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                 12 تخلى ظاهرى آداب در    9 آيدمى الزم طهارت حقيقت در تفكر از را عاقل كه آنچه به اشاره در               9 طهارت اسرار از بعضى بيان در      مطالب فهرست  

 انسان اعمال از عملى هر كه معنا اين بيان در    16. شودمى ديگر خير كارهاى در انسان توفيق سبب امور اين در تفكر و عبرت اينكه انبي در     15 تخلى امر در تفكر و عبرت در

 يا : فرمود كه نبوى حديث اين ىواقع معناى بيان در     18 دو اين از يك هر پيدايش زمينه و وسوسه و الهام معناى بيان در        17. گذاردمى جاى بر  خود از اثرى قلب در

  24 زمينه اين در پروردگار حكمت بيان و تخلى باب در الساّلم عليه صادق امام فرمايش   21 امنيه و امل، و رجاء، بين فرق بيان در      20الحسنات من باضعافها السيئات مبدل

 مخالفت قبح شدت بيان در     29 قيامت در خداوند از بنده حياء بيان در   27 باب اين در سعيد قاضى از سخنى نقل        25 آن علت و طهارت امر در شارع سهولت بيان در

 قيامت در او حسرت و را پروردگار دعوت نعمت بنده كفران بيان در   36 توبه به را گناهكاران او دعوت و بنده به نسبت تعالى حق عنايت و لطف بيان در   30 خداوند با بنده

 گرفتن وضو هنگام براى كه دعاهائى بيان در   41 وضو ظاهرى آداب بيان در   38 است آمده سنت و كتاب در كه گناهكاران عذاب انواع از اندكى بيان در   37 امر ناي از

        48 مسواك فضيلت در پيامبر از حديثى بيان در   47 گرفت بايد سنت اين از كه عبرتى بيان در        45 آن اوقات و كيفيت و فوائد و زدن مسواك فضيلت در   42 است رسيده

 اينكه بيان در   54 بدن طهارت از قلب طهارت لزوم استفاده در   52 گرفت بايد امر اين از كه عبرتى بيان در   51 نمود شروع راست دست با بايد ابتدا وضو در اينكه بيان در

 حال در عالم موجودات تمام اينكه بيان در   61 گناه انجام در را بنده خدا دادن مهلت علت بيان در     59 توبه مراتب بيان در            56 است انسان باطن طهارت بمنزله توبه

 علت      68 كبيره گناهان بيان در       67 توبه به نسبت گناهان اقسام بيان در   66 است توبه به محتاج حاالت تمام در انسان اينكه بيان در    65 هستند خدا بسوى بازگشت و توبه

 در   75 باشد نفس عالج بخاطر اينكه بشرط گناه اظهار جواز بيان در      71 است كبائر جمله از صغيره گناهان تكرار اينكه بيان در   69 كبيره گناهان باب در روايات اختالف

 راه در بزرگان از بعضى حاالت بيان در   80 شودمى گناه از پرهيز سبب مرگ ياد اينكه بيان در    79 توبه بابسا بيان در       77 ميشود گناهان آثار محو سبب كه اعمالى بيان

 بيان در       92 نباش جوان داستان    91 پيامبر داود توبه داستان   89 توبه كيفيت بيان در    86 معاصى و طاعات اصول بيان در      83 نفس محاسبه بيان در    81 نفس با مبارزه

 موارد بيان در      101 است باطن تصفيه و معنوى امر ظاهرى اعمال اين همه از مقصود كه معنا اين بيان در    100 آن حكمت و غسل بيان در       98 وضوء وجوب موارد

 ازاله در   105 بدارد مقدم دنيائى امور بر را آخرت امر امور همه در بايد مؤمن كه معنا اين بيان در        104 گرفت آن از بايد كه عبرتى و حمام بيان در    102 غسل استحباب

 تيمّم بيان در      111 زدن عطر بيان در   110 خدا دشمنان و كفار به تشبّه حرمت بيان در      109 ريش گذاشتن و شارب گرفتن در     108 ناخن گرفتن در    106 بدن از موى

 بيان در     116 باشد وسط حد در لباسش بايستمى مؤمن كه معنا اين بيان در       116 پوشيدن لباس در كفار به تشبّه بيان در     115 پوشيدن لباس بيان در      113 آن فلسفه و

 رفع به انسان اشتغال و ديگران از جوئى عيب حرمت بيان در    119 لباس باب در الساّلم عليه صادق امام از حديثى    117 گزار نماز لباس مستحبات و مكروهات و محرمات

 بصورت قيامت در اوقات اينكه و اوقات بيان در    125 پوشيدن لباس مستحبات در      122 معنا اين توضيح و ميداند بدتر همه از را خود مؤمن اينكه بيان در     121 خود عيوب

 اهتمام بيان در  131 است انسانى سرمايه بمنزله عمر اينكه بيان در    129 است عالم آن با متناسب صورتى عالمى هر در چيزى ره براى اينكه بيان در      128 آمد خواهد در اعيان

 ابن سيد از كه عيد روز در مؤمن حال زبان         136 عيد روز در مؤمنين حاالت بيان در    134 روز آن در مؤمن وظيفه و عيد واقعى معناى بيان در      133 شريفه اوقات به

 اللّه صلّى محمد آل براى عيدى هر جور حكومت زمان در اينكه بيان در         141 است امر ولى و امام خدمت رسيدن عيد، آداب از اينكه بيان در     139 است رسيده طاووس

 وظيفه و قدر ليالى فضيلت بيان در    143 است الساّلم عليهم معصومين از يكى به علقتم هفته روزهاى از روزى هر اينكه بيان در       142 است حزن تجديد سبب آله و عليه

 شهادت ايام در        150 روز اين در شيعيان وظيفه و غدير عيد فضيلت در   148 خدا بخاطر دشمنى و دوستى فضيلت در          146 مواليد ايام در       144 شبها اين در مؤمن

 در   155 ميشود واقع يكمرتبه ماه هر در كه امورى بيان در       152 عاشورا و تاسوعا عظمت و الشهداء سيد مصيبت بيان در   151 روزها اين در مؤمن وظيفه و دين پيشوايان

 تأكيد و نافله نمازهاى فضيلت بيان در        161 واجب نمازهاى وقت بيان در         159 جمعه روز آخر ساعت فضيلت در  157 روز اين در مؤمن وظيفه و جمعه روز فضيلت

 اجابت عدم قبح بيان در    165 است خدا خانه مسجد اينكه معناى در   164 مساجد در حضور بر شارع تأكيد و گزار نماز مكان   162 نوافل از يك هر وقت و مورد اين در

 اگر نماز كه معنا اين بيان در    175 نماز معناى بيان در    172 مسجد ظاهرى آداب بيان در   168 مسجد در حضور آداب در   166 مساجد در حضور براى پروردگار دعوت

    181 نيست آن ظاهرى اعمال تنها نماز از مقصود كه است حقيقت اين گوياى كه آياتى بيان در    176 ميدارد باز منكرات و فحشاء از را آدمى شود انجام است شايسته آنچنانكه

 قلب حضور معناى حقيقت بيان در  186 ميشود كامل آنها بواسطه نماز كه احوالى بيان در    183 است رسيده نماز هنگام در الساّلم عليهم معصومين از بعضى از كه آنچه بيان در

 رجاء و خوف بخدا، ايمان از پس كه معنا اين بيان در   197 ايستادن هقبل به رو بيان در   190 آن مراتب و قلب حضور موانع بيان در   188 دريافتن و تفهم حقيقت بيان در    187

 حاالت از اىنمونه بيان در    203 است رسيده باب اين در كه رواياتى و آيات و آن فضيلت و خوف لزوم بيان در     200 خوف مراتب بيان در    199 است چيزى هر اصل

 على موال دارى زنده شب از داستانى    211 الحرام مسجد در الساّلم عليه چهارم امام و اصمعى داستان    209 باب اين در الساّلم يهلع على امام از سخنى بيان در    207 خائفين

 نقل وابواب سبعة لها وآيه معناى در   215 حضرت آن ياران حاالت و آله و عليه اللّه صلّى پيامبر بر المصطلق بنى غزوه در حج سوره اول آيه نزول بيان در    214 الساّلم عليه

 خاتمه سوء از خوف بيان در   228 خوف اقسام بيان در   224 خوف عالج بيان در   222 غرور از بودن حذر بر و خوف كسب به ترغيب و تحريص در   216 باب اين در روايتى

 و صفات مقتضيات جز چيزى عقاب و ثواب كه معنا اين بيان در  232 است عالم آن با متناسب صورتى عالمى هر در چيزى هر براى كه معنا اين مجدد بيان در   231 انسان كار

 بزرگ خطر اين از انسان نجات باعث كه آنچه بيان در   236 ميشود انسان كار خاتمه سوء سبب كه امورى بيان در   234 باب اين در اىشبهه جواب و نيست انسان خود افعال
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 كه رواياتى و آيات و اميدوارى و رجاء اسباب بيان در   248 بخدا ظن حسن معناى در   242 رجاء مراتب بيان در   241 آن حقيقت و اميدوارى و رجاء نبيا در   237 ميگردد

 حسن و رسيد آله و عليه اللّه صلّى امبريپ خدمت كه اعرابى آن داستان   254 است مؤمن گناهان كفاره گرفتاريها از بعضى كه معنا اين بيان در   250 است رسيده باب اين در

 حقيقت و نيت درباره   262 آن حقيقت و قيام درباره   257 گرداند ايمن او مكر از نه و نااميد خدا رحمت از نه را مردم كه است كسى فقيه كه معنا اين بيان در   255 بخدا او ظن

 بيان در   269 انددانسته مردود را بهشت در طمع يا و عذاب از ترس بخاطر عبادت كه كسانى سخن رد در   267 دتعبا در خدا غير دادن قرار شريك از نهى بيان در   265 آن

 مدع بخاطر نميگيريم خود عبادات از اىبهره ما اگر كه معنا اين بيان در    273 اخالص باب در صادق امام فرمايش   273 اخالص مراتب بيان در   272 شرك وجود هاىنشانه

   284 روايات از بعضى شمردن بعيد رفع در مطالبى بيان در   283 است رسيده اذان گفتن فضيلت در كه رواياتى بيان در   282 اقامه و اذان بيان در   278 است ما نيت خلوص

 بمنزله اذان كه معنا اين بيان در   293 است مشاهده بذر بمنزله معرفت هاينك در   292 اقامه و اذان عبرتهاى در   290 اقامه و اذان گفتن آداب در    289 اقامه و اذان حكم در

 صورت نه است نماز حقيقت نماز از مقصود كه اين در    297 نماز حقيقت بيان در   294 اقامه و اذان فصل فصل، معناى بيان در   293 است پروردگار با مالقات براى دعوت

 قلب حضور بيان در    300 آنها بيان و شودمى كامل نمازگزار براى كه است معنا شش وجود به نماز حقيقت كه معنا اين بيان در    299 مطلب اين بر داليلى بيان و آن ظاهرى

 در    307 قلب حضور مراتب بيان در   306 ميكند كمك نماز در قلب بحضور كه حاالتى بيان در   305 دنيا محبت مذمت در    303 آن عالج و دنيا به اشتغال مراتب در    301

 مشاهده نماز حال در دين بزرگان از كه حاالتى بيان در   311 نماز حال در حق اقدس ذات تعظيم بيان در     309 آن اهميت و نماز افعال و اذكار معناى دريافتن و تفهم بيان

 واجب تكبيرات بيان در   318 آن كيفيت و تكبير بيان در   315 نماز هنگام در اميدوارى و اءرج و شرمسارى، و حياء بيان در    314 پروردگار هيبت بيان در    313 است شده

 اهميت و نماز در قرائت بيان در    324 استعاذه حقيقت بيان در    323 قيام حقيقت بيان در   321 تكبير حقيقت بيان در   319 است رسيده باب اين در كه دعاهائى و مستحب و

 بدان آن اسرار دريافت براى قرآن قارى كه امورى بيان در    327 آيدمى پيش نماز قرائت در انسان براى كه هائىحجاب بيان در   327 قرائت در وسواس از نهى در   326 آن

 در قرآن قارى تأثر بيان در   333 خداوند اسماء در كرتف و تأمل بيان در   330 قرآن آيات از نمونه چند بيان و قرآنى آيات در تأمل و تفكر روش بيان در    328 است نيازمند

 و اللّه بسم بيان در   339 حمد سوره تفسير از اىخالصه بيان در   338 هست قرآن قاريان براى كه مراتبى بيان در    336 قرآن قارى حاالت مراتب بيان در    334 قرائت هنگام

 بيان در   344 رحيم و رحمان معناى در    343 اللّه شريفه كلمه معناى در   342 دارد عالمى خود براى عوالم ساير مقابل در هم حروف كه معنا اين بيان در    340 آن حروف

 در    349 اللّه اسم به استعانت حقيقت در    348 خداوندى رحمانيت صفت از بنده بهره    346 است شده اضافه آخرت به رحيم و بدنيا رحمان روايات از بعضى در كه معنا اين

 بيت اهل اينكه در    354 باب اين در رواياتى بيان و خداوند اسماء حقيقت بيان در    352 تسميه حقيقت بيان در    352 پروردگار اسماء مراتب بيان در   351 «اسم» كلمه معناى

 چه هر كه معنا اين بيان در    363 للّه الحمد معناى در    360 خداوند صفات و اسماء از بنده بهره بيان در    357 اللّه بسم به راجع مطالبى بيان در   356 هستند الهى حسناى اسماء

 «عالمين» معناى در   366 «العالمين رب» معناى بيان در   365 للّه الحمد گفتن هنگام در بنده حاالت بيان در    364 است حق اقدس ذات آن از هست عالم در ستايشى و حمد

 در   375 عوالم بهمه نسبت حق حضرت ربوبيت به توجه بيان در   373 ربوبيت در تعالى حق توحيد بيان در   369 است رسيده باب اين در كه رواياتى و اخبار بيان در   367

 آمده حمد سوره اول در كه خداوند پنجگانه اسماء به راجع مطالبى بيان در   380 قيامت در مردم حاالت بيان در   378الدين يوم مالكمعناى در     377الرحيم الرحمنمعناى

 كمال كه آنچه بيان در    391«نستعين اياك»معناى در   388 عبوديت حقيقت بيان در  387 است آمده جمع صيغه به «نعبد» چرا اينكه در    386«نعبد اياك»معناى در   383 است

 هر افعال و صفات اينكه بيان در   395 رسيده باب اين در كه رواياتى و مستقيم صراط معناى در  394المستقيم الصراط اهدناناىعم در   392 ميشود ميسر آنها به توجه با استعانت

 هر و نيست يكى مهبه نسبت مستقيم صراط اينكه در   402 بدانيم انسانيت صورت را آن از مراد اگر مستقيم صراط معناى بيان در   400 است او صراط و راه كننده تعيين كس

 خودش راه و صراط خودش تكليف از پس كه انسان بجز هستند حركت در مستقيم صراط بر عالم موجودات تمام اينكه در    403 دارد بخود مخصوص مستقيمى صراط كس

 المغضوب غيرمعناى در   407عليهم انعمت الذين صراطمعناى در    406 است دانسته طالب ابى ابن على را مستقيم صراط از مقصود كه رواياتى معناى در   405 ميكند انتخاب را

 اين تفسير در كه رواياتى بيان در   413يولد لم و يلد لممعناى در    412الصمد اللّهمعناى در  411احد اللّه هو قلمعناى در   409 الكتاب فاتحة سوره فضيلت در   408عليهم

 خود براى اىقوه و حول هر نفى كه ركوع حقيقت در    417 نمود قصد تكبير اين از بايد كه آنچه و ركوع تكبير در   416 اللّه هو قل رهوس فضيلت در   414 است آمده سوره

 سجده فضيلت در كه رواياتى انبي در   424 سجده باب در الساّلم عليه صادق امام از فرمايشى نقل   423 سجده معناى بيان در   421 ركوع از برداشتن سر معناى در   418 است

 صلّى پيامبر بر صلوات فضيلت در    433 آله و عليه اللّه صلّى پيامبر بر صلوات كيفيت بيان در   431 تشهد معناى در   529 سجده حقيقت بيان در   428 است آمده آن اثرات و

   442 قيامت روز با نماز هاىشباهت بيان در    439 نماز باب در روايتى بيان در   436 آن حقيقت و سالم، معناى در    435 آنان معرفت اهميت و بزرگوار آن آل و آله و عليه اللّه

 سجده بيان در   453 نماز هر از پس تفكر فضيلت بيان در   447 نماز تعقيبات در   443 معراج شب در آن تشريح و آله و عليه اللّه صلّى پيامبر معراج كيفيت با نماز انطباق بيان در

