

 سوره جزء استعاذه جهت، اين از - نیست كمالیّه مقامات

 اشاره «تسمیه» و. است آن در دخول مقدمه بلكه نیست،

 هر بین جمع و ذاتى، و فعلى توحید مقام به باشد شايد

 باشد اشاره شايد2: 1 العالمین تارب2ّ: 1 للّه والحمد. دو

 تامّ فناء به اشاره4: 1 الدّين يوم ومالك. فعلى توحید به

 حالت به شود شروع5: 1 نَعْبُد ازايّاكَ و. ذاتى توحید و

 خلق از سفر «استعاذه» ديگر، عبارت به و. رجوع و صحو

 «تسمیه» و. است نفس بیت از خروج و حق به است

 خلقیّت از خلع از پس است حقّانیت به تحقّق به اشاره

 به است اشاره العالمین ربّ تا الحمد و. كثرت عالم و
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: 1 الدّين يَوْمِ درمالِكِ و. الحقّ فی بالحق حقّ از سفر

 به حق از سفر5: 1 نعبد دراياك و. سفر اين شود تمام4

 دراهْدِنا و. شود شروع رجوع و صحو حصول به خلق

 . رسد اتمام به سفر اين6: 1 الْمُسْتَقیم الصِّراطَ

 است مشتمل شريفه سوره اين كه گويیم سوّم مقام در و

 اصل كه زيرا شريف، قرآن در الهیّه مقاصد عمده بر

 توحیدات تحصیل و اللّه معرفة تكمیل قرآن مقاصد

 إلى سلوك كیفیّت و خلق، و حق بین ما رابطه و ثالثه،

 معرّفى و الحقايق، حقیقة به رقايق رجوع كیفیّت و اللّه،

 ارشاد و تركیبا، و فردا و تفصیال و جمعا الهیّه تجلّیات

 و عرفانا و عمال و علما عباد تعلیم و تحققا، و سلوكا خلق

 كمال با شريفه سوره اين در حقايق اين جمیع و شهودا،

  اختصارى و جازت و

  298:   ص الصالةآداب                         

 . است موجود دارد كه

http://www.i20.ir/


613 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 و ،«الكتاب امّ» و «الكتاب فاتحة» شريفه سوره اين پس،

 جمیع چون و. است قرآن مقاصد از اىاجمالیّه صورت

 آن و كند واحد مقصد به برگشت الهى كتاب مقاصد

 نهايت و نبوّات همه غايت كه است، توحید حقیقت

 و حقايق و است، السالم علیهم عظام انبیاء همه مقاصد

 پس، است، منطوى اللّه بسم مباركه آيه در توحید سراير

 مقاصد تمام بر مشتمل و الهیّه آيات اعظم شريفه آيه اين

 وارد شريف حديث در چنانچه است، الهى كتاب

 الباء تحت نقطه و توحید، ظهور «باء» چون و.»« است

 «با» آن در سرا و ظهورا كتاب تمام است، آن سرّ[ 1]

 علوى مبارك وجود يعنى كامل، انسان و. است موجود

 و »«است، توحید سرّ نقطه همان السالم و الصّلوة علیه

 پس نیست مبارك وجود آن از بزرگتر اىآيه عالم در

 حديث در چنانچه آله، و علیه اللّه صلّى ختمى رسول از

 .»« است وارد شريف
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 سوره اين فضل در كه شريفه روايات بعضى ذكر در تتمّة

 است شده وارد مباركه

 لجابر قال انّه آله، و علیه اللّه صلّى النّبىّ عن ماروى منها

 اعلّمك اال جابر، يا:عنه اللّه رضى االنصارى اللّه عبد بن

 بابى بلى،: جابر له فقال كتابه؟ فی اللّه انزلها سورة افضل

 «الحمد» فعلّمه: قال. علّمنیها اللّه، رسول يا امّى و أنت

 بلى،: قال عنها؟ اخبرك اال جابر، يا: قال ثمّ. الكتاب امّ

 رسول يا امّى و أنت بابى

__________________________________________________ 

 رسم در كه شود اشكال اگر و الباء تحت نقطه قولنا[ 1]

 بوده متعارف كريم قرآن نزول وقت در كه كوفى الخط

 به اين كه گفت توانمى است نداشته وجود نقطه

 ظهور در نقش گرچه نرساند ضرر واقعیت و حقیقت

 در بلكه نیست حقايق در تأثیرى را آن كه باشد متأخر

 نیست كننده قانع دلیلى نیز مطلق بطور ادعا اين صحت

 .تأمّل نیست، مطلق عدم بر دلیل تعارف مجرد و
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  299:   ص الصالةآداب                         

 [1. ]السّام اال داء كلّ من شفاء هى: قال اخبرنى، اللّه،

 براى از» كه نموده نقل رسول حضرت از عباس ابن و

 و است، «فاتحه» قرآن اساس و. است اساسى چیزى هر

 از و.«»« استالرحیم الرحمن اللّه بسم«فاتحه» اساس

 هر شفاء الكتاب فاتحة» كه است منقول حضرت آن

 روايت السالم علیه صادق حضرت از و.«»« است دردى

 ديگر چیز ندهد، شفا للّه الحمد كه را كسى كه است

 السالم علیه المؤمنین امیر حضرت از و.»« دهدنمى

 سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه است منقول

 همانا محمّد، اى: فرمود من به تعالى خداى: »فرمود

 من به.»« را عظیم قرآن و مثانى سبع فرستاديم تو براى

 ازاء در را آن و الكتاب، فاتحة به گذاشت جداگانه منت

 چیزى ترينشريف الكتاب فاتحة همانا و. داد قرار قرآن

 تعالى خداى و است، عرش گنجهاى در كه است

 داد شرف و را آله و علیه اللّه صلّى محمد داد اختصاص
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 از احدى آن در نفرمود شريك و آن، به را بزرگوار آن

 از او به كرد عطا كه را سلیمان از غیر را خود انبیاء

 بلقیس از چنانچه را،الرّحیم الرّحمن اللّه بسم«فاتحة»

 : گفت كه كند حكايت

 اللّه بِسْمِ انَّهُ وَ سُلَیْمانَ مِنْ انّهُ كَريمٌ كِتابٌ الَىَّ الْقِىَ انّى

 پس،.»« 30 - 29: 27 الرَّحیم الرَّحْمنِ

__________________________________________________ 

 به كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى پیامبر از» -[ 1]

 برترين آيا جابر، اى: فرمود انصارى اللّه عبد بن جابر

 تو به فرموده نازل كتابش در خدا كه را اىسوره

 تو فداى مادرم و پدر آرى: كرد عرض جابر نیاموزم؟

 اللّه رسول پس. بیاموز من به را آن خدا، رسول اى باد

 اى: فرمود و داد تعلیم او به را الكتاب، ام ،«حمد» سوره

 چرا،: كرد عرض سوره؟ اين از نسازم آگاهت آيا جابر

 خبر با مرا آن از اللّه رسول يا باد تو فداى مادرم و پدر
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 تفسیر.« مرگ جز است درى هر شفاى آن: فرمود. ساز

 .9 حديث ،20 ص ،1 ج عیّاشى،

  300:   ص الصالةآداب                         

 باشد معتقد كه صورتى در را آن كند قرائت كه كسى

 و آن امر به باشد منقاد و محمد آل و محمد دوستى به

 خداى فرمايد عطا آن، باطن و ظاهر به باشد مؤمن

 از يك هر كه اى،حسنه آن، از حرفى هر به او به تعالى

 آن در چه هر با دنیا از او براى است افضل حسنات آن

 . آن خیرات و اموال اصناف از است

 را، آن كند قرائت كه قارى به كند استماع كه كسى و

. است قارى براى چه آن ثلث قدر به او براى باشدمى

 او بر عرضه كه خیر اين از شما از يك هر كند زياد پس

 دست از وقتش مبادا. است غنیمتى آن كه زيرا شده،

 از و.«»« ماند باقى شما دلهاى در حسرتش و برود

 به اگر» كه است روايت السالم علیه صادق حضرت
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 برگردد، او روح و بخوانند «حمد» مرتبه هفتاد اىمرده

 علیه اللّه صلّى رسول حضرت از و.«»« نیست عجیبى امر

 قرائت را الكتاب فاتحة كه هر» كه شده روايت آله و

 و.«»« دهندمى او به قرآن ثلث دو قرائت ثواب كند،

 قرآن تمام كه است آن مثل» كه است ديگر روايت در

 كه شده روايت كعب بن ابىّ از و.«»« نموده قرائت را

 آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول بر كردم قرائت: »گفت

 به من جان كه آن به قسم: فرمود پس. را الكتاب فاتحة

 و تورات در خداوند نفرموده نازل است، او دست

 امّ آن. را الكتاب فاتحة مثل قرآن و زبور و انجیل

 بین است مقسوم آن و. است مثانى سبع و الكتاب

 سؤال چه هر است او بنده براى و اش،بنده و خداوند

 است منقول عنه اللّه رضى يمان بن حذيفة از و.«»« كند

  خدا رسول حضرت كه

 301:   ص الصالةآداب                         
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 فرستدمى تعالى خداى: »فرمود آله و علیه اللّه صلّى

 كندمى قرائت پس قومى، براى را مقضىّ حتم عذاب

 رَبِّ للَّه الحَمْدُ:كتاب در آنها هاىبچه از اىبچه

 سال چهل شنود،مى تعالى خداى چون2: 1 الْعالَمین،

 منقول عباس ابن از و.«»« كند مرتفع آنها از را عذاب

 علیه اللّه صلّى خدا رسول نزد ما كه حالى در كه است

 تو باد بشارت: »گفت و آمد اىفرشته ناگاه بوديم آله و

 تو از قبل انبیاء به و شده، داده تو به كه نورى دو به را

 سوره خواتیم و الكتاب فاتحة نور دو آن. نشده داده

 آن مگر را آن از حرفى هرگز نكند قرائت. است بقره

 مجمع، در را روايت اين و.«»« دهممى را او حاجت كه

 .»« است نموده نقل مضمون، اين به قريب

 «توحید» مباركه سوره تفسیر از اىشمه در ششم فصل

 - است تعالى حق نسب چون شريفه سوره اين كه بدان

 كافى در جمله آن از است، شريفه احاديث در چنانچه

 كه رساند علیه اللّه سالم صادق حضرت به سند شريف
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 صلّى خدا رسول حضرت از كردند سؤال يهود: »فرمود

 پروردگار نسب ما براى كن بیان گفتند آله، و علیه اللّه

 جواب و فرمود درنگ روز سه حضرت آن پس،. را خود

: 112 احَدٌ اللَّه هُوَ قُلْ:شد نازل آن از پس. نداد را آنها

 است عاجز بشر عقول جهت، اين از -.«»« آن آخر تا1

 وصف، اين با ولى آن، اسرار و دقايق و حقايق فهم از

  آن از را معرفت اهل آنچه

  302:   ص الصالةآداب                         

 است، بهره آن از را اللّه اهل قلوب آنچه و است نصیب

 . نگنجد مجرّد عقل میزان در

 كه است اماناتى از شريفه سوره اين الحبیب، لعمر و

 حمل از انّیّات جبال و اشباح اراضى و ارواح سموات

 كامل انسان جز آن حمل اليق و اند،درمانده و عاجز آن

 بى خود از و نموده تجاوز امكانى حدود از كه نیست

 كه است كار در بشارتى و مژده باز ولى. باشد شده خود
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 را معرفت اهل دل و كند روشن را هازمانى آخر چشم

 شريف كافى در كه است حديثى آن و. بخشد اطمینان

 الحسین بن علىّ شد سؤال كه است اين آن و. است

 همانا: »فرمود حضرت آن. توحید از علیهما اللّه سالم

 اقوامى الزّمان آخر در كه بود دانا جلّ و عزّ خداى

 قل فرمود نازل پس، دارند، عمیق نظرهاى كه هستند

 اوعَلیمٌ قول تا را «حديد» سوره از آيات و احد اللّه هو

 قصد را آن از غیر كه كسى پس،.6: 57 الصُّدوُر بِذاتِ

 شود معلوم شريف حديث اين از و.«»« شود هالك كند

 حقّ مباركه، سوره اين و شريفه آيات اين فهم كه

 سراير و دقايق و است، دقیقه انظار صاحبان و متعمّقان

 علوم لطايف و است، مطوى هااين در معرفت و توحید

 كسانى و فرستاده، فرو اهلش براى تعالى حق را الهى

 حقّ ندارند، الهیّه معارف و توحید سراير از حظّى كه

 به را آيات اين ندارند حق و ندارند، آيات اين در نظر
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 قصر و حمل فهمندمى خود كه سوقیّه عامیّه معانى

 . نمايند

 دقايقى «حديد» مباركه سوره اوّل شريفه آيات در و

 و الهیّت اسرار از ايست جلیله معارف و توحید، از است

 اهل صحف و الهیّه مسفورات از يك هیچ در كه تجريد،

 صدق براى اگر و. ندارد نظیر قلوب اصحاب و معرفت

 آيات آن جز ختمى نبىّ حضرت شريعت كمال و نبوّت

. كردمى كفايت آنها هم معرفت و نظر اهل براى نبود،

 خارج بشر حوصله از معارف اين اينكه بر شاهد باالترين و

 قبل تا كه است آن است، بیرون انسانى فكر حیطه از و

 كه معارفى از آن، امثال و شريفه آيات اين نزول از

  بشر در است، شامل قرآن

  303:   ص الصالةآداب                         

 سراير اين به راهى و نبوده معارف قسم اين از اىسابقه

 آن با عالم، فالسفه اعاظم صحف و كتب اكنون. نداشتند
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 موجود است، الهى وحى سرچشمه از نیز علومشان كه

 شريف كتاب آنها لطیفترين و باالتر شايد كه است،

 و الشأن عظیم فیلسوف گرانمايه تصنیف[ 1] أثولوجیا

 مثل حكما اعاظم كه است ارسطاطالیس، بزرگوار، حكیم

 سر زمان، نادره و دهر اعجوبه سینا، على أبو الرئیس شیخ

 از و گذاشتند، زمین او پیشگاه در كوچكى و خضوع

 به و است، آن قواعد تنظیم و منطق او فكر رشحات

 الرئیس شیخ و گويند، «اول معلّم» را او جهت همین

 تنظیم را منطق قواعد بزرگ آن كه زمانى از كه فرمايد

 اىخدشه او قواعد از يكى به نتوانسته احدى نموده،

 آن كه آن با وصف، همه با كند، تأسیس زيادتى يا كند

 تقنین و تأسیس الرّبوبیّة معرفة براى را شريف كتاب

 براى شريف كتاب آن آخر تا اول از ببینید فرموده،

 سوره اول شريفه كريمه اين مثل ربوبیّت مقام معرّفى

 اين از بويى كه چیزى يا آن مفاد به نزديك يا «حديد»

 خداى قول آن و دارد؟ باشد، داشته توحید بزرگ سرّ
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: 57 الباطن وَ الظّاهرُ وَ اآلخِرُ وَ االوَّلُ هُوَ:است تعالى

 آنها اقوال تمام در قول اين شبیه كه آن يا و.»« 3

 اقوام اكنون، »«؟4: 57 كُنْتُم ايْنَما مَعَكُمْ هُوَ وَ:هست

 اسرارى چه دانندمى معرفت و نظر اصحاب و متعمّقون

__________________________________________________ 

 أثولوجیا «ارسطو» ماده ذيل در دهخدا نامه لغت -[ 1]

 :است نوشته و آورده شمار به ارسطو آثار از را

 را آن و است ربوبیّت باب در كالم آن و أثولوجیا،»

 اللّه عبد بن المسیح عبد و تفسیر صورى فرفوريوس

 يوسف أبو و است، كرده نقل عربى به الناعمى الحمصى

 آن المعتصم بن احمد براى الكندى اسحق بن يعقوب

 میالدى 1882 سال به برلین در. است كرده اصالح را

 میرداماد، تألیف قبسات، كتاب هامش در نیز و شده طبع

 در اما.« است شده چاپ قمرى 1314 سال به ايران در

 أثولوجیا،: »است شده نوشته چنین «أثولوجیا» ماده ذيل

 نام میامیر، الهیّات، معنى به «گس ل س ا ث» يونانى از
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 شیخ» به معروف مسلمین نزد كه)(  فلوطینس از كتابى

 ششم تا چهارم كتاب شامل آن و. است «الیونانى

 ارسطو به را كتاب اين بغلط قدما بعض و است تاسوعات

 در أثولوجیا كتاب 1314 سال در اما.« اندكرده نسبت

 رضا مال آخوند بن القاسم ابو توسط قبسات كتاب حاشیه

 تاريخ دهخدا نامه لغت در و است شده نوشته كمربنى

 .است شده دانسته چاپ تاريخ اشتباها كتابت

  304:   ص الصالةآداب                         

 شريفى كالم چه به تعالى خداى و است، آيات اين در

 منّت آنها به و داده تشريف را هازمانى آخر بزرگى سرّ و

 عالم اديان در كه معارفى به كند رجوع كس هر. نهاده

 در كند مقايسه و است رايج دين هر بزرگ فالسفه نزد و

 و اسالم حنیف دين در كه معارفى با معاد و مبدأ معارف

 است، ملت اين شامخ عرفاء و اسالمى بزرگ حكماء نزد

 معارف نور از معارف اين كه كندمى تصديق درست

 علیهم او بیت اهل و ختمى نبىّ احاديث و شريف قرآن
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 اصطال و استفاده قرآن نور سرچشمه از كه است السالم

 عرفان و حكمت كه فهمدمى وقت آن. اندنموده

 به شباهت اصال بلكه نیست، يونانیّین و يونان از اسالمى

 حكمت منوال به اسالم حكماى از بعضى بلى،. ندارد آن

 شیخ حكمت ولى الرّئیس، شیخ مثل نموده، مشى يونانى

 معاد و مبدأ و الرّبوبیّة معرفة باب در معرفت اهل بازار در

 براى از ارزشى معرفت اهل پیشگاه در و ندارد رونقى

 . نیست آن

 جلیله معارف و را اسالم حكماى امروز فلسفه بالجمله،

 بى از دادن، نسبت يونان حكمت به را معرفت اهل

 عظیم فیلسوف كتب مثل - است قوم كتب بر اطالعى

 عظیم استاد و سرّه، قدّس المتألّهین صدر اسالمى، الشأن

 او، بزرگوار تلمیذ و سرّه، قدّس داماد محقق الشأنش

 فیض، الشّأن عظیم تلمیذ و سرّه، قدّس كاشانى فیض

 نیز و - سرّه قدّس قمى سعید قاضى ايمانى، جلیل عارف

 احاديث و الهیّه صحیفه معارف به اطّالعى بى از
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 به را حكمتى هر پس، است، علیهم اللّه سالم معصومین

 حكمت تابع را اسالمى حكماى و داده نسبت يونان

 . اندانگاشته يونان

 بعض و «توحید» كريمه سوره لطايف از اىشمّه ما و

 بیان »«اربعین شرح كتاب در را شريفه آيات اشارات

 سرّ در شريفه سوره اين از مختصرى تفسیر نیز و. نموديم

 . نگاريممى مختصرى نیز جا اين در و. نموديم »«الصّلوة

  305:   ص الصالةآداب                         

 . التّكالن اللّه على و

 سوره خود به متعلّق اگر سوره اين اللّه بسم: گوئیم پس

 - حمد مباركه سوره در داديم احتمال چنانچه - باشد

 اسرار بیان و حق نسب شرح كه باشد شايد آن به اشاره

 نتوان خود به منسوب زبان و خود انانیّت با را توحید

 متحقّق و نرود بیرون خود حجاب از سالك تا بلكه نمود،
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 فانى و نشود مقدّس فیض حضرت و مطلقه مشیّت مقام به

 . نكند درك را توحید سراير نگردد، مطلقه هويّت در

 برزخیّت مقام به جمع احديّت حضرت از است امر قل و

 اى محمّد، اى بگو يعنى، تفصیل، و جمع مرآت و كبرى

 مقام يا ذاتى تدلّى مقام در جمع، احديّت ظهور مرآت

 فیض» مقام به اشاره شايد كه - «ادنى او» مقدّس

 هو:اللّه بقاء به باقى و خود از فانى زبان با - باشد «اقدس

 عارج و توحید و معرفت سبیل سالك اى بدان.احد اللّه

 من تعالى، حقّ مقدّس ذات كه تجريد و تنزيه معارج

 مبرّا و باطنه و ظاهره تجلّیات از است منزّه هی، حیث

 اهل آمال دست. اسم و صفت و رسم و اشاره از است

 اصحاب سلوك پاى و كوتاه، كبريائش دامن از معرفت

 غايت. است راجل قدسش بارگاه به وصول از قلوب

 اصحاب سیر نهايت و عرفناك، ما كمّل اولیاء معرفت

 امیر و معرفت اهل حلقه سر.»« است عبدناك ما اسرار
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 نفى االخالص كمالرفیع مقام اين در توحید اصحاب

 »«عنه الصّفات

 عارفین و ساجدين سیّد و سلوك اهل پیشواى و فرمايد،

 تفسّخت و الصّفات، فیك ضلّتمنیع پیشگاه اين در

 .»«النّعوت دونك

 . سرايد

 را مقدّس ذات اصطالحات، و علمى سلوك اصحاب

 و «مغرب عنقاء» و «مكنون سرّ» و «مصون غیب»

 حجاب بى ذات كه گويند و. خوانند «مطلق مجهول»

 هیچ در و نكند مرآتى هیچ در تجلّى صفات، و اسماء

  از نشئه

  306:   ص الصالةآداب                         

 ظهورى شهود و غیب عوالم از عالمى و وجود نشئات

 از »«،29: 55 شَأن فی هُوَ يَومٍ كُلَّحسب به ولى ندارد،

 و «جمالیّه» شئون و صفات و اسماء مقدّسش ذات براى
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 مقام در ايست ذاتیّه اسماء او براى از و است، «جاللیّه»

 اسماء» را اسماء آن و است، غیب مقام كه احديّت

 به تجلّى «ذاتیّه اسماء» تعیّن به و. گفت بايد «ذاتیّه

 اسماء كسوه در تجلّى اين از و فرمايد، «اقدس فیض»

 و «صفات و اسماء» حضرت و «واحديّت» مقام ذاتیّه،

 . كند پیدا ظهور و تعیّن «الوهیّت» مقام

 هی، حیث من مقدّس، ذات از بعد كه شد معلوم پس،

 مقام و ،«احدى» غیب مقام: است ديگر مشهد و مقام سه

 حديث در كه «عما» شايد كه ،«اقدس فیض به» تجلّى

 كه «واحديّت» مقام و باشد، آن به اشاره »«است نبوى

 كثرت به و است، اعظم اسم مقام جمع احديّت به

 مقامات اين تفصیل و. است صفات و اسماء مقام تفصیلى

 خارج اوراق اين حوصله از كه است بسطى به محتاج

 . است

 است ممكن كه گويیم مقدمه، اين شدن معلوم از پس

 ذات تجلّى كه «اقدس فیض» مقام به باشد اشاره هو كه
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 احديّت مقام به اشاره اللّه و. است «ذاتیّه اسماء» تعیّن به

 احد و. است «اعظم اسم» حضرت كه اسمائى جمع

 در شريفه آيه اين، بنابر و. باشد «احدّيت» مقام به اشاره

 حال عین در ثالثه مقامات اين كه است آن اثبات صدد

 حقیقت حسب به دارند، كثرت اسمائى تكثیر مقام در كه

 به «اقدس فیض» به تجلّى و هستند، وحدت غايت در

 بطون مقام حسب به و است اللّه ظهور مقام حسب

 . است «احد»

 اشاره هو چون و. باشد ذات مقام به اشاره هو شايد و

 اللّه و. است مجهول به اشاره حقیقت در است، غیبیّه

 پس. باشد «احديّت» و «واحديّت» مقام به اشاره واحد

  به فرمايد معرّفى است، مطلق مجهول كه را، ذات

  307:   ص الصالةآداب                         

 اشاره حقیقت در و. صفاتیّه واحديّه اسماء و ذاتیّه اسماء

 آن از آمال دست و است، غیب ذات كه است آن به
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 موجب ذات در تفكّر در عمر صرف و است كوتاه

 علم و اللّه اهل معرفت مورد آنچه و است، ضاللت

: است «احديّت» و «واحديّت» مقام است، باللّه عالمین

 براى «احديّت» و اللّه، اهل عامّه براى «واحديّت»