 از انسان ساختن محروم براى شيطان هاىحيله بيان در   457 شب نماز ترك از نهى در   454 است آمده آن فضيلت در كه رواياتى و شب نماز بيان در   453 نوافل انجام و شكر

 بيدار آداب در   466 خوابيدن آداب در   465 باشد شب نماز انجام براى خود ساختن آماده بفكر روز ابتدا از بايستمى مؤمن اينكه در   460 بزرگ فضيلت اين به يابىدست

 باشد گفتارش با مطابق حالش مناجات حال در بايد انسان كه معنا اين بيان در   474 استغفار حقيقت بيان در   472 شب نماز آداب بيان در   469 شب نماز براى خواب از شدن

 ميخواند فرا پروردگار با بمناجات را بندگان شب هر كه اىفرشته جواب در طاووس ابن سيد از حالى عرض   480 شب نماز انجام وقت بيان در   478 عمل مراتب بيان در   475

 اتحاد در   491 يكديگر به نسبت مأمومين و امام وظيفه و جماعت نماز باب در   486 خداوند با مناجات كيفيت بيان در   482 دين بزرگان هاىمناجات و دعاها بيان در   481

 495 جماعت امام شرايط در   493 امر اين به شارع توجه و مؤمنين قلوب
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  مولف میرزا جواد ملکی أسرارالصالة     

 3:   ص   (مقدمة)

 آن ترجمه اينك كه كتابىالرحیم الرّحمن اللّه بسم

 شريف كتاب شود،مى خوانندگان حضور تقديم

 حاج اللّه آية مرحوم كامل عارف اثر «الصلوة اسرار»

 در ملکى مرحوم. است تبريزى ملکى آقا جواد میرزا

 نجف عازم مقدمات، تحصیل از پس و شد، متولد تبريز

 شهر اين در را جوانى دوران و[ 1] گشت، اشرف

 . نمود سپرى دانش و علم بتحصیل

 رضا آقا حاج اللّه آية مرحوم فقه، در ايشان استاد

 كاظم محمد مال آخوند مرحوم اصول، در و همدانى،

 مال مرحوم سلوك، و اخالق و عرفان در و خراسانى

 بوده اجمعین، علیهم اللّه رضوان همدانى، قلى حسین

 . است
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 ايران به قمرى هجرى 1321 سال در ملکى مرحوم

 نفوس تهذيب و احکام ترويج به تبريز در و آمد،

 عاوضا بودن نامساعد بخاطر 1329 سال در و پرداخت

 حوزه تشکیل در و نمود مهاجرت قم به تبريز

________________________________________________

__ 

 از شودمى ايشان حال شرح به مربوط كه آنچه[ 1]

 آقاى جناب قلم به اللّه لقاء رسالة شريف كتاب مقدمه

 مال بر متأخر عرفاء و حکماء كتاب و فهرى، احمد سید

 .تاس شده اقتباس صدرا

  4:   ص أسرارالصالة                         

 الکريم عبد شیخ حاج مرحوم بهمت كه قم فعلى علمیه

 بسزائى سهم شد تأسیس علیه اللّه رضوان حائرى

 . داشت
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 گفت وداع را فانى دار 1343 سال در ملکى مرحوم

 . شد سپرده بخاك قم شیخان مقبره در و

 كتاب مقدّمه رد فهرى احمد سید حاج االسالم حجة

 را بزرگوار آن رحلت كیفیت اللّه لقاء رساله شريف

 : میکند بیان چنین

 آقا حاج آقاى مرحوم ورع عابد زاهد از شنیدم»

 مرحوم دوستان از كه سره قدس قمى فاطمى حسین

 در بازگشتم جمکران مسجد از فرمود كه بود ملکى

 جوياى جواد میرزا حاج آقاى كه گفتند بمن منزل

 از كه كسالتى سابقه با من: فرمود است، شده تو حال

 فرمود بگمانم و) رفتم بخدمتش عجله با داشتم ايشان

 خضاب و كرده استحمام ايشان ديدم( بود جمعه عصر

 آماده و افتاده بیمارى بستر در پاكیزه و پاك و بسته

 به شروع بستر میان در. است عصر و ظهر نماز اداى

 را افتتاحیه تکبیرات دعاى و كرد اقامه و اذان گفتن
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 گفت و رسید االحرام - تکبیرة به كه همین و خواند

 قدس بعالم اقدسش بدن از مقدسش روح اكبر اللّه

 . «كرد پرواز

 اينکه از قبل كتاب، اين خود مورد در هم سخنى اما و

 هستم، اىمقدمه بیان از ناچار بپردازم كتاب بمعرفى

 كه است آمده يثدح در كه گونه همان اينکه آن و

 خود بندگان به خطاب حق اقدس ذات

 مثلى،، اجعلك حتّى اطعنى عبدى:فرمايدمى

 و. گردانم خود مثل را تو تا نما اطاعت مرا من بنده

 : فرمايدمى ديگر جاى در

 حتّى بالنّوافل الّى يتقرّب العبد يزال ال

  5:   ص أسرارالصالة                         

 بصره و به يسمع الّذى سمعه كنت احببته افاذ احبّه،

 ...بها يبطش الّذى يده و به يبصر الّذى
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 نزديك بمن نوافل انجام بواسطه بنده پیوسته

 كه آنگاه پس. بدارم دوست را او كه آنجا تا گرددمى

 آن با كه شد خواهم او گوش بدارم دوست را او

 و بیند،مى آن با كه گشت خواهم او چشم و شنود،مى

 چه هر... میبرد پائین و باال كه گشت خواهم او دست

 و قرب و شود، تركامل انسان بندگى و عبوديت مقام

 و ربوبیت خاصیت گردد، بیشتر بخدا بنده نزديکى

 . میشود بیشتر او اقوال و اعمال در پروردگارى

 السّالم علیه صادق امام كه همانگونه و

 بیّة،بوالرّ كنهها جوهره العبوديّة:فرمايدمى

 و ربوبیت آن حقیقت كه است اىجوهره بندگى

 اىمرتبه به عبوديت اثر بر بنده است، پروردگارى

 خدا، گوش گوشش و خدا، دست دستش كه میرسد

 است مرتبه اين در و گرددمى خدا ديده اشديده و

 سر بر حق اقدس ذات كه اىمطلقه واليت آن از كه
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 و گرددمى او یبنص اىبهره دارد هستى عالم سر تا

 شود،مى حاصل برايش انفس و آفاق در تصرف قدرت

 اين رهروان مقدم صف در او اولیاء و الهى انبیاء كه

 يك هر بحق عارفان و اللّه إلى سالکان و هستند، راه

 پروردگارى بندگى و عبوديت از كه اىبهره بحسب

 ما اگر و دارند، قرار بعدى مراتب در اندگرفته

 در قدر اين الهى اولیاء و پیامبران سخنان كه بینیممى

 از را انسان برخورد يك در آنان و گذارد،مى اثر دلها

 همین ثمره كشندمى خود بسمت و نموده بیخود خود

 نهفته آنها كالم در كه است واليتى اثر و خاصیت

 را ترپائین مراتب و بگذريم كه مرتبه اين از است،

 بزرگان سخنان در را اثر نيا باز دهیم قرار دقت مورد

  اللّه إلى سالکان و عرفاء از

  6:   ص أسرارالصالة                         
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 در را نشینى دل و طراوت و تازگى و بینیم،مى

 اثر همان جز اين و میکنیم، مشاهده اينان هاىنوشته

 اينان و شد اشاره بدان باال در كه واليتى و خاصیت و

 دست بدان پروردگار عبوديت و اطاعت بواسطه

 واليت همان از پرتوى امر، اين و نیست، انديافته

 وجود باش بگويد كه چه بهر كه است اىمطلقه

 رنگ سخنانشان و تافته هااين جان بر كه يابدمى

 نفوذ انسان روح عمق تا و گرفته بخود خدائى

 بینیممى اينکه و میسازد، منقلب را آدمى و كند،مى

 موزونى مواعظ و نغز و زيبا سخنان نساان گاه

 گذارد،نمى بجاى انسان در اثرى اصال ولى شنود،مى

 بپا انسان وجود در طوفانى جمله، يك شنیدن با گاه و

 جز چیزى میسازد منقلب را آدمى بیکباره و شود،مى

 . نیست امر همین
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 است مقوله همین از هم «الصلوة اسرار» شريف كتاب

 دل سالکى و صاحبدل، عارفى خامه اثر چون و

 و میکند اثر انسان روح عمق تا كه حقا است سوخته

 كارش عاقبت بفکر را آدمى و لرزاند،مى را دل

 حضور و پروردگار لقاء مشتاق را انسان و اندازد،مى

 چنین چگونه و سازد،مى الجالل ذو حضرت محضر در

 مداح سید حاج االسالم حجة بنقل بنا حالیکه در نباشد

 مرحوم از اللّه لقاء رساله شريف كتاب مقدمه در فهرى

 ملکى مرحوم بیرونى در كه يزدى االسالم حجة

 تهجد براى كه هاشب مرحوم آن» نشستمى

 اجراى ضمن رختخواب در مدتى برمیخواست

 قبیل از خواب، از برخواستن آداب و دستورات

 منزل بصحن سپس كرد،مى گريه دعا، و سجده

 فی ان آيات و میکرد، نگاه آسمان اطراف به و آمدمى

 بديوار سر و میخواند را... االرض و السموات خلق
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 وضو براى آنگاه میکرد، گريه مدتى و میگذاشت

  شدمى آماده گرفتن

  7:   ص أسرارالصالة                         

 پس و میکرد گريه مدتى و نشستمى حوض كنار در و

 مشغول و میرسید يشصالبم چون ساختن وضو از

 ايشان شد،مى منقلب خیلى حالش ديگر شدمى تهجد

 هاقنوت مخصوصا و نمازها در طوالنى هاىگريه

 عصر بکائین جزء را ايشان بعضى كه آنجا تا داشته

 . «اندآورده بشمار

 سخن دارىزنده شب و تهجد از كه آنگاه كسى چنین

 در كه ما امثال و ما سخن چون هم سخنش آيا بگويد

 بود؟ خواهد ايمنبوده چنین شب يك حتى عمر تمام

 مطالعه از پس خواننده خود كه كنم كوتاه را سخن

 و برد، خواهد پى حقیقت اين به شريف، كتاب اين
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 اثبات را گفته اين صدق بزرگوار اين فرمايشات

 . كرد خواهد

 با مقارن مقدمه اين نگارش و كتاب تصحیح چون و

 اين بود خیبر بزرگ فتح و اسالم، نرزمندگا پیروزى

 موال خیبر، بزرگ فاتح راه واقعى رهروان به را ترجمه

 محراب در هاشب او چون هم كه السّالم علیه على

 عبادت و ببندگى كارزار صحنه در روزها و عبادت

 چهارده گذشت از پس و هستند، مشغول پروردگار

 نصیب نوين فتحى و گشودند، ديگر خیبرى قرن،

 . میدارم تقديم نمودند مسلمین و المسا

  زادهرجب رضا - مقدس مشهد

  8:   ص أسرارالصالة                         

 باللّه عارف القدر جلیل شیخ كتب معاصر علماى از و... 

 مطالعه را سرّه قدس تبريزى ملکى جواد میرزا حاج

  68 ص الصّلوة سر خمینى امام. كن
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  9:   ص أسرارالصالة                         

 «الرحیم الرحمن اللّه بسم»

 «طهارت اسرار از بعضى بیان در»

 تصريح روايات از بعضى در چنانکه طهارت كه بدان

 بعضى بذكر ابتدا ما و[ 1] است نماز كلیدهاى از شده

 اين چند، فصولى و ابواب در و پرداخته آن اسرار از

  میداريم بیان را مسئله

 در تفکر از را عاقل كه آنچه به اشاره رد اول باب

 آيدمى الزم طهارت حقیقت

 و بینديشد طهارت ثمره و حقیقت در بايد عاقل انسان

 نظافت در باطنى و ظاهرى سعادت كه دانست گاه هر

 رسیده خدا كتاب در زمینه اين در كه آياتى در است

 كه شريفه آيه اين در بخصوص و نمايد تفکر

 : فرمايدمى

http://www.i20.ir/


14   www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 يُريدُ لکِنْ وَ حَرَجٍ مِنْ عَلَیْکُمْ لِیَجْعَلَ اللّهُ يُرِيدُ ما

 (6 - مائده)6: 5 لِیُطَهِّرَكُمْ

________________________________________________

__ 

 عبد ابى از كلینى از وضوء باب وسايل در چنانکه[ 1]

 رسول از حضرت آن كه شده روايت( ع) اللّه

 حضرت آن كه نموده تايرو( ص) اسالم بزرگوار

 الخ الوضوء الصلوة افتتاح:فرمود

 بعینه( ع) المؤمنین امیر از صدوق از همچنین و ،

 .است رسیده

  10:   ص أسرارالصالة                         

 هیچگونه( دين در) شما براى نخواسته خدا: ترجمه

 را شما تا میخواهد لکن و دهد قرار دشوارى و سختى

 . داندرگ پاكیزه
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 يحب اللّه و:میفرمايد كه را ديگر شريفه آيه اين بعد و

 و بنمايد آن ضمیمه را( 180 - توبه)108: 9 المطهرين

 بداند و نموده تعقل را حق اقدس ذات محبت معناى

 برداشتن پروردگار حضرت دوستى و حب ثمره كه

 اين سايه در كه است بنده دل از هاحجاب و هاپرده

 در سپس و يابد،مى دست سعادت و رون به آدمى امر

 نصف الطهور:»فرمايدمى كه شريف حديث آن

 [1] «االيمان

 هااين مجموعه از بنگرد، است ايمان نصف طهارت

 و شدن خالى «طهور» از مراد كه میرسد نتیجه باين

 و ناپاكیها موجب كه است چیزى هر از گشتن پاك

 ايمان رديگ نصف و. گردد آدمى باطن و ظاهر كثافات

 باطنى و ظاهرى فضايل به نفس آراستن از عبارت

 بواسطه بدن طهارت به بدن ايمان مثال بعنوان است،

 و عطر به آن آراستن و معاصى، از اجتناب و وضو
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 به قلب ايمان همچنین است، نیکو و صالحه اعمال

 اخالق از آن سازى پاك و تزكیه بواسطه دل طهارت

 و است، خدائى باخالق تخلق به آن آراستن و رذيله

 خدا غیر كه آنچه بفراموشى آدمى نهان و سرّ ايمان

 نفى ديگر بعبارت و خدا ياد به آن آراستن و است

 هاىحجاب از برداشتن پرده و معلوم صحو و موهوم

 . است جمال

 ساختن پاك طهارت فقهاء عرف در كه بگوئى اگر

 مذكور معناى اين و است، احداث و كثافتها از بدن

 شود؟مى فهمیده كجا از طهارت براى

________________________________________________

__ 

 روايت( ع) صادق امام از وضوء باب الشیعة وسائل[ 1]

 (.االيمان شطر الوضوء)فرمود حضرت آن كه شده
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  11:   ص أسرارالصالة                         

: آيدمى ستبد عقل و نقل از حقیقت اين گويممى

 كفايت زمینه اين در الشمس و سوره آيه همان نقل اما

 اقدس ذات عظیم، سوگندهاى آن از پس كه میکند

 : میفرمايد حق

 - 9: 91. دسّیها من خاب قد و. زكّیها من افلح قد

 نفس اين كه كس آن شد رستگار تحقیق به: ترجمه10

 آنکه گشت بهرهبى و. ساخت پاك و نمود تزكیه را

 . نمود آلوده را آن

 طهارت كه است حقیقت اين گوياى تأكید همه اين

 كه وقتى و است ترمهم بدن طهارت از بمراتب قلب

 از كه را آنچه مسلما دانستیم ايمان نصف را طهارت ما

 طهارت همان كه است برخوردار بیشترى اهمیت

 در زودى بهمین و داشت خواهد بر در باشد باطن
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 صريحا كه را آنچه رسیده ببا اين در كه اخبارى

 . آمد خواهد باشد حقیقت اين بر دال

 مد را تعالى حق حضرت لطف تو اگر: عقلى دلیل اما

 طهارت تو از او كه امر اين در و باشى داشته نظر

 كه را لباسى پاكیزگى و است تو مجاور كه را مکانى

 براى پوستى و قشر بمنزله كه را بدنى و است تو تن بر

 اين از نمائى، تأمل خواسته تو از میباشد تو حقیقت

 حاصل برايت قطعى علم و رسىمى نتیجه باين امور

 قلبت طهارت به مسلما حق اقدس ذات كه میشود

 و هاآلودگى از باطنت پاكیزگى به و نبوده توجهبى

 كثافات با ناپاكیش و خباثت كه معنوى كثافتهاى

 . دارد توجه نیست قیاس قابل اصال ظاهرى

 12:   ص أسرارالصالة                         

 تخلى آداب در دوم باب

  است فصل چند آن در و
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 چه و واجب چه آن ظاهرى آداب در اول فصل