 . است اللّه اهل از خلّص

 حكمىّ تنبیه

 صفات» و «ثبوتیّه صفات» تعالى حق براى از كه بدان

 اندگفته را «سلبیّه صفات» و. حكماء نظر در است «سلبیّه

 بعضى و. برگردد نقص، سلب يعنى سلب، سلب به

 صفات» و «جمال» صفات «ثبوتیّه صفات» اندگفته

 «االكرام و الجالل ذو» و است، «جالل» صفات «سلبیّه

 در كالم اين و. است ثبوتیه و سلبیّه اوصاف جمیع جامع

 : است تحقیق خالف مرحله دو هر

 از التّحقیق على «سلبیّه صفات» پس اولى، مرحله اما

 سلب نه و سلب نه تعالى حق ذات در بلكه نیست، صفات
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 سلبیّه اوصاف به متّصف تعالى حق و دارد، راه السّلب

 «معدوله» قضاياى در سلب به اتّصاف كه زيرا نیست،

 زيرا نیست، جايز تعالى حق در معدوله قضیّه عقد و است،

 ذات در تركیب مستلزم و امكانیّه جهات مصحّح كه

 مطلق سلب طريق به سلبیّه اوصاف بلكه. است مقدس

 سلب صفت اثبات نه است صفت سلب آن و است، بسیط

 مسلوب تعالى حق از نقايص ديگر، عبارت به و. سلب

[ باشد] ثابت او براى نقايص سلب نه بسیط، سلب به است

 . عدولى ايجاب طريق به

 حق فقط و نیستند، «صفت» تنزيه صفات حقیقت، در پس

 . است ثبوتیّه صفات به متّصف تعالى

 صفات معرفت اهل نزد در پس دوم، مرحله اما و

 صفات و آورد، دلبستگى و انس كه است صفاتى «جمال»

 هیمان و حیرت و وحشت كه است صفاتى «جالل»

 صفات از است رحمت و لطف به متعلّق آنچه پس،. آورد
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 و «لطیف» و «رحیم» و «رحمن» چون است، «جمال»

  و. آن امثال و «ربّ» و «عطوف»

  308:   ص الصالةآداب                         

 است، «جالل» صفات از است كبريا و قهر به متعلّق آنچه

. آن امثال و «منتقم» و «قهار» ،«ملك» و «مالك» چون

 جمالى هر كه زيرا است، جاللى جمالى هر سرّ در گرچه

 قدرت و عظمت سرّ با و دارد باطن در هیمان و حیرت

 و دارد رحمت باطن در جاللى هر و كند، ظهور قلب بر

 بالفطرة دل جهت اين از و دارد، باطنى انس او با قلب

 قدرت مجذوب است، جمیل و جمال مجذوب چنانچه

 از نوع دو اين پس،. است عظیم و قادر و عظمت و

 . سلبى نه است ثبوتى صفت صفات

 اسم» گرچه اللّه كه بدان شد، معلوم مطلب اين چون و

 تجلّیات از «جالل» و «جمال» صفات كه است «اعظم

 شود اطالق گاهى لكن است، آن حیطه تحت در و آن
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 چنانچه ،«جالل» صفات مقابل «جمال» صفات به

 «جمال» صفات به راجع نوعا «الوهیّت» و «الهیّت»

. شد واقع «جالل» صفت مقابل در اگر خصوصا و است،

 احد است ممكن1: 112 احَد اللَّه هُوَ قُلْشريفه آيه در و

 مقام كه باشد «جالل» صفات امّهات از يكى به اشاره

 اسم به اشاره اللّه و است، مقدّس ذات بساطت كمال

 به تعالى حق نسبت شريفه آيه در پس. باشد «جمال»

 فیض» به تجلّى و «واحديّت» و «احديّت» مقام حسب

 معرّفى - است الهیّه شئون تمام سه اين كه - «اقدس

 و. شد ذكر تنبیه اين از قبل كه اول احتمال به بنا شده

 نسبت معرّفى شد، مذكور تنبیه اين در كه احتمالى بنابر

 كه جاللیّه و جمالیّه اسماء مقام حسب به شده تعالى حق

 . العالم اللّه و. است اسماء جمیع به محیط

 عرفانى تنبیه

 حسب به است او ذات جلوه متكلّم هر كالم كه بدان

 الفاظ مرآت در است او باطنه ملكات بروز و ظهور، مقام
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 نورانى قلبى اگر چنانچه. الفاظى نسج استعداد مقدار به

 او كالم شد، طبیعت عالم كدورات و الواث از صافى و

 قلب نورانیّت همان و بود، خواهد نور بلكه نورانى نیز

 هدى ائمّه شأن در و. نمايدمى الفاظ كسوه در جلوه

 .»«نور كالمكم:است شده وارد

  وارد و

  309:   ص الصالةآداب                         

 .»«لعباده كالمه فی تجلّى لقد:است

 »«فعله، كالمه انّما:است البالغه نهج در و

 قلبى اگر و. «كالم» بى باشدمى فاعل ذات جلوه فعل و

 مكدّر و ظلمانى نیز او قول و فعل شد، مكدّر و ظلمانى

 كَلِمَةٍ مَثَلُ وَ...24: 14 طَیِّبَة كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ كَلِمَةٍ مَثَلُ:شود

 حقّ مقدّس ذات چون و»«26: 14. خَبِیْثَة كَشَجَرَةٍ خَبیثَةٍ

 در »«،29: 55 شَأن فی هُوَ يَوْمٍ كُلَّحسب به عال و جلّ

 كند، اولیاء و انبیاء قلوب به تجلّى صفات و اسماء كسوه
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 و شود، مختلف تجلّیات آنها قلوب اختالف حسب به و

 وحى، ملك توسّط به ايحاء نعت به كه سماويّه كتب

 اختالف حسب به شده نازل آنها قلوب بر جبرئیل، جناب

 آن براى مبدئیّت كه اسمائى اختالف و تجلّیات اين

 آنها شرايع و انبیاء اختالف چنانچه - شود مختلف دارد

 كه اسمى هر پس، - است اسمائیّه دول اختالف به نیز

 تابعه نبوت و محیطتر او دولت است، جامعتر و محیطتر

 است، جامعتر و تر محیط او از نازل كتاب و تر محیط او

 چون و. است تر دوام با و محیطتر او تابعه شريعت و

 مظاهر از سرور آن شريعت و شريف قرآن و ختمیّه نبوّت

 و احدى جامع مقام ظهورات، و تجلّیات از يا مجالى، و

 محیطترين جهت اين از است، االعظم اللّه اسم حضرت

 اكمل و است، آنها جامعترين و شرايع و كتب و نبوّات

 بسیط به غیب عالم از ديگر و نشود، تصوّر آنها از اشرف و

 نمود، نخواهد تنزّل آن به شبیه يا باالتر علمى طبیعت

 شرايع به مربوط كه علمى كمال ظهور آخرين يعنى،
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 ملك عالم در نزول امكان اين از باالتر و همین، است

 آله و علیه اللّه صلّى ختمى رسول خود پس، ندارد،

 او نبوّت و است، اعظم اسم تامّ مظهر و موجودات اشرف

  و ممكنه نبوّات اتمّ نیز

  310:   ص الصالةآداب                         

 و. است ابدى و ازلى كه است اعظم اسم دولت صورت

 اعظم اسم تجلّى به غیب مرتبه از نیز او به نازل كتاب

 شريف كتاب اين براى از جهت، اين از و شده، نازل

 «كلم جوامع» از و است تفصیل و جمع احديّت

 كلم جوامع از نیز سرور آن خود كالم چنانچه »«است،

 آن كالم يا قرآن، بودن «الكلم جوامع» از مراد و. بوده

 بیان جامعه ضوابط و كلّیات كه نیست آن سرور،

 بزرگوار آن احاديث نیز معنى آن به گرچه - فرمودند

 معلوم فقه علم در چنانچه است، ضوابط و جوامع از

 چون كه است آن از عبارت آن جامعیّت بلكه - است

 نازل بشرى عمر ادوار تمام در انسان طبقات جمیع براى
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 حقیقت و است، نوع اين احتیاجات تمام رافع و شده

 منازل تمام واجد و است جامعه حقیقت چون نوع اين

 و روحانیّت مراتب اعلى تا ملكى اسفل منزل از است

 اين در نوع اين افراد جهت اين از و جبروت، و ملكوت

 و تفاوت قدر آن و دارد تامّه اختالفات ملكى اسفل عالم

 افراد از يك هیچ در است نوع اين افراد در كه اختالفى

 كمال در شقىّ كه است نوع اين - نیست موجودات

 است نوع اين دارد، سعادت كمال در سعید و شقاوت

 و ترپست حیوانات انواع جمیع از آن افراد از بعضى كه

 - است اشرف مقربین مالئكه جمیع از آن افراد بعضى

 معارف و مدارك در نوع اين افراد چون بالجمله،

 هر كه شده نازل طورى به قرآن متفاوتند، و مختلف

 حسب به و معارف و ادراك ضعف و كمال حسب به كس

 از مثال،. كندمى استفاده آن از دارد علم از كه اىدرجه

 در»«22: 21 لَفَسَدَتا اللَّه اال آلِهَةٌ فیهما كانَ لَوْشريفه آيه

 چیزى لغت و ادب اهل و عرف اهل كه حال عین
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 و كنند،مى استفاده ديگر طور كالم علماء فهمند،مى

 ديگر طور اولیاء و عرفا و ديگر، طور حكما و فالسفه

 به خطابى بیان آن، از عرف اهل نمايند،مى استفاده

 در سلطان دو گويندمى مثال فهمند،مى خود ذوق حسب

  يك

 311:   ص الصالةآداب                         

 فساد موجب طايفه يك در رئیس دو و نگنجد مملكت

 كشاكش و اختالف اسباب ده يك در كدخدا دو و شود

 تنازع و فساد بود، خدا دو نیز عالم در اگر و شود، نزاع و

 و اختالف اين نیست، چون و شد،مى تشاجر و اختالف و

 يكى عالم مدبّر پس، است، محفوظ ارض و سماوات نظام

 و. كنند تمانع برهان استفاده آن از متكلّمین و. است

 از كنند اقامه حكمى متین برهان آن از حكماء و فالسفه

 اال يصدر ال الواحد و الواحد، اال منه يصدر ال الواحد راه

 عالم كه آن راه از نیز معرفت اهل و.»« الواحد من

 ديگر طور به است، حقّ تجلّى مجالى و ظهور مرآت
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 يك هر بیان كه ذلك غیر الى كنند، وحدانیّت استفاده

 . انجامد طول به

 قُلْشريفه سوره كه بدان شد، معلوم مقدّمه اين چون و

 «كلم جوامع» از قرآن ساير چون1: 112 احَد اللَّه هُوَ

 استفاده آن از طورى به كس هر جهت اين از و است،

 شأن، ضمیر را هو ضمیر ظاهر و ادب علماء چنانچه كند،

 مبالغه يا «واحد» معنى به را احد و ذات، علم را اللّه و

 در شريك يا است، يكى خدا يعنى، دانند، وحدت در

 الهیّت در يا »«،11: 42 ءشَىْ كَمِثْلِهِ يالَیْسَ ندارد، الهیّت

 يعنى، است، واحد او افعال يا ندارد، شريك ذاتى قدم و

 خود براى نفعى جرّ است، احسان و صالح طبق بر همه

 است بزرگوارى سیّد يعنى است، «صمد» خدا و. نكند

 يعنى است، «صمد» يا است، مردم مرجع حوائج در كه

 چیزى او از تولد پس ندارد، جوف چون و ندارد، جوف

 و نظیر احدى و نشود، چیزى از متولّد خود او و. نشود

 مقابل در عامیانه عرفى است بیانى اين و. نیست آن شبیه
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 به موصوف همه كه داشتند چندى خدايان كه كفّار

 آنها به كه شد مأمور اكرم پیغمبر بوده، امكانیّه صفات

 او اوصاف بلكه نیست، شما خداى مثل ما خداى بفرمايد

 . شد مذكور كه است اوصافى چنین

 اين و. عادت و عرف طريق به است سوره اين تفسیر اين

  طايفه يك براى

  312:   ص الصالةآداب                         

 از دقیقترى معانى يا معنائى كه ندارد منافات و است،

 . نموديم ذكر را آن از بعضى چنانچه باشد، آن براى

 حكمى تفسیر

 براى كه - «توحید» مباركه سوره براى از است ممكن

 كه حكیمانه تفسیرى - شده وارد الزّمان آخر متعمّقین

 آن، و. باشد است فلسفیّه براهین و حكمیّه موازين موافق

 مدّ »«آبادى شاه عارف بزرگوار، شیخ از كه است چنان

 : نمودم استفاده ظلّه،
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 و. است مطلقه هويّت و الوجود صرف به اشاره هو پس

 در كه است حكمى شامخ مطلب شش بر برهان آن،

 : فرموده اثبات تعالى حق براى مباركه سوره

 كماالت جمیع استجماع مقام كه ،«الوهیّت» مقام اول

 در چون است، «جالل» و «جمال» جمع احديّت و

 صرف كه شده ثابت حكمیّه مسفورات از مناسبه مقامات

 آيد الزم اال و است، كمال صرف مطلقه هويّت و وجود

 مطالب اين بیان چون و. نباشد هم وجود صرف كه

 اكتفا اشاره به دارد، مقدّمات به احتیاج و شود طوالنى

 . كنم

 و عقلیّه تامّه بساطت به اشاره كه ،«احديّت» مقام دوم

 تركیبات مطلق از تنزّه و وجوديّه، ماهويّه و خارجیّه

 عقلیّه صورت و مادّه چه و باشد فصل و جنس چه عقلیّه،

 اجزاء يا خارجیّه صورت و ماده چه خارجیّه، يا باشد،

 همان نیز مطلب اين بر برهان و. باشدمى است، مقداريّه

 اگر كه زيرا[ است] مطلقه هويّت و الوجود صرف برهان
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 صرفیّت از كه آيد الزم نباشد، الذّات احدى صرف

 . شود منسلخ خود ذاتیّت از و آيد بیرون

 ماهیّت نفى به اشاره كه است، «صمديّت» مقام سوم

 به اشاره نیز نبودن تهى میان و نداشتن جوف و. است

  نداشتن امكانى نقص و نداشتن ماهیّت

  313:   ص الصالةآداب                         

 منزله به كه آنها، ذات مرتبه ممكنات جمیع چون است،

 مقدّس ذات چون و است، تهى است، آنها جوف و میان

 كه امكانى، نقص است، مطلقه هويّت و وجود صرف

 حدّ از ماهیّت كه چه ندارد، است، ماهیّت آن اصل

 صرف و است، وجود تعیّن از آن اعتبار و منتزع وجودى

 هر كه چه است، مبرّا و منزّه تعیّن و حدّ از الوجود

 مطلق نه است، مخلوط وجود و مقیّده هويّت محدودى

 . صرف و
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 انفصال كه زيرا است، او از چیزى انفصال عدم چهارم

 مقداريّه، اجزاء بلكه هیولويّت، مستلزم ءشی از ءشی

 منافات وجود صرافت و مطلقه هويّت با آن و است،

 نیست، انفصال طريق به علّت از معلوالت وجود و. دارد

 آن و. است صدور و تشأّن و ظهور و تجلّى طريق به بلكه

 و نشود، كم علت از چیزى صدورش از كه است چنان

 . نشود اضافه آن بر چیزى رجوعش به

 بر عالوه آن و. چیزى از است او انفصال عدم پنجم

 و وجود صرافت با منافات ديگر راه از سابقه، مفسده

 وجود صرف بر آيد الزم كه زيرا دارد، هويّت اطالق

 كه است ثابت عالیه فلسفه در اين و. باشد مقدّم چیزى

 . است مطلق از متأخّر متعیّن و اشیاء اقدم صرف

 آن و. شبه و مثل نفى و است، همتا و كفو نداشتن ششم

 دو پس،. شود ثابت يتكرّر ال الوجود صرف برهان به نیز

 نظیر و همتا نیز مقیّد و مطلق و نشود، تصوّر مطلقه هويّت

 . نیستند
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 است اصولى و مقدّمات مطالب اين از يك هر براى از و

 . است خارج مختصر اين حوصله از آن تفصیل كه

 مشرقیة حكمة

 بر مشتمل اختصار كمال با مباركه سوره اين كه بدان

 در و است، تنزيه و تسبیح مراتب و الهیّه شئون جمیع

 در است ممكن آنچه به است تعالى حق نسبت حقیقت،

 اللّه هو چنانچه شود، وارد عبارات نسج و الفاظ قالب

  تمام احد

  314:   ص الصالةآداب                         

 صفات» جمیع بر مشتمل و است، كمال صفات حقايق

 «تنزيهیّه صفات» سوره آخر تا «صمد» از و است، «ثبوتیّه

 اثبات شريفه سوره در نیز و. است نقايص سلب به اشاره و

 است، «تشبیه» و «تعطیل» حدّ كه است حدين از خروج

: است توحید حقیقت و اعتدال حد از خروج دو هر كه

 سوره تتمّه و ،«تعطیل» نفى به اشاره اول شريفه آيه
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 ذات بر است مشتمل نیز و است، «تشبیه» نفى به اشاره

 ذاتیّه اسماء به تجلّى كه «احديّت» مقام و هی حیث من

 صفات اسماء به تجلّى كه «واحديّت» مقام و است،

 . شد ذكر مناسبت قدر به آن تفصیل چنانچه است،

 تتمیم

 ابى از فرموده روايت علیه اللّه رضوان صدوق شیخ

 علیه صادق حضرت از القرشى، وهب بن وهب البخترى،

 علیه العلوم باقر حضرت بزرگوارش پدر از السالم،

: 112 احَد اللَّه هُوَ قُلْ:تعالى خداى قول در السالم،

 تو به وحى را آنچه كن ظاهر يعنى قل: »فرمود1

 تركیب به نموديم آن از خبردار را تو و فرموديم

 هدايت تا تو براى را آنها كرديم قرائت كه حرفهايى

 مشاهده و افكنده بر را سمع كه كسى بدانها شود

 سوى به اشاره كه كنايه، است اسمى هو و. نمايدمى

 «واو» و ثابت، معناى به دهد تنبیه «ها» پس: است غايب

 به اشاره «هذا» چنانچه است، حواسّ از غايب به اشاره
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 آن براى غايب به اشاره اين و. است حواس نزد شاهد

 اشاره حرف به خود خدايان از دادند تنبّه كفار كه است

 كه مايند خدايان هااين: گفتند پس مدرك، شاهد

 محمد اى نیز تو پس ديدگانند، به مدرك و محسوس

 و را او ببینیم تا خود خداى سوى به كن اشاره( ص)

 خداى پس. نشويم او در متحیّر و را او نمايیم ادراك

 فرمايد تثبیت «ها» پس هو: بگو كه فرستاد فرو تعالى

 و چشمها درك از غايب به است اشاره «واو» و را، ثابت

 او بلكه است، آن از متعالى خداوند اينكه و حسّها، لمس

 .«»« است حواس آفريننده و هاديده مدرك

  315:   ص الصالةآداب                         

 است معبودى اللّه معنى: »السالم علیه باقر حضرت فرمود

 كیفیت به احاطه و او حقیقت درك از متحیّرند خلق كه

 در شود متحیر وقتى. الرّجل اله: گويدمى عرب و. او

. له و: گويدمى و. نكند پیدا او به علمى احاطه و چیزى
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 و را، او ترساندمى آنچه از چیزى به ببرد پناه كه وقتى

 . «است مردم حواس از مستور كه چیزى آن به «االله»

 و. است يكتا فرد احد: »السالم علیه باقر حضرت فرمود

 است يكتايى آن و است، معنا يك به «واحد» و «احد»

 وحدت به اقرار توحید و. نیست او براى نظیرى كه

 متباينى از عبارت «واحد» و. است انفراد آن و است،

. نگردد متّحد چیزى با و نشود منبعث چیزى از كه است

 و است «واحد» از عدد بناء گويند كه است جا اين از و

 نشود، گفته واحد به عدد كه زيرا نیست، عدد از واحد

 احد اللّه: خدا قول معنى پس. شود گفته تا دو به بلكه

 و او ادراك از متحیّرند خلق كه معبودى كه است آن

 از متعالى و خدايى در است يكتا او، كیفیّت به احاطه

 كه السالم علیه باقر حضرت فرمود.«»« است خلق صفات

 السالم، علیه العابدين زين پدرم، من براى كرد حديث»

 صمد: فرمود كه السالم، علیهما على بن حسین پدرش، از

 او آقايى كه است آن صمد و. ندارد جوف كه است آن
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 و خوردنمى كه است آن صمد و. رسیده منتها به

 صمد و. خوابدنمى كه است آن صمد و. آشامدنمى

 . بود خواهد همیشه و بوده همیشه كه است دائمى

 حنفیّه بن محمّد السالم علیه باقر حضرت فرمود

 از غنّى و باشد بنفسه قائم كه است آن صمد: »گفتمى

 فساد و كون از متعالى صمد: گفت او غیر و. باشد غیر

 . «نباشد تغاير به موصوف كه است آن صمد و. است

 كه است مطاعى بزرگ صمد: »فرمود باقر حضرت و

 شد سؤال: »فرمود. نباشد اىكننده نهى و امر او فوق

. صمد از السالم علیهما العابدين زين الحسین بن على

  او براى از شريك كه است كسى آن «صمد: »فرمود

  316:   ص الصالةآداب                         

 و چیزى، حفظ او براى نیست ثقیل و مشكل و نیست،

 قرشى وهب بن وهب.«»« چیزى او از ماندنمى پوشیده

 وقتى كه است كسى صمد: گفت على بن زيد: »گفت
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 موجود پس «باش: »آن به بگويد را، چیزى كند اراده

 پس را، اشیاء كند ابداع كه است كسى صمد و. شود

 هم و اضدادند هم با كه صورتى در را آنها فرمايد خلق

 ضدّ نه - وحدت به است متفرّد خود و ازواجند، و شكلند

 از وهب بن وهب.«»« شبه نه و مثل نه و شكل نه و دارد

 در كالمى نیز علیهما اللّه سالم الحسین بن علىّ حضرت

 كالمى نیز العلوم باقر حضرت از و. كند نقل صمد تفسیر

 گويد پس،. كند ذكر «الصّمد» حروف اسرار به راجع

 : فرمود السالم علیه باقر حضرت كه

 من به خداوند كه علمى براى از بودم يافته اگر»

 و توحید دادممى نشر همانا اى،حمله فرموده مرحمت

 . «الصمد» از را شرايع و دين و ايمان و اسالم

 امیر جدّم كه آن با شود چنین من براى از چگونه

 آه كه آن حتى علمش براى اىحمله نیافت المؤمنین

 كنید سؤال: منبر باالى فرمودمى و كشیدمى دردناك

 سینه اضالع بین همانا. نیابید مرا كه آن از قبل من از
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 آن حمله يابمنمى كه آه، آه بزرگى، علم است من

 .«»« را

 خاتمه

 شريفه احاديث بعض ذكر به را مقام اين كنیممى ختم ما

 آن فضل در احاديث گرچه مباركه، سوره اين فضل در

 . است خارج مختصر اين حوصله از كه است قدرى به

 رساند( ع) العلوم باقر حضرت به سند شريف كافى در

: 112 احَد اللَّه هُوَ كندقُلْ قرائت كه كسى: »فرمود كه

  دو كه كسى و او، بر. شود مبارك مرتبه، يك را1

  317:   ص الصالةآداب                         

 كه كسى و اهلش بر و او بر شود مبارك بخواند، مرتبه

 بر و اهلش و او بر شود مبارك بخواند، مرتبه سه

 خداوند بخواند، مرتبه دوازده كه كسى و. همسايگانش

 حفظه پس قصر، دوازده بهشت در او براى از كند بنا

. ببینیم را فالن خود برادر قصرهاى ببريد را ما گويندمى
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 بیست گناه شود آمرزيده بخواند، مرتبه صد كه كسى و

 صد چهار كه كسى و. اموال و دماء از غیر سالش پنج و

 شهید نفر صد چهار اجر است او براى از بخواند، مرتبه

 خون و باشد شده پى هايشاناسب آنها همه كه

 مرتبه هزار كه كسى و. باشد شده ريخته خودشان

 مقام ببیند كه آن تا میردنمى روز، و شب يك در بخواند

 و.«»« برايش او مقام شود ديده يا و بهشت در را خود

 السالم علیه باقر حضرت به سند شريف كافى در هم

 : گفت كه رساند

 صد كس هر: فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسول حضرت»