 مستحب

 : است چندى امور آن و

 كه بنشیند اىبگونه تخلى هنگام در اينکه جمله آن از

 تا ناف از كه آنست بهتر و نبیند نامحرمى را عورتش

 . باشد پوشیده پا ساق

 غايط مخرج و بشويد آب با را بول مخرج اينکه ديگر

 و بشويد، آب با سپس و نموده تمیز سنگ با ابتدا را

 و بپوشاند را سر و كند پیدا مناسبى مکان تخلى براى

 به اىپارچه مالئکه از حیاء و بد بوى از پرهیز براى

 مستراح به شدن وارد هنگام در و افکند صورت روى

 مقدم را راست پاى خروج هنگام در و را چپ پاى

 : بخواند را دعا اين ورود هنگام در و بدارد،

 الخبیث النّجس الرّجس من باللّه اعوذ اللّه بسم

 . الرّجیم الشّیطان المخبث
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 و ظاهر پلیدى از میبرم پناه او بیاد و خدا بنام: ترجمه

  و باطن

  13:   ص أسرارالصالة                         

 . باشد شده رانده شیطان كه خباثت مايه و خبیث

 : بگويد تخلى هنگام و

 بارالها: ترجمه طعامى هنّأنى و االذى عنّى اذهب اللّهمّ

 گوارايم امخورده كه طعامى و نما دور من از را ضرر

 : بگويد استنجاء هنگام و ساز،

 و النّار على حرّمها و عورتى استر و فرجى حصّن اللّهمّ

 . االكرام و الجالل ذا يا منك يقرّب لما وفقّنی

 را آن و دار مصون گناه از را عورتم بارالها: ترجمه

 مايه كه آنچه بر مرا و فرما حرام آتش بر و دارپوشیده

 و جالل صاحب اى بدار موفق گردد بتو تقرب

 . بزرگوارى
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 دست برخواست كه هنگامى و حاجت قضاء از پس و

 : بگويد و بمالد شکم به

 و طعامى هنّأنى و االذى عنّى اماط الّذى للّه الحمد

 . البلوى من عافانى و شرابى

 اذيت و ضرر مايه آنچه كه را خدائى سپاس: ترجمه

 و ساخت گوارايم را غذايم و ساخت دور من از بود

 . داشت سالمت به مرا مرض و بال از

 : بگويد مستراح از خروج هنگام و

 قوّته جسدى فی ابقى و لذّته عرّفنى الّذى للّه الحمد

 . نعمة لها يا نعمة لها يا نعمة لها يا اذى عنّى اخرج و

 چشانید بمن را طعام لذت كه را خدائى سپاس: ترجمه

 كه آنچه و گذاشت باقى بدنم در را غذا آن انرژى و

  خارج من از بود ضرر مايه

  14:   ص أسرارالصالة                         
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 نعمتى بزرگ چه اين، است نعمتى بزرگ چه ،ختسا

 . اين است نعمتى بزرگ چه اين، است

 همچنین است، استبراء تخلى آداب جمله از و

 و راهها، میانه و آب جوى در تخلى از كه میبايست

 و نشست محل كه مکانهائى و دارمیوه درختان زير

 در حاجت قضاء كه جائى و است مردمان برخاست

 و منازل درب مثل میشود نفرين و لعن موجب آنجا

 و ذراع چهل در ذراع چهل مساجد آستانه و قبرستانها

 شديدتر نهى راكد آب در كه راكد و جارى آب در

 و بباد پشت و بباد رو و قبله به پشت و بقبله رو و است،

 در بول و سخت زمین در بول و خورشید و ماه به رو

 النه در و پائین هب مرتفعى محل از يا و ايستاده حال

 در زياد نشستن از همچنین كند، خوددارى حیوانات

 و نمودن مسواك و آشامیدن و خوردن و مستراح

 و خدا، ذكر يا و ضرورت بحکم مگر گفتن سخن
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 در چپ بدست استنجاء و راست بدست استنجاء

 در شده نقش آن بر خدا نام كه انگشترى كه حالى

 نهى انگشتر اين با مستراح در دخول و دارد دست

 امور اين تمام به اسالمى نصوص در و است، شده

 اللّه صلّى پیامبر اسماء توانمى و است، شده تصريح

 باسم هم را قرآن يا و السّالم علیهم ائمه و آله و علیه

 هم موارد اين در را حکم همین و ساخت ملحق خدا

 . نمود جارى

  15  : ص أسرارالصالة                         

 امر اين در تفکر و عبرت در دوم فصل

 تفکر تعالى حق حضرت لطف عظمت در اينکه اول

 چنین در حتى حق، اقدس ذات كه ببیند و نموده

 فوايد از امت اين كه نشده راضى هم مواردى

 هم حال همین در و باشد غافل دعا و ذكر و حکمت

 نموده معین احکامى سکناتش و حركات تمام براى
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 میرسد نتیجه باين حقیقت اين درك از پس و است

 نماز مثل آدمى عالیه احواالت و بزرگ اعمال در كه

 تمام و نشده گذاشته مهمل او هااين امثال و روزه و

 گفته اين بصدق و گشته بیان برايش آنها جزئیات

 : فرمود كه ببرد پى آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 يا و بهشت و ابخد شما تقرب مايه كه چیزى هیچ

 شما نزديکى باعث و حق اقدس ذات از شما دورى

 حتى داشتم بیان شما براى اينکه مگر نبود شود بآتش

 . را اندك جراحت ديه و ارش

 اين بمراقبت توفیقش در كه اعمالى فهمیدن در و

 و اعمال جمیع در و میشود كوشا است مؤثر حال

 راز اين اگر و پردازد،مى امر اين رعايت به رفتارش

 خیر يافت دست حقیقت باين و شد گشوده برايش

 . است شده نصیبش كثیرى
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 آنچه بانجام تخلى هنگام در آدمى اگر مثال بعنوان

  وجوه از كه

  16:   ص أسرارالصالة                         

 خواسته او از عبرت و دعاء و توجه و ذكر و حکمت

 و كارها در او توفیق باعث خود اين شود موفق شده

 بوجهى كه سکناتى و حركات و میشود او ديگر اعمال

 حق اقدس ذات كه بدانگونه دارد امر اين با مناسبت

 عمل آن باز گونه همین و يابدمى انجام خواسته او از

 و میشود بعدى عمل انجام براى او توفیق سبب دومى

 كار در مانعى اينکه مگر يابدمى استمرار توفیق اين

 قبل در قلبى يا بدنى عمل اثر جز هم مانع آن كه آيد

 اگر و بود، نخواهد ديگرى چیز حاضر زمان همان يا و

 بمراقبت خود رفتار و اعمال از قبیل اين در انسان

 تصحیح در زيادى خیرات موجب اين پرداخت،

 انجام صحیحى عمل گاه هر و میشود ديگرش اعمال
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 عمل آن براى ماند، مصون آفات از و گرفت

 بود خواهد قیامت و برزخ در عینى عالى صورتهاى

 . است داشته عالم اين در كه صورتى آن از غیر

 و آمد خواهد در سیما خوش جوانى بصورت مثال

 نعمتهاى بصورت يا و بود، خواهد صاحبش انیس

 و اجمال اين بتفصیل علم و. آمد خواهد در بهشتى

 : دارد امورى بیان به نیاز آن تصديق

 تا است علتى و سبب ءشى هر براى اينکه لوا مطلب

 به علتها همه و االسباب مسبب به هاسبب كلیه اينکه

 . شود منتهى العلل علت

 مناسبت معلولى و علت هر بین اينکه ديگر مطلب

 . است خاصى

 اين احوال و اعیان از موجودى هر براى اينکه سوم

 سبمتنا بصورتى وجودى پیشین، عالیه عوالم در عالم،

 آنها از يك هر براى چنین هم است بوده عالم آن با
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 عوالم و قیامت و برزخ عالم در اثرى و وجود نیز

 داشته عوالم آن با تناسب كه صورتى و وجود به بعدى

 . بود خواهد باشد،

  17:   ص أسرارالصالة                         

 از بعضى رابط و عوالم اين تمام حفظ كارگزاران و

 اقدس ذات خیرات افاضه وسیله و ديگر بعضى با هااين

 . میشوند نامیده مالئکه الهى، ممالك در حق

 اختیارى سکنات و حركات جمیع اينکه ديگر مطلب

 و سعادت تصور و بغض و حب و اراده و عزم و انسان

 آدمى اعضاء سکنات و حركات تمام خالصه و شقاوت

 ناشى نآ صفات از و بوده قلب احواالت از اثرى

 از ظاهرى امرى يا قلب، احواالت منشأ و میشود،

 بخصوص آدمى اعضاء و جوارح رفتار و اعمال

 و خیال مثل است باطنى امرى يا و است حواس

 مركب آدمى مزاج در كه اخالقى و غضب و شهوت
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 بوسیله را چیزى آدمى گاه هر لذا و. است شده

 آيدمى پديد قلب در آن از اثرى نمود درك حواس

 نور اثر، آن باشد خیر شده درك كه آنچه اگر كه

 هم تیرگى، و است ظلمت باشد شر اگر و صفاء و است

 به آدمى مثال و نمود فوران شهوت اگر چنین

 حاصل قلب در آن از اثرى شد، گرفتار پرخورى

 از خیال انتقال در و مانده باقى آثار اين و میشود

 انتقال بحسب و كند،مى كمك ديگر چیز به چیزى

 منتقل ديگر حال به حالى از هم آدمى قلب خیال،

 میشود عارض قلب بر كه اسبابى آثار اثر بر و میشود

 و است تحول و تغییر در پیوسته آدمى قلب

 حاصل آدمى قلب براى كه اثرى ترينخصوصى

 اين از مقصود كه است قلبى خطورات همین میشود

 بر هك است يادى و انديشه و فکر همان خطورات،

 شوق و گذرد،مى آدمى دل در تذكر يا و تجدد سبیل
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 حاصل كه است قلبى خطورات همین از نفرت و

 نیت زيرا است، همین نیز دفع و جلب انگیزه و میشود

 گیرد،مى نشأت قلبى خطورات همین از عزم و اراده و

  كه گفت توانمى لذا

  18:   ص أسرارالصالة                         

 كه است چیزى همان بشر، اعمال و كارها همه مبدأ

 امر اين آيد،مى پديد و گذردمى آدمى دل در ابتدا

 و نیت میل، از و میکند تحريك را آدمى میل و رغبت

 وا بحركت را عضالت اراده، و میخیزد، بر اراده

 . گیردمى انجام عمل عضالت حركت از و میدارد،

 خطوراتى قسم يك است قسم دو بر قلبى خطورات

 اشثمره و كشاندمى فساد و شر به را آدمى كه است

 آن از ترقوى خیرى ضرر، آن از كه است ضررى

 است خوبى و خیر باعث ديگر قسم و نمیشود، حاصل
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 خیرى نه باشد نداشته ضررى هیچ كه خیرى همآن

 . باشد خیرش از كمتر ضررش كه

 بخیر را آدمى كه اىپسنديده و محمود خاطره و

 مالئکه بوساطت حق اقدس ذات میکند وتعد

 آنچه و گويند «الهام» بآن و نمايدمى افاضه ببندگان

 شیطان بواسطه كشاندمى پلیدى و شر به را آدمى كه

 دل كه لطفى به و اند،نامیده «وسوسه» را آن و است

 و توفیق میکند آماده آن قبول و مالئکه الهام براى را

 آن پذيرش و شیطان وسوسه براى را زمینه كه بحالتى

 . گويند خذالن سازدمى مهیا

 حق اقدس ذات كه است اىآفريده ملك اين بنابر

 و حقیقت كشف و علم كه خیرات افاضه براى را او

 موجودى شیطان و آفريده، باشد معروف به وعده

 و فحشاء به امر و شر به وعده كارش كه است

 كار نجاماب تصمیم كه آنگاه فقر از آدمى ترسانیدن
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 دو اين بین پیوسته آدمى قلب و میباشد، بگیرد خیرى

 . است نوسان در كشش

 يقین به دريافتى وجدانت به را حقیقت اين اگر پس

 و بدنى چه رفتارت و اعمال براى كه دانست خواهى

  خذالن و توفیق در قلبى چه

  19:   ص أسرارالصالة                         

 تأثیر آن، پذيرش و وسوسه و ،نآ قبول و الهام و

 حركات و افعال منشأ كه است همین و بوده بسزائى

 مواظبت به اىبنده اگر اين بنابر. میشود انسان بعدى

 نصیبش قلبى توفیق پرداخت خود رفتار و اعمال

 و خیر اسباب آمادگى و خود حاضر حال از و گشته

 نآ تاريکى و ظلمت يا و پیشین اعمال نور شر، اسباب

 در كه را رفتار و اعمال آن تبعات و يابدمى در را

 توفیق و يافت خواهد در آمد خواهد بسراغش آينده

 انتظارش در رفتار و اعمال آن اثر بر كه خذالنى يا و
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 مواظبت و مراقبت اين و كرد، خواهد مشاهده هست

 در را آنچه كه شد خواهد سبب حقیقت، باين علم با

 خطاهاى براى و كند، كتدار داده كف از گذشته

 اثر بر كه را آنچه و بپردازد توبه و استغفار به گذشته

 با شد خواهد او متوجه آينده در رفتار و اعمال اين

 آثار فهم در من مبالغه علت و دهد، تغییر دعا و استعاذه

 باين كسیکه زيرا نیست، امر اين جز چیزى اعمال

 شود نائل خیر اين درك به و بیابد دست حقیقت

 علیهم ائمه روايات در كه نفس محاسبه نوع ببهترين

 از كه كس هر» اندفرموده و شده توصیه بدان السّالم

 دست «نیست ما از باشد نداشته رسى حساب خود نفس

 . است يافته

 نقص متوجه را او آن، كثافات و معده تخلیه چنین هم

 آنچه دفع براى چگونه كه ببیند تا نموده احتیاجش و

 بصورت حال و است او آشامیدن و خوردن ثمره كه
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 و اذيت تحمل بايد چگونه آمده در كثافت و مدفوع

 میکند تحمل را هاناراحتى اين او و كند ناراحتى

 حق اقدس ذات كه باشد امر اين متوقع اينکه بدون

 موجودى هر در و نموده اقتضاء حکمتش كه را آنچه

 را آن ضاءاقت موجود آن ذات كه تأثیرى و صفت هر

 را اين توقع مثال و دهد تغییر نهاده بوديعت داشته

  كه باشد داشته

  20:   ص أسرارالصالة                         

 بد بوى مدفوع از بلکه بدهد خوش بوى مدفوعش

 از و است، چنین طبیعتش اقتضاء چون دارد انتظار

 زشت اعمال تأثیر در پس كه گیرد نتیجه بايد امر اين

 خالف توقع نبايد سرزده او از كه هم ناپسندى و

 را اين توقع مثال و باشد، داشته را عمل آن طبیعت

 حالیکه در باشد، نور ستم و ظلم نتیجه كه باشد داشته

 او و نیست[ 1] تاريکى و ظلمت جز چیزى ظلم اثر
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 تاريکى و ظلمت جز اثرى كه چیزى از تواندنمى

 . باشد داشته نور توقع ندارد

 اين توقع و بکارد حنظل انسانى اگر كه گونه همان و

 و كند درو شکر حنظل بوته آن از كه باشد داشته را

 بايد میدانیم سفیه را او بچیند طعم خوش اىمیوه يا

 اعمال مورد در را مسئله همین خود كه باشیم متوجه

 حماقت و سفاهت باين و نبوده متوقع ناپسند و زشت

 . نگرديم گرفتار

 براى جائى پس گفتى تو كه سخنى اين با وئىگب اگر

 كه پیامبر سخن اين و نمانده باقى امیدوارى و رجاء

 : فرمود

 . الحسنات من باضعافها السیئات مبدل يا

 بدل نیکوئیها از آن برابر بچندين را بديها آنکه اين»

 از ايراد اين گويممى نمیدهد؟ معنائى «سازىمى

 و است «آمال» از ریغ «رجاء» زيرا. است تو جهل
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 «حماقت» از غیر امانى و است «امانى» از غیر آمال

 هااين و است

________________________________________________

__ 

 رسیده( ص) خدا رسول از ظلم باب كافى در[ 1]

 يوم ظلمات من فانه الظلم اتقوا:فرمود كه است

 :القیامة

 روز هاىکىريتا از ظلم كه باشید حذر بر ظلم از

 .است قیامت

 21:   ص أسرارالصالة                         

 . است خوبى و خیر انتظار از اىمرتبه يك هر

 هر و بکارد گندم حاصلخیزى زمین در كه كس آن

 باشد داشته بآب احتیاج زمین آن كه هم زمانى

 آن در بايد كه كارهائى انجام در و كند آبیاريش

 كه بخواهد خدا از بعد و باشد، شاوك دهد انجام زمین
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 زراعتى چنین از كه محصولى بهترين زراعت اين از

 و گويند «رجاء» آن به فرمايد او نصیب میرود امید

 در و كاشت گندمى حاصلخیز زمینى در كسى اگر

 را آن داشت بآب احتیاج زمین كه مواردى از بعضى

 رد همآن نشست باران انتظار به را بقیه و داد آب

 اكثر كه است اىبگونه آن جوى شرايط كه اىمنطقه

 «امل» را اين میکند را امر اين كفايت باران هاسال

 . گويند

 آن جوى شرايط كه زمینى در كسى اگر اما و

 باران كه میشود سالى كمتر كه است اىبگونه

 كاشت گندمى كند سیراب را منطقه آن كشتزارهاى

 چنین نشست باران ظارنتبا بلکه نداد آب را آن اصال و

 زمین آن از فراوانى محصول ببرداشت امید اگر كسى

 امل نه و گويندمى رجاء نه امید اين به باشد، داشته

 . نیست بیش آرزويى و «امنیه» آن بلکه
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 و نرسد بآن اصالهم و بکارد جو زمینى در كه كسى و

 جز چیزى اين باشد داشته گندم برداشت امید بعد

 . نیست هتسفا و حماقت

 : فرمود كه پیامبر سخن اين اما و

 .الحسنات من باضعافها السیئات مبدل يا

 بدست متعارف اسباب راههاى از آنچه قبیل از اين

 لطیف سبب يك امر اين براى بلکه نیست، آيدمى

 است مکلف خود بدست آن يکطرف كه است معنوى

  همه بلکه و خوبیها و خیر همه او اينکه آن و

  22:   ص أسرارالصالة                         

 زننده ضرر او نزد و نبیند علتها و اسباب از هم را شرها

 دنیا در نه نباشد حق اقدس ذات جز اىرساننده نفع و

 الهى فضل بباب خود دعاء در لذا و آخرت، در نه و

 حق اقدس ذات محضه عنايت باب از تا میشود متوسل
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 مورد در محاله ال امر اين ولى كند، خوبى و خیر طلب

 ذات در صفت اين وجود به كه بود خواهد كسانى

 به نسبت كسى اگر و باشد، معتقد حق اقدس

 تبديل او براى داشت را اعتقاد اين پروردگارش

 ذات جانب از نیکیها و حسنات به بديها و سیئات

 هر و نمیکند فرقى اخروى و دنیوى امور در باريتعالى

 تو آيا كه بفهمى بخواهى اگر و ند،دامی يکسان را دو

 اين در و معتقدى صفت باين پروردگارت درباره هم

 دنیائى، نیازهاى از بعضى در هستى، صادق عقیده

 باين تکیه با میتوانى آيا ببین و نما، آزمايش را خود

 هست كه ضررى و نفع هر و شر و خیر هر كه اعتقاد

 اىوسیله علل و اسباب و است باريتعالى ذات جانب از

 توسل بدون تواندمى بخواهد او اگر و نیستند، بیش

 و نموده تو نصیب را خوبى و خیر هر علل و باسباب

 علل و اسباب از. كند دفع تو از را ضررى و شر هر
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 ما شارع كه را اىبعیده علل و اسباب و بپوشى - چشم

 توكل بخدا و سازى رها نموده نهى بآنها تمسك از را

 ادعا اين در تو كه شد مسلم برايت اگر و خیر، اي نمائى

 - به را بديها و سیئات تغییر و تبديل و نیستى صادق

 حق اقدس ذات از تنها توانىنمى خوبیها و حسنات

 اين در كه بگذار كسى براى را ايراد اين پس بدانى

 . است صادق اعتقاد

 غذاهاى و رنگارنگ طعامهاى تغییر اين از اينکه سوم

 بر كه تغییراتى ساير به كثافات و قاذورات به گونگونا

 عاقبت و ببردپى میشود وارد دنیائى هاىنعمت اين

  خود و بسته دل بدان آنقدر كه را دنیا متاع اين

  23:   ص أسرارالصالة                         

 اين از و كند مشاهده كندمى فدا آن حسرت در را

 . ببرد پى دنیا خست و پستى به امر
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 در را آن غیر و داشتیم بیان ما كه را آنچه خالصه و

 امام از «الشريعة مصباح» در كه شريف حديث اين

 علیه امام. است آمده شده روايت السّالم علیه صادق

 مستراح خاطر بدان را مستراح فرمايدمى السّالم

 نجاسات هاىسنگینى و اثقال از نفوس كه اندگفته

 مؤمن و گرددمى دور بدن از فاتكثا و میشود راحت

 دنیائى نعمتهاى كه میرسد نتیجه باين امر اين از

 نعمتها اين از عدول به را خود پس است، اين عاقبتش

 قلبش و نفس و گويدمى آن ترك و سازدمى راحت

 از كه همانگونه و سازد،مى فارغ بآنها اشتغال از را

 گرد از میکند اجتناب قاذورات و كثافات آورى جمع

 تفکر به و گزيندمى دورى هم ثروت و مال آورى -

 بزرگوار حالى در چگونه كه پردازدمى خود نفس در

 حقیقت باين و است ذلیل ديگر حالى در و گرامى و

 موجب تقوى و قناعت به تمسك كه يابدمى دست
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 آدمى راحت كه چرا. میشود او آخرت و دنیا راحت

 گیرىبهره و تمتع زا فراغت و دنیا شمردن خوار در

 نهفته باشد شبهه و حرام كه نجاست ازاله و آن، از

 روى بر را كبر باب حقیقت اين درك از پس و است،

 و تواضع باب و گريزدمى گناهان از و بنددمى خود

 دست براى و گشايدمى خود بروى را حیا و پشیمانى

 اوامر اداء در نفس پاكیزگى و نیك سرانجامى به يابى

 در را خود نفس و میشود كوشا نواهى از تنابجا و

 زندانى شهوات از خوددارى و صبر و خوف زندان

 قرار دار در پروردگار حضرت امان به اينکه تا میکند،

 اين، جز كه چرا بچشد، را الهى رضاء طعم و پیوندد به

 . است هیچ كند تصور خوبى كه را چه هر

  24:   ص أسرارالصالة                         

 كه اينست السّالم علیه امام سخن از مراد گويممى

 از كه اندكى لذت مقابل در ببیند وقتیکه مؤمن
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 آفت و اذيت به لذت همان گرفته، بر دنیائى نعمتهاى

 يابدنمى رهائى آن آزار از آن دفع با جز و شد، بدل

 و است همین دنیائى لذات همه عاقبت كه میبردپى

 گفت آنها ترك بايد آنها آفات و زيان از فرار بخاطر

 نفس و قلب تا نگرفت بهره آن از ضرورت بقدر جز و

 لذتهاى و نعمتها در - بآن خاطر تعلق سنگینى از آدمى

 شبهات و حرمات در - آن آفات و اذيت از و - حالل

 . باشد راحت -

 آنها از میکند دورى پلیديها از كه همانگونه نتیجه در

 كه طعامى ببیند هنگامیکه و نمود، خواهد پرهیز هم

 قوام و است آن مصرف از ناچار به حیات ادامه براى

 آن آفت و ضرر دفع براى دارد، بستگى بآن بقائش و

 بزرگ خود و تکبر كند تحمل را ذلتى چنین بايد

 آنچه از و میکند پیشه تواضح و نهاده بکنارى را بینى

 یمانشپ نموده عمل رويه اين خالف بر گذشته در
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 پروردگار، حضرت وصاياى اجابت ترك از و شودمى

 كه او باطنى و ظاهرى بطهارت كه مواردى در

 شودمى مربوط است او نفس و قلب راحت موجب

 دنیائى پست لذات اين از كه میکند يقین و نموده حیا

 خالص لذت و نمود صرفنظر بايد آنها بد عاقبت بخاطر

 بلکه. يافت توانىمن دنیائى هاىنعمت در را حقیقى

 است باريتعالى حضرت خشنودى و رضا واقعى لذت

 سراى آن در خداوندى امان به وصول از پس كه

 . میگردد آدمى نصیب همیشگى

 و اعضاء آفرينش هاىكارى ريزه در آنکه چهارم

 محل در عورتش چگونه كه كند تفکر خود جوارح

 در آن وضع حکمت وجوه در و گرفته، قرار مناسبى

  نزديکى و تطهیر و دفع سهولت باعث كه محل آن

  25:   ص أسرارالصالة                         
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 بینديشد، است مردمان ديد از دور و تخلیه بمکان آن

 مفضل توحید در السّالم علیه صادق امام چنانکه

 : فرمايدمى

 و خوردن در خدا كه بزرگى هاىنعمت از مفضل اى

 داشته ارزانى آدمى بر آن تفضوال دفع و آشامیدن

 خانه ساختن در آدمیان كه همانگونه ببین بگیر، عبرت

 میکنند بنا خانه محل ترينپنهانى در را مستراح

 كه را منفذى آدمى بدن ساختمان در هم خداوند

 بدن مکان ترينپنهانى در است فضوالت دفع براى

 سر پشت از نه و رو پیش از نه كه بنحوى داده قرار

 هم را گاه نشیمن و رانها آن، بر اضافه و شود، هديد

 قضاء بخواهد انسان گاه هر و است، گردانیده آن ساتر

 براحتى و نشیندمى مخصوص نحو بآن كند حاجت

 آن است مرتبه بلند پس میشود، دفع او از فضوالت

 افزون شماره از و آشکار و ظاهر هايشنعمت كه كس
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 باين معرفت از پس آدمى كه است سزاوار و. است

 صفات ظهور از عورتش، ستر در خداوندى نعمت

 حیا اوست، روح و نفس عورت حقیقت در كه زشت،

 . ورزد اجتناب گناه ارتکاب از و نموده

 اسباب آفرينش در الهى هاىنعمت در اينکه پنجم

 و فراوانى و كند فکر باشد زمین و آب كه تطهیر

 . دهد قرار نظر مد را آن ارزانى

 و نهاده امت اين بر خدا كه منتى اين در اينکه ششم

 بینديشد، گرفته آسان و سهل آنها بر را طهارت مسئله

 حدودى از تجاوز و بیجا هاىوسوسه با را نعمت اين و

 و ننمايد كفران داشته، مقرر مسئله اين براى خدا كه

 بارترين زيان از وسوسه كه نیفکند سختى به را خود

 از مورد اين در و. است قلبى امراض و صفات

 اين در احتیاط در مبالغه كه كند تبعیت دين پیشوايان
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 خود عمل و قول با بلکه ندانسته جايز ما براى را باب

  نهى آن از

  26:   ص أسرارالصالة                         

 و اخبار در كه آدابى در انسان اگر و. اندنموده

 كه يابدمى دنك دقت رسیده زمینه اين در روايات

 در نموده رعايت مقامات ساير در شرع كه احتیاطى

 اين از و است، شده نهى آن از بخصوص مسئله اين

 آنها موافقت و مقدس شرع احکام دقت میزان به امر

 . میبرد پى حکمت اصول با

 حکم اين فرق زمینه در آنچه كه نیست مناسبتبى و

 اينست آن و داريم، بیان رسیده بخاطر احکام ساير با

 بجهات چندانى تعلق چون نجاست و طهارت براى كه

 گذشته، اين از نشده، داده زيادى اهمیت ندارد، قلبى

 اهل باطبیعت موافق نجاست و طهارت در احتیاط،
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 مبالغه زياد مورد اين در مقدس شرع لذا است، دنیا

 . است ننموده

 امور و جاه و مال مثل غیر، حقوق در احتیاط اما و

 از است، مشکل بآنها تعبد عاقل براى كه ديگر بدىعت

 و داشته تأثیر قلبى جهات در كه است اىمهمه امور

 اهل طبیعت با مخالف موارد اين در احتیاط به عمل

 . است هوس و هوى

 شود گرفته وسواس جانب اگر حتى امور اين در لذا و

 اين بر ما دلیل و بود، خواهد ترالزم احتیاط جانب از

 اغلب با موافق نجاست و طهارت در احتیاط كه تهگف

 به كه است چیزى احکام، ساير بخالف است طبايع

 وسوسه از شرع نهى با اينکه آن و شودمى ديده عیان

 مردم كه بحدى باز نجاست، و طهارت در دادن بخرج

 است بیشتر گیرندمى را وسواس جانب زمینه اين در

 سخت موارد آن در شرع كه مسائلى در احتیاط از
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 كسى كه نشده ديده هنوز لذا و است نموده گیرى

 را خود بدهى و دهد بخرج وسواس قرضش اداء در

  مردم حالیکه در بپردازد دفعه سه

  27:   ص أسرارالصالة                         

 بدن اعضاء تطهیر و وضوء در كه بینىمى را زيادى

 شستن مرتبه يك شرع اينکه با و داده بخرج وسواس

 شايد و میريزند، آب بار سى از بیش دانسته كافى را

 . باشد هم ديگرى وجوه فرق اين براى

 پاكیزه و تطهیر در شريعت احکام از اينکه هفتم

 شرع كه اهمیتى و ظاهرى كثافتهاى از بدن ساختن

 نظر از قلب تطهیر اهمیت به است داده موضوع باين

 بر اخبار از بعضى از كه همچنان زيرا ببرد،پى شارع

 اسرار در «الشريعه مصباح» در كه آنچه مثل آيدمى

 يا و شده روايت السّالم علیه صادق امام از مسواك

 ما و گرديده نقل السّالم علیه عیسى حضرت از آنچه
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 مقصود داشت، خواهیم بیان را آن خود جاى در

 و باطن امر به توجه و هشدار احکام اين از اصلى

 خود بنوبه هم احکام اين كه چه گر است قلب تطهیر

 پاكیزگى و قلب طهارت در و بوده شارع مطلوب

 حال بین فرق صاحبدالن چنانکه دارد، اثراتى باطن

 آن صفاء و خود دل در را حال آن غیر و طهارت

 . میکنند مشاهده

 كه دارد سخنى مورد اين در قمى سعید قاضى

 چون: ويدگمى او نیست، موردبى اينجا در آوردنش

 مناجات و قرب - به نماز در را بنده حق اقدس ذات

 از قبل بنده كه است سزاوار لذا نموده دعوت خود

 و بعد مايه كه كثافتى و پلیدى هر نماز در شروع

 كه كند دور خود از شودمى پروردگارش از او دورى

 جزء كه فضوالت بتخلیه آدمى درون تطهیر جمله از

 نداشته اىفايده بدن مملکت ىبرا و است هاپلیدى
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 میباشد، است دردها منشأ سر و ضرر و مرض باعث بلکه

 با را مدفوع خروج موضع بايستمى تخلیه از پس و

 زيرا كند شستشو است زندگى و حیات اصل كه آب

 نیست تصرفى آن در را روح كه میتى با موضع آن كه

  برخورد

  28:   ص أسرارالصالة                         

 آنچه براى است دفع آلت كه سنگ با يا و نموده پیدا

 را موضع كند دور خود از خواهد - مى انسان كه

 از دل تطهیر بر آدمى عمل، اين با و سازد، پاك

 از اين چنانکه شودمى تقويت مسببات و اسباب رؤيت

 رؤيت از دل تطهیر همین و هست نیز وضوء فوائد

 همه از آن تطهیر اىرب عنوانى مسببات، و اسباب

 خود از انسان كه شودمى باعث و گردد،مى هاپلیدى

 قرب سلطان نزول و گردانیده روى مردم و

 . كند مشاهده را خداوندى
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 سخن نیکو زمینه، اين در سعید قاضى مرحوم گويممى

 كه را آنچه اگر ولى دهد، خیر جزاى خدايش گفته،

 گفتمى رتصو بدين داشته بیان استجمار تأويل در

 با بدن مس از آدمى براى كه تواضعى بواسطه كه

 براى آدمى نفس او، انیّت فناء و شودمى پیدا زمین

 الجالل ذو ذات از طهارت كه حقیقت اين درك

 استجمار زيرا بودمى بهتر شود،مى آماده است الهى

 كه آنچه و زمین مطلق به بلکه نیست سنگ به منحصر

 فقهاء فتاوى اختالف سبحب شودمى خارج زمین از

 . است صحیح

 تمام زمینه اين در را مراقبتش خواست بنده اگر و

 روى پوشیدن و تقنع مثل ديگر آداب بعضى در كند

 مستراح در روى پوشیدن زيرا كند تفکر خدا ذكر و

 . است مالئکه از حیاء براى شده روايت آنچه حسب بر
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 توصی از «مکارم» و «مجالس» از مجلسى مرحوم