 رختخواب در كه وقتى احدبخواند اللّه هو قلمرتبه

 پنجاه گناهان خداوند بیامرزد بخوابد، كه رودمى خود

 روايت السالم علیه صادق حضرت از هم و.«»« را او سال

: 112 احد اللّه هو قل:فرمودمى پدرم: »فرمود كه كرده

 قرآن ربع1: 109 الْكافِروُن ايُّهَا يا وقُلْ است، قرآن ثلث1

 كرده روايت السالم علیه صادق حضرت از و.«»« است
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 بن سعد بر خواند نماز آله و علیه اللّه صلّى پیغمبر» كه

 بین در جبرئیل كه مالئكه، هزار هفتاد: فرمود پس. معاذ

 جبرئیل به. سعد جنازه بر خواندند نماز و آمدند بود، آنها

 به: گفت شد؟ شما نماز مستحقّ سعد چیز چه به: گفتم

 و نشسته و ايستاده حال احددر اللّه هو قلقرائت واسطه

.«»« آمدن و رفتن حال در و پیادگى و سوارى حال در

 از خود اسناد به االخبار معانى و مجالس از وسائل در و

  صادق حضرت

  318:   ص الصالةآداب                         

 پدرهاى از حضرت آن كه نموده روايت السالم علیه

 روايت عنه اللّه رضى سلمان از حديثى در خود بزرگوار

 آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از: »گفت كه فرمودند

 اللّه هو كندقل قرائت كه كسى: فرمودمى كه شنیدم

 كسى و. كرده قرائت را قرآن ثلث مرتبه، يك احدرا

. كرده قرائت را قرآن ثلث دو كند، قرائت مرتبه دو كه

 قرآن نموده ختم كند، قرائت مرتبه سه كه كسى و
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 اىجمعه كه كسى» كه است االعمال ثواب در و.«»« را

 میردمى بمیرد، و نخواند احدرا اللّه هو وقل بگذرد او بر

 و طوالنى احاديث مستدرك در و.«»« لهب أبو دين به

 كس هر نموده، نقل شريفه سوره اين فضیلت در بسیارى

 الحمد و.»« كند رجوع وسايل و كتاب آن به خواهدمى

 . للّه

 به «قدر» مباركه سوره تفسیر از اىشمّه در هفتم فصل

 اوراق اين مناسبت قدر

 آيه اين در1: 97 الْقَدْر لَیْلَةِ فی انْزَلْناهُ انّا:تعالى قوله

 خالى آن بعض به اىاشاره كه ايست عالیه مطالب شريفه

 : نیست فايده از

 از بسیارى و شريفه آيه اين در كه اين در اوّل مطلب

 خود مقدّس ذات به نسبت را قرآن تنزيل شريفه آيات

 دهد،
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 نَحْنُ انّا»«3: 44 مُبارَكَة، لَیْلَةٍ فی انْزَلْناهُ انّا:فرمايد چنانچه

 از ذلك غیر إلى»«9: 15 لَحافِظُون لَهُ انّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا

  آيات

  319:   ص الصالةآداب                         

 االمین روح كه جبرئیل به نسبت آيات بعض در و. شريفه

: 26 االمین الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ:فرمايد چنانچه دهد،مى است

 ياقبیل از اين گويند مقامات اين در ظاهر علماء.»« 193

 تنزيل، نسبت. است مجاز »«،36: 40 صَرْحا لی ابْنِ هامانُ

 سبب مقدّس ذات كه است آن باب از تعالى حق به مثال،

 حق به نسبت تنزيل كه آن يا. است آن آمر و تنزيل

 نیز او به است واسطه االمین روح چون و است، حقیقت

 فعل نسبت كه است آن براى اين و. مجازا دهند نسبت

 اند،انگاشته خلق به خلق فعل نسبت چون را خلق به حق

 چون تعالى حق از را جبرائیل و عزرائیل مأموريّت پس،

 هامان از معمارها و بنّاها و فرعون، از هامان مأموريّت

 فهم و. الفارق مع و باطل بس است قیاسى اين و. دانند
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 مهمّات از خالق، و خلق فعل و حق، به خلق نسبت

 حلّ آن، از كه است فلسفیّه مسائل امّهات و الهیّه معارف

 تفويض و جبر مسئله جمله آن از شود، مهمّات بسیارى

 . است آن شعب از ما مطلب اين كه است،

 كه است ثابت و مقرّر عالیه علوم در كه دانست بايد

 فیض» صورت وجود، مراتب و تحقّق دار جمیع

 چنانچه و. باشدمى است، حق اشراقى تجلّى كه «مقدّس

 و تعیّنات است، فقر صرف و ربط محض «اشراقیّه اضافه»

 و حیثیّت خود از و باشندمى ربط محض نیز آن صور

 فانى تحقّق دار تمام ديگر، عبارت به و. ندارند استقاللى

 موجودى اگر كه زيرا هستند، فعال، و صفتا و ذاتا حق، در

 داشته استقالل ذاتیّه شئون از يكى در موجودات از

 از آن، شئون در چه و وجوديّه هويّت در چه باشد،

 مبدّل ذاتى وجوب به و شود خارج امكان بقعه حدود

 لطیفه اين چون و. است البطالن واضح اين و. گردد

 بايد چنانچه را آن ذوق فؤاد و شد راسخ قلب در الهیّه
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 و شود كشف قدر اسرار از سرّى او بر كرد، شايد و

  «االمرين بین امر» حقیقت از اىلطیفه

  320:   ص الصالةآداب                         

 . گردد منكشف

 خلق به كه نسبت همان به را كمالیّه افعال و آثار پس،

 داد، توان نسبت نیز حق به نسبت همان به دهند، نسبت

 . باشد طرف هیچ در مجاز كه آن بدون

 االمرين بین جمع و كثرت و وحدت نظر در اين و

 است واقع محض كثرت در كه كسى بلى،. گردد متحقّق

 دهد نسبت خلق به را فعل است، محجوب وحدت از و

 كه كسى و محجوبان، ما چون شود، غافل حق از و

 و شود محجوب خلق از كند، جلوه قلبش در وحدت

 جمع محقّق عارف و. دهد نسبت حق به را افعال همه

 را فعل كه حال عین در: كند «كثرت» و «وحدت» بین

 دهد نسبت خلق به مجاز، شائبه بى دهدمى نسبت حق به
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 لكِنَّ وَ رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ ما وَشريفه آيه و. مجاز شائبه بى

 نمود، آن نفى رمى اثبات عین در كه »«،17: 8 رَمى اللَّه

 مشرب همین به اشاره فرموده، اثبات نفى عین در و

 كه اين و. است ايمانى دقیق مسلك و عرفانى احالى

 نموديم، خارج را نقايص و كمالیّه، آثار و افعال گفتیم

 وجود تعیّنات از آن و برگردد، اعدام به نقايص كه چون

 اين شرح و. بالعرض مگر نیست حق به منسوب و است

 . داد نتوان اوراق اين در را مبحث

 و حق به «تنزيل» نسبت شد، معلوم مقدّمه اين چون و

 به «اماته» و حق، و اسرافیل به «احیاء» و جبرئیل،

 و. شود معلوم حق، و نفوس به موكّله مالئكه و عزرائیل

 اين و. است بسیار مطلب اين به اشاره شريف قرآن در

 شريف كتاب اين از قبل كه است قرآن معارف از يكى

 عائله و نیست، اثرى و عین آن از فالسفه و حكما آثار در

 لطیفه، اين در اندالهیّه صحیفه اين عطیّه مرهون بشريّه

 . قرآنیه الهیّه معارف ساير چون
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 به انّا است فرموده كه آن نكته به اشاره در دوم مطلب

 .جمع صیغه به انزلنا و جمع صیغه

 مبدئیّت به تعالى حق مقام تفخیم آن، نكته كه بدان

  كتاب اين تنزيل

  321:   ص الصالةآداب                         

 اسمائیّه جمعیّت براى جمعیت اين شايد و. است شريف

 شئون جمیع به تعالى حق كه باشد آن به اشاره و باشد،

 و است، شريف كتاب اين براى از مبدأ صفاتیّه و اسمائیّه

 جمع احديّت صورت شريف كتاب اين جهت، اين از

 تمام به حق مقدس مقام معرّف و صفات و اسماء جمیع

 صحیفه اين ديگر، عبارت به و. است تجلّیات و شئون

 كامل انسان چنانچه است، «اعظم اسم» صورت نورانیّه

 در دو اين حقیقت بلكه است، اعظم اسم صورت نیز

 حسب به هم از تفرقه عالم در و است، يكى غیب حضرت

 متفرّق هم از معنا حسب به باز ولى گردند، متفرّق صورت

http://www.i20.ir/


661 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 علىّ يردا حتّى يفترقا لنمعانى از يكى اين و. نشوند

 [1] الحوض

 الجمال و الجالل بیدى تعالى حق چنانچه و. باشدمى

 بیدى فرموده، كامل انسان و اول آدم طینت تخمیر

 كامل انسان و آدم طینت كتاب تنزيل الجالل و الجمال

 و كامل كتاب تنزيل الجالل و الجمال بیدى فرموده،

 را آن جهت همین به شايد و. فرموده جامع قرآن

 و وحدت جمع احديّت مقام كه چه گويند، نیز «قرآن»

 و نسخ قابل كتاب اين جهت، اين از و. است كثرت

 و ازلى او مظاهر و اعظم اسم كه زيرا نیست، انقطاع

 و شريعت همین به دعوت شرايع تمام و است ابدى

 . است محمّديّه واليت

 عَرَضْنَا شد،انّا گفته انزلنا انّا در كه نكته همین به شايد و

 كه زيرا شده، ذكر جمع صیغه به نیز»«72: 33 االمانَة

 ظاهر حسب به و واليت، حقیقت باطن حسب به امانت

 . است نماز يا قرآن يا اسالم دين يا شريعت
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 است قرآن نزول كیفیّت از اجمالى در سوم مطلب

 دينیّه حقايق اسرار از و الهیّه معارف لطايف از اين و

 پیدا اطالع آن از اىشمّه به تواندمى كسى كم كه است

 آنها اوّل كه اولیاء، از كمّل جز و. علمى طريق به كند

 به آن از پس و است ختمى رسول مبارك وجود خود

 از ديگر سرور آن دستگیرى

__________________________________________________ 

 تا گردندنمى جدا هم از من عترت و خدا كتاب» -[ 1]

 از قسمتى.« شوند وارد من بر( كوثر) حوض كنار در

 ص ،1 ج كافى، اصول. «ثقلین» متواتر و مشهور حديث

 من رسوله و اللّه فرض ما باب» ،«الحجّة كتاب» ،299

 ص ،4 ج و. 6 حديث ،«السالم علیهم االئمة مع الكون

 العبد به يكون ما ادنى باب» الكفر، و االيمان كتاب. »141

 .1 حديث ،«مؤمنا

  322:   ص الصالةآداب                         
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 كشف طريق به نتواند ديگر كسى معارفند، اهل و اولیاء

 مشاهده كه زيرا شود، مطّلع الهیّه لطیفه اين از شهود و

 خروج و وحى عالم به وصول به جز نشود حقیقت اين

 اشاره طريق به مقام اين در ما و. امكانى عوالم حدود از

 . كنیممى حقیقت اين از بیانى رمز و

 سفر و معنوى سلوك طريق به كه قلوبى كه دانست بايد

 بیت و نفس مظلم منزل از و كنندمى اللّه إلى سیر باطنى

 طريق به اندطايفه دو نمايند،مى مهاجرت انانیّت و انیّت

 : كلى

 را آنها موت اللّه، إلى سفر اتمام از پس كه آنان اول،

 باقى موت و فنا و جذبه حال همین در و كند، درك

 هااين. است اللّه هو و اللّه على اجرشان هااين و. مانند

 كسى و فانى، «اللّه قباب» تحت در كه هستند محبوبینى

 جز نیز آنها و نكنند پیدا رابطه كسى با و نشناسد را آنها

 يعرفهم ال قبابى، تحت اولیائى - نشناسند را كسى حق

 سیر تمامیّت از پس كه هستند آنان دوم طايفه.»« غیرى
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 رجوع خود به كه هستند آن قابل اللّه، فی و اللّه إلى

 . دهد دست آنها براى هشیارى و صحو حالت و كنند

 اقدس، فیض به تجلّى حسب به كه هستند آنان هااين

 را آنها و شده آنها استعداد تقدير است، «قدر سرّ» كه

 هااين. اندفرموده انتخاب بالد تعمیر و عباد تكمیل براى

 اعیان، حقايق به رجوع و علمیّه حضرت به اتصال از پس

 سفر و قدس حضرت به را آنها اتّصال و اعیان سیر كشف

 خلعت به مخلّع و نمايند، السّعاده إلى و اللّه إلى را آنها

 تنزّل از قبل است الهى وحى كشف اين و. شوند نبوت

 عالم اين از كه آن از پس و. جبرائیلى وحى عالم به

 و عالیه اقالم در آنچه كشف كردند، نازله عوالم به توجه

 نشئه و علمیّه احاطه قدر به نمايند است قدسیّه الواح

 اختالف و. است اسمائیّه حضرات تابع كه خود كمالیّه

 . است آنجا از اختالفات جمیع بلكه نبوات و شرايع

 سريره و غیبیّه حقیقت آن كه شود گاه مقام اين در و

  در كه قدسیّه،
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 323:   ص الصالةآداب                         

 از شده، مشهود عالیه الواح و اقالم و علمیّه حضرت

 ملك توسّط به آنها شريف روح سرّ و نفس غیب طريق

 قلب در كند تنزّل است، جبرئیل حضرت كه وحى،

 كند پیدا «مثالى تمثّل» جبرائیل گاهى و. آنها مبارك

 «ملكى تمثّل» گاهى و آنها، براى «مثال» حضرت در

 مشهد تا حقیقت آن توسّط به غیب ممكن از و كند، پیدا

 تنزل را الهیّه لطیفه آن و كند، پیدا ظهور شهادت عالم

 طورى به وحى صاحب نشئات، از نشئه هر در و دهد،

 : نمايد مشاهده و كند ادراك

 به اعیان حضرت در و طورى، به علمیه حضرت در

 حضرات در و طورى، به اقالم حضرات در و طورى،

 حس در و طورى، به مثال حضرت در و طورى، به الواح

 اين، و. طورى به مطلقه شهادات در و طورى، به مشترك

 سبعة» بر قرآن نزول شايد كه است، تنزّل از مرتبه هفت

 منافات معنى اين و. باشد معنى اين به اشاره «»«احرف
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 »«واحد عند من واحد قرآن: فرمايد آنچه با ندارد

 كه است تفصیلى را مقام اين و. است معلوم چنانچه

 . نیست ذكر مناسب

 «انزلناه» در است غايب «هاء» سرّ در چهارم مطلب

 اين در تنزّل از قبل قرآن براى از شد، معلوم چنانچه

 كینونت او، مقام اول: است هايىكینونت و مقامات نشئه،

 مقارعه و ذاتى تكلّم به غیبیّه حضرت در است او علمیّه

 اشاره شايد غايب ضمیر و. جمع احديّت طريق به ذاتیّه

 غیبت ضمیر به معنى اين افاده براى و باشد، مقام آن به

 در نازل قرآن همین فرمايدمى كانّه است، فرموده ذكر

 در غیبى و مكنون سرّ در علمى قرآن همان «القدر لیلة»

 مقام يك در كه مراتب، آن از را او كه است، علمیّه نشئه

 و فرموديم، نازل بود، اسمائیّه تجلّیات از و ذات با متّحد

 كه كتاب، اين و. است الهى سرّ همان ظاهر حقیقت اين

 به ذات مرتبه در نموده، ظهور الفاظ و عبارات كسوه در

  تجلّیات صورت
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  324:   ص الصالةآداب                         

 چنانچه است، فعلى تجلّى عین فعل مرتبه در و ذاتیّه،

 .»«فعله كالمه انّما:فرمود علیه اللّه صلوات المؤمنین امیر

 «القدر لیلة» بیان در پنجم مطلب

 كه است شمارى بى معارف و بسیار مباحث آن در و

 مسالك و مشارب حسب به علیهم اللّه رضوان اعالم علماء

 از بعض اوراق اين در ما و فرمودند، بحث آن از خود

 مطالب از بعض و. كنیممى بیان اشاره طريق به را آن

 كنیممى آن به اشاره ما كه نفرمودند آن از ذكرى هم

 . امورى ضمن در

 «القدر لیلة» تسمیه وجه در اول

 صاحب چون كه آنند بر بعضى. كردند اختالفاتى علماء

 ملك توسّط به قدر صاحب قرآن و است، منزلت و شرف

 صاحب امّت براى قدر صاحب رسول بر قدر صاحب

 بعضى و. گويند القدرش لیلة است، شده وارد قدر
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 تقدير كه گويند آن به «قدر لیله» آن براى كه اندگفته

 و. شودمى شب اين در مردم ارزاق و آجال و امور

 زمین مالئكه كثرت از كه آن واسطه به اندگفته بعضى

 قُدِرَ مَنْ وَقبیل از آن و. گويند قدر را آن شود، تنگ

 اين در كه است هايىحرف اين. است7: 65 رِزْقُه عَلَیهِ

 تحقیقاتى مقامات آن از يك هر در و. شده گفته مقام

 . نیست فايده از خالى اجماال آن به اشاره كه است

 بودن قدر و منزلت صاحب معنى به كه اول، مطلب اما

 مطلق كه است مقام اين در كالمى كه بدان پس. است

 و شريف غیر بعضى و شريف بعضى كه مكان و زمان

 زمان ذات خود از آيا است، نحس بعضى و سعد بعضى

 آن يا. مكان در همینطور و. است آن ذاتیّه تشخّصات يا

 و شريفه امور حصول و وقايع وقوع واسطه به كه

 گرچه اين و. شوند مزيت آن داراى بالعرض خسیسه،

 چندان آن اطراف در بحث و نیست شريفى مهمّ مبحث

 . كنیم ياد آن از اختصار طريق به ما لكن نیست، مفید

http://www.i20.ir/


669 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

  325:   ص الصالةآداب                         

 و اخبار ظاهر كه است آن اول احتمال ترجیح وجه

 اثبات نحوست يا شرافت مكان و زمان براى كه آياتى

 به صفت نه است آنها خود صفت كه است آن نمودند،

 ظاهر بر آنها حمل ندارد، عقلى مانع چون و. متعلّق حال

 . است متعیّن خود

 و زمان حقیقت كه است آن دوم احتمال ترجیح وجه

 شخصیّت نیز آنها شخصیّت بلكه واحده حقیقت مكان

 واحد شخص نیست ممكن جهت، اين از و است، واحده

 آنچه ناچار اين، بنابر. شود مختلف و متجزّى حكم در

 و وقايع بر محمول نحوست، يا شرافت در شده وارد

 نیست، برهانى وجه اين و. است آنها در حاصله قضاياى

 چون ولى است، واحد شخص گرچه زمان كه زيرا

 ندارد مانع است، مقداريّه حقیقت و است ممتدّ و متدرّج

 مختلف اثر و حكم در ديگر بعضى با آن اجزاء بعضى كه

 هر به شخص هر كه است نشده قائم برهانى و. باشد
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 بلكه شود،نمى اثر دو و حكم دو داراى هست طورى

 يك هر كه آن با انسان افراد مثال،. است ظاهر آن خالف

 آنها جسمیّه صورت در معذلك، هستند، واحد شخص

 قلب و دماغ و جلیديّه مثال، هست، كثیره اختالفات

 قواى طور همین و ديگر، اعضاى از لطیفترند و شريفتر

 اين و. هستند بعضى از اشرف بعضى آن ظاهره و باطنه

 وحدت نعت به انسان عالم اين در كه است آن براى

 چون ولى است، واحد شخص گرچه نیست، ظاهر تامّه

 . شود مختلف نیز او احكام است، ظاهر كثرت نعت به

 دل صحیح وجه نیز اول احتمال ترجیح وجه اما و

 اصالة» به حرف اين مرجع كه زيرا نیست، پسندى

 اصول در و. باشدمى مثال، ،«الحقیقة اصالة» و «الظّهور

 «الظهور اصالة» و «الحقیقة اصالة» كه است شده معلوم

 كند، مراد تعیین مراد، در شك مورد در كه آنست براى

 [. 1] تأمّل. نمايد حقیقت اثبات مراد، معلومیّت از پس نه

__________________________________________________ 
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 ديگر جهت از اينجا در كه است آن تأمل وجه[ 1]

 ظاهر كه آنست آن و كرد تقرير را دعوى اين توانمى

 آن كه است آن موضوع به محمولى دادن نسبت در

 باشد موضوع تمام و باشد حكم آن خوددارى موضوع

 چنانچه

  326:   ص الصالةآداب                         

 نظر به ثانى وجه ولى است، ممكن وجه دو هر اين، بنابر

 . است ارجح

 «قدر» صاحب آن براى «القدر لیلة» شايد اين، بنابر

 عاشق وصول لیله و ختمى نبىّ وصال شب كه است شده

 معلوم سابقه مباحث در و. است خود محبوب به حقیقى

 و فنا حصول از پس وحى نزول و مالئكه تنزّل كه شد

 نیز شريفه آيات و كثیره اخبار از و. است حقیقى قرب

 واسطه به مكانها و زمانها نحوست و شرف كه شود استفاده

 . شود معلوم مراجعه با اين و است، آن در وقايع
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 . شودمى نیز آنها بعض از ذاتى شرف استفاده گرچه

 كه آن براى: گويند القدرش لیلة كه ديگر احتمال اما و

 حقیقت كه بدان پس،. شود سنه ايّام امور تقدير آن در

 از آن، ظهور مراتب و آن، كیفیّت و «قدر» و «قضا»

 و دقّت كمال باب از و است، الهیّه علوم اشرف و اجلّ

 و منهىّ مردم نوع براى آن اطراف در غور آن، لطافت

 . است ضاللت و حیرت موجب

 ودايع و شريعت اسرار از را حقیقت اين جهت، اين از و

 بايد آن اطراف در دقیق بحث از و شمرد، بايد نبوت

 مناسب كه آن، مبحث يك به اشاره ما و. كرد نظر صرف

 كه آن با كه است آن آن و. كنیممى است، مقام اين

 از و شده آزال ازل در تعالى حق علم در امور تقدير

 معنى نیست، ربوبى علم منزّه مقام به نسبت تدريجیّه امور

 از كه بدان چیست؟ معیّنه، لیله در سال، هر در «تقدير»

 آن حسب به كه است مراتبى «قدر» و «قضا» براى

 از اولى مرتبه. شود متفاوت آنها احكام نشئات و مراتب
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 فیض» به تجلّى به علم حضرت در كه است حقايقى آن،

 گیرى اندازه و تقدير صفات و اسماء ظهور تبع «اقدس

 حسب عالیه، الواح و عالیه اقالم در آن از بعد و. شود

 اين در و. شود تحكیم و تقدير فعلى تجلّى به ظهور،

 ال حتم قضاى و. نشود واقع تبديالتى و تغییرات مراتب

 نشئه و اعیان حضرات در واقعه مجرّده حقايق يبدّل،

 از پس و. است مجرّده الواح و اقالم در نازله و علمیّه

 صور به حقايق آن،

__________________________________________________ 

 اين به تقلید علوم در ما استاد شیخ نیز اطالق باب در

 اطالق اثبات اطالق مقدمات به احتیاج بى بیان

 .كردندمى

  327:   ص الصالةآداب                         

 كند، ظهور نازلتر عالم و ديگر الواح در مثالیّه و برزخیّه

 كه است، «الكلّ خیال» و «منفصل خیال» عالم آن كه
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 «معلّقه مثل» عالم را عالم آن اشراق حكماء طريقه به

 ممكن اختالفاتى و تغییرات عالم اين در و. گويند

 و تقديرات آن، از پس و. است واقع بلكه الوقوع

 طبیعت عالم به موكّله مالئكه توسّط به هاگیرىاندازه

 تبديالت و دائمى تغییرات قدر لوح اين در كه است،

 حقیقت و سیّاله صورت خود بلكه است، همیشگى

 قابل حقايق لوح، اين در و. است متدرّجه و متصرّمه

 و زياده و بطؤ و سرعت قابل حركات و ضعف، و شدّت

 غیبى وجهه و «اللّهى يلى» وجهه معذلك، و اند،نقیصه

 ظهور صورت و است حق به تدلّى جهت كه اشیا، همین

 علم» حقیقت و است «ممدود ظلّ» و «منبسط فیض»

 راه آن در تبديل و تغییر وجه هیچ به است، حق «فعلى

 . ندارد

 و آجال زيادى و تبديالت و تغییرات كلیّه بالجمله،

 عالم» كه «علمى قدر» لوح در حكماء نزد ارزاق تقدير

 كه «عینى قدر» لوح در نويسنده نزد و - است «مثال
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 به موكلّه مالئكه دست به - است تقديرات خود محل