 آن كه نموده نقل ذر ابى به آله و علیه اللّه صلّى پیامبر

 و میکنم حیاء خدا از من ذر ابى اى: فرمود حضرت

 هنگامیکه اوست قدرت يد در جانم بآنکه سوگند

 من با كه ملکى دو از حیاء بخاطر میروم بمستراح

 مى كه آنجا تا. افکنممى صورتم بر را امجامه هستند

 . را حیا حق كن حیاء خدا از: فرمايد -

 و كند فکر روايت اين در و حکم اين در انسان اگر و

  حیاء حقیقت

  29:   ص أسرارالصالة                         

 حیا است او شايسته كه آنچنان خداوند از و يابد در را

 و اعمال همه با بنده كه روزى شرمسارى از نمايد،

 عرضه لالجال ذو حضرت پاك ذات بر خود رفتار

 اين در. يابدمى نجات روز آن عذاب از و شودمى

 كه رسیده حديثى السّالم علیه صادق امام از زمینه
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 بر عرضه حیاء از مردم اگر كه است چنین اشخالصه

 هاآبادى در داشتندمى خبر روز آن در خداوند

 از و میبردند پناه كوهها به و گزيدندنمى مسکن

 فرو لب ضرورت دربق مگر آشامیدن و خوردن

 . بستندمى

 آن شرمسارى و حیاء چرا كه بدانى بخواهى اگر و

 حیاء شدت كه بدان پس است، گونه - بدين روز

 و است، آن بسیارى و عمل زشتى و قبح شدت ثمره

 بحدى آن اسباب جمیع كه دارد اسبابى قبح، شدت

 نسبت بنده اعمال قبايح در است افزون شماره از كه

 . است دجومو خالقش به

 قبايح دريابیم را مطلب اين حقیقت بخواهیم اگر و

 كه میزانى همین با را بآفريدگارش نسبت بنده اعمال

 . كنیممى مقايسه است معمول مردم بین
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 هر دهد انجام خالفى كار بکسى نسبت اگر آدمى

 آن از هم او باشد قبیح عقال نزد عمل آن كه اندازه

 انسان آشنايان از درف آن اگر ولى میکند حیاء كس

 شرمسارى و حیاء هم و زيادتر عمل قبح هم باشد

 بزرگان از طرف اگر باز و بود خواهد بیشتر خاطى

 چه هر و بود خواهد بیشتر حیاء و قبح درجه باشد قوم

 فاعل حیاء و عمل قبح باشد بیشتر او بزرگى و جاللت

 برسیم، عالم در فرد ببزرگترين تا بود خواهد بیشتر آن

 بکسى نسبت قبیح عمل اين كه كنیم فرض اگر حال

  براى كه گرفته انجام

  30:   ص أسرارالصالة                         

 عمل آن قبح نیست نهايتى و حد او جاللت و عظمت

 باز و. بود خواهد متناهى غیر مرتبه همان در نیز هم

 در كه بزند سر انسان از بکسى نسبت خالف عمل اگر

 حیاء و عمل قبح دارد انسان بر واليتى جهات از جهتى

http://www.i20.ir/


55   www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 واليت جهت اين چه هر و بود خواهد زيادتر متخلف

 گرددمى بیشتر متخلف حیاء و خالف قبح شود بیشتر

 رسد بجائى كار و شود منتهى ايجاد واليت به اينکه تا

 خالفى عمل مرتکب خود بآفريدگار نسبت بنده كه

 كه كسى آن اگر ،واليت جنبه از گذشته باز و شود،

 هم متخلف اين منعم گیردمى انجام باو نسبت خالف

 بیشتر متخلف حیاء و افزايدمى مخالفت قبح در باشد،

 حیاء و قبح باشد بیشتر نعمت چه هر و شد خواهد

 پروردگارى معصیت ديد بايد حال بود، خواهد بیشتر

 قبیح اندازه چه است افزون شماره از هايشنعمت كه

 و گشت، خواهد شرمسارى و حیاء باعث ازهاند چه و

 اولى خالف آن از غیر جنايتى متخلف، براى اگر باز

 بود خواهد بیشتر متخلف حیاء و عمل قبح باز باشد هم

 و اعمال قبح شود بیشتر هاخالف و جنايات چه هر و
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 و جنايات كه جائى تا بود خواهد بیشتر متخلف حیاء

 . باشد بیرون شماره از كه برسد بحدى هاخالف

 براى و رسد فرا قیامت روز كه آنگاه آنکه كالم خالصه

 و شود آشکار آورندنمى بحساب كه را آنچه مردمان

 كس هر و شود مال بر اعمالشان هاىبدى و سیئات

 امور حقايق و ببیند شده حاضر داده انجام كه را آنچه

 كس هر سیئات و حسنات میزان و شده منکشف

 از يکى مهربان پروردگار شرايط نيا در شود، مشخص

 باو كه را هائىنعمت شکر و خواند فرا را خود بندگان

 عدم تو من بنده اى بگويد و كند مطالبه داشته ارزانى

 اينکه بدون كردم ايجاد را تو من كه بودى محض

  تو ايجاد و وجود

 31:   ص أسرارالصالة                         

 تو انتفاع بخاطر فقط بلکه باشد داشته من براى نفعى

 بعرصه پا تو اينکه از قبل را خود ممالك جمیع و من از
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 بخدمت تو كمال براى و نیازها رفع در نهى وجود

 - نعمت و نمودى معصیت تو چه هر باز و گماردم،

 كفران بودم داشته ارزانى تو بر كه را شمارىبى هاى

 از را هايممتنع و كنم حفظ را تو اينکه از مرا نمودى،

 شودمى تو كمال و عزت مايه كه آنچه و تربیت و رزق

 تو مرحمت و لطف با و نداشت باز دارم ارزانى تو بر

 ملکى شب هر كه آنجا تا خواندممى فرا بخود را

 و توبه به را تو كه فرستادممى تو بسوى بزرگوار

 را اتتوبه پذيرش و كند دعوت من بسوى بازگشت

 هر كه سازد آگاه را تو و نمايد اعالن بتو من جانب از

 از و كرد خواهم اجابت را تو بخوانى مرا كه زمان

 را تو و. شد خواهم خوشحال بسیار تو بازگشت و توبه

 نمود،مى دعوت من وصال و قرب و مناجات و انس به

 متابعت دشمنم از و كردى رد را امفرستاده تو ولى

 تو از را رحمتم و تنعم هااين همه با باز من و نمودى
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 من جانب از احسان و انعام چه هر ولى نداشتم، دريغ

 من از گشت، افزون تو گیرىكناره و اعراض شد بیشتر

 روى تو از و بود، تو دعوت در اصرار و انعام و لطف

 شب فالن در اينکه تا رفتن، خالف براه و گردانیدن -

 تو خانه بدر را محتاجم بندگان و خود عیال از يکى

 داشته ارزانى تو بر كه نعمتها همه آن از او و فرستادم

 داده خبر بتو آن از قبل و نمود، طلب را اندكى بودم

 حقیقت در بدهى چیزى كسى چنین به اگر كه بودم

 در و گیرممى تو از كه هستم من و اىداده وام بمن

 خواهم باز بتو باشى نیازمندتر حال هر از كه وقتى

 به رد دست و برانى خودت از را او اگر و گردانید،

 و اى،نموده رد مرا خواسته حقیقت در زنى، اشسینه

  امور اين همه به علم با تو

  32:   ص أسرارالصالة                         
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 و نمودى كفران مرا نعمت و راندى، خودت از را او

 گرسنه را شب و بازگشت تو نزد از خالى دست با او

 رد مرا تقاضاى چه براى من بنده اى آورد، بروز

 من كه ترسیدى آيا ندادى قرض بمن و كردى

 به و كنم خیانت كه داشتى بیم آن از يا و شوم چیزبى

 داد من بندگان با چگونه من بنده ننمايم، وفا اموعده

 چگونه زدى باز سر من با معامله از ولى داشتى ستد و

 دگانمنب و مخلوقات همه از تو نزد من كه شد

 خندان صورت با دشمنانت اگر باز و بودم، بیمقدارتر

 كناره آنها از كه كردىمى شرم آمدندمى بسويت

 تو بدخواه و دشمن دل در دانستىمى آنکه با بگیرى

 و تو آفرينش اوان همان از اينکه با من ولى هستند،

 و بودم آورده تو بسوى روى آن از قبل حتى

 كه گاه هر تا ساخته یامه تو براى را هايمنعمت

 بسوى مرا اقبال اين تو و برگیرى بهره آنها از بخواهى
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 از گردانیدن روى و اعراض از ولى میدانستى خودت

 تو بخاطر من شدى، كافر بمن و نکردى حیا من

 و خاك و آب و خورشید و ماه و زمین و آسمان

 را آنها تمام و آفريدم تو پیدايش از قبل را مالئکه

 بخدمتت تو زندگى نیازهاى ساختن ماهفر براى

 با لطف و محبت همه اين از پس تو ولى گماردم

 من دشمن از اطاعت و من معصیت و نافرمانى

 . بستى كمر من با بدشمنى

 كس هر و گردد آشکار هاپنهانى كه روز آن بالجمله

 احواالت جزئیات تمام و شود باخبر خود حقیقت از

 هاىدشمنى و هانعمت انكفر و خالفها و خود دنیائى

 حیاء آن كند مشاهده را مهربان و رئوف پروردگار با

 داشته بیان السّالم علیه امام كه فضاحتى و شرمسارى و

 عذاب از بیش آن از و شد خواهد حاصل آدمى براى
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 و اخبار از بعضى در چنانکه و كشید خواهد رنج بآتش

  در كه است آمده و شده اشاره حقیقت باين روايات

  33:   ص أسرارالصالة                         

 نبودى تو آيا: فرمايدمى اىببنده خداوند قیامت روز

 انجام را عمل فالن كه نبودى تو آيا كردى، چنین كه

 آنجا تا يابدمى ادامه سرزنشها و پرسشها اين و دادى

 ورود تقاضاى خجالت و شرمسارى شدت از بنده كه

 . يابد نجات شرمسارى آن از تا میکند آتش در

 و زشت اعمال همه اين از ما امروزه اينکه علت و

 شرمسارى گونه آن آخرت در و كنیمنمى حیاء ناپسند

 به دنیا اين در ما جهل يکى شد خواهد گريبانگیرمان

 دوم و است افزون شماره از كه است الهى هاىنعمت

 قبح نمیزا و زشت افعال و گناهان همه از ما خبرىبى

 ضعف است ترمهم همه از كه علت سومین است، آنها
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 و انبیاء و مالئکه و بخدا علم كه دين بمقامات ما ايمان

 . است الهى شرايع و كتب و رسل

 در بنده و شد، خواهد عیان غیب قیامت، در اما و

 و جزئیات تمام و حاضر حق اقدس ذات پیشگاه

 نىزاار او بر خدا كه باطنى و ظاهرى هاىنعمت

 آنها همه كه بنحوى گشته مکشوف برايش بود داشته

 و كوچك گناهان تمام ديگر طرف از ديد خواهد را

 افزون شماره از كه را خود اعمال و قبايح و بزرگ

 حق اقدس ذات كه كرد خواهد مشاهده است

 بخدا ايمان و است نموده حاضر را آنها خود بقدرت

 عیان و شهود روى از آنجا در نیز پیامبران و مالئکه و

 . بود خواهد

 پیوسته كه را پروردگار متقى بندگان ديگر طرف از

 و میکند مشاهده اندبوده خود كردار و اعمال مراقب

 شود،مى افزون شرمساريش و میبیند را خود آلودگى
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 زخمى يا و صورت بر اىلکه ما از يکى اگر چنانکه هم

 يا و ارآشک عورتش يا و باشد داشته بدن بر چركین

 بزرگان مجلس در حضور از باشد پاره اشجامه

  يا و میکشد خجالت

  34:   ص أسرارالصالة                         

 مردار گوشت مثل پلیدى چیز خوردن مشغول اگر

 شرمسار محاله ال ببیند حال آن در را او ديگرى و باشد

 امر يك حیاء و شرمسارى اين و گشت خواهد

 آن منشأ كه است انفعالى صفتى بلکه نیست اختیارى

 نفس در زشتى و قبح وجود به انسان يافتن آگاهى

 از طرف اگر بخصوص است، ديگران نزد خود

 انجام مقابل در میبینیم ما اينکه و باشد انسان آشنايان

 اعتقاد عدم ثمره اين گرديمنمى شرمسار و منفعل گناه

 کندیم غیبت كه كس آن مثال است، عمل آن قبح به

 مؤمن غیبت كه است شنیده انبیاء زبان از چه گر
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 را مسئله اين ولى است، مرده گوشت خوردن بمثابه

 اين زيرا نموده تصور مثال باب از و خیالى امرى

 چنین هم است نکرده مشاهده عیان به را حقیقت

 موجب را غضب و خشم اين میشود خشمگین كه كسى

 هم بیندىنم سگ بصورت خود انسانى صورت تغییر

 سازدمى كدر را آدمى روح كه ديگر گناهان چنین

 كه است شنیده بارها يا و نیست، مشهود بالعیان اثرش

 و بوده ناظر و حاضر جا همه در حق اقدس ذات

 چون ولى است بندگان كردار و اعمال تمام مراقب

 از سرپیچى از ننموده درك بالعیان را حقیقت اين

 فرا قیامت كه آنگاه اما و ،نمیکند شرم الهى دستورات

 و مالئکه و انبیاء و بیندمى حاضر را پروردگارش رسد

 نیکو هاىهیئت با مییابد مرتبه بلند گواهانى را مؤمنین

 نقص و عیب هر از و دارند بتن نور از هائىجامه كه

 شده نهاده كرامت تاج آنها سر بر و هستند پاك و منزه
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 و شاداب هاچهره و هفتگر فرا را آنها پاى سرا نور و

 . است خندان

 ژولیده كه میکند مشاهده را خود اينان مقابل در بعد و

 با و كثیف و مندرس و پاره هائىجامه با پريشان و

  چركین جراحات از پر بدنى

  35:   ص أسرارالصالة                         

 كه بیندمى بلکه است، روان آنها از خون و چرك كه

 خوك بصورت و داده دست از را خود سانىنا چهره

 و گرديده بوزينگان بدن چون بدنش و آمده در

 است، گرفته فرا را پايش سرا گناهان هاىتاريکى

 او از حق اقدس ذات كه میکند مشاهده العین برأى

 و شهداء و مقرب انبیاء بصورت كه بود خواسته

 دبپوش دارند تن بر آنان كه لباسى و آيد در صالحان

 براى را ناخوشايند قیافه و زشت صورت اين او ولى

 ناخواه خواه كه است اينجا است، نموده انتخاب خود
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 است آورده خود سر بر خود آنچه از و شده منفعل

 پروردگار دستورات مخالفت بر و میگردد شرمسار

 . میخورد حسرت مهربان و كريم

 نما فکرى خود درباره دانستى را حقايق اين اگر پس

 براى عظیم، محضر و بزرگ روز آن در را حضورت و

 هیچ كه را خداوندى سلطان ظهور و بزرگ كارى

 از عالمیان و نیست آن تصور قدرت را اىآفريده

 و حزن و آور نظر در هستند عاجز آن شدت درك

 هراس و حول و نما مجسم جايگاه آن در را اندوهت

 رتحس و حیاء و خداوندى خطاب و عتاب و روز آن

 بیچارگى و هايش،شعله و آتش و روز آن در را خود

 بمخاصمه تو با كسانیکه و را، خود تشنگى و گرسنگى و

 در خود فعلى حال در بعد و آور، بخاطر را برخیزند

 و شرف و عزت و لطف و تفکرنما اندكى دنیا اين

 بیاد داشته ارزانى تو بر خدا كه را دنیا اين هاىنعمت
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 فرداى سلطنت كه كس آن ونهگچ كه ببین و آور،

 گرامى را تو دنیا اين در امروزه اوست آن از قیامت

 دعوت خود با گفتگوى و بمناجات را تو و داشته

 خوانده فرا خود جوار و قرب و انس بمجلس و نموده

 اندكى رسیده باره اين در كه سخنانى در و است،

  ذات كه است آمده حديث در نما، تأمل

  36:   ص أسرارالصالة                         

 بنده بازگشت و توبه از من »«فرمايدمى حق اقدس

 و زاد و مركب كسیکه از شوممى ترخوشحال خود

 مأيوس آن يافتن از و نموده گم سفر در را خود توشه

 را خود و رود بخواب و نهاده زمین بر سر بناچار شده

 مركب و كند باز چشم ناگاه سازد آماده هالكت براى

 . ببیند خود سر باالى را خود توشه و زاد و

 پشت آنانکه اگر كه است آمده قدسى حديث در باز و

 هستم آنان منتظر چقدر من كه بدانند اندنموده بمن
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 من ديدار شوق از مشتاقم آنها بازگشت و توبه به و

 بند بند من محبت شدت از و میکردند تهى قالب

  .گسستمى هم از آنها وجود

 بحقى سوگند من بنده: فرمايدمى ديگر جاى در يا و

 بحق را تو میدارم دوست را تو من دارى من بر تو كه

 . بدار دوست مرا كه میدهم سوگندت تو بر من

 حقى بواسطه من بنده: فرمايدمى ديگر جاى در يا و

 تو پس میدارم دوست را تو من دارى من بر تو كه

 . بدار ستود مرا تو بر من حق بواسطه هم

 السّالم علیه عیسى بحضرت خطاب ديگر جاى در باز و

 در و. بمانم منتظر چقدر عیسى اى: فرمايدمى

 . گردندنمى - بر آنها ولى باشم بندگانم جستجوى

 فرستدمى بندگان دعوت براى كه ملکى بزبان يا و

 : فرمايدمى
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 يادآور و باشد، من همنشین كه كسم آن همنشین من

 كسم آن بخشنده و باشد، من بیاد كه تمهس كس آن

  كسى مطیع و كند، آمرزش طلب من از كه

  37:   ص أسرارالصالة                         

 . عبارات اين امثال و نمايد، من اطاعت كه هستم

 و اكرام همه اين ببین و نما تأمل اندكى حال

 آن با كرامتى و لذت چه بواسطه تو را فاخره تشريفات

 كار و كنىمى عوض واپسین روز خوارى و ذلت ههم

 و التماس سال هزار از پس كه میرسانى بجائى را

 انکم»كه آورد بر بانگ او دوزخ بمالك اصرار

 . هستید ماندگار اينجا در شما77: 43 «ماكثون

 و دارد محبت همه اين تو به نسبت كه خدائى يا و

 در ابوج در میکند تعظیم و تکريم را تو اندازه اين

: 23 «تکلمون ال و...108: 23 اخسئوا»بگويد خواستت

 . مگوئید سخن و شويد خفه108
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 از میخیزى، بپا نماز اقامه براى گاه هر كه بنگر و

 ذات و میگیرند بر در را تو مالئکه آسمان تا قدمت

 آنچه و نگردمى تو به محبت و لطف بنظر حق اقدس

 خود مقرب ئکهمال بر بتو و گويدمى جوابت بگوئى را

 سالم تا ايستىمى قبله به رو موقعیکه از و میکند، فخر

 آيا میگويد بمالئکه میدهى انجام كه عملى هر نماز

 هر براى و مرا، بنده بینیدنمى آيا مرا، بنده بینیدنمى

 در پاداشى و جزاء و كند ثبت تو براى كرامتى عملى

 ناديده را محبت و لطف همه اين تو و گیرد نظر

 بسته دست قیامت فرداى كه كنى كارى و انگاشته

 ترس شدت از چشمانت حالیکه در شوى، محشر وارد

 با و گشته سیاه اتچهره رنگ و شده دوخته جا بیك

 گفته بتو خطاب و اىشده كشیده زنجیر به شیطان

 من از آيا نما، خود اى فاجر، اى جنايتکار، اى: شود

http://www.i20.ir/


71   www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 خداوندى لالج سلطان ناحیه از سپس نکردى، حیا

 : رسد خطاب

 ذرعها سلسلة فی ثم. صلوه الحجیم ثم. فغلوه خذوه»

 سبعون

  38:   ص أسرارالصالة                         

 را او( 33 - 30 - الحاقه)32 - 30: 69. «فَاسْلُکُوهُ ذراعا

 و كشانید آتشش بسوى سپس. كنید زنجیرش و بگیريد

 طولش كه زنجیرى در را او سپس. بسوزانید آتشش در

 . كشید در بآتش است ذراع هفتاد

 و نلرزد، و بشنود را خطاب اين تواندمى قلبت چگونه

 برابر در مقاومت تاب را زمین و هاآسمان آنکه حال

 وقت آن در مسکین اى تو حال و. نیست خطاب اين

 گیرد، فرا را تو آتش هاىشعله كه بود خواهد چگونه

 كه آتشى شوى، هكشید آتش بسوى صورت بر و

 آهنین، هاىپتك با بسیار، گوديش و زياد سوزندگیش
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 سخن اين و نیست، خون و چرك جز چیزى شرابش و

 تحمل چگونه: فرمايدمى كه بشنو را السّالم علیه امام

 افتد، زمین بر آن از اىشراره اگر كه را آتشى كنم

 قله به كسى اگر و بسوزاند، را زمین روئیدنیهاى تمام

 دلش در در آتش و سازد، بريان را او برد پناه هاكوه

 . گردد ورشعله

 كه نما تأمل مردمان احوال در اندكى عاقل اى

 و خون و چرك طعامشان و دوزخ جايگاهشان

 از را آنها آتش هاىشعله. است گداخته آهن شرابشان

 گرد را آنها دوزخ عمیق پرتگاههاى و كند بر جا

 از ولى است، نابودى و تهالك آرزويشان تنها. آورد

 بسته شانپیشانى به آنها هاىقدم نمیبینند، اثرى آن

 از و گشته سیاه معاصى ظلمت از هايشانچهره و شده

 آتش اطراف از و آورند بر فرياد دوزخ هاىكناره

 داده بیم آن از كه را آنچه مالك اى كه زنند صیحه
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 را ما زنجیرها اين سنگینى مالك اى رسید، بما شديم

 شد، بريان ما بدن پوست مالك اى آورد، در پاى از

 گرد دگر كه ساز خارج آتش اين از را ما مالك اى

 . نگرديم معصیت و گناه

  39:   ص أسرارالصالة                         

 نجاتى و فرار هیهات، هیهات كه آورد بر فرياد او ولى

 شما براى جا اين از خروجى و - نیست شما براى

 اگر كه نگوئید سخن و شويد ساكت بود، نخواهد

 ايدشده نهى آن از آنچه انجام به دوباره شويد خارج

 قطع امیدشان كه است اينجا گشت، خواهید باز

. میخورند تأسف اند،داده كف از آنچه بر و میشود،

 آه و ناله نه و دهدمى نجات را آنها پشیمانى نه ولى

 كشیده بزنجیر کهلیحا در بخشد،مى سودى را آنان

 و باال از آتش و شوندمى افکنده بآتش رو بر اندشده

 آتش در غرق و گرفته فرا را آنها چپ و راست و پائین
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 لباسشان آتش، شرابشان و است آتش طعامشان هستند،

 و بدست زنجیرهائیکه آتش، بسترشان و است آتش

 و برد، فرو تنگشان جايگاه در را آنها شده بسته پايشان

 آتش و شود، كوبیده هم در پیکرشان آهنین پتکهاى با

 گاه هر و آورد، بجوش جوشان، ديگ چون را آنها

 جامى شود بلند آنها فرياد آتش هاىپرده میان از كه

 در را آنچه كه ريزند آنها سر بر دوزخ جوشان آب از

 و بسوزاند، را بدن پوست و بگدازد است آنها اندرون

 آنها سر بر چون كه است آتش از هائىپتك آنها براى

 آنها دهان از بشکند، هم در آنها پیشانى آرند، فرود

 عطش شدت از و است جارى خون و چرك

 بر چشم هاىحدقه شود قطعه قطعه آنها جگرهاى

 در صورت هاىگوشت و است روان هايشانگونه

 و شدن آب حال در بدن هاىپیه و ريختن فرو حال

 هر پس است، شدن دهبركن حال در بدن پوست
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 آيد، آن بجاى آن از غیر پوستى بسوزد كه پوستى

 و گردد، برهنه گوشت از بدن هاىاستخوان

 داده دست از را خود بینائى هاچشم و سیاه، صورتشان

 آنها فقرات ستون نیست، گويائى قدرت را هازبان و

  نمانده آنها براى سالم استخوانى و شکسته هم در

  40:   ص أسرارالصالة                         

 پاره بدن پوست و شده بريده آنها گوشهاى است،

 پیشانى و شده زنجیر بگردن دستهايشان و گردد، پاره

 بر است، شده كشیده بزنجیر هايشانقدم با آنها

 بر چشم حدقه با و روند، راه آتش بر هايشانچهره

 را اآنه هاعقرب و مارها كنند، حركت آتشین خارهاى

 تنها كه هستند حالى در آنان و بگزند، سو هر از

 . يابندنمى مرگى ولى است، مرگ شانخواسته

 در آنها احوال و اخبار از آنچه از است اىشمه اين و

 . است آمده سنت و كتاب
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  41:   ص أسرارالصالة                         

 است باب چند آن در و وضوء در سوم فصل

 چه آن، ظاهرى آداب از بعضى بیان در»( اول باب)

 «مستحب چه و واجب

[ 1] تیامن و كردن مسواك وضو مستحبات جمله از

 از قبل كه است مقدماتى و افعال از غیر اين و است

 چنین هم است، واجب انجامش وضو به شروع

 باشد تمیزى و پاكى كمال در وضو آب كه میبايست

 آن آب با هك ظرفى در اينکه از قبل را دستها و

 نوم حدث از ديگر آب با بزند بگیرند وضو میخواهند

 چنین هم بشويد، مرتبه دو غايط از و مرتبه يك بول و

 يك هر و است وضوء مستحبات از استنشاق و مضمضه

 و بگیرد انجام مرتبه سه كه است مستحب دو اين از

 شستن حال در و بدارد، مقدم استنشاق بر را مضمضه

 اين در كه دعائى و دارد نگه باز ار هاچشم صورت
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 آب كه عضوى هر بر و كند قرائت رسیده زمینه

 از انگشتان سر با را صورت موى و بکشد دست میريزد

 به زن و بريزد آب ذراع روى ابتدا مرد و كند باز هم

 به وضو اعضاء شستشوى هنگام در و ذراع پشت

________________________________________________

__ 

 .نمودن شروع راست بدست يعنى تیامن[ 1]

  42:   ص أسرارالصالة                         

 آن بر آب ساختن جارى و عضو هر بر آب ريختن

 ريختن با كه اينست اولى و كند كامل را وضو عضو

 چنین هم نمايد كامل را وضو عضو هر بر آب مشت دو

 كمك رىديگ از وضو مقدمات تهیه در است مستحب

 و شده گرم آفتاب از كه آبى و آلوده آب از و نگیرد

 و طهارت مواظب خیلى كه حايضى زن خورده نیم

 ناصبى و مشرك و نصرانى و يهودى و نیست نجاست
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 نجس اگر كه اال و طهارتش به قول بنابر - الزنا ولد و

 عقرب و مار يا و قورباغه آبیکه و - است واجب بدانیم

 رسیده بدان نجاست كه اندكى آب و گذشته آن بر

 كه چاهى آب و بیفتد طهارت از بحديکه نه ولى

 آن آب از معینى مقدار شدنش پاك براى میبايست

 با انسان آبیکه و نگرفته انجام عمل اين و شود كشیده

 آنکه با وضوء بجواز قول بنابر نموده جنابت غسل آن

 امور اين همه و كند، اجتناب است اقوى هم همین

 . است اختیار صورت در

 حديث در مقدماتش، و وضو هنگام در دعا اما و

 آن كه رسیده السّالم علیه المؤمنین - امیر از صحیح

 راست دست با آب مشتى ابتدا نمود طلب آب حضرت

 : فرمود و ريخت چپ دست بر

 لم و طهورا الماء جعل الّذي للّه الحمد و اللّه بسم»

 «نجسا يجعله
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 : فرمود و نمود استنجا سپس

 حرّمنى و عورتى استر و اعضه و فرجى حصّن اللهمّ»

 «النّار على

 : فرمود و نمود مضمضه سپس

 لسانى اطلق و القاك يوم حجّتى لقّن اللهمّ»

 «بذكرك

 : فرمود و نمود استنشاق سپس

 يشمّ ممّن اجعلنى و الجنّة ريح علىّ تحرّم ال اللّهم»

 43:   ص صالةأسرارال                         

 خود صورت شستن به سپس «ريحانها و روحها و ريحها

 : فرمود و پرداخت

 تسوّد ال و الوجوه فیه تبیضّ يوم وجهی بیّض اللّهمّ»

 «الوجوه فیه تسوّد يوم وجهى

 : فرمود و شست را خود راست دست سپس
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 الجنان فی الخلد و بیمینی كتابى اعطنى اللّهمّ»

 «يسیرا حسابا حاسبنى و بیسارى

 : فرمود و پرداخت چپ بدست سپس

 إلى مغلولة تجعله ال و بشمالی كتابی تعطنی ال اللّهمّ

 «النّیران مقطّعات من بك اعوذ و عنقى

 : فرمود و پرداخت سر بمسح سپس

 .عفوك و بركاتك و برحمتك غشّنى اللّهمّ

 : فرمود و پرداخت پا مسح به سپس

 االقدام فیه تزلّ يوم الصّراط على قدمى ثبّت اللّهمّ»

 «الرّاحمین ارحم يا عنّى يرضیك فیما سعیى اجعل و

 فرمود است حديث راوى كه محمد فرزندش به سپس

 من را آنچه و بگیرد وضو چنین كس هر محمد اى

 بیافريند ملکى آبى قطره هر از خداوند بگويد گفتم
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 و گويند تکبیر و تسبیح و تقديس قیامت روز تا كه

 . شود ثبت گیرنده وضو نآ براى آن ثواب

 در كس هر كه است آمده السّالم علیه امام تفسیر در و

 : بگويد خود غسل و وضوء آخر

 اال إله الان اشهد بحمدك و اللّهمّ سبحانك»

 و استغفركأنت

  44:   ص أسرارالصالة                         

 و رسولك و عبدك محمّدا انّ اشهد و إلیك اتوب

 اولیائه انّ و نبیّك بعد خلیفتك و ولیّك یّالع انّ اشهد

 .«اوصیائك و خلفائك

 بعدد خدا و ريزد فرو درخت برگ همچون گناهانش

 كه بیافريند ملکى او غسل يا وضوء آب از اىقطره هر

 و گويند تعالى حق تکبیر و تقديس و تهلیل و تسبیح

 براى آن ثواب و فرستند درود او پاك آل و پیامبر بر
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 ال من» كتاب در و بود، خواهد گیرنده وءوض آن

 كه اينست وضو زكات كه شده روايت «الفقیه يحضره

 : شود گفته وضوء هنگام در

 تمام و الصّلوة تمام و الوضوء تمام اسئلك انّى اللّهمّ

 .الجنّة و رضوانك

  45:   ص أسرارالصالة                         

 كیفیت و فوائد و زدن مسواك فضیلت در( »دوم باب)

 «آن اوقات و

 كه است زيادى اخبار آن فوائد و مسواك فضیلت در

 آن جمله از میکنیم اشاره آنها از ببعضى تبرك بخاطر

 از السّالم علیه جعفر - ابو از كه است مشهور خبر

 آن كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 مشکل من امت بر كار كه نبود اگر: فرمود حضرت

 مسواك نماز هر براى كه فرمودممى را آنان شدمى

 . كنند
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 آن كه شده روايت پیامبر از مرفوعا «خصال» در و

 : فرمود حضرت

 پاكیزه را دهان: است خصلت دوازده مسواك در

 و است، پروردگار خشنودى موجب و سازدمى

 هادندان بر كه را آنچه و میکند سفید را دندانهايت

 بین از شودمى دندان ابىرخ باعث و شده جمع

 حسنات میآورد، طعام اشتهاء و میکند كم را بلغم میبرد،

 باعث و شودمى داشته بپا سنت و میکند، مضاعف را

 راه و سازدمى محکم را لثه و گردد،مى مالئکه حضور

 دهان با كه نماز ركعت دو و سازد،مى پاك را قرآن

 از است ترمحبوب خدا نزد شود خوانده زده مسواك

 . مسواك بدون ركعت هفتاد

 روايت السّالم علیه صادق امام از االعمال ثواب در و

  حضرت آن كه شده

  46:   ص أسرارالصالة                         
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 كه نموده روايت السّالم علیه باقر امام پدرش از