 . شود واقع آن

 توجه لیله «القدر لیلة» چون كه ندارد مانعى اين، بنابر

 توسّط به است، او ملكوتیّه سلطنت ظهور و كامل ولىّ تامّ

 زمان هر قطب و عصر هر امام و كامل ولىّ شريف نفس

 موالنا و سیدنا االرضین، فی اللّه بقیة حضرت امروز كه -

 ارواحنا العسكرى الحسن بن حجة هادينا، و امامنا و

 طبع عالم در تبديالت و تغییرات - است فداء لمقدمه

 خواهد را طبیعت جزئیات از يك هر پس،. شود واقع

 و كند، سريع خواهد را يك هر و كند، الحركة ءبطی

 خواهد را يك هر و دهد، توسعه خواهد را رزقى هر

 شعاع و ظل و است، حق اراده اراده اين و. كند تضییق

 اللّه مالئكة چنانچه است، الهیّه فرامین تابع و ازلیّه اراده

 تمام بلكه همه، تصرّفات و ندارند تصرّفى خود از نیز

 است الهیه غیبیّه لطیفه آن از و الهى تصرّف وجود، ذرّات
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 در شده گفته آنچه اما و.»« 112: 11 امِرْت كَما فَاسْتَقِمْ-

  چون كه «القدر لیلة» تسمیه وجه ديگر، احتمال

  328:   ص الصالةآداب                         

 وجه اين. گويند القدرش لیلة شود تنگ مالئكه از زمین

 احمد بن خلیل زمان، اعجوبه چند هر است، بعید گرچه

 بود توان بحث مورد آنچه فرموده، علیه، اللّه رضوان[ 1]

 مادّيّت و طبیعت عالم سنخ از اللّه مالئكة كه است آن

 نظیر كه بدان چیست؟ زمین تنگى معناى پس، نیستند،

 قضیّه مثل، شده، وارد شريفه روايات در مطلب اين

 نمودن فرش مثل و عنه، اللّه رضى »«معاذ بن سعد تشییع

 باب از يا اين و.»« علم طالب براى را خود بالهاى مالئكه

 عالم از است آنها تنزّل و مثالیّه صور به است مالئكه تمثّل

 تمثّل يا است، ارض ملكوت تضییق و مثال عالم به غیب

 را تمثّل اين باز گرچه ارض، ملك در است آنها ملكى

 اعتبار به تضییق بالجمله،. نبیند حیوانى طبیعى چشمهاى

 . است «ملكیّه» يا «مثالیّه» تمثّالت
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 «القدر لیلة» حقیقت در دوم امر

 صورتى هر براى و حقیقتى، رقیقه هر براى از كه بدان

 گويند معرفت اهل و. است غیبى و ملكوتى باطنى ملكى

 شمس احتجاب اعتبار به وجود حقیقت نزول مراتب كه

 به صعود مراتب و است، «لیالى» تعیّنات، افق در حقیقت

 «ايام» تعیّنات، آفاق از حقیقت شمس خروج اعتبار

 حسب به «لیالى» و «ايّام» نحوست و شرافت و. است

 . شود واضح بیان اين

 و است، محمّدى القدر لیلة نزول قوس اعتبارى، به و

 دو اين كه زيرا است، احمدى القیمه يوم صعود قوس

 كه است، «منبسط فیض» نور مدّ قوس

__________________________________________________ 

 الرّحمن عبد ابو تمیم، بن عمر بن احمد بن خلیل -[ 1]

 يا 100 سال به متولد العروضى، النّحوى البصرى الباهلى

 يا 160 سال در متوفى و بصره، در قمرى هجرى 105
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. عروض علم مبتكر و معروف لغوى و اديب ،175 يا 170

 صادق امام اصحاب از بعضى قول به بنا و مذهب امامى

. است كرده روايت حضرت آن از و بوده السالم علیه

 جمله از است، مختلف فنون در متعدد تألیفات را وى

 االيقاع، امامت، درباره كتابى العین، العروض، زبدة

 درباره كتابى و الشكل، و النقط الشواهد، الجمل، النّعم،

 تراجم كتب به بیشتر تفصیل براى. حروف و اسماء معانى

 مراجعه ،50 ص ،30 ج الشیعة، اعیان جمله از رجال و

 .شود

  329:   ص الصالةآداب                         

 اوّلى تعیّن از تعیّنات تمام و است «محمّديّه حقیقت»

 . است «اعظم اسم»

 است، قیامت روز و قدر شب عالم وحدت، نظر در پس،

 تحقّق دار تمام آن كه نیست، روز[ و] شب يك از بیش و

 كسى و. است احمدى القیمه يوم و محمّدى القدر لیلة و
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 «القدر لیلة» در همیشه شود، حقیقت اين به متحقّق كه

 . شود جمع هم با اين و است، «القیمة يوم» و

 بعضى پس. شود پیدا ايّام و لیالى كثرت، نظر اعتبار به و

 همه بین در و. نیست بعضى و است، قدر صاحب لیالى

 آله، و علیه اللّه صلّى محمّدى تعیّن و احمدى بنیه لیالى،

 صفات و اسماء و شئون جمیع به وجود حقیقت نور كه

 غروب آن افق در حقیقت تمام و نوريّت كمال با و

 يوم چنانچه است، مطلق القدر لیلة است، نموده

 ايام، و لیالى ديگر و. است مطلق القیمه يوم محمّدى

 شريفه بنیه اين در قرآن نزول و. است مقیّده ايام و لیالى

 هم قرآن پس،. است «القدر لیلة» در نزول مطهّر، قلب و

 مطلق كشف طريق به شده نازل القدر لیلة در جملة

 لیلة» در سال سه و بیست عرض در نجوما هم و كلى،

 . شده نازل «القدر

 كه فرمودندمى ظله دام »«آبادى، شاه عارف، شیخ و

 آن اعتبار به يا اين و. است «القدر لیلة» محمّديه، دوره
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 يا و است، محمّديّه دوره وجوديّه ادوار تمام كه است

 محمّديّه كمّل اقطاب دوره اين در كه است آن اعتبار به

 داللت و. باشندمى «قدر لیالى» معصومین هداة أئمّه و

 كندمى القدر لیلة حقیقت از داديم احتمال آنچه بر

 كافى از برهان تفسیر در كه طوالنى شريف حديث

 نصرانى كه است حديث آن در و فرموده نقل شريف

 وَ حم،باطن تفسیر كه جعفر بن موسى حضرت به گفت

 مُنْذِرينَ كُنّا انّا مُبارَكَةٍ لَیْلَةٍ فِى انْزَلناهُ انّا المُبینِ الكِتابِ

 اما: »فرمود چیست[ 1]4 - 1: 44 حَكیم امْرٍ كُلُّ يُفْرَقُ فِیها

 و علیه اللّه صلّى محمّد «حم»

__________________________________________________ 

 شبى در را آن ما روشن، كتاب به سوگند حم،» -[ 1]

 آن در ايم،بوده دهنده بیم ما همانا فرستاديم، مبارك

 و تفصیل( نقصان و زيادت قابل غیر) استوار امر هر شب

 ص ،4 ج برهان، تفسیر( 4 - 1 - دخان.« )شودمى تبیین

158. 

http://www.i20.ir/


681 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

  330:   ص الصالةآداب                         

. است على المؤمنین امیر «مبین كتاب» اما و. است آله

 روايتى، در و.«»« است السّالم علیها فاطمه «اللیلة» اما و

 شده تفسیر حسن تا حسن از طاهرين ائمّه به «عشر لیالى»

 كه است «القدر لیلة» مراتب از يكى اين و.»« است

 بر دهد شهادت و فرموده، ذكر جعفر بن موسى حضرت

 . است محمّديّه دوره تمام «القدر لیلة» كه آن

 و كند، نقل باقر حضرت از برهان تفسیر در كه روايتى

 معارف به و است شريفى روايت چون روايت اين

 فرموده، كشف اىمهمّه اسرار از و فرموده اشاره چندى

 : كنیممى ذكر را حديث آن عین تیمّنا ما

 عن الطوسى، جعفر أبی الشّیخ عن و اللّه، رحمه قال

 ابا سمعت قال السّكونى، عجالن بن اللّه عبد عن رجاله،

 رسول حجرة فاطمة و علىّ بیت:يقول السالم علیه جعفر

 ربّ عرش بیتهم سقف و آله، و علیه اللّه صلّى اللّه
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 العرش إلى مكشوطة فرجة بیوتهم قعر فی و. العالمین

 و صباحا بالوحى علیهم تنزل المالئكة و الوحى، معراج

 ينقطع ال المالئكة و. عین طرفة و ساعة كلّ و مسائا

 و تبارك اللّه انّ و. يصعد فوج و ينزل، فوج: فوجهم

 أبصر حتى السّموات عن السّالم علیه البراهیم كشف تعالى

 قوّة فی زاد اللّه انّ و. ناظره قوّة فی اللّه زاد و العرش،

 علیهم الحسین و الحسن و فاطمة و علىّ و محمّد ناظر

 سقفا لبیوتهم يجدون ال و العرش يبصرون كانوا و السّالم،

 .الرّحمن بعرش مسقّفة فبیوتهم العرش، غیر

 امر كلّ من ربّهم باذن فیها الرّوح و المالئكة معارج و

: فقلت. امر بكلّ: قال سالم؟ امر كلّ من: قلت قال،. سالم

 [1. ]نعم: قال التّنزيل؟ هذا

__________________________________________________ 

 شیخ از است گفته اللّه رحمه برهان تفسیر صاحب» -[ 1]

 عجالن بن اللّه عبد از - او رجال از - طوسى جعفر أبو

 باقر محمد امام شنیدم گفت كه شده روايت سكونى
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 رسول حجره فاطمه و على خانه: فرمايدمى السالم علیه

 عرش شانخانه سقف و است آله و علیه اللّه صلّى اللّه

 كه است شكافى هاشانخانه انتهاى در و العالمین، ربّ

 و شده، برداشته وحى معراج از پرده عرش، تا آن از

 لحظه هر و ساعتى هر و شام و صبح مالئكه

 331:   ص الصالةآداب                         

 روى به معرفت از ابوابى شريف حديث اين در تدبّر و

 لیلة» باطن و واليت حقیقت از اىشمّه و كند باز اهلش

 . شود مكشوف آن به «القدر

 سوم امر

 باطنى و حقیقت چنانچه «القدر لیلة» براى از كه بدان

 مظهرى و صورت آن براى از شد، اشاره آن به كه است

 مظاهر چون و. طبع عالم در است مظاهرى بلكه است

 جهت اين از كند، فرقها كمال و نقص در است ممكن

 لیلة» تعیین باب در كه اخبارى و اقوال بین است ممكن
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 آن تمام اينكه به نمود جمع است شده وارد «القدر

 «القدر لیلة» مظاهر از است روايات در كه شريفه لیالى

 كمال و شرافت در بعضى با بعضى كه آن اال است،

 ظهور تمام كه شريفى شب آن و. دارد فرق مظهريّت

 كامل وصول و ختمى تامّ وصل شب و «القدر لیلة»

 رمضان، مبارك شهر در يا سال، تمام در است، خاتمى

 در و. است مختفى ثالثه، لیالى در يا آن، آخر عشر در يا

 روايات در و. است اختالفاتى نیز خاصّه و عامّه روايات

 و بیست و نوزدهم، شب در ترديد، طريق به نیز خاصه

 بین ترديد گاهى و. شده مذكور سوم، و بیست و يكم،

 . است شده سوم[ و] بیست و يكم، و بیست شب

 علیه صادق حضرت به گفتم: »گويد ربّه عبد بن شهاب

 بیست شب: فرمود. «القدر لیلة» به ده خبر مرا كه السالم

 .«»«سوم و بیست شب و يكم، و

__________________________________________________ 
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 فرود ماليكه فوج رشته و شوندمى نازل آنان بر وحى با

 اىدسته و آيندمى فرود گروهى شود،نمى قطع آينده

 إبراهیم براى تعالى و تبارك خداوند همانا. روندمى باال

 خدا و ديد را عرش آنكه تا برداشت پرده هاآسمان از

 ديده قوت بر خداوند همانا و افزود، او ديده قوت به

 نیز السالم علیهم حسین و حسن فاطمه، على، محمد،

 عرش جز و كردندمى مشاهده را عرش( چنانكه) بیفزود

 به هاشانخانه ديدند،نمى هايشانخانه براى سرپوشى

 در روح و مالئكه معراجهاى و است مسقف رحمان عرش

 امْرِ كلّ مِنْپروردگارشان اذن به است، ايشان هاىخانه

 امْرٍ كُلِّ مِن:پرسیدم گويدمى راوى5 - 4: 97. سالمٌ

 :فرمود5 - 4: 97 سَالمٌ؟

 شده؟ نازل چنین اين: كردم عرض 4: 97. امْرٍ بِكُلِّ

 سورة» ،487 ص ،4 ج برهان، تفسیر. آرى: فرمود

 .25 حديث ،«القدر

  332:   ص الصالةآداب                         
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 باقر حضرت از گويد االنصارى المختار بن الواحد عبد

 شب دو در: »فرمود «القدر لیلة» از كردم سؤال( ع)

: گفتم.« يكم و بیست شب و سوم، و بیست شب: است

 چه: »فرمود.« كن ذكر تنهائى به را دو آن از يكى»

 لیلة آنها از يكى كه شب دو در كنى عملى كه شودمى

 حضرت از گويد على أبی بن حسّان.«»« است القدر

 كن طلب: »فرمود قدر لیله از كردم سؤال( ع) صادق

 و.«»« سوم و بیست و يكم، و بیست و نوزدهم، در را آن

 بدان: »فرمايد اقبال در عنه اللّه رضى زاهد عابد سید

 شده وارد رمضان، شهر از سوم و بیست شب اين كه

 و مكاشفه به است قدر لیله اينكه به صريحه اخبار است

 اسناد به كنیم روايت كه است آن جمله آن از. بیان

 به گفتم: گفت( ل خ - السمط) السیط بن سفیان تا خود

 براى را قدر لیله فرما تعیین السالم علیه صادق حضرت

 آن جمله آن از و. سوم و بیست شب: فرمود. مفردا من

 عبد از زراره تا خود اسناد به كنیم روايت كه است
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 از كردم سؤال: گفت األنصارى المختار بن الواحد

 . قدر لیله از السالم علیه باقر حضرت

 كنمنمى تعمیه و تو به دهممى خبر قسم خدا به: فرمود

 آن از پس.« است آخر شب هفت از شب اول آن. تو به

 حضرت كه ماهى آن گفته كه كنندمى نقل زراره از

 روايات آن از پس.»« بود روز نه و بیست فرمود تعیین

 است، سوم و بیست شب «قدر لیله» كه كنند نقل ديگر

 . است معروف كه »«جهنى قضیه است جمله آن از كه

 عرفانى تنبیه

 شد، گفته گذشت كه مباركه سوره دو آن در چنانچه

  كه است آن اظهر

  333:   ص الصالةآداب                         

 بنابر. باشد سوره آن خود به متعلّق سوره هر اللّه بسم

 حقیقت كه شودمى چنین «قدر» مباركه سوره در اين،

 كه اللّه، باسم را الهیّه مقدّسه لطیفه و قرآنیّه شريفه
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 متعیّن و است ربوبى اعظم اسم و اسمائیّه جمعیّه حقیقت

 لیلة در است، «رحیمیّه» و «رحمانیّه» مطلقه رحمت به

 يعنى، فرموديم، نازل آله و علیه اللّه صلّى محمديّه القدر

 بسط و قبض و الهیّت جمعى ظهور تبع قرآن ظهور

 مقام قرآن حقیقت بلكه است، «رحمانیّت» و «رحیمیّت»

 ظهور به است االعظم اللّه اسم حضرت ظهور

 است، تفصیل و جمع جامع و «رحیمیّت» و «رحمانیّت»

 «فرقان» و است «قرآن» شريف كتاب اين جهت، اين از

 مقدّس مقام و ختمى، رسول روحانیّت چنانچه است،

 احديّت مقام و است فرقان و قرآن نیز سرور، آن واليت

 . است تفصیل و جمع

 چنین گويى احتمال اين حسب به مقدّس ذات پس،

 احديّت مقام كه اعظم، اسم مقام به تجلّى به ما: فرمايد

 و «رحمانیّه» رحمت ظهور به است، تفصیل و جمع

 و. محمدى قدر لیله در داديم تنزّل را قرآن «رحیمیّه»

 بین فرقانیّتى الفرق، فرق بلكه فرق، عالم در چون
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 علیه منزل قرآن و منزل مكتوب قرآن يعنى ،«قرآنین»

 در شده، حاصل محمّديّه، حقیقت و الهى كتاب يعنى

 الفرقانین بین جمع و القرآنین بین وصل وصال لیله

[ است] «قدر لیله» شب اين نیز اعتبار اين به و فرموديم،

 حضرت خود جز شايد، كه طور آن به را آن قدر ولى

 القدر لیلة صاحب كه آله و علیه اللّه صلّى النبیین خاتم

 آنند صاحب كه او معصومین اوصیاء و باالصالة است

 . نداند كسى بالتّبعیّة،

 وارد «القدر لیلة» فضل در كه روايات بعض ذكر در تتمة

 شده

 بن سید باللّه، عارف كه است رواياتى جمله آن از

 نقل اقبال شريف كتاب در عنه اللّه رضى طاووس

 الفضل ابو تألیف يواقیت، كتاب در: »فرمايدمى فرموده،

 تا.« القدر لیلة فضل در اخبارى يافتم الهروى، محمد بن

 موسى: »فرمود كه است نقل پیغمبر از گويدمى كه آن
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 من قرب: فرمود. خواهممى را تو قرب من الهى: گفت

  شب در باشد بیدار كه است كسى براى از

  334:   ص الصالةآداب                         

: فرمود. خواهممى را تو رحمت الهى: گفت. قدر

 در را فقرا كند رحم كه است كسى براى من رحمت

 را صراط از گذشتن من خدايا: گفت. قدر شب

 كند تصدّق كه است كسى براى اين: فرمود. خواهممى

 درختهاى از خدايا: گفت. قدر شب در اىصدقه به

 براى اين: فرمود. خواهممى آن هاىمیوه و بهشت

. قدر شب در اىتسبیحه به كند تسبیح كه است كسى

 آتش؟ از نجات: فرمود. خواهممى نجات خدايا: گفت

 استغفار كه است كسى براى اين: فرمود. آرى: گفت

. خواهممى را تو رضاى خدايا: گفت. قدر شب در كند

 ركعت دو كه است كسى براى از من خشنودى: فرمود

 . «قدر شب در بخواند نماز
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: فرمود كه است منقول پیغمبر از كتاب آن از هم و

 نیست پس، قدر، شب در آسمان درهاى شود گشوده»

 بنويسد كه آن مگر آن در بخواند نماز كه اىبنده

 در درختى اىسجده هر به او براى از تعالى خداوند

 سال، صد آن سايه در سوارى كند سیر اگر كه بهشت

 در اىخانه( ركوعى) ركعتى هر به و. را آن نكند تمام

 اىآيه هر به و. لؤلؤ و زبرجد و ياقوت و درّ از بهشت

 نفايس از مرغى تسبیحى هر به و. بهشت تاجهاى از تاجى

 به و. بهشت درجات از اىدرجه اىجلسه هر به و. مرغها

 سالمى هر به و. بهشت هاىغرفه از اىغرفه تشهدى هر

 عمود شود منفجر وقتى و. بهشت هاىحلّه از اىحلّه

 كه انس و الفت با زنهاى از خداوند را او كند عطا صبح،

 از و باشد، پیدا و برجسته جامه زير از آنها پستانهاى

 از و مخلّد، پسرهاى از و مهذّب، خلق خوش كنیزهاى

 جارى، نهرهاى و معطّر، ريحانهاى از و نجیب، طائرهاى

 و خلعتها و هاهديه و هاتحفه و بخش، رضايت نعمتهاى و
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. يابد لذّت چشم و باشد داشته اشتها نفس آنچه و كرامتها،

 . هستید مخلّد آن در شماها و

 است نقل السالم علیه باقر حضرت از كتاب آن از هم و

 شود آمرزيده را، قدر شب كند احیاء كه كسى: »كه

 كوهها وزن و آسمان ستارگان عدد به گرچه او گناهان

 آن از بیش آن فضل در اخبار و.«»« باشد درياها كیل و

  كه است

  335:   ص الصالةآداب                         

 . شود نوشته اوراق اين در

 تركیب اين2: 97 الْقَدْر لَیْلَةُ ما ادْريكَ مَا و:تعالى قوله

 عظمت و است مطلب بزرگى و تعظیم و تفخیم براى

 كه آن با. مخاطب و متكلّم مالحظه به خصوصا حقیقت،

 صلّى اكرم رسول و است متكلّم قدرته جلّت تعالى حق

 قدرى به وصف، اين با است، مخاطب آله و علیه اللّه

 الفاظ نسج در آن اظهار كه است عظمت با مطلب گاهى
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: فرمايدمى كانّه نیست، ممكن كلمات و حروف تركیب و

 حقیقت است، عظمتى با حقیقت چه دانىنمى القدر لیلة

 در كلمات و حروف نظم و نسج و نمود بیان نتوان را آن

 براى «ما» كلمه كه آن با لهذا و. نیست حقیقت آن خور

 و فرمود نظر صرف آن بیان از است، حقیقت بیان

 و خواصّ به:3: 97 شَهْر الْفِ مِنْ خَیْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَةُ:فرمود

 ممكن حقیقت بیان كه چه فرمود، را آن معرفى آن آثار

 اينكه به زد قوى حدس توانمى نیز جا اين از و. نیست

 ظاهر و صورت اين از غیر باطنش و «القدر لیلة» حقیقت

 ولى است، عظمت و اهمیّت با نیز ظاهر اين گرچه. است

 و مطلق ولىّ اللّه، رسول به نسبت كه مثابه آن به نه

 . شود تعبیر نحو اين عوالم، كلّ به محیط

 لیلة» باطن كه شد مذكور كه احتمال آن بنابر: قلت ان

 آن در كه باشد مكرّم رسول خود بنیه و حقیقت «القدر

 باالتر اشكال شئون، تمام به حقیقت شمس است محتجب

 تو كه گفت نتوان سرور آن خود به كه زيرا شود،
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 تو خود ملكى صورت كه «القدر لیلة» كه دانىنمى

 . چیست است

 و است، باطنى را لطیفه اين و سرّى را مطلب اين: قلت

 عزيز، اى.»« 37: 50 شَهید هُو وَ السَّمْعَ الْقَىلِمَنْ ذلك

 بنیه يعنى حقیقى، «القدر لیلة» باطن در چون كه بدان

 و علیه اللّه صلّى محمّدى ثابت عین يا ملكى صورت و

  جلوه آله،

  336:   ص الصالةآداب                         

 اين از است، الهى جمعى احدى تجلّى و اعظم اسم

 صلّى ختمى رسول يعنى اللّه، إلى سالك عبد تا جهت

 را باطن آن نتوان است، خود حجاب در آله، و علیه اللّه

 موسى درباره چنانچه. فرمود مشاهده را حقیقت آن و

 شريف قرآن در السالم علیه و آله و نبیّنا على عمران بن

 كه آن با. موسى يا»«143: 7 تَرانى لَنْ:كه شد وارد

 فَلَمّادلیل به شد سرور آن براى از صفاتى يا ذاتى تجلّى
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 »«،143: 7 صَعِقا مُوسى خَرَّ وَ دَكّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلّى

 الشأن عظیم شريف دعاى فقرات دلیل فقرات دلیل به و

 آن نیز نكته را اين و. است واضح پر چنانچه «سمات»

 احتجاب و موسوى حجاب در تا موسى، اى: كه است

 . نیست مشاهده امكان هستى، خودى

 خود از كه است كسى براى جمیل جمال مشاهده

 حق چشم به رفت، بیرون خود از چون و رود، بیرون

 اسم جلوه پس،. بود خواهد بین حق حق چشم و ببیند،

 احتجاب با است، «القدر لیلة» كمالیّه صورت كه اعظم،

 تحقیق اين بنابر تعبیر اين پس،. ديد نتوان خودى به

 . بود خواهد موقع به و صحیح

 اعتبار به است احمدى بنیه نفس القدر لیلة: قلت ان

 اين تا شمس نفس نه آن، در حقیقت شمس احتجاب

 . باشد صحیح توجیه

http://www.i20.ir/


696 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 كمالیّه صورت به ءشى شیئیّت نظر، اهل لسان به: قلت

 سبب خصوصا اسباب، ذوات اشیاء و است، ءشى آن

. آنها اسباب شناختن به مگر حقیقت به نشود شناخته الهى،

 و جلوه و باطن و ظاهر نسبت معرفت، اهل لسان به و

 حقیقت يك بلكه نیست، مفارق امر دو نسبت متجلّى

 و بطونى، جلوه گاهى و كند ظهورى جلوه گاهى

 : فرمايد معروف عارف چنانچه

 و مطلق وجود تو            نما هاهستى عدمهايیم ما         

 و ندارد پايان رومى عارف قول به سخن مااين هستى

 . است اولى آن از نظر صرف

  337:   ص الصالةآداب                         

 مالحظه اگر3: 97 شَهْر الْفِ مِنْ خَیْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَةُ:تعالى قوله

 از آن خیريّت كنیم، را «القدر لیلة» ملكیّه ظاهر صورت

. نباشد القدر لیلة آن در كه ماهى هزار يعنى «شهر الف»

 از است بهتر آن در طاعت و عبادت و «القدر لیلة» يا
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 راه در و كردندمى سالح حمل هااسرائیلى كه ماه هزار

 است بهتر «القدر لیلة» كه آن يا. كردندمى جهاد خدا

 در چنانچه اللّه، لعنهم امیه بنى سلطنت ماه هزار از

 لیلة» حقیقت مالحظه اگر و.»« است شريفه روايات

 جمیع از كنايه است ممكن «شهر الف» شود، «القدر

 كامل عدد «الف» كه آن اعتبار به باشد، موجودات

 شريفه بنیه يعنى،. است انواع «شهر» از مراد و است،

 جمیع كه نوع هزار از است كامل انسان كه محمّديّه

 اهل از بعضى چنانچه است، بهتر باشدمى موجودات

 نويسنده نظر به ديگرى احتمال و.»« است گفته معرفت

 به باشد اشاره «القدر لیلة» كه است آن آن و. آمده

 علیه اللّه صلّى محمّدى تامّ مرآت يعنى، اعظم، اسم مظهر

 و. ديگر اسماء مظهر از باشد عبارت «شهر هزار» و. آله و

 يك و است، اسم يك[ و] هزار تعالى حق براى از چون

 لیلة» جهت اين از است، غیب علم در «مستأثر» اسم

 اسم نیز محمّدى بنیه قدر لیله و است، مستأثر نیز «القدر
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 ذات جز كسى مستأثر اسم بر جهت، اين از. است مستأثر

 پیدا اطالع آله و علیه اللّه صلّى ختمى رسول مقدّس

 . نكند

 عرفانى تنبیه

 صلّى ختمى نبىّ و كامل ولىّ چنانچه كه دانست بايد

  لیلة» آله و علیه اللّه

  338:   ص الصالةآداب                         

 احتجاب و او در اعظم اسم بطون اعتبار به است «القدر

 نیز «القدر يوم» طور همین او، در شئون جمیع به حق

 از جامع اسم بروز و حقیقت شمس ظهور اعتبار به هست

 سرور آن خود نیز «القیمه يوم» چنانچه او، تعیّن افق

 . است

 روز و است، «قدر» روز و شب مقدّس ذات آن بالجمله،

 ساير از كه اين نكته اين، بنابر. است قدر روز نیز قیامت

 تعبیر «لیله» به تامّ مقدّس مظهر اين از و «شهر» به مظاهر
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 و يوم سنین و شهور مبدأ كه باشد آن شايد است، شده

 به سرور آن و. است عدد مبدأ واحد چنانچه است، لیله

 اسماء ساير مبدأ است، اعظم اسم كه حقیقت، باطن

 و طیّبه شجره اصل خود، ثابت عین و تعیّن به و است،

 . اغتنم و تعرف تدبّر. است تعیّنات مبدأ

 كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِاذْنِ فیها الرُّوُحُ وَ الْماَلئِكَةُ تَنَزَّلُ:تعالى قوله

 طريق به كه است مطالبى شريفه آيه اين در4: 97 امْر

 . داريممى مذكور را آن از بعضى اجمال

 به اشاره و تعالى اللّه مالئكة صنوف ذكر در اول امر

 .االجمال على آنها حقیقت

 تجرّد در است اختالف محقّقین و محدّثین بین كه بدان

 . اللّه مالئكة تجسّم و

 قائل فقهاء محققین از بسیارى و محقّقین و حكماء كافّه

 برهانهاى آن بر و شدند، ناطقه نفس تجرّد و آنها تجرّد به

 آيات و روايات از بسیارى از و. فرمودند اقامه متین
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 محقّق، محدّث چنانچه شود، تجرّد استفاده نیز شريفه

 مجلسى، مرحوم بزرگوار پدر مجلسى، تقى محمّد موالنا

 كه است فرموده روايات بعضى ذيل در فقیه، شرح در

 از بعضى و.»« ناطقه نفس تجرّد بر كند داللت اين

 آنچه غايت و. شدند تجرّد عدم به قائل بزرگ محدّثین

  دلیل

  339:   ص الصالةآداب                         

 شريعت با منافى تجرّد به قول كه است اين اندآورده

 ذات جز مجرّدى كه اين به اندنموده تصريح و است،

 زيرا است، ضعیفى بسیار كالم اين و. نیست حقّ مقدّس

 حدوث قضیّه يكى،: باشد شايد امر دو آنها نظر عمده كه

 جز موجودى بودن مجرّد شده توهّم كه عالم، زمانى

 حق بودن مختار فاعل يكى، و. است منافى آن با حق

 مالئكة و عقل عالم تجرّد با نمودند گمان كه است، تعالى

 معنونه مسائل از مسئله دو هر اين و. است مخالف اللّه

 با مسائل قبیل اين تنافى عدم و. عالیه علوم در است
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 تجرّد عدم به قول بلكه. پیوسته وضوح به مجرّد موجود

 مسائل از بسیارى با اللّه مالئكة و عقل عالم و ناطقه نفوس

 اكنون كه است، منافى حقّه عقايد از كثیرى و الهیّه

 طور آن به عالم، زمانى حدوث و. نیست آنها بیان مجال

 حدوث مسئله اصل با منافى نمودند، گمان دسته اين كه

 نیز الهیّه قواعد از بسیارى با كه آن از فضال است، زمانى

 . است مخالف

 كه است آن نقل و عقل با موافق نويسنده نزد در حق و

 از بسیارى كه كثیره، است اصنافى اللّه مالئكة براى از

- هستند برزخى جسمانى آنها از بسیارى و مجرّدند آنها

 به آنها اصناف و.»« 31: 74 هُو اال رَبِّكَ جُنُودَ يَعْلَمُ ما و

 موجودات اندگفته كه است آن كلّى تقسیم حسب

 اجسام عالم به تعلّق كه آن يكى: است قسم دو بر ملكوتیّه

 كه آن ديگر و. تدبیرى تعلّق نه و حلولى تعلّق نه ندارد،

 . باشد داشته تعلّق وجه دو اين از يكى به

 : قسمند دو اولى طايفه و
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 آنها و. گويند «مهیّمه» مالئكه آنها به كه آنان قسم يك

 ذات در متحیّر و جمیل جمال در مستغرق كه آنانند

 ديگر به و غافل خاليق ديگر از و باشندمى جلیل

 . ندارند توجّه موجودات

. باشندمى چنین كه هستند طايفه يك نیز خدا اولیاء در و

 عالم از و هستیم طبیعت ظلمانى بحر مستغرق ما چنانچه و

  آن با الجالل، ذو ذات و غیب

  340:   ص الصالةآداب                         

 بكلى است، او ظهور پرتو ظهورى هر و بالذّات ظاهر كه

 به و غافل است او در چه هر و عالم از آنها هستیم، غافل

 كه است روايت در و. مشغولند او جمیل جمال و حق

 و آدم خداوند دانندنمى كه دارد مخلوقاتى خداوند

 كه هستند آنان دوم قسم.»« فرموده خلق را ابلیس

 قرار خود وجود رحمت وسايط را آنها تعالى خداى

 آنها اشواق غايت و موجودات سلسله مبادى آنها و داده،
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 و مقدّم و. گويند «جبروت اهل» را طايفه اين و. هستند

 تَنَزَّلُشريفه آيه شايد و. است «اعظم روح» آنها رئیس

 از طايفه اين به باشد اشاره نیز4: 97 الرّوُح وَ الْماَلئِكةُ

 از كه آن با ،«روح» ذكر به اختصاص و. اللّه مالئكة

 آيه در چنانچه است، او عظمت براى است، مالئكه

 اشاره نیز»«38: 78 صَفّا الْماَلئِكَةُ وَ الرّوحُ يَقوُمُ يَوْمَشريفه

 گويند، «اعلى قلم» را روح اعتبارى به و. است همین به

 .»«الْقَلَمُ اللَّه خَلَقَ ما اوَّلُ:فرمايد چنانچه

 چنانچه گويند، «اوّل عقل» را او اعتبارى به و

 .»«الْعَقْلُ اللَّه خَلَقَ ما اوَّلُ:فرمايد

 را جبرائیل فالسفه و. دانند «جبرائیل» را روح بعضى و

 دانند، «القدس روح» را او و دانند، كرّوبیّین مالئكه آخر

 شريفه روايات در و. دانند كروبیّین مالئكه اول را روح و

 چنانچه است، جبرائیل از «اعظم روح» كه فرموده نیز

 سؤال: »گويد بصیر أبو كه است منقول شريف كافى از

 خداى قول از علیه اللّه سالم صادق حضرت از كردم
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: 17 رَبّى امْرِ مِنْ الرّوُحُ قُلِ الرّوُحِ عَنِ يَسْئَلوُنَكَ:تعالى

 با. میكائیل و جبرئیل از اعظم است خلقى: فرمود.85

 علیهم ائمّه با و بود، آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 بعض در و.«»« باشدمى ملكوت از او و. هست السالم

  مالئكه از «روح» كه است روايات

 341:   ص الصالةآداب                         

 دو «روح» شايد و.»« است آنها از اعظم بلكه نیست،

 در چنانچه اخبار، و قرآن لسان در باشد داشته اطالق

 از روح يك. دارد اطالقاتى نیز اصطالح اهل لسان

 و. است «ملكوت» از فرمود چنانچه است، مالئكه صنوف

 مالئكه از كه است اولیاء حضرات خود روح نیز روح يك

 «روح» است ممكن اين، بنابر. است آنها از اعظم و نیست

 عبارت قدر، لیله در تنزّل اعتبار به «قدر» شريفه سوره در

 آيه در و. باشد «اعظم روح» يا «االمین روح» از

 روح از عبارت»«85: 17 الرّوح عَنِ يَسْئَلوُنَكَشريفه

 مالئكه ديگر و جبرئیل از كمال مرتبه در كه باشد انسانى
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 ،«مشیّت» با متّحد گاهى بلكه «امر عالم» از و است، اعظم

 . شود است، مطلق امر كه

 بر موكّل كه هستند آنها اللّه مالئكة از ديگر قسم

 براى از و. هستند آنها در مدبّر و جسمانیّه موجودات

 از زيرا است، شماربى طوايف و كثیره صنوف هااين

 عنصرى، يا فلكى سفلى، يا علوى موجود هر براى

 مالئكة عالم به وجهه آن به كه است ملكوتى اىوجهه

 اشاره حق چنانچه است، پیوند حق جنود با و متّصل اللّه

 كه شريفه آيه در فرمايد اشیاء ملكوت به

 الَیْهِ و ءٍشَىْ كُلِّ مَلكُوتُ بِیَدِهِ الَّذى فَسُبْحانَ:فرمايدمى

 مالئكه كثرت در رسول حضرت و.»« 83: 36 تُرْجَعُون

 له حقّ و السّماء، اطّت:- شده روايت چنانچه - فرمايد

 او ساجد ملك فیه و اال قدم موضع فیها ما: تئطّ ان

 .»«راكع

 بسیارى و مالئكه كثرت به راجع شريفه روايات در و

 .»« است مذكور بسیار آنها صنوف
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  342:   ص الصالةآداب                         

 ولى بر است اللّه مالئكة تنزّل كیفیت بیان در دوم امر

 امر

 يعنى اللّه مالئكة از اعظم خلقى كه اعظم، روح كه بدان

 اعظم و اشرف و است واقع اللّه مالئكة از اول مرتبه در

 از جبروت عالم قطّان مجرّده اللّه مالئكة و است، همه از

 به صعود و نزول آنها براى از و نكنند، تجافى خود مقام

 زيرا است، مستحیل است اجسام براى از كه معنى آن

 پس. است منزه و است مبرّى اجسام لوازم از مجرّد كه

 مشترك حسّ يا صدر يا قلب مرتبه در چه آنها، تنزّل

 خدا رسول قبر حول و كعبه و ارض بقاع در چه و ولىّ،

 به باشد، المعمور بیت در چه و آله، و علیه اللّه صلّى

 تعالى خداى چنانچه است، ملكى يا ملكوتى تمثّل طريق

 السالم علیها مريم حضرت بر «االمین روح» تنزّل باب در

 براى چنانچه.»« 17: 19 سَوِيّا بَشَرَا لَها فَتَمَثَّلَ:فرمايد

 ممكن جبروتى تروّح و ملكوتى تمثّل نیز كمّل و اولیاء
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 ملك در دخول قدرت و قوّه را اللّه مالئكة پس،. است

 بر قدرت را اولیاء كمّل و تمثّل، طور به است ملكوت و

 و تروّح طور به است جبروت و ملكوت در دخول

 است سهل معنى اين تصديق و. باطن به ظاهر از رجوع

 يا ملكوتى مجرّد چه را، مجرّدات حقايق كه كسى براى

 جبروتیّه مجرّدات از نیز كه ناطقه نفوس چه و جبروتى

 مظاهر و وجود مراحل و باشد فهمیده هستند، ملكوتیّه يا

 تصوّر را ظاهر به باطن و باطن به ظاهر نسبت و آنها

 . باشد نموده

 در «ملكوتیّین» و «جبروتیین» تمثّل كه دانست بايد و

 خروج از پس مگر نیست ممكن بشر حسّ و صدر و قلب

 مادامى اال و عوالم، آن با او تناسب و بشريّت جلباب از او

 عوالم آن از و است ملكیّه تدبیرات به مشتغل نفس كه

 براى تمثّالت يا مشاهدات اين نیست ممكن است، غافل

 . دهد دست او
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 از را نفس اولیاء از يكى اشاره به كه شود گاهى بلى،

 عوالم از لیاقت قدر به و شود حاصل انصرافى عالم اين

  و. نمايد صورى يا معنوى ادراكى غیب

  343:   ص الصالةآداب                         

 براى از مثال، هائله، امور بعضى واسطه به كه شود گاه

 عالم از اىنمونه و شود حاصل طبیعت از انصرافى نفس

 شخص آن قضیّه الرّئیس شیخ چنانچه كند، ادراك غیب

 آتش از آزادى برات اللّه بیت حجّ در كه را لوح ساده

 الدّين، محیى عارف، شیخ و. كند نقل بود، گرفته جهنّم

 انصراف از نیز هااين و.»« نمايد نقل را قضیّه اين نظیر نیز

 . است ملكوتى توجّه و ملك، از است نفوس

 عوالم از انسالخ از پس كمّل اولیاء نفوس كه شود گاه و

 قوّت واسطه به اللّه مالئكة ساير يا اعظم روح مشاهده و

 شهادت و غیب حضرات حفظ و آيند خود به نفس،

 واحد آن در نشئات تمام در صورت، اين در و كنند،
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 به كه شود گاه و. كنند مشاهده را جبروتیّین حقايق

 اللّه و. شود حاصل مالئكه تنزّل كامل ولىّ خود قدرت

 . العالم

 سوم امر

 و خدا رسول مكاشفه لیله چون «القدر لیلة» كه بدان

 ملكیّه امور جمیع كشف جهت، اين از است، هدى ائمّه

 هر بر موكّله مالئكه و شود،مى آنها براى ملكوت غیب از

 عالم و غیب نشئه در حضرات آن براى امور از امرى

 براى سال مدّت در كه امورى جمیع و شود، ظاهر قلب

 مكتوب سافله و عالیه الواح در و شده تقدير خاليق

 بر وجودى، استجنان و ملكوتى كتب طور به گرديده،

 مكاشفه مكاشفه اين و. گردد معلوم و مكشوف آنها

 طبیعت عالم ذرّات جمیع بر محیط كه است ملكوتیّه

 مخفى رعیت امور از امر ولىّ بر امرى هیچ و است،

 شب يك در آنها براى كه ندارد منافات و. بود نخواهد

 در و دهر امور جمیع نیز حال يك در و سال يك امر
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 تدريج به و ملكوتیّه، و ملكیّه مقدّرات جمیع لحظه يك

 طريق به شود منكشف يومیّه، امور جمیع نیز سنه ايّام در

 در قرآن نزول كیفیّت در چنانچه مثال،. تفصیل و اجمال

 در و ،«المعمور بیت» در واحده جملة كه است حديث

  خدا رسول بر سال سه و بیست ظرف

  344:   ص الصالةآداب                         

 رسول بر نزول نیز «المعمور بیت» در ورود. شده وارد

 . است خدا

 اقالم و اعلى مأل به متصل امر ولىّ كه شود گاه بالجمله،

 جمیع تامّه مكاشفه او براى و شود، مجرّده الواح و عالیه

 سافله الواح به اتّصال گاه و ابدا، و ازال شود موجودات

 تمام و فرمايد، كشف را مقدّر مدّتى پس شود، حاصل

 و است حاضر او مآبى واليت محضر در نیز كون صفحه

 . بگذرد حضرات آن نظر به شود واقع امور از چه هر
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 هر كه است، وارد امر ولىّ بر اعمال عرض روايات در و

 ائمّه و خدا رسول بر اعمال عرض دوشنبه و پنجشنبه

 كه است روايات بعضى در و. شود السالم علیهم هدى

 شود عرض شب و صبح هر بعضى در و صبح، هر در

 و تفصیل و اجمال حسب به نیز هااين و. عباد اعمال

 از شريفه روايات ابواب اين در و. است تفريق و جمع

 كتب در كه شده وارد طهارت و عصمت بیت اهل

.»« است مذكور صافى و برهان تفسیر قبیل از تفاسیر

 شب اين يعنى،.5: 97 الْفَجْر مَطْلَعِ حَتّى هِىَ سَالمٌ:قوله

 تا شیطانیّه آفات و بلیّات و شرور از است سالمت مبارك

 طاعت اهل و خدا اولیاء بر سالم كه آن يا. فجر طلوع

 كنند، مالقات آنها با كه اللّه مالئكة كه آن يا و. است

 . فجر طلوع تا تعالى حق جانب از كنند آنها به سالم

 عرفانى تنبیه

 شد، مذكور «القدر لیلة» حقیقت بیان در سابقا چنانچه

 احتجاب اعتبار به شهود و غیب تعیّنات و وجود مراتب از
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 آن، بنابر و شود، تعبیر «لیل» آنها افق در حقیقت شمس

 جمیع حسب به تعالى حق كه ايست لیله «القدر لیلة»

 اسم حقیقت كه صفات، و اسماء جمع واحديّت شئون

 ولىّ بنیه و تعیّن آن و. باشد محتجب آن در است، اعظم

  پس سرور، آن خدا رسول زمان در كه است كامل

  345:   ص الصالةآداب                         

 اين، بنابر. باشندمى واحد، بعد واحدا هدى، ائمّه آن، از

 از حقیقت شمس آثار كه است وقتى القدر لیلة «فجر»

 افق از شمس طلوع و. گردد ظاهر تعیّنات حجب خلف

 مدّت از چون و. هست نیز القیمة يوم «فجر» تعیّنات،

 اين تعیّنات افق در حقیقت شمس احتجاب و غروب

 «القدر لیلة» مدت كه فجر طلوع وقت تا كمّل اولیاء

 مطلقا شیطانیّه تصرّفات از شرف صاحب لیله آن است،

 است شده محتجب شمس كه طور همان به و است سالم

: است فرموده شود، طالع شیطانیّه تصرف و كدورت بى

 يا لیلها ساير اما و.« فجر طلوع تا شب آن است سالم»
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 آنها امثال و امیه بنى لیالى آن و ندارند، سالمت اصال

 لیالى آن و ندارند، معانى جمیع به سالمت يا و است،

 . است ناس ساير

 خاتمة

 دستگیرى به كه ايمانیّه، مكاشفات و عرفانیّه بیانات از

 ظاهر معرفت اهل منیر قلب بر السالم علیهم عظام اولیاء

 نسبت «توحید» مباركه سوره چنانچه كه شود معلوم شد،

 «قدر» شريفه سوره است، عال و جل حق مقدس ذات

 در چنانچه است، السالم علیهم عظام بیت اهل نسبت

 : است وارد معراج روايات

 السالم، علیه اللّه عبد أبی عن باسناده يعقوب بن محمد

 فى السّماء، فی آله و علیه اللّه صلّى النّبى صلوة فى

: إلیه جلّ و عزّ اللّه اوحى ثمّ(:ع) قال «االسراء» حديث

 اللّه احد، اللّه: »تعالى و تبارك ربّك نسبة محمّد يا اقرأ

 هذا و.«احد كفوا له يكن لم و يولد، لم و يلد الصّمد،لم
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 ب اقرأ: إلیه جلّ و عزّ اللّه اوحى ثمّ،. االولى الرّكعة فی

: اقرأ: اللّه اوحى ثمّ. اوّال قرأ ما مثل فقرأها.« للّه الحمد»

 يوم إلى بیتك اهل نسبة و نسبتك فانّها «انزلناه انّا»

 [1. ]القیمة

__________________________________________________ 

 سند السالم علیه صادق امام به يعقوب بن محمد» -[ 1]

 صلّى پیامبر نماز به راجع «اسراء» حديث در كه رسانده

 آن به جلّ و عزّ خداوند گاه آن: فرمود آله و علیه اللّه

 تبارك پروردگارت نسب محمّد، اى: كرد وحى حضرت

 يُولَدْ لَمْ وَ يَلِدْ لَمْ الصَّمَدُ اللَّه احَدٌ اللَّه:بخوان را تعالى و

 ركعت در اين و4 - 1: 112. احَدٌ كُفُوا لهُ يَكُنْ لَمْ وَ

  346:   ص الصالةآداب                         

 بسیار «قدر» مباركه سوره فضل باب در شريفه روايات و

 شريف كافى در كه است روايتى جمله آن از. است

 كه كسى: »فرمود كه السالم علیه باقر حضرت از است
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 جهر، طور به را1: 97 القَدْر لَیلَةِ فی انزَلْناه كندانّا قرائت

 آورده بیرون غالف از را خود شمشیر كه است آن مثل

 است آن مثل بخواند، سرّا كه كسى و. خدا راه در باشد

 كسى و. خدا راه در است شده غلطان خود خون به كه

 او گناهان از گناه هزار كند، قرائت را آن مرتبه ده كه

 رسول از روايت القرآن خواصّ از و.«»« نمايد محو را

 از را، سوره اين كند قرائت كه كسى: »كه شده خدا

 و گرفته روزه را مبارك ماه كه است كسى اجر او براى

 است كسى ثواب او براى از و نموده، القدر لیلة ادراك

 . آخرا و اوّال للّه الحمد و.«»« نموده خدا راه در قتال كه

 اعتذار

 از كه بود آن رساله اين در نويسنده بناى كه آن با

 فقط و كنم، خوددارى نوع با مأنوس غیر عرفانى مطالب

 قلم كه بینممى اينك كنم، اكتفا صلوة قلبیّه آداب به

 از بیشتر شريفه سوره تفسیر خصوص در و نموده طغیان

 آن جز اىچاره. نمودم تجاوز خود داد قرار موضوع
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 روحانى دوستان و ايمانى برادران از اكنون كه نیست

 رساله اين در مطلبى اگر ضمنا و. كنم خواهى معذرت

 نكنند، باطل به رمى تأمّل بى نديدند، خود مذاق مطابق

 راه راهى هر براى و اهلى علمى هر براى از كه زيرا

 يتعدّ لم و قدره، عرف امرأ اللّه رحم - است نوردى

 .»«طوره

__________________________________________________ 

: فرمود وحى او به جلّ و عزّ خداوند گاه آن. بود نخست

 ،487 ص ،4 ج برهان، تفسیر.« بخوان را... للّه الحمد

 .22 حديث ،«القدر سورة»

  347:   ص الصالةآداب                         

 و كنند، حال حقیقت از غفلت بعضى است ممكن و

 خبرند،بى الهیّه سنن دقايق و قرآنیّه معارف از چون

. كنند گمان رأى به تفسیر را رساله اين مطالب از بعضى

 : كه زيرا است، فاحش افتراى و محض خطاى اين و
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 احاديث و شريف قرآن از همه لطايف و معارف اين اوال،