 دانستندمى را مسواك هاىخوبى مردم اگر: فرمود

 . دندبرمی ببستر خود با را آن

 چوب با كه است مستحب آن، آداب و كیفیت اما و

 يافتن دست يا و نشد يافت اگر و شود مسواك اراك

 مستحب و انگشت، با حتى ديگر چیز با بود مشکل بآن

 : بخواند را دعا اين مسواك هنگام كه است

 و روحك برد ارزقنى و نعمتك حالوة ارزقنى الّلهمّ

 ارفع و مجلسا منك ىقرّبن و بمناجاتك لسانى اطلق

 من اجود يا و سئل من خیر يا الّلهمّ االوّلین فی ذكرى

 كانت ان و ترضى و تحبّ ما الى تکره ممّا حوّلنا اعطى

 ولى كنّا إن و جامدة، االعین كانت ان و قاسیة، القلوب

 و عافیة فی احینی الّلهمّ بالمغفرة، أولى فأنت بالعذاب

 .عافیة فی امتنی
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 بدست روايات و اخبار از آنچه واك،سم اوقات اما و

 و نمازى هر و وضوئى هر در مسواك استحباب میآيد

 و خواب از خواستن بر هنگام و شب در خواب هنگام

 سه اين كه دارد هم احتمال و است صبح نماز از قبل

 نماز و وضو هنگام مسواك از شب در مسواك مرتبه

 . كند كفايت صبح

 زمینه اين در گرفت سنت ناي از بايد كه عبرتى اما و

 علیه صادق امام از الشريعة مصباح در كه روايتى همان

 رسول از حضرت آنجا در: میکند كفايت رسیده السّالم

 فرمود كه فرمايدمى نقل آله و علیه اللّه صلّى خدا

 خشنودى موجب و دهان، كننده تمیز مسواك

 داده قرار مؤكد هاىسنت از را آن و است، پروردگار

 منافع بپردازد بفکر آن در كه كس آن و است،

 هم پس میبیند، آن در فراوانى باطنى و ظاهرى

  آشامیدنى و خوردنى از كه آنچه چنانکه
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  47:   ص أسرارالصالة                         

 میکنى، تمیز مسواك با میکند كثیف را هايتدندان

 تضرع با را گناهان نجاست كن سعى هم گونه همین

 سحرگاهان در استغفار و دارىزنده شب و خشوع و

 گناهان هاىتیرگى از را ظاهرت و باطن و كنى زايل

 خالص خدا براى و سازى پاكیزه معاصى انجام و

 را مسواك آله و علیه اللّه صلّى پیامبر زيرا گردانى

 كه بیان باين داده قرار دل بیدار مردمان براى مثلى

 درختى شاخه و پاكیزه، و لطیف است نباتى مسواك،

 است اىآفريده هادندان و مبارك، و شاداب است

 و خوردن براى دهان در را آن متعال خداى كه

 اصالح و طعام اشتهاء سبب و آفريده غذا جويدن

 اثر بر كه است صافى جوهر اين و است، معده

 بوى آن واسطه به و گرددمى آلوده غذا جويدن

 پديد فسادى آدمى مغز در آن از و میکند تغییر دهان
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 لطیف نباتى با زيرك مؤمن كه آنگاه پس. میآيد

 آن كشد صاف جوهر آن بر مسواك با و كند مسواك

 همین برگردد، اولش بحال و برود بین از تغییر و فساد

 صاف و طاهر را آدمى قلب حق اقدس ذات گونه

 قرار تعظیم و هیبت و فکر و ذكر را غذايش و آفريده

 به تغذيه اثر بر صاف قلب اين كه گاهنآ پس داده

 داده جال توبه سوهان با شود آلوده كدورت و غفلت

 جوهر و اول حال بآن تا گردد پاكیزه انابه بآب و شود

 : فرمايدمى خداوند برگردد، بود اصل در كه صافى

 .222: 2 «الْمُتَطَهرِين يُحِبُّ وَ التَّوابین يُحِبُ اللّه إنَّ»

 باد شما بر: است فرموده آله و علیه اللّه صلّى پیامبر و

 گر آله و علیه اللّه صلّى پیامبر فرمايش اين و بمسواك،

 رسول ولى گردد،مى بر دندان بمسواك ظاهر در چه

 پس است، فرموده اراده را باطنى معناى اين بزرگوار
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 تفکر مركب امثال اين مثل استخراج در كه كس آن

  ندابابخو عبرت باب آستانه بر را

  48:   ص أسرارالصالة                         

 از و بگشايد او براى را حکمت هاىچشمه خداوند

 نیکوكاران جزاى خدا و دارد ارزانى او بر خود فضل

 . انتهى. نسازد ضايع را

 آله و علیه اللّه صلّى پیامبر تصديق كسیکه بر گويممى

 سخنان اين امثال به كه است سزاوار نموده او آل و

 گونه اين كه مبادا و كند تأمل جديت كمال در

 بلکه سازد ضايع يا و گذاشته مهمل را فرمايشات

 و دانسته اسرار جزء را كلمات گونه اين كه میبايست

 شريعت در كه را عبادت بجزئیات حقه تأويالت اين

 بزرگوار رسول و خدا و بشمارد، غنیمت آمده مقدسه

 كه را حضرت آن خلفاء و آله و علیه اللّه صلّى

 از سخنان اين كسانیکه همه بلکه اسرارند اين حافظین
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 شکر و باشد سپاسگزار اندنموده روايت بزرگواران آن

 اين انوار به و كند ادا را قیمت گران هاىنعمت اين

 آورد بچنگ را فوائدش و ثمرات و يابد دست معارف

 حقیقى لطیف هاىنعمت اين از كه كس آن اال و

 را آنها حق است آنها سزاوار كه آنگونه و شود غافل

 از پس چون بلکه نبرده آنها از نفعى تنها نه نگذارد

 فراوانى خسران ساخته ضايع را آنها حجت اتمام

 بناچار پس آورد ايمان بآنها اگر اما و است، نموده

 آخر در چنانچه و كند مواظبت آنها بر كه میبايست

 است آمده كرديم نقل يعةالشر مصباح از كه سخنى

 مراقبت اين اگر و بپردازد تأمل به هااين امثال در

 او بر امور اين حقايق كه بسا چه كند پیدا ادامه

 اثرات و اعمال اين مثالى صورتهاى و گردد منکشف

 و عیان، برايش غیب و كند مشاهده را آنها باطنى

 و سعى پس شود وجدان علم و درايت، روايت
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 را اوقاتش تمام و شود افزون باب اين در او كوشش

 رهنمون ديگر معارف بسیار را او امر همین و گیرد فرا

 شود خدا معرفت در مستغرق عقلش كه آنجا تا شود

 شئون و دنیوى امور آنکه كه است اينجا در كه

  ظاهريش

  49:   ص أسرارالصالة                         

 و بود خواهد هىلا الجالل ذو ذات میکند اداره را

 و خدا غیر به همى و مخلوقى - به اشتغال ديگر

 در نیست او براى پروردگار لقاء غیر راه در كوششى

 در اينکه تا شودمى افزون بروز روز شوقش نتیجه

 كه است زمان اين و گیرد قرار الهى مشتاقان سلك

 ملك مرگ هنگام در و گشته او مشتاق الهى مالئکه

 ولى اى تورا باد مژده كه هددمى بشارتش الموت

 معراج روايت در چنانکه است، مشتاق بتو خدا كه خدا

 . آمد خواهد تفصیل به مطلب اين
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 آداب از آن امثال و مسئله اين در عبرت لوازم از و

 آمده آن براى فضیلت و تأكید اين مثل كه اىجزئیه

 كه اينست است شده مقرر آن براى زياد هاىثواب و

 بعید بنظر اول مرحله در چه گر هاثواب و تهافضیل اين

 او بر بلکه نشمارد بعید پذيرد،نمى را آن عقل و میرسد

 بواسطه تا بپردازد بتفکر امر اين حکمت در كه است

 آدمى خدا كه برخیزد میان از شك ظلمت تفکر نور

 . باشد رهنمون صواب براه را

 چنین از مسواك مسئله كه ديد اگر مثال بعنوان

 عمل يك بخاطر و است برخوردار عظمائى فضیلت

 به نمازش ثواب باشد دندان و دهان شستن كه جزئى

 بعید را مسئله اين عقلش و گرددمى افزون برابر هفتاد

 در میبايست بلکه بپذيرد را استبعاد اين كه مبادا شمرد

 يابد در تا كند تفکر فوايدش و جزئى امر اين حکمت

 كه مغزى شودمى مغز فساد دفع سبب امر همین كه
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 بیفتد كار از او اگر و است انسانى عقل مركب بمنزله

 اين درك از پس و شود،مى مختل آدمى عقل

 اين دادن قرار در الهى حکمت بحقانیت حقیقت

 نمايد فکر بیشتر اگر و میبرد پى فراوان پاداشهاى

 و شودمى هادندان بقاء سبب مسواك كه بیندمى

  كه غذا لیلحت در هادندان

  50:   ص أسرارالصالة                         

 وسیله كه عمرش طول و انسان حیات و بدن قوام

 دارد، بستگى بدان است عالیه درجات يابى دست

 كند تأمل بیشتر اگر باز و شودمى افزون ايمانش

 آن كمى و زيادى به اعمال قبح و حسن كه يابدمى

 عمل كارى ريزه و دقت و لطف به بسته بلکه نیست

 به يابى دست حقیقت اين به خواستى اگر و است

 كه سپاهى نفر يك كه ببین و بنگر سلطان اطرافیان

 منجر بسا چه كه كارى است قتال و جنگ اشوظیفه
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 كمى خیلى مبلغ اجرتش شودمى او هالكت و قتل به

 جامعه امور تدبیر به كه وزير حالیکه در است

 آن با كارش بدنى هاىفعالیت ثیح از و پردازدمى

 مزد سپاهى هزار ده اندازه به نیست قیاس قابل سپاهى

 است نظر مورد خدمت، در آنچه اين بنابر گیرد،مى

 كار، شدت و كثرت نه است عمل كارى ريزه و لطف

 در بمواليش نسبت بنده مراقبت كه نیست بعید لذا و

 ببس نماز هنگام دهانش و دندانها ساختن پاكیزه

 لطف اين و گردد آن برابر هفتاد به نماز ثواب ازدياد

 راضى بنده كه باشد مراقبتى آن قبال در مرحمت و

 در حضور و پروردگار با مناجات هنگام در كه نشده

 با گفتن سخن راه همآن اعضائش از عضوى او محضر

 و باشد، آلوده مبغوض دنیاى اين از چیزى اثر به او

 هر استحقاق كه است دقیقى نکته خود مراقبت اين

 ثمره جز استبعاد آن و دارد، فراوانى پاداش و ثواب

http://www.i20.ir/


94   www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 خدا آن از حمد و نیست حماقت و اول نظر همان

 . است

  51:   ص أسرارالصالة                         

 تیامن در چهارم فصل

 با شروع ترغیب میآيد بدست روايات و اخبار از آنچه

 دو هر كه است افعالى و لاعما كلیه در راست دست

 عاقل و شود،مى گرفته بکار آن انجام در دست

 بداند، الهى حکمت شئونات از نیز را اين كه میبايست

 خدا راست دست ترجیح شئونات از ديگر بعبارت و

 در و است، راست دست او دست دو هر چه گر بداند

 تا نبرد ياد از را مراقبه رفتارش و اعمال از عملى هیچ

 كه بايستمى سپس نشود، گرفتار مرجوح ترجیح به

 طرف از عبارت راست كه كند توجه حقیقت باين

 عالم به بالنسبه غیب عالم مثل است طرف دو از ترقوى

 پس اجسام، عالم به بالنسبه ارواح عالم و شهادت
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 را خود باطن و روح پیوسته تو كه است سزاوار

 رهمز در تا نمائى خدمت را آن و كنى تقويت

 همه جامع كه اىجامعه كلمه و آئى، در روحانیان

 زمره در آدمى كه است همین است انبیاء شرايع

 غیب عالم عمارت صدد در آنان زيرا آيد در روحانیان

 بواسطه مردم ولى هستند عالم آن براى خدمت و

 - مى محسوس عالم اين بآبادانى شیاطین اغواء

 است، تضاد دنیا اهل و انبیاء بین پیوسته لذا و پردازند

 بآبادانى گاهى گاه اولیاء و انبیاء كه بینىمى اگر و

  دنیا اين عمارت نه اين پردازندمى دنیا اين

 52:   ص أسرارالصالة                         

 و غیب عالم به خدمت هم همین بلکه است منظور

 كه اينست مطلب اين وجه و است حس عالم تخريب

 دنیائى حیات به جز معرفت تحصیل و آخرت آبادانى

 براى ضرورت بقدر دنیا اين عمارت پس نیست ممکن
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 و شود كسب معرفت تا است نوع بقاء و حیات ادامه

 آبادانى اين ولى شود پرداخته آخرت سراى بآبادانى

 عمارت و نیست حاجت قدر از زيادتر آنها ناحیه از دنیا

 باب از بآن اشتغالشان و حق اهل ناحیه از دنیا اين

 اين كه دنیا اهل خالف بر است ضرورت بقدر و مقدمه

 فقط را دنیا و است آنها معشوق و مطلوب بنفسه دنیا

 آن حاضرند و دارند دوست و طلبندمى دنیائیش براى

 هم اگر و كنند معاوضه است آن غیر كه چه هر به را

 اخروى امور از يادى گاهى گاه كه شودمى ديده

 از تقیه بخاطر اين شوندمى مشغول بدان و میکنند

 در را خود دنیائى سعادت حفظ چون است حق اهل

 آخرت ياد و دانندمى اخروى امور به اشتغال اين گرو

 . است دنیايشان حفظ بخاطر باز هم آنها

  53:   ص أسرارالصالة                         

 «دعا آداب در» پنجم فصل
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 دعاها مسئله شود مراعات وضو هنگام بايد اموريکه از

 و احوال جمیع در انسان كه میبايست و است اذكار و

 و رسیده شارع طرف از كه دعاهائى و اذكار به افعال

 اين زيرا باشد متأدب است عمل و حال آن با مناسب

 دعا و اخروى امور آور ياد و بركت و حفظ مايه ادعیه

 اىهعیاد از زمینه اين در توانمى كه است آنها براى

 اعمال از بعضى براى سره قدس طاووس ابن سید كه

 آنها همه چه گر او زيرا برد، نام داشته بیان احوال و

 مفهوم به آنها آورى جمع در ولى نگرفته روايات از را

 . است داشته توجه عمومات و روايات

  54:   ص أسرارالصالة                         

 استعمال و آب يترؤ هنگام عبرت در» ششم فصل

 «آن

 السّالم علیه صادق امام از «الشريعة مصباح» كتاب در

 خواستى گاه هر: فرمود حضرت آن كه شده روايت
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 برحمت را تو خدا كه رو آب بسوى پس بگیرى وضو

 كلید را آب حق اقدس ذات زيرا بدارد، مقدم خود

 بساط راهنماى و دلیل و خويش با مناجات و قرب

 او رحمت چنانکه هم و است، داده قرار خود خدمت

 نجاسات چنین هم سازدمى پاك را بندگان گناه

 . آن غیر نه میکند پاك آب هم را ظاهرى

 : فرمايدمى خداوند

 انْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ يَدَىْ بَیْنَ بُشْرا الرّياحَ ارْسَلَ الّذي هوَ وَ

 و :ترجمه( 48 - فرقان)48: 25. طَهُورا ماءً السَّماء مِنَ

 و رحمتش پیشاپیش مژده را بادها فرستاد آنکه اوست

 . كننده پاك و پاك آبى آسمان از فرستاديم فرو

 : فرمايدمى ديگر جاى در و

: 21. يْؤْمِنوُن فَال أَ حَیّ ءِشَیْ كُلَّ الْماء مِنَ جَعَلْنا وَ

 زنده را چیز هر آب از ما و: ترجمه( 30 - انبیاء)30

 . آوريدنمى ايمان آيا داديم قرار
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  55:   ص أسرارالصالة                         

 نعمتهاى از چیزى هر حق اقدس ذات چنانکه هم پس

 و فضل به هم همانگونه گردانیده زنده بآب را دنیائى

 قرار طاعات به را دلها زندگى و حیات خود رحمت

 . است داده

 و پاكیزگیش و بركت و رقت و آب صفاء در تفکر و

 هر در و چیزى هر با آن آمیختن هم در و جامتزا

 خدا كه آنچه ساختن پاكیزه در آن استعمال و چیزى

 كه است زيادى فوايد متضمن نموده آن تطهیر به امر

 تو نصیب فوائدى امور اين از يك هر در تأمل با

 . گشت خواهد

 چون خلق با معاشرت در كه است سزاوار چنین هم

 ادا را او حق میآمیزد در كه چیزى هر با كه باشى آب

 اين و دهد دست از را خود هويت اينکه بدون میکند
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 كه آورى نظر در را آله و علیه اللّه صلّى پیامبر سخن

 : فرمود

 و طاعات جمیع و. است آب مثل خالص مؤمن مثل

 كه آب چون هم باشد خدا براى خالص عباداتت

 و بوده خالص و پاك میآيد فرود آسمان از وقتى

 جوارحت و اعضاء چون و است، شده نامیده «ورطه»