 چنانچه هست، آنها بر سمعیّه شواهد و مستفاد، شريفه

 براى آنها بیشتر و مذكور، مباحث خالل در آنها از بعضى

 . نگرديد مذكور اختصار

 عرفانیّه يا عقلیّه براهین موافق آنها اكثر يا همه ثانیا، و

 . شد نخواهد رأى به تفسیر امرى چنین و باشد،مى

 آيات بیان در يا كرديم ذكر ما كه مطالبى غالبا ثالثا، و

. است مفاهیم مصاديق بیان قبیل از كنیم،مى ذكر شريفه

 تا نیست تفسیر به مربوط حقايق مراتب و مصداق بیان و

 . باشد رأى به تفسیر كه آن

 در احتیاط غايت براى ما مراحل، همه از بعد رابعا، و

 ضرورى غیر مطالب در - نبود آن جاى كه آن با - دين

 را مطالب محتمالت، احد بیان و االحتمال سبیل على

 و نبسته كسى را احتمال در است معلوم و كرديم، بیان

 مطالب جا اين در و. شد نخواهد رأى به تفسیر به مربوط
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 به و نموده خوددارى آن ذكر از ما كه هست ديگرى

 . كوشیديم اختصار

  348:   ص الصالةآداب                         

 است ركوع اسرار و آداب از اىشمّه در پنجم باب

  است فصل پنج آن در و

 است ركوع از قبل تكبیر در اوّل فصل

 براى و ركوع متعلّقات از تكبیر اين كه است آن ظاهر و

 آن، ادب و. ركوع منزل براى است مصلّى شدن مهیّا

 سلطنت و عزّت و حق جالل و عظمت مقام كه است آن

 ذلّت و فقر و عجز و ضعف مقام و آرد نظر در را ربوبیّت

 حال، اين در و دهد، قرار خود العین نصب را عبوديّت

 تكبیر عبوديّت، ذلّ و ربوبیّت عزّ به معرفتش مقدار به

 . كند توصیف از تعالى حق

 و تسبیح و كند حق از كه توصیفى سالك بنده بايد و

  نمايد، كه تقديسى
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  349:   ص الصالةاب                        

 توصیف به تعالى حق اذن واسطه به و امر اطاعت محض

 در كه نبود آن جسارت را خود اال و بداند، عبادت و

 ءشی ال حقیقت در كه ضعیفى عبد او مثل ربوبیّت محضر

 از الف است الشأن عظیم معبود خود از نیز دارد آنچه و

 الحسین بن علىّمثل كه جايى. زند او تعظیم و توصیف

 است، اللّه لسان كه شیرين، مآبى واليت لسان آن با

 »«اشكرك، الكالّ هذا فبلسانى ا:كند عرض

 

 خواهد سالك عبد چون پس،.»« خیزد چه الغرى پشه از

 مهیّاى را خود بايد شود، ركوع خطرناك منزل وارد

 عبادت و تعظیم و توصیف خود دست با و كند، مقام آن

 حذاى تا را دستها و اندازد سر پشت را خود سلوك و

 و كند قبله به رو را خود خالى كفهاى و كند بلند گوش

 خوف رجاء، و خوف از پر قلب با دست تهى و الید صفر
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 واثق رجاء و عبوديّت مقام به قیام به قصور و تقصیر از

 چنین به و داده تشريف را او كه حق مقدّس مقام به

 داده، بار است احبّاء كمّل و اولیاء خلّص از كه مقاماتى

 به دست نمودن بلند كه شايد و. شود ركوع منزل وارد

 حد آن به وقوف ترك و قیام مقام ترك كیفیت، اين

 و باشد، قیام منزل از زاد نداشتن بر به اشاره و باشد،

 در كه توصیفاتى از باشد تكبیر و تعظیم به اشاره تكبیر

 منزل ركوع چون معرفت اهل نزد و. نموده قیام منزل

 و توحید، اين از تكبیر ركوع تكبیر است، صفات توحید

 . است خلق صفات رفض به اشاره يد رفع

 است ركوعى انحناء آداب در دوم فصل

 ساير كه است، حال سه صلوة احوال عمده كه بدان

  افعال و اعمال

  350:   ص الصالةآداب                         
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 و ركوع، دوم و قیام، اول: است آنها مهیّئات و مقدّمات

 توحیدات به اشاره را سه اين معرفت اهل و. سجود سوم

 ذوق حسب را مقامات آن الصّلوة سرّ در ما و. دانند ثالثه

 اين بیان ديگر لسانى با اينك و. داشتیم مذكور عرفانى

 . باشد داشته مناسبتى عامّه با كه كنیم منازل

 مقرّب و مؤمن كمالى معراج صلوة چون كه گويیم پس

 مقدّمه يكى كه است امر دو به متقوّم است، تقوى اهل

 : است ديگر

 حقیقت آن، كه خواهى، خود و بینى خود ترك اول،

 . است تقوى باطن و

 حقیقت آن، كه طلبى، حق و خواهى خدا دوم، و

 . است قرب و معراج

 كلّ قربان الصّلوةكه است شريفه روايات در لهذا و

 .»«تقىّ
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 براى ولى است هدايت نور نیز شريف قرآن چنانچه

.»« 2: 2 لِلْمُتَّقین هُدىً فیه رَيْبَ ال الْكِتابُ ذلِكَ:متّقین

 سجود و ركوع و قیام مقام كه مقام سه اين در بالجمله،

 حال در پس،. شود حاصل تدريج به مقام دو اين است،

 و فاعلیّت، مقام حسب به است بینى خود ترك «قیام»

 در و. است مطلق حق قیّومیّت و حق فاعلیّت رؤيت

 و صفات مقام حسب به. است بینى خود ترك «ركوع»

 در و. است حق صفات و اسماء مقام رؤيت و اسماء

 و خواهى خدا و مطلقا است بینى خود ترك «سجود»

 شئون از سالكین منازل جمیع و. مطلقا است طلبى خدا

 اصحاب و بصیرت اهل بر چنانچه است، ثالثه مقامات اين

 . است واضح سلوك و عرفان

 سرّ كه نمود اين به توجّه مقامات اين در سالك چون و

 كه مقامات از يك هر است، ثالثه توحیدات اعمال اين

 ضرورت بیشتر مراقبت را سالك است لطیفتر و دقیقتر

 . است بیشتر لغزشش و باالتر مقام خطر البتّه و. است
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 351:   ص الصالةآداب                         

 كه است آن دعوى را سالك چون ركوع مقام در پس،

 حق از جز اىاراده و حیاة و قدرت و علم وجود دار در

 است دقیقى بسیار مقام و بزرگ بسیار دعوى اين و نیست

 به بايد ذات باطن به نشايد، دعاوى اين ما امثال از و

 آوريم ذلّت و مسكنت و تضرّع روى حقّ مقدّس درگاه

 عین به را خود نقصان و خواهیم، تقصیر و قصور عذر و

 مقدّس مقام از كه شايد دريابیم، وجدان شهود و عیان

 دستگیرى اسباب اضطرار حال و شود عنايتى و توجّهى

 يَكْشِفُ وَ دَعاهُ اذا الْمُضْطَرَّ يُجیبُ امَّنْ- شود مقدّس ذات

 .»« 62: 27 السُّوء

 و علیه اللّه صلّى خدا رسول معراج صلوة در سوّم فصل

 است وارد سلّم و آله

. عرشى إلى فانظر:رسید عزّت خطاب ركوع از پس كه

 و نفسی لها ذهبت عظمة إلى فنظرت. اللّه رسول قال
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 و العظیم ربّى سبحان: »قلت ان فالهمت علىّ، غشى

 الغشى تجلّى ذلك، قلت فلمّا. رأيت ما لعظم «بحمده

 كما نفسی إلىّ فرجعت ذلك، الهم سبعا قلتها حتّى عنّى،

 .الحديث[ 1... ]كانت

 و كلّ سرور سلوك عظمت مقام به عزيز اى كن نظر

 كه ركوع، حال در كه آله، و علیه اللّه صلّى سبل هادى

 نور چون و ببیند، را عرش نور است، خود مادون به نظر

 تعیّن مرآت، بى است ذات جلوه اولیاء نظر در عرش

. دهد دست صعق و غشوه حالت و برود بین از نفسی

 شريف وجود آن از ازلى عنايات به مقدّس ذات پس،

 و «تعظیم» و «تسبیح» حبّى الهام با و فرمود، دستگیرى

__________________________________________________ 

 و علیه اللّه صلّى اللّه رسول. بنگر من عرش به»...  -[ 1]

 جانم ديدنش از كه نگريستم عظمتى به پس: فرمود آله

 به عظمت آن ديدن از پس گاه آن. شدم بیهوش و بشد

 منزّه. )بحمده و العظیم ربّى سبحان: گفتم و شد الهام من
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 چون پس.( راست او سپاس و من بزرگ پروردگار است

 الهامات با اينكه تا. آمدم در به غشوه حالت از بگفتم اين

 آمدم خود به پس. گفتممى را آن بار هفت پى در پى

. 315 ص الشرائع، علل...«. بازگشتم خود عادى حال به و

 .«معراج صلوة» حديث از بخشى

  352:   ص الصالةآداب                         

 از پس تا فرمود، تلقین مقدّس ذات آن به را «تحمید»

 به - انسان مراتب عدد و حجب عدد به - مرتبه هفت

 جمیع در و. داد دست او براى صحو حالت و آمد خود

 . داشته دوام احوال اين معراج نماز

 مقام به و نیست راهى انس خلوت به را ما كه اكنون و

 را خود ذلت و عجز است خوب نه، جايگاهى قدس

 قرار مطلوب حصول دستاويز و مقصد به وصول سرمايه

 دل كام تا نداريم بر مقصود دامن از دست داده،

 از نیستیم، میدان اين مرد خود اگر اقل ال و. برآريم
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 اعانت كمّل روحانیّت از و طلبیم هدايت راه مردان

 و برسد ما جان مشام به معارف از بويى شايد جويیم،

 عادت كه زيرا بوزد، ما مرده كالبد به لطايف از نسیمى

 بايد و.»« است انعام و تفضل او شیمه و احسان تعالى حق

 و «تعظیم» و «تسبیح» بر است مشتمل ركوع كه دانست

 توصیف از تنزيه «تسبیح» پس: عال و جلّ ربّ «تحمید»

 خروج «تحمید» و «تعظیم» و. است تعريف از تقديس و

 در ظهور «تحمید» كه زيرا است، تعطیل و تشبیه حدّ از

 را تحديد سلب «تعظیم» و كند، افاده را خلقیّه مرائى

 . دهد ارائه

 او از ظاهرتر عالم در ظهورى و است ظاهر او پس،

 . نیست خلقیّه تعیّنات لباس به متلبّس و نیست،

 چهارم فصل

 عبد يركع ال:السّالم علیه الصّادق قال الشّريعة، مصباح عن

 و بهائه، بنور تعالى اللّه زيّنه اال الحقیقة، على ركوعا للّه
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 الرّكوع و. اصفیائه كسوة كساه و كبريائه، ظالل فی اظلّه

 .للثّانى صلح االوّل، بمعنى اتى فمن ثان، السّجود و اوّل،

 يحسن ال من و قرب، السّجود فی و ادب، الرّكوع فی و

 بقلبه، للّه خاضع ركوع فاركع. للقرب يصلح ال االدب،

 له خافض سلطانه، تحت جل و متذلّل

  353:   ص الصالةآداب                         

 فائدة من يفوته ما على حزن خائف خفض بجوارحه

 باللّیل يسهر كان خثیم بن الرّبیع انّ حكى و. الرّاكعین

 - تزفر) رفع اصبح، هو فاذا واحدة، ركعة فی الفجر إلى

 استوف و. بنا قطع و المخلصون سبق آه،: قال و( خ

 القیام فی همّتك عن انحطّ و. ظهرك باستواء ركوعك

 و الشّیطان وساوس من بالقلب فرّ و. بعونه اال بخدمته

 بقدر عباده يرفع تعالى اللّه فانّ. مكائده و خدائعه

 الخضوع و التّواضع اصول إلى يهديهم و له، تواضعهم

 [1. ]سرائرهم على عظمته اطّالع بقدر
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 و آداب و بشارات و اشارات شريف حديث اين در

 و «اللّه بهاء نور» به «تزيّن» چنانچه است، دستوراتى

 به «تكسّى» و «اللّه كبرياء ظلّ» تحت در «اظالل»

 تعلّم مقام به وصول به بشارات ،«اللّه اصفیاء كسوه»

 به تحقّق و. است»«31: 2 كُلَّها االسْماءَ آدَمَ وعَلَّمَ اسمائى

 است، مقام آن از صحو حالت حصول و صفاتى فناء مقام

 «بهاء نور» مقام به را عبد حق فرمودن مزيّن كه زيرا

 تعلیم حقیقت كه اسماء مقام به است او نمودن متحقّق

 اسماء از كه ،«كبريا» سايه و ظلّ در را او و. است آدمى

 عبد افناى دادن، جاى آن فناء در و بردن است، قهريّه

 كسوه» در را او مقام، اين از پس و خويشتن، از است

 اين از و. افناء از پس است او ابقاء آوردن در «اصفیاء

 ذاتى فناء سجود كه شود معلوم جا

__________________________________________________ 

 مگر نكند ركوع بحقیقت خدا براى اىبنده هیچ» -[ 1]

 در و بیارايد خود جمال نور به را او تعالى خداوند آنكه
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. بپوشاند برگزيدگانش جامه و دهد جاى كبريايش سايه

 اول حقیقت كس هر. دوم سجود و است، اول ركوع

 ركوع در. است يافته را دومى شايستگى آرد، جاى به را

 و ،(معبود به) قرب سجود در و است( عبوديت) ادب

 ركوع پس. نشايد را قرب نگزارد، ادب نیكى به كه كسى

 تحت و خدا براى خاضع دل با كه آر جاى به را كسى

 اندوه از را خود اعضاى و است بیمناك و ذلیل او سلطه

 گرديده نصیب بى كنندگان ركوع بهره از آنكه ترس و

 يك با خثیم بن ربیع كه شده حكايت و. آوردمى فرود

 شدمى بامداد چون و رساندمى صبح به را شب ركوع

: گفتمى و[ كردمى ناله: ل خ] كردمى راست قامت

 ركوعت و. مانديم راه از ما و گرفتند پیشى مخلصان آن،

 و دارى، نگاه راست را خود پشت اينكه به كن كامل را

 در كنى او خدمت به قیام خويش همّت به اينكه سر از

 از قلبا و(. نگردد میسر را تو اين) او يارى به جز كه گذر

 كه بگريز نیرنگهايش و هاخدعه و شیطان وساوس
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 تواضع قدر به را خود بندگان مرتبه تعالى خداوند

 باطن بر او عظمت كه اندازه بدان و دارد،مى بلند ايشان

 در) كرنش و فروتنى راههاى به گردد آشكار بندگان

 ص الشّريعة، مصباح.« فرمايدمى هدايتشان( خود برابر

 .108 ص ،82 ج االنوار، بحار. 12

  354:   ص الصالةآداب                         

 ركوع كه زيرا اند،فرموده معرفت اهل چنانچه است،

 است، ثانى سجود و است، مقامات اين آن و است، اول

 . ذات در فناء مقام جز نیست آن و

 حاصل سجود در كه مطلق، قرب كه شود معلوم نیز و

 و الحقیقة، على ركوع حصول به جز نیست میسور شود،

 بايد كند، پیدا بخواهد ثانى براى صالحیّت كه كسى

 . كند تحصیل را آن ادب و ركوعى قرب

 اشاره سجود، و ركوع سراير و لطايف بیان از پس

 آن و. متوسّطین براى از آن قلبیّه آداب به فرموده
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 در ما كه است، عامّه امور از بعضى كه است امورى

 و. است ركوع به خاصّ بعضى و نموديم، ذكر مقدّمات

 صرف آن تفصیل از است، شده بیان امور اين اكثر چون

 . نموديم نظر

 .است ركوع از رأس رفع در پنجم فصل

 است، اسمائیّه كثرات در وقوف از رجوع آن سرّ و

 .»«عنه الصّفات نفى التّوحید كمال و:فرمايد چنانچه

 عبد اسمائى، فناى از صحو حال حصول از پس كه زيرا

 مبدأ كه چه كند، مشاهده را خود تقصیر و قصور سالك

 به توجّه كند، آن جبران بايد او ذرّيّه كه آدمى، خطیئه

 چون و. باشدمى است شجره باطن كه اسمائیّه كثرات

 اصل كه آدم، خطیئه و است، ذرّيّه كه خود، خطیئه

 برد پى خود نقصان و تذلّل مقام به دريافت، است، خود

 در جناح خفض به كه خطیئه، رفع براى مهیّاى و

 مقام اين از صلب اقامه و شود، است، كبرياء حضرت
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 نمايد، اسمائیّه كثرات رفع ركوع از بعد تكبیر با و نمايد،

 ترابیّت اصل و مسكنت و ذلّت منزل متوجّه الید صفر و

 و مقام، بزرگ خطر يافتن آن، مهمّه آداب و. شود

 توجّه در مجاهده و تامّ، تذكّر با است قلب به چشاندن

  به

  355:   ص الصالةآداب                         

 ذلّت مقام به حتى خود، به توجّه ترك و ذات حضرت

 . است خويش،

 توجّه و حق حضرت از تامّ تذكّر كه عزيز اى بدان و

 گشوده موجب مقدّس، ذات آن به قلب باطن به مطلق

 قرّة كه اللّه، لقاء آن به كه شود قلب باطنى چشم شدن

 فینا جاهَدُوا الَّذين و:گردد حاصل است، اولیاء العین

 .»« 69: 29 سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

  356:   ص الصالةآداب                         

 است سجود آداب و اسرار به اجمالیه اشاره در ششم باب
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  است فصل چند آن در و

 است آن جملى سرّ در اوّل فصل

 خويشتن ترك قلوب، ارباب و عرفان اصحاب نزد آن و

 فرو به كه - يونسى معراج به و سوى، ما از بستن چشم و

 توجه به شدن متحقّق - شد حاصل ماهى بطن در رفتن

 تراب بر سر در و. حجاب رؤيت بى خويش اصل به

 باطن در است جمیل جمال رؤيت به اشارات نهادن،

 . طبیعت عالم اصل و خاك قلب

 ريشه اصل و خويش حقیقت يافتن آن، قلبیّه آداب و

 سلطان مركز كه الدّماغ، ام نهادن و است، خود وجود

  ادنى به است، الرّوح عرش و است نفس

  357:   ص الصالةآداب                         

 مالك عتبه است خاك عالم ديدن و قدس، مقام عتبه

 . الملوك
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 و است، شستن خود از چشم سجودى، وضع سرّ پس،

 چشم از را خود مقامات اعلى تراب، بر رأس وضع ادب

 از قلب در اگر و. است ديدن ترپست تراب از و افكندن

 آنها به اشارت صالتى اوضاع حسب به كه دعاوى اين

 چون و. است نفاق معرفت ارباب پیش باشد، علّتى است

 را اللّه إلى سالك است، خطرات باالترين مقام اين خطر

 ذيل به متمسّك قلبى فطرت و ذاتى جبلّت به است الزم

 عفو مسكنت و ذلّت با و گردد عال و جلّ حقّ عنايت

 از كه است مخطور مقام اين كه كند، طلب را تقصیرات

 . است خارج ما امثال عهده

 تفصیل به را مقامات اين الصّلوة سرّ رساله در چون ما و

 روايت به و كنیم، خوددارى رساله اين در نموديم، ذكر

 . نمايیم اكتفا آن آداب براى الشّريعة مصباح شريفه

 دوم فصل
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 و خسر، ما:السّالم علیه الصّادق قال. الشّريعة مصباح عن

 مرّة العمر فی كان لو و السّجود بحقیقة اتى من اللّه،

 الحال ذلك مثل فی بربّه خال من افلح ما و. واحدة

 للسّاجدين اللّه اعدّه عمّا الهیا غافال نفسه، بمخادع تشبیها

 من ابدا اللّه عن بعد ال و. اآلجل راحة و العاجل انس من

 ادبه اساء من أبدا إلیه قرب ال و. السّجود فی تقرّبه احسن

 .سجوده حال فی بسواه قلبه بتعلّق حرمته ضیّع و

 من خلق انّه علم ذلیل، تعالى للّه متواضع سجود فاسجد

 نطفة من( خ - ركب) اتّخذك انّه و الخلق، يطأه تراب

 اللّه جعل قد و. يكن لم و كوّن و احد، كلّ يستقذرها

. الرّوح و السرّ و بالقلب إلیه التّقرّب سبب السّجود معنى

 ال انّه الظّاهر فی ترى اال غیره، من بعد منه، قرب فمن

 و األشیاء جمیع عن بالتّوارى اال السّجود حال يستوى

. الباطن امر كذلك العیون، تراه ما كلّ عن االحتجاب

 قلبه كان فمن

  358:   ص الصالةآداب                         
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 من قريب فهو تعالى، اللّه دون ءبشی صلوته فی متعلّقا

. صلوته فی منه اللّه اراد ما حقیقة عن بعید ءالشّی ذلك

 فی قلبین من لرجل اللَّه جَعَل ما:»جلّ و عزّ اللّه قال

 .«جوفه

 ال: تعالى اللّه قال:آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول وقال

 لطاعتى االخالص حبّ فیه فاعلم عبد قلب على اطّلع

 .سیاسته و تقويمه لولّیت اال مرضاتى، ابتغاء و لوجهى

 مكتوب و بنفسه، المستهزئین من فهو بغیرى، اشتغل من و

 .»«الخاسرين ديوان فی اسمه

 آداب و اسرار بیان بین جمع شريف حديث اين در

 سالك روى به معرفت از طرقى آن، در تفكّر و. فرموده

 درهم را منكرين جحود و تأبّى و كند، باز اللّه إلى

 ايقان اصحاب و عرفان اولیاء تشیید و تأيید و شكند،مى

 غیر ترك و حق با خلوت و انس حقیقت و فرمايد،مى را

 . فرمايد گوشزد را تعالى حق
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 حقیقت كه كسى نبیند زيان قسم، خدا به: »فرمايدمى

 روى و. مرتبه يك عمر در لو و آورد، جاى به را سجده

 است غیر ترك كه حال اين در كه كسى نبیند رستگارى

 باشد كنندگان خدعه به شبیه ولى كند، خلوت حق با

 از غافل حقیقتا ولى است انس و خلوت در صورتا كه

 فرموده مهیّا ساجدان براى تعالى خداى آنچه از و حق

 در است راحت و عالم اين در است حق با انس آن كه

 نیكو كه كسى هرگز خداوند از نیفتد دور و. عالم آن

 به نشود نزديك و سجود، در تعالى حق به جويد تقرّب

 و سجود در كند ادب اسائه كه كسى هرگز تعالى حق

 غیر به را خود قلب اينكه به نمايد ضايع را آن حرمت

 از اىشمه كه اكنون. سجود حال در كند متعلّق حقّ

 كه كسى سجده كن سجود دانستى، را سجود سرّ

 نظر و تعالى، حق قدس پیشگاه در است ذلیل و متواضع

 شدى خلق كه بدان كن، خود نوايى بى و نقص حال به

 همه كه اىنطفه از و است، خاليق پايمال كه خاكى از
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 در شده تكوين و كند، استقذار و اجتناب او از كس

 معنى تعالى خداى و. نبوده مذكورى ءشی كه صورتى

  خود به تقرّب سبب را سجود

  359:   ص الصالةآداب                         

 كه كسى پس،. روح و سرّ و قلب به تقرّب - داده قرار

 سجده چنانچه شود، بعید حقّ غیر از شد، نزديك حق به

 و اشیاء همه از موارات به مگر نشود حاصل ظاهر در

 امر طور همین ببیند، را آن چشم چه هر از احتجاب

 در شود حق غیر به متعلّق قلبش كى كسى پس،. باطن

 فرموده اراده حق كه آنچه از و نزديك، چیز آن به نماز،

 براى نداديم قرار ما: كه فرمايد حق چنانچه شود، بعید

 خداى كه فرمود خدا رسول و.»« قلب دو نفر يك

 آن در كه اىبنده قلب بر اطالع من كه فرمود تعالى

 رضاى آوردن دست به و من طاعت براى اخالص حبّ

 تمشیت متولّى خودم كه آن مگر نكنم، پیدا است من

 به كه كسى و. فرمايم او كارهاى تدبیر و شوم او امور
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 است محسوب كنندگان استهزاء از باشد، مشتغل من غیر

 .« شود مكتوب زيانكاران ديوان در آن اسم و

 سوم فصل

 رَبِّكَ بِاسْمِ فَسَبِّحْ:شد نازل چون كه است حديث در

 ركوع در را اين: »فرمود خدا رسول »«،74: 56 الْعَظیم

 سَبِّحِ:تعالى خداى قول شد نازل چون و.« دهید قرار

 سجود در را اين: »فرمود »«،1: 87 االعْلى رَبِّكَ اسْمَ

: كه است كافى شريف حديث در و.«»« دهید قرار خود

 فرمود اتّخاذ خود براى خداوند كه را اسمى اول»

 در اول «العلىّ» شايد و.«»« بود «العظیم» و «العلىّ»

 . صفاتیّه اسماء در اول «العظیم» و باشد، ذاتیّه اسماء

 هیئتى صالتى، اوضاع ساير چون سجود، در كه بدان و

  ذكرى و حالى و

  360:   ص الصالةآداب                         
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 در كه است طورى كمّل براى امور اين و. است سرّى و

 تناسب بى تفصیال و شده، اشارت آن بیان رساله اين

 و خاكسارى ارائه آن هیئت متوسّطین براى از و. است

 از كه انف، ارغام و. است بینى خود و استكبار ترك

 است، احتیاط خالف آن ترك بلكه مؤكده مستحبّاب

 توجه نیز و است، فروتنى و تذلّل و تخضّع كمال اظهار

 رؤساى و. است خود نشئه از آورى ياد و خويش اصل به

 و تحريك ظهور و ادراك محالّ كه ظاهره، اعضاى

 بر است، عضو هشت يا هفت همین كه است قدرت

 تقديم و تامّ تسلیم عالمت نهادن مسكنت و مذلّت زمین

 آدمیّه خطیئه از شدن خارج و است خود قواى تمام

 . است

 قلب كم كم شد، قوى قلب در معانى اين تذكّر چون و

 فرار حالت آن كه دهد دست حالى شده منفعل آن از

 حال، اين نتیجه و است، بینى خود ترك و خود از
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 حاصل تامّ خلوت آن، دنباله و است، انس حالت حصول

 . شود پیدا كلّى محبّت و شود

 و توصیف از تنزيه كه تسبیح از متقوّم سجده، ذكر اما و

 تنزيه يا است، اسمائى تكثیر از تنزيه يا است، امر به قیام

 از آن و است، «تفعیل» توحید كه چه است، توحید از

 تكثیر شائبه از خالى اين و است، رفتن وحدت به كثرت

 تحمید و ذاتى علوّ به توصیف چنانچه نیست، تشريك و

 . نیست معانى اين شائبه از خالى نیز

 كافى، روايت حسب به و. است ذاتیّه اسماء از «العلىّ» و

 فرموده، اتخاذ خود براى حق كه است اسمى اوّل

 سالك عبد و. است خود براى ذات تجلّى اول يعنى،

 آنچه و عالم ترك و شد فانى مقام اين در خود از چون

 . شود ذاتى تجلّى اين به مفتخر نمود، است آن در

 تسبیح است، ثانى سجود و اول ركوع چون كه بدان و

 مقام، دو آن در «ربّ» نیز و. دارد فرقها آنها در تحمید و
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 اند،گفته معرفت اهل چنانچه «ربّ» كه زيرا دارد، فرق

 . اعتبار سه به است افعالیّه و صفاتیّه و ذاتیّه اسماء از

 اسماء از2: 1 الْعالَمین رَبِّ للَّه درالْحَمْدُ «ربّ» اين، بنابر

 توحید مقام كه قیام، مقام مناسبت به باشد شايد فعلیّه

  به است صفاتیّه اسماء از ركوع در و است، افعالى

  361:   ص الصالةآداب                         

 در و است، صفات توحید مقام ركوع اينكه مناسبت

 مقام سجود كه آن مناسبت به است ذاتیه اسماء از سجود

 يك هر در نیز «تحمید» و «تسبیح» و. است ذات توحید

 [ 1. ]است مقام آن به مربوط شد، واقع مقامات از

 چهارم فصل

 در صعق و غشوه سجده است، معراج صلوة در چنانچه

 از عبد چون و. است حق عظمت انوار مشاهده نتیجه

 دست او براى صعق و محو حال و شد خود بى خود
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 ملهم غیبى الهام به و شود او حال شامل ازلى عنايت داد،

 . شود

 به و صحو حال حصول براى آن تكرار و سجود ذكر و

 . است آمدن خود

 حق نور مشاهده اشتیاق آتش آمد، خود به چون پس

 چون و بردارد، سجده از سر و گردد، مشتعل قلبش در

 رفض به اشاره دست با انانیّت، از بیند بقايايى خود در

 بقیّه و شود او بر ثانیا عظمت نور تجلّى پس، كند، آن

 گويان تكبیر و شود، فنا از فانى و بسوزاند را انانیّت

 او براى حقیقى تامّ صعق و مطلق كلى محو حالت

 را او اذكار الهام به غیبى دستگیر پس، شود، حاصل

 كه مقام، اين در صحو حالت و كند، مقام در متمكّن

 خلقى آاليش و احتجاب هر از و است واليت مقام صحو

 كه سالم، و تشهّد حال و دهد، دست او براى است، منزّه

 المحو بعد صحو اين در نیز است، كثرت احكام از
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 و تكمیل انسانى سیر دائره تمام جا اين تا و. شود حاصل

 . شود تتمیم

__________________________________________________ 

 حضرت چهارم، فصل آغاز از قبل خطى، نسخه در[ 1]

 «عرفانى تنبیه» عنوان با صفحه دو به نزديك مطلبى امام

 اين روى بر حذف عالمت به سپس اما اند،فرموده مرقوم

 اين: اندفرموده مرقوم حاشیه در و كشیده قلم قسمت

 استنساخ در. آخر تا شود محو بايد و است زياد تنبیه

 مطلب اما نیست، موجود قسمت اين نیز كتاب مجدد

. است گرديده درج كتاب اين قبلى چاپهاى در مزبور

 .گرديد حذف قسمت اين چاپ اين در

 362:   ص الصالةآداب                         

 است تشهّد آداب به اجمالیّه اشاره در هفتم باب

  است فصل دو آن در و

 اوّل فصل
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 اقامه، و اذان در رسالت و وحدانیّت به شهادت كه بدان

 در و است، آن در ورود مهیّئات و نماز متعلّقات از كه

 و كثرت به وحدت از و بقاء به فناء از خروج كه «تشهّد»

 حقیقت كه كند متذكّر را سالك عبد است، نماز آخر در

 از وحدانیّت به شهادت و حقیقى، توحید حصول صلوة

 آن آخر تا صلوة اول از سالك با كه است، شامله مقامات

 جل حقّ «آخريّت» و «اوّلیّت» سرّ آن، در نیز و. است

 سالك سفر كه است عظیمى سرّ آن در نیز و. است عال و

.»« 29: 7 تَعوُدُون بَدَأَكُمْ كَما:است اللّه إلى و اللّه من

  همه در بايد سالك پس،

  363:   ص الصالةآداب                         

 و وحدانیّت حقیقت و باشد، مقصد اين متوجّه مقامات

 سفر اين در را قلب و برساند، قلب به را حق الوهیّت

 از و كند پیدا حقیقت شهادتش تا كند الهى معراجى

 . گردد منزّه شرك و نفاق
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 كه باشد شايد آن به اشاره نیز رسالت به شهادت در و

 معراج اين در ختمى نبىّ و مطلق ولىّ دستگیرى

 تمام در سالك بايد كه است، شامله مقامات از سلوكى

 و «اوّلیّت» ظهور سرّ و باشد آن متوجّه مقامات

 اهلش براى از است، واليت مقامات از كه «آخريّت»

 . گردد واضح

 نماز، اول در «شهادت» بین است فرق كه دانست بايد و

 از قبل شهادت آن، كه زيرا تشهد، در «شهادت» و

 اين و است، تعقّلى يا تعبّدى شهادت و است سلوك

 يا تحقّقى شهادت آن و است رجوع از پس شهادت

 است، عظیم خطر را تشهّد «شهادت» پس. است تمكّنى

 دعوى و است تمكّن و تحقّق دعوى آن در كه زيرا

 مقام اين چون و. احتجاب بى است كثرت به رجوع

 كه حال اين با بلكه نیست، حاصل ما امثال براى شامخ

 آن بارى حضرت در ادب نیست، نیز متوقّع داريم اكنون

 بیچارگى و عجز و نقص و ذلّت و خود قصور كه است
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 بارگاه به شرمسارى حال با و آريم نظر در را خويش

 : داريم عرضه شده متوجّه قدس

 كمال و اصفیاء مدارج و اولیاء مقامات از ما الها، بار

 چند الفاظى جز حظّى سالكین، سلوك و مخلصین

 نموديم قناعت قال و قیل به مقامات جمیع از و نداريم،

 حبّ خدايا، بار. حال نه شود حاصل كیفیّتى آن از نه كه

 تو انس محفل و قدس بارگاه از را ما آن تعلّقات و دنیا

 ما از خود خفىّ لطف با تو مگر نموده، محجوب

 فرمايى، را سبق ما جبران و فرمايى دستگیرى افتادگان

 محضر به راهى شده انگیخته غفلت خواب از بلكه تا

 . كنیم پیدا قدس

 دوم فصل

 ثناء التشهّد:السّالم علیه الصّادق قال. الشّريعة مصباح عن

 اللّه على

  364:   ص الصالةآداب                         
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 كما الفعل، فی له خاضعا السّرّ فی له عبدا فكن تعالى،

 بصفاء لسانك صدق صل و. الدّعوى و بالقول له عبد انّك

 بقلبك تعبده ان امرك و عبدا، خلقك فانّه سرّك، صدق

 بربوبیّته له عبوديّتك تحقّق آن و جوارحك، و لسانك و

 ال و نفس لهم فلیس بیده، الخلق نواصى انّ تعلم و لك،

 اقلّ اتیان عن عاجزون هم و مشیّته، و بقدرته اال لحظ

 وَ:»جلّ و عزّ اللّه قال. ارادته و باذنه اال مملكته فی ءشی

 سُبْحانَ الْخِیَرَةُ لَهُمَ كانَ ما يَخْتارُ وَ يشاءُ ما يَخْلُقُ رَبُّكَ

 شاكرا عبدا فكن»«68: 28.« يُشْرِكُون عَمّا تَعالى وَ اللَّه

 وصل. الدّعوى و بالقول ذاكر عبد انّك كما بالفعل،

 ان جلّ و فعزّ خلقك، فانّه. سرّك بصفاء لسانك صدق

 مشیّته، و ارادته بسابق اال الحد مشیّة و ارادة يكون

 اداء فی بالعبادة و بحكمه، الرّضا فی العبوديّة فاستعمل

 صلّى( خ - حبیبه) نبیّه على بالصّلوة امرك قد و. اوامره

 و بطاعته طاعته و بصالته صلوته فاوصل آله، و علیه اللّه
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 حرمته، معرفة بركات يفوتك ال انظر و. بشهادته شهادته

 .صلوته فائدة عن فتحرم

 بالواجب اتیت ان فیك الشّفاعة و لك باالستغفار امره و

 مرتبته جلیل تعلم و اآلداب و السّنن و النّهى و االمر فی

 .«»«جلّ و عزّ اللّه عند

 قلبیّه آداب به است اشاراتى شريف حديث اين در

 «تشهد: »فرمايد چنانچه. آنها اسرار و حقايق و عبادات

 كه شد اشاره نیز سابق در بلكه. است عال و جل حق ثناء

 يا اسمائى، به يا اسمى به يا است حق ثناء عبادات مطلق

 . هوّيت اصل به يا و تجلّیات، از تجلّى به

 ظاهر در چنانچه كه فرمايد اشاره را آداب عمده و

 نیز سرّ در هستى، عبوديّت مدّعى و كنىمى بندگى

 جوارحى اعمال به قلبى سرّى عبوديّت تا كن عبوديّت

 و باشد، سرّ و باطن نقشه قول و عمل و كند، سرايت نیز

 اجزاء چه وجود، اجزاء جمیع به عبوديّت حقیقت
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 از يك هر و شود سارى باطنى، اجزاء چه و ظاهرى

  قلب به را ذكر ذاكر لسان و. ببرند توحید از حظّى اعضاء

  365:   ص الصالةآداب                         

 را اخالص و توحید مخلص موحّد قلب و كند، ايصال

 ربوبیّت طلب عبوديّت حقیقت از و. نمايد افاده لسان به

 به را حق الوهیّت و آيد بیرون پرستى خود از و كند

 حق دست به بندگان ناصیه كه بداند و برساند، قلب

 مگر ندارند كردن نگاه و تنفّس بر قدرت و است، تعالى

 در تصرّف از عاجزند آنها و تعالى، حق مشیّت و قدرت با

 تصرّف گرچه تصرّفات، انحاء جمیع به حق مملكت

 مقدّس، ذات آن اراده و اذن با مگر باشد، ناچیزى

 : فرمايد حق چنانچه

 و بخواهد چه هر كندمى خلق فقط تعالى خداى»

 خود امر در را كسى كند، اراده چه هر فرمايد اختیار

 از تعالى خداى است منزه استقالال يعنى نیست اختیارى
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 لطیفه اين چون و.« وجود مملكت در تصرف در شريك

 و كند، پیدا حقیقت حق از شكرت رساندى، قلب به را

 در چنانچه و كند، سرايت اعمالت و اعضاء در شكر

 توحید اين در باشند، همقدم بايد قلب و زبان عبوديّت

 باشد، موصول قلب سرّ صفاء به لسان صدق بايد نیز فعلى

 او جز مؤثّرى و است خالق عال و جل حق كه زيرا

 ازلى مشیّت و اراده ظلّ مشیّتها و هااراده تمام و نیست،

 . اوست سابق

 حق، الوهیّت و وحدانیّت به شهادت آداب از پس

. شود ختمى رسول و مطلق عبد مقدّس مقام به متوجّه

 كه شود متنبّه «رسالت» بر «عبوديّت» مقام تقدّم از و

 و است، سالكین مقامات همه مقدّمه عبوديّت قدم

 عبد ختمى رسول چون و. است عبوديت شعبه رسالت

 است، حق اطاعت او اطاعت است، حق در فانى حقیقى

 وحدانیّت به شهادت به موصول رسالت به شهادت و

 قصور كه كند مراقبت خود از بايد سالك عبد و. است
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 بركات از تا نكند است، اللّه طاعت كه رسول، طاعت در

 دستگیرى به است، قدس بارگاه به وصول كه عبادت

 بى را كسى كه بداند و. نشود محروم مطلق، ولىّ

 و آله و علیه اللّه صلّى اكرم رسول و نعم ولىّ دستیارى

 . ندهند بار انس جايگاه و قدس بارگاه به سلّم

  366:   ص الصالةآداب                         

 است سالم آداب در هشتم باب

  است فصل دو آن در و

 اوّل فصل

 «فنا» او سرّ كه سجود، مقام از چون سالك عبد كه بدان

 او براى هشیارى و صحو حالت و آمد خود به است،

 رجوع حضور حال به خلق از غیبت حال از و داد دست

 و سفر از كه كسى سالم - موجودات به دهد سالم كرد،

 سالم سفر، از رجوع اول در پس. نموده مراجعت غیبت

 به وحدت از رجوع از پس كه زيرا دهد، اكرم نبىّ به

http://www.i20.ir/


753 

         www.i20.ir  الصالةآداب
 

 نحن - است واليت حقیقت تجلّى حقیقت اول كثرت،

 ديگر اعیان به آن، از پس و.»« السّابقون االوّلون

  طريق به موجودات

  367:   ص الصالةآداب                         

 . كند توجّه جمع و تفصیل

 اللّه إلى مسافر و نبوده خلق از غايب نماز در كه كسى و

 لسان لقلقه جز و ندارد حقیقت سالم او براى نشده،

 است، صلوة جمیع ادب به سالم قلبى ادب پس،. نیست

 عروجى است، معراج حقیقت كه نماز، اين در اگر و

 براى او سالم نشده، خارج نفس بیت از و نشده حاصل

 تصرّفات از سالمت اگر سفر اين در نیز و. نیست او

 حقیقى معراج اين تمام در و بود، امّاره نفس و شیطان

. له سالم ال اال و دارد حقیقت او سالم نبود، علتى را قلب

 است، حقیقت با سالم اين، بنابر( ص) نبىّ بر سالم آرى،

 اللّه إلى سیر اين در و معراجى سفر اين در او كه زيرا
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 از سیر تمام در و است سالمت به متّصف نزوال و صعودا

 به اشاره چنانچه است، برى و عارى حق غیر تصرّفات

 . نموديم1: 97 انزلنا انّامباركه سوره در آن

 دوم فصل

 معنى:السّالم علیه الصّادق قال. الشّريعة مصباح عن

 اللّه امر ادّى من اى، االمان، صلوة، كلّ دبر فى «السّالم»

 االمان فله قلبه، منه خاشعا آله و علیه اللّه صلّى نبیّه سنّة و

 اسم «السّالم» و. اآلخرة عذاب من برائة و الدّنیا بالء من

 فی معناه لیستعملوا خلقه اودعه تعالى، اللّه اسماء من

 مصاحبتهم تصديق و االضافات و االمانات و المعامالت

 السّالم تضع ان اردت اذا و. معاشرتهم صحّة و بینهم فیما

 و دينك منك لیسلم و اللّه، فاتّق معناه، تؤدّى و موضعه

 لتسلم و المعاصى، بظلمة تدنّسها ال و عقلك، و قلبك

 و تملّهم ال و[ تضجرهم ال اى،] تبرمهم ال ان حفظتك

 ثمّ صديقك ثمّ معهم، معاملتك بسوء منك توحشهم

 فاالبعد إلیه، االقرب هو من منه يسلم لم من فانّ عدوّك،
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 ال و سالم فال هذه، مواضعه «السّالم» يضع ال من و. اولى

 فی افشاه ان و سالمه فی كاذبا كان و ،(خ - سلم) تسلیم

 [1. ]الخلق

__________________________________________________ 

 هر يعنى، است، امان نماز، پايان در «سالم» معناى» -[ 1]

 به قلب خشوع با را پیامبرش سنّت و خدا امر كس

  368:   ص الصالةآداب                         

 است، «امان» نمازها، دنباله در «سالم» معناى: »فرمايد

 با كند ادا را نبويّه سنن و الهیّه اوامر كه كسى يعنى،

.« شود آخرت عذاب و دنیا بالء از ايمن قلبى، خشوع

 اداء كه چه شود، مأمون دنیا در شیطانیّه تصرّفات از يعنى

 شیطان تصرّف قطع موجب قلبى خشوع با الهیّه اوامر

.»« 45: 29 الْمُنْكَر وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّلوةَ انَّ- است

 و فرمايد «سالم» اسرار از سرّى به اشاره آن، از پس

 تعالى خداى كه است اللّه اسماء از يكى سالم: »گويد
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 به اشاره اين و.« داده قرار موجودات در وديعت به

 عبد بايد و. است الهیّه اسماء از موجودات مظهريّت

 او خمیره و ذات باطن در كه را الهیه لطیفه اين سالك

 و معامالت جمیع در و كند، اظهار است، نهفته وديعت به

 در و كند، استعمال ارتباطات و امانات و معاشرات

 در و دهد، سرايت نیز خود ظاهر و باطن مملكت

 تا نمايد استعمال تعالى حق دين و حق با معامالت

 «سالم» حقیقت پس،. باشد نكرده الهیه وديعت به خیانت

 و خود ملكوتیّه و ملكیّه قواى جمیع در دهد سرايت را

 تا خويش اعمال و اخالق و عقايد و عادات جمیع در

 اين تحصیل طريق و. ماند سالم تصرّفات همه از خود

 . فرموده معرفى تقوى را سالمت

 : است منازلى و مراتب را تقوى كه دانست بايد و

__________________________________________________ 

 آخرت عذاب از و است امان در دنیا بالى از آورد، جاى

 كه است تعالى خداى نامهاى از نامى «سالم» و. كنار بر
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 ستد، و داد در تا نهاده وديعت به خود خلق میان در

 و همنشینى صدق و هم با روابط و امانات، نگاهدارى

 خواهى اگر و. برند كار به معاشرتشان و آمیزش صحت

 از بايد كنى، ادا را معنايش و نهى خود جاى در را سالم

 سالمت در تو از تو عقل و دل و دين و نمايى پروا خدا

 فرشتگان بايد و نیااليى، گناهان تیرگى به را آنها و باشد

 ملولشان و نیازارى را آنها و بدارى امان در را نگهبانت

. نسازى دور خود از را ايشان ناشايست رفتار با و نسازى

 در تو جانب از بايد) دشمنت گاه آن و دوستت سپس

 (.باشند امان

 از بیگانه بیقین نباشد، امان در او از نزديكانش كه هر كه

 اين در را سالم كه كسى و. بود نخواهد امان در او

 و: نسخه] تسلیم نه و است سالم نه( را او) ننهد جايگاهها

 در چند هر دروغگوست خود سالم در او و[. سلمى نه

 الباب» الشريعة، مصباح. «كند تظاهر بدان مردم میان

 .«السالم فى عشر، الثامن
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 .307 ص ،82 ج االنوار، بحار

  369:   ص الصالةآداب                         

 و قذارات از است ظاهر نگاهدارى ظاهر، تقواى پس،

 . است عامّه تقواى اين و. قالبیّه معاصى ظلمت

 و افراط از است آن تطهیر و نگاهدارى باطن، تقواى و

. روحیّه غرائز و اخالق در اعتدال حد از تجاوز و تفريط

 . است خاصّه تقواى اين و

 آن صرف از است آن تطهیر و دارى نگاه عقل، تقواى و

 كه است علومى الهیّه علوم از مراد و. الهیّه غیر علوم در

 طبیعه علوم جمیع و. باشد الهیّه اديان و شرايع به مربوط

 است الهیه است حق مظاهر شناخت براى كه آنها غیر و

 و مبداء مباحث چند هر نیست، نباشد، آن براى اگر و

 . است خواص اخصّ تقواى اين و. باشد معاد

 و مشاهده از است آن دارىنگاه آن و قلب، تقواى و

 از مقصود و. است اولیاء تقواى اين و. حق غیر مذاكره
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 من جلیس انا:تعالى حق فرمايد كه شريف حديث

 »«جلسنى،

 و خلوات بهترين خلوت اين و. است قلبى خلوت همین

 . است همین حصول مقدمه ديگر خلوتهاى

 و دين شد، تقوا مراتب همه به متّصف كه كسى پس،

 اشباطنه و ظاهره قواى جمیع و او قلب و روح و عقل

 او از و مانند سالم نیز او موكّلین و حفظه و ماند، سالم

 و معامالت و. نشوند وحشتناك و منضجر و ملول

 طريق به عدوّش و صديق با شخصى چنین معاشرات

 منقطع قلبش باطن از عداوت ريشه بلكه شود، سالمت

 به كه كسى و. ورزند عداوت او با مردم چند هر شود،

 فیض از اندازه همان به نباشد، سالمت مراتب جمیع

 باللّه نعوذ شود، نزديك نفاق افق به و محروم «سالم»

 . السّالم و. منه

  370:   ص الصالةآداب                         
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 خارجه و داخله امور از بعضى آداب در كتاب خاتمه

 است نماز

  است فصل چند آن در و

 و ثالث ركعت در كه است اربعه تسبیحات در اوّل فصل

 به آن قلبیّه آداب و اسرار و شودمى خوانده نماز رابع

 مناسب قدر

 : است ركن چهار به متقوم آن و

 .است «تسبیح» در اول ركن

 از كه است، تهلیل و تحمید به توصیف از تنزيه آن، و

 عبادات تمام در بايد سالك بنده و. است شامله مقامات

 ثنا و توصیف دعواى از را خود قلب و باشد آن متوجّه

  گمان كند، دارى نگاه حق جويى

  371:   ص الصالةآداب                         

 عبوديّت، حق به قیام است ممكن عبد براى از كه نكند

 اولیاء كمّل آمال چشم كه ربوبیّت حقّ به قیام از فضال
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 از معرفت اصحاب بزرگان طمع دست و منقطع آن از

 دام نشود كس شكار عنقا» است كوتاه آن ذيل

 اهل معرفت كمال اندگفته جهت اين از.»« «بازگیر

 رحمت چون آرى، »«.است خويش عجز عرفان معارف

 است، ضعیف بندگان ما حال شامل عال و جلّ حق واسعه

 و داده خدمت بار را بیچارگان ما خود رحمت سعه به

 پشت كه منزّه، مقدّس مقام همچو يك در ورود اجازه

 و. فرموده مرحمت است، خم آن به قرب از كروبیّین

 ولىّ مقدّس ذات ايادى و تفضّالت بزرگترين از اين

 اولیاء و معرفت اهل كه خود، بندگان بر است نعمت

 خود معرفت قدر به را آن قدر اللّه اهل و كمّل

 و منزلت و مقام هر از بازمانده محجوبان ما و دانند،مى

 آن از بكلّى معرفت و كمال هر از افتاده دور محرومان

 نعم باالترين الحقیقة فی كه را، الهیّه اوامر و غافلیم،

 با و دانیم كلفت و تكلّف از است، نامتناهى بزرگ
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 از جهت اين از و كنیم، آن به قیام كسالت و انضجار

 . محجوبیم و محروم بكلى آن نورانیّت

 متضمّن «تهلیل» و «تحمید» چون كه دانست بايد و

 است، تنقیص و تحديد شائبه آن در و است فعلى توحید

 تهیه براى سالك عبد است، تخلیط و تشبیه شائبه بلكه

 تنزيه و تسبیح حصین حصن در است الزم آن در ورود

 حق كه بفهماند خود قلب باطن به و كند وارد را خود

 بمالبس تلبّس و خلقیّه تعیّنات از منزّه عظمته جلّت

 تنزيه تكثیر شائبه از تحمیدش در ورود تا است، كثرات

 . شود

 .است «تحمید» دوم ركن

 است قیام حال مناسب كه است فعلى توحید مقام آن، و

 تسبیحات اين جهت، اين از و نیز، است قرائت مناسب و

 مختار مصلّى و است «حمد» مقام قائم اخیره ركعات در
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 توحید و. آن جاى به بخواند نیز را «حمد» كه است

  حصر از - شد مذكور «حمد» در چنانچه - را فعلى

 372:   ص الصالةآداب                         

 از را عبد دست و كنیم استفاده تعالى حق به حمد

 الظّاهِرُ وَ اآلخِرُ وَ االوَّلُ هُوَ ونمايیم كوتاه بكلّى محمدتها

 ماحقیقت و رسانیم، قلب سامعه به را»«3: 57 الْباطِن وَ

 روح ذائقه به را»«17: 8 رَمى اللَّه لكِنَّ وَ رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ

 سلوك پاى زير را خواهى خود و بینى خود و چشانیم،

 بار زير از را دل و رسانیم را خود تحمید مقام به تا نهیم

 . كشانیم بیرون خلق منّت

 .است «تهلیل» سوم ركن

 : است مقاماتى آن براى از و

 ال اخراى عبارت كه است فعلیّه الوهیّت نفى مقام يكى

 حصر مؤكّد اين و. است اللّه اال الوجود فی مؤثّر

 كه چون. است آن مسبّب و موجب بلكه «تحمید»
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 جلّت حق وجود حقیقت ظلّ امكانیّه وجودات مراتب

 به آنها از يك هیچ براى از و است محض ربط و قدرته

 جهت، اين از نیست، خود به قیام و استقالل وجه هیچ

 چه داد، نسبت نتوان آنها به وجه هیچ به را ايجادى تاثیر

 مستلزم ايجاد استقالل و الزم ايجاد استقالل تأثیر در كه

 حقیقت ذوق، اهل عبارت به و. است وجود استقالل

 خلقیّه، مرايى در است حق قدرت ظهور ظلّیّه وجودات

 است حق قدرت و فاعلیّت مشاهدهاللّه اال اله المعنى و

 فاعلیّت مقام افناى و است، خلقیّه تعیّنات نفى و خلق در

 . حق در است آنها تأثیر و آنها

 اى،اللّه اال اله وال است، حق غیر معبود نفى مقام يكى و

 مقام نتیجه «تهلیل» مقام اين، بنابر و. اللّه سوى معبود ال

 ذات به منحصر محمدت اگر كه زيرا است، «تحمید»

 مقام آن در را خود بار نیز عبوديّت شد، حق مقدّس

 خلق از خلق كه عبوديّتهايى جمیع و افكند، مقدّس

 منتفى است، محمدت رؤيت براى همه كه كند،مى
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 جمیع چون كه گويد چنین سالك گويى پس، شود،

 به منحصر نیز عبوديت پس است، حق در منحصر محامد

 از و. شود شكسته همه بتها و شود معبود او و شود، او

 مقام اين مناسب كه است ديگرى مقامات «تهلیل» براى

 . نیست

  373:   ص الصالةآداب                         

 .است «تكبیر» چهارم ركن

 اول در عبد كه گويى است، توصیف از تكبیر نیز آن و

 و نموده، توصیف از تنزيه ،«تهلیل» و «تحمید» در ورود

 كه نمايد، توصیف از تكبیر و تنزيه نیز آن از فراغ از پس

 تذلّل و تقصیر به اعتراف به محفوف تهلیلش و تحمید

 و «تحمید» از تكبیر مقام اين در تكبیر كه شايد و. باشد

 چنانچه است، كثرت شائبه آن در كه زيرا باشد، «تهلیل»

 تكبیر در و تكبیر، از تنزيه «تسبیح» در شايد و. شد مذكور

 شود ساقط بكلّى عبد دعاوى كه باشد، نیز تنزيه از تكبیر
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 ملكه حقّ به قیام مقام و گردد متمكّن فعلى توحید به و

 تمكین حالت و آيد بیرون تلوين از و قلب، در گردد

 . شود حاصل

 معارف روح كه شريفه اذكار اين در بايد سالك عبد و

 قلب در را تذلّل و انقطاع و تضرّع و تبتّل حال است

 صورت را قلب باطن مداومت كثرت به و كند، تحصیل

 سازد، متمكّن قلب باطن در را ذكر حقیقت و دهد ذكر

 كه خويش، لباس و شود ذكر لباس به متلبّس قلب تا

 الهى قلب پس، آورد، بیرون تن از است، بعد لباس

 الْمُؤْمِنینَ مِنَ اشْتَرى اللَّه انَّروح و حقیقت و شود حقّانى

 . گردد متحقّق آن در»«111: 9 انْفُسَهُم

 است قنوت قلبیه آداب در دوم فصل

 كه است مؤكّده مستحبّات از يكى «قنوت» كه بدان

 آن به اتیان در احتیاط بلكه نیست، شايسته آن ترك

 اند،شده وجوب به قائل اصحاب از بعضى كه زيرا است،
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 در اقوى گرچه است، وجوب نیز روايات بعض ظاهر و

 بین مشهور چنانچه است، وجوب عدم فقهى صناعت

 بین كه خاصّه كیفیّت همین به آن و. است اعالم علماء

  است متعارف علیهم اللّه رضوان امامیّه

  374:   ص الصالةآداب                         

 در را دست نمودن بلند به است متقوّم يعنى، باشد،مى

 خواندن و آسمان طرف را كفها باطن بسط و وجه، حذاء

 به نمودن دعا است جايز و. مأثوره غیر يا مأثوره ادعیه

 . است افضل و احوط عربى و. آن غیر يا عربى زبان، هر

 «فرج» دعاى آن، در ادعیه افضل اندفرموده فقها و

 نرسیده نويسنده نظر به بهى معتدّ فقهى دلیل و.»« است

 آن تامّه فضیلت بر دالّ دعا مضمون ولى افضلیّت، بر

 «تحمید» و «تسبیح» و «تهلیل» بر مشتمل كه زيرا است،

 نیز و. شد آن بیان چنانچه است، توحید روح كه است

 ،«اللّه: »قبیل از است الهى بزرگ اسماء بر مشتمل
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 نیز و ،«الرّبّ» ،«العظیم» ،«العلىّ» ،«الكريم» ،«الحلیم»

 بر مشتمل نیز و است، سجود و ركوع ذكر بر مشتمل

 بر است مشتمل نیز و است، افعال و صفات و ذات اسماء

 سالم بر است مشتمل نیز و عال، و جلّ حق تجلّیات مراتب

 اقوى ولى است، آن ترك احتیاط گرچه مرسلین، بر

 آل و پیغمبر بر صلوات بر است مشتمل نیز و است، جواز

 اختصار اين با شريف دعاى اين گويى. السالم علیهم او

 . است صلوة ذكريّه وظايف تمام به مشتمل

 توان افضلیّت اثبات نیز علیهم اللّه رضوان فقها گفته از و

 نويسنده گرچه ،[1] سنن ادلّه در تسامح واسطه به يا كرد،

 معتبرى، دلیل كشف واسطه به يا و. است تأملى آن در را

 متأخّرين نظر در اجماع مبناى كه نرسیده، ما نظر به كه

 . است

 بر مشتمل نیز و دارد فضیلت بسیار كه شريفه ادعیه از و

 مناجات آداب

__________________________________________________ 
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 شده وارد - استفاضه حد در - متعددى روايات -[ 1]

 جايى در يا بشنود) برسد خبر كسى به اگر كه است

 آن او و دارد پاداش و ثواب عملى انجام كه( بخواند

 خواهد مأجور و مثاب عمل بدان بدهد، انجام را عمل

 اخبار» به روايات اين. نباشد صحیح خبر آن چه اگر بود

 در تسامح» را آنها مضمون مفاد و است، معروف «بلغ من

 ص ،2 ج االنوار، بحار به شود رجوع. گويند «سنن ادلّه

 ص ،3 ج كافى، اصول. 30 باب ،«العلم كتاب» ،256

 من ثواب بلغه من باب» ،«الكفر و االيمان كتاب» ،139

 .«عمل على اللّه

  375:   ص الصالةآداب                         

 الهیّه كامله عطاياى تعداد بر مشتمل و است حق با بنده

 حق به انقطاع و مناجات حال كه قنوت حال با كه است

 رحمه بزرگ مشايخ از بعضى و دارد تامّ تناسبى است

 اظهر من يا دعاى داشت، مواظبت تقريبا آن بر اللّه

 براى حق تحفه و است، عرش كنوز از كه است الجمیل
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 فضايل آن فقرات از يك هر براى و است، خدا رسول

 صدوق شیخ توحید در چنانچه است، بسیار ثوابهاى و

 در كه است آن عبوديّت ادب در بهتر. است اللّه رحمه

 در است حق به انقطاع و مناجات حال كه قنوت، حال

 جويى ثنا و عبوديّت اظهار اشهمه كه صلوة، خصوص

 عال و جلّ حق مقدّس ذات كه حالت اين در و است،

 فرموده عبد روى به دعا و مناجات باب فتح بالخصوص

 ادب نیز سالك بنده داده، شرافت تشريف اين به را او و

 خود ادعیه از و دارد، نگاه را ربوبیّت مقدّس مقام

 و تعالى حق تنزيه و تسبیح بر مشتمل كه كند مراقبت

 در حق از كه چیزهايى و باشد، حق ياد و ذكر متضمّن

 طلب و الهیّه معارف سنخ از خواهدمى شريف حال اين

 او سوى به انقطاع و خلوت و انس و مناجات باب فتح

 شهوات و حیوانیّه خسیسه امور و دنیا طلب از و باشد،

 شرمسار پاكان محضر در را خود و كند، احتراز نفسانیّه

 . نكند مقداربى ابرار محفل در و ننمايد
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 به تامّ اقبال و حق غیر از شستن دست قنوت عزيز، اى

 به سؤال و خالى كف و است، كردن پیدا ربوبیّت عزّ

 حال اين در و است، نمودن دراز مطلق غنىّ جانب

 كردن ياد دنیا از و راندن سخن فرج و بطن از انقطاع،

 . است خسران تمام و نقصان كمال

 مجاورت از و افتادى دور خود وطن از كه اكنون جانا،

 و رنج پر ظلمتكده اين گرفتار و شدى محجور احرار

 . متن خود بر ابريشم كرم چون خود گرديدى، محن

 نار و معرفت نور به را تو فطرت رحمن خداى عزيزا،

  تخمیر عشق

  376:   ص الصالةآداب                         

 اولیاء مانند عشاقى و انبیاء چون انوارى به و نموده،

 دنىّ دنیاى خاكستر و خاك به را نار اين فرموده، مؤيّد

 به توجّه ظلمت و كدورت به را نور آن و نكن، منطفى

 توجّهى اگر كه باشد ننما، مكدّر است غربت دار كه دنیا
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 طلب حق از را حق به انقطاع و كنى اصلى وطن به

 دردناك دلى با را خود حرمان و هجران حالت و كنى

 و بینوايى و بیچارگى احوال و برسانى عرضش به

 و رسد غیبى مددى كنى، اظهار را خويش گرفتارى

 من اذ گردد، نقايص جبران و شود باطنى دستگیرى

 فقرات از اگر.»« التّفضّل شیمته من و االحسان عادته

 اوالد و مؤمنین امیر و متّقین امام «شعبانیّه» مناجات

 و معارف اهل امامان كه السالم، علیهم او معصومین

 عرض كه جا آن خصوصا بخوانى، قنوت در حقايقند،

 »«الیك االنقطاع كمال لی هب الهى:كنندمى

 مرده دل با نه تضرّع و تبتّل و اضطرار حال با ولى الخ، -

 . است حال اين مناسب بسیار نويسنده، دل چون

 مقام چون نويسنده نظر در «قنوت» مقام بالجمله،

 عبوديّت ذلّ به اقبال و توجّه يك، آن: است «سجود»

 عزّ به اقبال يك، اين و است، ربوبیّت عزّ مقام تذكّر و

 به اين و. است عبوديّت ذلّ و عجز تذكّر و ربوبیّت
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 كمّل، مقام حسب به اما و. است متوسّطین مقام حسب

 غیريّت و غیر ترك و عبد فناى مقام «سجود» چنانچه

 غیر به اعتماد ترك و حق به انقطاع مقام «قنوت» است،

 «قیام» چون بالجمله، و. است توكّل مقام روح كه است

 دوم ركعت در توحید اين و است افعالى توحید مقام

 كشكول كه كند آن نتیجه اظهار قنوت در شود، تمكین

 گريزان و شود منقطع خلق از و برد حق پیش را گدايى

 . گردد

  377:   ص الصالةآداب                         

 است تعقیب در سوم فصل

 نیز آن ترك و است مؤكّده مستحبّات از يكى آن و

. است بیشتر تأكیدش عصر و صبح نماز در و است مكروه

 ثالثه تكبیرات جمله آن از است، بسیار مأثوره تعقیبات و

 . است اختتامیّه
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 افتتاحیّه، تكبیرات مثل كه دارند مواظبت عظام مشايخ و

 و كنند بلند گوش حذاى تا را دست تكبیرى هر در

 آن اثبات و. كنند مبسوط قبله حذاى به را كف باطن

 استفاده روايات بعضى از است ممكن گرچه است، مشكل

 و نمودن بلند را دست شايد و. نمود را يد رفع مرتبه سه

 وحدهاللّه اال اله الدعاى بعد و گفتن تكبیر مرتبه سه

 ...»«وحده

 

 طور آن به يد رفع اگر و. كند كفايت خواندن را الخ

 اسرار همان تمكین باشد، مستحب مواظبند مشايخ كه

 و صلوة طرد به اشاره شايد و. گرديد مذكور كه است

 قلب در خودبینى و عجب مبادا كه باشد خود عبادات

 . يابد راه

 توحیدات از تكبیر به باشد اشاره شايد ثالثه تكبیرات و

 اين قلبى ادب پس. است صلوة تمام روح مقوّم كه ثالثه
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 از توحیدى طرد يدى رفع هر در كه است آن تكبیرات

 عال و جل حق تنزيه و تكبیر و كند، را ثالثه توحیدات

 و ذلت و عجز و كند خود توحیدات و توصیفات از را

 و جل حق مقدّس محضر در را خويش تقصیر و قصور

 روحیّه اسرار الصلوة سرّ رساله در ما و. دارد عرضه عال

 در مذكور كه لطیفى، طور به را يد رفع و تكبیرات اين

 تعالى حق الطاف از آن و. نموديم ذكر است، رساله آن

 . الحمد و الشّكر له و. مسكین اين به است

 سالم طاهره صدّيقه تسبیحات شريفه، تعقیبات جمله از و

  علیها اللّه

  378:   ص الصالةآداب                         

 معظّمه آن به آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه است

 است حديث در. است تعقیبات افضل آن و. فرمود تعلیم

 اللّه صلّى خدا رسول بود، آن از افضل چیزى اگر كه

.»« فرمودمى عطا السّالم علیها فاطمه به را آن آله و علیه
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 هر در تسبیحات اين كه است مروى صادق حضرت از و

 هزار از است محبوبتر من پیش نمازى هر تعقیب در روز

 در اصحاب پیش معروف و.»« روز هر در نماز ركعت

 و مرتبه، چهار و سى «تكبیر» كه است آن آن ترتیب

 به مرتبه، سه و سى «تسبیح» و مرتبه، سه و سى «تحمید»

 متعیّن، نه باشد افضل اين كه نیست بعید و. ترتیب همین

 مخیّر انسان «تسبیح» و «تحمید» تأخیر و تقديم در بلكه

 نیز «تسبیح» تقديم و «تكبیر» تأخیر در شايد بلكه باشد،

 مشهور ترتیب همان احوط و افضل ولى باشد، مخیّر

 . است

 «اربعه تسبیحات» در كه است آن آن قلبیّه آداب و

 شريفه اذكار اين چون كه آن آن، بر زايد و. شد مذكور

 تنزيه و تكبیر آن، تسبیح و است، شده وارد نماز از بعد

 لیاقت از تكبیر و تنزيه نیز و است، عبوديّت حق به قیام از

 تكبیر و تنزيه نیز و او، مقدّس محضر براى است عبادت

 سالك عبد پس است، عبادت غايت كه است معرفت از
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 و خود نقص در كند تفكّر قدرى نماز تعقیب در بايد

 خود كه حضور، حال در غفلتهاى و خويش عبادت

 خود حرمان و محبّت، و عشق مذهب در است گناهى

 به جالله جلّ حق مقدّس محضر و حضور حظوظ از را

 است ديگرى باب فتح خود كه تعقیبات، در و آورد، نظر

 جبران میسور اندازه به تعالى، و تبارك حق رحمت از

 به را دل و برساند قلب به را شريفه اذكار اين و كند،

 مختوم سعادت و حسن به اشخاتمه شايد كند، زنده آنها

 و الصلوة علیها صدّيقه تسبیحات «تحمید» در و. شود

 است عبوديّت به قیام كه را محمدت اين اثبات السالم

  و توفیق از و كند، الهیّه هويّت براى نیز

  379:   ص الصالةآداب                         

 و. بشمارد و بداند مقدّس ذات آن قوّه و حول و تأيید

 لطايف اين سرّ و برساند قلب سرّ به را امور اين حقايق

 و شود زنده حق ذكر به قلب تا بچشاند دل ذائقه به را

 . كند پیدا حق به جاويد حیاة دل
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 دنیا در ورود و كثرات به اشتغال افتتاح صبح چون و

 انسان حق از غفلت و خلق به اشتغال مخاطره با و است

 اين در بیدار سالك انسان است خوب است، مواجه

 حق به تاريك ظلمتكده اين در ورود براى باريك موقع

 چون و. گردد منقطع حضرتش به و شود متوسّل تعالى

 اولیاء به بیند،نمى آبرومند شريف محضر آن در را خود

 رسول يعنى جان، و انس شفعاء و زمان خفراى و امر

 علیهم معصومین ائمّه و سلم و آله و علیه اللّه صلّى ختمى

 و شفیع را شريفه ذوات آن و گردد متوسّل السالم،

 مجیرى و خفیر روزى هر براى چون و. دهد قرار واسطه

 صلى خدا رسول مبارك وجود به شنبه روز پس است،

 المؤمنین امیر حضرت به يكشنبه روز و آله، و علیه اللّه

 سبطان همامان امامان به دوشنبه روز و السالم، علیه

 و باقر و سجّاد حضرات به شنبه سه روز و السّالم، علیهما

 كاظم حضرات به شنبه چهار روز و السالم، علیهم صادق

 به پنجشنبه روز و السالم، علیهم نقى و تقى و رضا و
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 امر ولىّ به جمعه روز و السالم، علیه عسكرى حضرت

 آن مناسب »«است، متعلّق الشّريف، فرجه اللّه عجّل

 بحر اين در ورود براى صبح نماز تعقیب در كه است

 به متوسّل شیطانى، مهیب دامگاه و ظلمانى مهلك

 بارگاه مقرّبان كه آنها، شفاعت با و شود، روز آن خفراى

 شرّ رفع تعالى حق از انسند، پرده سرا محرمان و قدس

 و اتمام در و كند، طلب را بالسّوء امّاره نفس و شیطان

 را بزرگان آن اليقه، غیر مناسك و ناقصه عبادات قبول

 محمّد چنانچه شانه تعالى حق البته. دهد قرار واسطه

 و هدايت وسايط را او دودمان و آله و علیه اللّه صلّى

 از را امّت آنها بركات به و فرموده مقرّر ما نماهاى راه

 و وسیله به فرموده، مرحمت نجات جهل و ضاللت

 فرمايد تتمیم را ما نقص و ترمیم را ما قصور آنها شفاعت

  عبادات و اطاعات و

  380:   ص الصالةآداب                         
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 و. االنعام و الفضل ولىّ انّه. فرمايدمى قبول را ما ناقابل

 كس هر و مذكور، أدعیه كتب در مأثوره تعقیبات

 به را شريف سفر اين و كند انتخابى خود حال با مناسب

 . رساند اتمام به سعادت و خیر

 دعاء و ختم

 موانع ذكر به كنیم تتمیم را رساله اين ما كه بود مناسب

 به لكن آن، امثال و عجب و ريا قبیل از صلوة معنويّه

 بعض شرح در »«اربعین كتاب در كه آن واسطه

 و داشتیم، مذكور شرحى موضوعات اين در احاديث،

 فكريّه قواى تشتّت و اشتغال كثرت واسطه به اينك

 با را اوراق اين لهذا باشم،مى خدمت اين از معذور

 عفو پاك نظر ارباب از و ختم، تقصیر و نقص به اعتراف

 آنها كريم نفس و آنان خیر دعاى به و طلبم،مى خطا

 . نیازمندم
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 و خدمت سابقه بى را ضعیف بندگان ما كه خداوندا بار

 عنايت و تفضّل با عبادتى و بندگى به احتیاج يا طاعتى

 به و پوشانیدى، هستى لباس كرامت و رحمت محض و

 رحمتهاى اصناف و جسمانى و روحانى نعمتهاى انواع

 ما نبود از كه آن بى فرمودى، مفتخر ظاهرى و باطنى

 به ما بود از يا يابد، راه تو قوّت و قدرت در خللى

 سرچشمه كه اكنون افزايد، چیزى تو حشمت و عظمت

 تو جمیل جمال خورشید چشم و جوشید تو رحمانیّت

 جمال انوار به و مستغرق رحمت بحار به را ما و درخشید

 ما تقصیرات و گناهان و خطیئات و نقايص فرمود، منوّر

 سرّى هدايت و دستگیرى و باطنى توفیق نور به نیز را

 دنیاويّه تعلّقات از را ما تعلّق پا تا سر دل و فرما، جبران

 . نما آراسته خود قدس عزّ به تعلّق به و برهان

 حاصل تو ملك در بسطى ناچیزان ما طاعت از الها، بار

 از و نیابد، راه مملكت در نقصى ما پیچى سر از و نشود،
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 از و نگردد، عايد تو به نفعى گناهكاران شكنجه و عذاب

  تو قدرت در نقصانى افتادگان رحمت و بخشش

  381:   ص الصالةآداب                         

 است رحمت طالب خطاكاران ثابت عین نشود، حاصل

 عمیم لطف با خود تو تمامیّت، طلبكار ناقصان فطرت و

 . نفرما نظر ما استعداد سوء به و فرما رفتار ما با

 ان اهل فانت لرحمتك، مستأهل غیر كنت ان الهى،

 فی ذنوبا علىّ سترت قد الهى،. سعتك بفضل علىّ تجود

. االخرى فی منك علىّ سترها إلى احوج انا و الدّنیا،

 قلوبنا ابصار انر و إلیك، االنقطاع كمال لی هب الهى،

 حجب القلوب ابصار تخرق حتّى الیك نظرها بضیاء

 .»«العظمة معدن إلى فتصل النّور،

 شد، ختم ما كالم عال و جلّ الهى تقدير به جا اين تا

 آله و محمّد على مصلّیا نعمائه، على شاكرا حامدا
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 و هزار الثانى ربیع دوم دوشنبه روز تاريخ به. الطّاهرين

 .»«قمرى( 1361) يك و شصت و سیصد
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