 را قلبت سازىمى پاكیزه و دهىمى شستشو آب با را

 . سازى پاكیزه و طاهر يقین و تقوى به هم

 حضرت آن كه رسیده »«السّالم علیه رضا حضرت از و

 بنده كه شده امر وضو گرفتن به جهت بدان: فرمود

 او با اتمناج براى جبار خداوند حضور در كه آنگاه

 فرموده او آنچه در و باشد پاكیزه و طاهر ايستدمى

 از گذشته باشد، پاك نجاسات و هاپلیدى از و مطیع

 و میکند دور آدمى از را خواب و كسالت وضو اين،

  حضرت حضور در قیام براى را دل
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  56:   ص أسرارالصالة                         

 صورت بر وضوء اينکه اما و سازد،مى پاكیزه پروردگار

 كه است خاطر بدان گشته واجب پاها و سر و دستها و

 صورت با شود، - مى گرفته بکار نماز در اعضاء اين

 ذو ذات از دست با و نمايدمى خضوع و میکند سجده

 رغبت او معرفت و رحمت در و میکند سؤال الجالل

 و میآورد رو بخدا سجود و ركوع در سر با و نمايدمى

 . نشیندمى و میخیزد بر هااپ با

 مورد در را شريعت حکم اينکه از پس عاقل انسان

 دانست، او بدن ظاهر و جامه و نمازگزار مکان طهارت

 پوست نسبت آدمى حقیقت با هااين نسبت اينکه با

 حقیقت و لب تطهیر از كه است سزاوار است، بمغز

 دل تطهیر در و نماند غافل باشد قلبش همان كه خود

 حضرت گاه نظر دل كه چرا بکوشد، آن غیر از شتریب

 امکان نصوح توبه با جز دل تطهیر و است الجالل ذو
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 نشنیدى آيا است، بآن بسته باطن تطهیر و نیست پذير

 و يقین با و: »فرمود كه را السّالم علیه صادق امام قول

 تقوى يقین ثمره كه چرا «ساز پاكیزه را قلبت تقوى

 . يابدنمى تحقق توبه با جز تقوى و است

 از توبه كه بدان پس پذيرفتى را مقدمه اين اگر و

 است الزم لذا و است، ترمهم نماز در ظاهرى طهارت

 . شوى آگاه توبه حقیقت از كه

 خدا غیر از بنده كه اينست از عبارت توبه حقیقت

 ظلمت از بازگشت بگو خواستى اگر و گردد باز بخدا

 سعادت به شقاوت از يا و علم هب جهل از يا و نور بسوى

 . طاعت به معصیت از بگو يا و

 و شود،مى حاصل عمل و حال و علم از توبه كمال و

 از يك هر زيرا گرددمى كامل امر سه اين مجموع از

 غیر آنها اضداد و است مستقلى مطلوب امر سه اين

 . گويند توبه را اضداد اين از رجوع و مطلوب
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 و است آن در كه بحالتى آنکه اجمالش علم اما

  شقاوت موجب

  57:   ص أسرارالصالة                         

 علم تفصیلش و كند پیدا علم است او سعادت مانع يا و

 است نافع بشر بحال كه است علومى مراتب جمیع به

 روز و پیامبران و الهى كتب و مالئکه و بخدا علم مثل

 داشتن الزمه كه سعادتى از محرومیت درك با قیامت

 . است آنها در نهفته و علوم اين

 كه است شقاوتى بر اندوه و تحسر از عبارت حال اما و

 و حال و گذشته در سعادت قصد و شده دامنگیرش

 . گانهسه احوال در آن تدارك به رغبت و آينده

 و بوده آن در آنچه از خروج و رجوع به عمل اما و

 راه آن در میبايست كه راهى در عمل ادامه بر تصمیم

 را آنچه كه است باين اجماال رجوع، و بگذارد قدم

 شد خواهد او حسرت موجب آينده يا و حال كه
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 است باين تدارك اين و كند جبران و نموده تدارك

 آن كه میبايست است الهى حقوق از حقى آن اگر كه

 نمايد جبران سوئش آثار محو و عمل آن قضاء به را

 او تن بر معصیت از كه است گوشتى آثار جمله از كه

 همانگونه را نفس و برود بین از میبايست كه روئیده

 و بچشاند طاعت رنج و درد چشیده معصیت لذت كه

 به شده پیدا آن در معصیت ظلمت اثر بر كه تیرگى

 مخلوق بحقوق متعلق اگر و ببرد بین از طاعت نور

 با لو و آن اداء به است ممکن حق آن اداء اگر است

 ادا را حق آن طرف رضايت و حلیت طلب و استغفار

 اداء اگر و بپردازد آن سوء آثار محو به سپس و كند

 او غیاب در مؤمنى بآبروى اينکه مثل نباشد ممکن آن

 بطلبد رضايت او از بخواهد اگر كه باشد كرده خیانت

 اين در شودمى فساد و فتنه باعث عمل اين خود باز

 طلب خدا از مؤمن آن اىرب كه میبايست صورت
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 كند خیانت آن جبران كه اندازه بهر و كند آمرزش

  اعمال او براى

  58:   ص أسرارالصالة                         

 را آن سوء آثار شد گفته چنانکه و آورد بجاى صالحه

 . سازد طرف بر

 میبايست احتیاطا رسانده آزارى حیوانى به اگر حتى و

 را سوئش آثار سپس و نمايد انجبر را ضرر آن كه

 آنچه در تأمل و تدبر از مسائل اين همه و سازد برطرف

 فهمیده شده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر موال از

 . شودمى

 آن محضر در كسى روزى كه است چنین روايت

 : گفت حضرت

 مادرت: فرمود باو خطاب حضرت «اللّه استغفر»

 استغفار چیست؟ استغفار هك میدانى آيا بنشیند بعزايت
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 و معنا شش كه است اسمى آن و است علیّین درجه

 : دارد بر در را حقیقت

 . است گذشته آنچه بر پشیمانى اول

 . عمل بآن بازگشت ترك بر تصمیم و عزم دوم

 ادا اىنموده ضايع مردمان از كه حقوقى اينکه سوم

 رب كسى از حقى هیچ حالیکه در را خدا اينکه تا نمائى

 . كنى مالقات نیست تو

 اىساخته ضايع كه را واجبى عمل هر اينکه چهارم

 . نمائى ادا را حقش

 با روئیده تو تن بر معصیت از كه گوشتى اينکه پنجم

 كه آنجا تا ببرى بین از گناه آن بر اندوه و حزن

 بین تازه گوشت سپس و بچسبد استخوان به پوست

 . برويد آنها
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 هم بچشانى طاعت رنج و درد را بدن اينکه ششم

 است هنگام اين در چشانیدى، معصیت لذت چنانکه

 . «اللّه استغفر» بگوئى توانىمى كه

 روايت السّالم علیه صادق 4 امام از الشريعة مصباح در و

 وسیله و خدا ريسمان توبه: فرمود حضرت آن كه شده

  بنده كه است سزاوار و است او عنايت

  59:   ص أسرارالصالة                         

 از اىدسته هر و باشد، توبه حال در حال همه در

 از انبیاء توبه دارند، بخود مخصوص اىتوبه بندگان

 دگرگونى و تلوين از اولیا توبه و است، اضطراب

 نفس، از برگزيدگان و اصفیاء توبه و قلبى، خطورات

 از عوام توبه و خدا غیر به اشتغال از خواص توبه و

 و علمى اصناف، اين از يك هر براى و است، گناهان

 كه است كارشان پايان و آنها توبه اصل در معرفتى

 . انجامدمى بطول شرحش
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 حسرت آب با را خود باطن كه اينست به عوام توبه اما

 پیوسته را خود گناهان و بشويد گناهان از ندامت، و

 از آنچه بر و پشیمان خود گذشته از و داشته نظر مد

 را گناهانش باشد، ترسناك مانده باقى عمرش

 از خدا بندگى و طاعت از آنچه بر و نشمارد كوچك

 از را نفسش باشد، اندوهگین و متأسف شده فوت او

 به وفاء بر را او كه بخواهد خدا از و دارد باز شهوات

 در كه بآنچه بازگشت از و بدارد موفق اشتوبه

 را نفسش و كند، ظحف را او بود آلوده بدان گذشته

 از آنچه و دهد رياضت عبادت و جهاد میدان در

 اىمظلمه اگر. نمايد قضا شده فوت او از فرائض

 گزيند دورى بد نشینان هم از و كند رد اوست بگردن

 پیوسته و بدارد روزه را روز و بیدار عبادت به را شب

 كه بخواهد كمك خدا از و بینديشد كارش عاقبت در

 هنگام و كند عنايت باو آشکار و پنهان در استقامت
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 سقوط توابین مرتبه از تا باشد قدم ثابت بال و محنت

 . انتهى. نکند

 اسرار و حقايق بیان در[ 1] عرفاء از گذشتگان از يکى

 لطايف و

________________________________________________

__ 

 مروى انصارى اللّه عبد خواجه كامل عارف مقصود[ 1]

 مشهور صحابى انصارى ايوب ابو - به نسبش كه است

 زيادى احاديث حافظ و تألیفات صاحب او میرسد

 كتاب يکى او تألیفات از ه 481 سنه متوفى است

 - السايرين منازل»

  60:   ص أسرارالصالة                         

 شمردن بزرگ: داندمى شرط را چیز سه ابتدا توبه،

 . مردم از خواهى عذر و به،وت اتهام و گناه،
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 السّالم علیه صادق امام كه است همان اول از مراد و

 از مراد و نشمارد، كوچك را خود گناه و: فرمود

 او كه بخواهد خدا از و: فرمود كه است همان دومى

 سوم از مراد و بدارد، موفق اشتوبه به وفاء بر را

 رددا بگردن اگر اىمظلمه و: فرمود كه است همان

 . كند رد

 نسیان و عزت از تقیه تمیز گويد توبه سرائر بیان در و

 . توبه از توبه و جنايت فراموشى و

 رياء از توبه ساختن خالص اولى از مراد گويممى من

 به چنان آن توبه از پس كه اينست دومى از مراد و

 توبه و را گناهش حتى كه باشد مشغول خدا ياد و ذكر

 مقامى و حال چه گر اين و كند فراموش را گناهش از

 جمله از مراد و نیست توبه در داخل ولى است واال

 نقص بخاطر است اولى توبه آن از توبه ظاهرا سومى

 قوه و بحول پنداشته كه است اىتوبه از توبه يا و آن،
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 آوردن ولى است نیکو وجه دو هر و است بوده خود

 . نیست ابهام از خالى دوم جمله آن از پس اين

 : میکند ذكر را مطلب سه نیز سوم مرتبه در و

 الهى قضاء و اىداده انجام كه گناهى بین اينکه اول

 بر را تو اينکه از را حق اقدس ذات مراد تا بنگرى

 دريابى، داد مهلت گناه آن انجام

________________________________________________

__ 

 فارسى بزبان اىنامه مناجات ديگرى و «الحق الى

 كتاب همین از شودمى نقل او از باال در آنچه و است،

 الدين كمال نامدار عارف كه است السايرين منازل

 و االيات تأويل صاحب كاشانى الرزاق عبد مولى

 887 متوفى الحکم فصوص شرح و العرفاء اصطالحات

 .است نموده شرح را آن

  61 :  ص أسرارالصالة                         
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 دو از بیکى گناه انجام در را بنده خداوند كه زيرا

 قضائش در او عزت به اينکه يکى گذاردمى وا جهت

 بردباريش و حلم به و گناه پوشانیدن در او نیکى و بر و

 بزرگواريش و كرم به و كار خطا به دادن مهلت در

 و بخشش در او فضل به و گناهکار عذر قبول در

 . كنى داپی معرفت گناه مغفرت

 جهت از اشتغال احوال اين در تفکر گويممى من

 جهت از حق حضرت پیشگاه به توبه و است گناه

 معصوم سخن وجوه از يکى اين و است افعال و صفات

 ثناء و بحمد دنیا از آنان: فرمود كه است السّالم علیه

 . هستند مشغول تو

 ببندگان خدا دادن مهلت از دوم جهت گويدمى او

 داشته خود عدالت بر حجتى كه اينست خطا مجاان در

 . كند عقوبت گناهش بر حجت، با را بنده و باشد
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 طلب در اگر صادق و بصیر بنده اينکه دوم لطیفه و

 خیرى عمل و حسنه خود براى آيد بر گناهانش

 مرحمت و لطف خدا طرف از كه زيرا ديد نخواهد

 و بصیر فرد ديگر بیان به. گناه خود طرف از و میبیند

 و داندمى خود جهت از را گناهانش جمیع صادق

 اين بنابر پروردگار، طرف از را هايشنیکى و خیرات

 و اولى او هاىنیکى به خدا و گناهانش به او

 طلب را حال حقیقت اگر ترتیب بدين و سزاوارترند

 . يافت نخواهد خود براى اىحسنه كند

 كند هدهمشا را حکم چون بنده اينکه سوم لطیفه و

 هانیکى شمردن نیك براى جائى او براى مشاهده آن

 بخاطر اين و گذاردنمى باقى گناهان دانستن زشت و

  معناى به معانى اين جمیع مرتبه از او صعود

 62:   ص أسرارالصالة                         

 . است حکم
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 حکم مشاهده: گويدمى مطلب اين شرح در شارح

 مؤثرى هیچ وجود عالم در بنده كه اينست از عبارت

 آن از جز را فعلى و اثر و حکم هیچ و نبیند خدا جز

 معناى عیان در بنده كه است مرتبه اين در نداند، او

 : شريفه آيه

 .88: 28 «الحکم له وجهه اال هالك ءشی كل»

 مگر است رفتنى بین از و هالك چیزى هر: »ترجمه

 را.« است او آن از تنها حکم و حق اقدس ذات وجه

 . میبیند محقق

 مفهوم اول، لطیفه از مراد كه دارد احتمال گويممى

 : باشد شريفه آيه اين

 سیئة من اصابك ما و اللّه فمن حسنة من اصابك ما

 رسد بتو هانیکى و هاخوبى از آنچه79: 4 نفسك فمن

 بديها و گناهان از آنچه و است حق حضرت ناحیه از

 دوم لطیفه از و است، تو خود نفس از آيد بسراغت
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 بگو78: 4 «اللّه عند من كل قل:»باشد آيه اين مفهوم

 . است پروردگار جانب از همه

 و اطاعت به دادن بها زياد از عوام توبه گويدمى او

 دعوت چیز سه به را آدمى امر اين كه است عبادات

 از گناه داشتن پوشیده نعمت بنده اينکه يکى میکند،

 و كندمى انکار را او دادن مهلت و تعالى حق طرف

. داندمى طلبکار خدا از را خود اشتوبه با اينکه ديگر

 اين كه بشمارد نیازبى خدا از را خود اينکه سوم و

 . است تعالى حق ذات بر سركشى و جبروت عین

 توبه مردم از عوام كه گويممى سخن اين معناى در

  خود حسنات از را

  63:   ص أسرارالصالة                         

 توبه تحصیل به كه است خاطر بدين و پندارندمى

 توجه قضیه طرف بآن هیچگاه ولى پردازندمى

 خدا و شده مرتکب خطا و جنايت آنها كه كنندنمى
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 و داشته پوشیده را گناه آن كه است منت آنها بر را

 گستاخى اين از میبايست و است داده مهلت را آنها

 حسنات از را توبه بنده كه وقتى چنین هم: دكنن توبه

 ذات به نسبت خود براى آن انجام بر دانست خود

 طلبکار را خود و شده قائل حقى حق اقدس

 آثار و بپذيرد را اشتوبه خدا اينکه از و پنداردمى

 . میکند تصور نیازبى را خود بزدايد را گناهش

 قرار میانه مرتبه در كسانیکه و اوساط توبه گويدمى او

 كه گناه انگاشتن كم از توبه از است عبارت اندگرفته

 حمیت، به تدين از و است گستاخى و جرأت عین آن

 . بريدن خدا بندگى از را خود و

 اثر بر كه هستند كسانى «اوساط» از مراد گويممى

 و آيات از بعضى شنیدن و حاالت از بعضى مشاهده

 مقصود و رادمب ولى نموده پیدا اعتقادى روايات

 در آنها كه پندارندمى و اندنیافته دست آن اصلى
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 خدا بحکم گناهانشان و مجبورند خود كردار و افعال

 شده موجب پندار همین و است الهى قدر و قضا و

 مستحق خود خطاهاى بخاطر را خود آنها كه است

 خود هاىدانسته از ببعضى و ندانند سرزنش و مالمت

 عوام جهل از كه بزرگ خطرى در و گردند مغرور

 و جرأت عین اين و آيند گرفتار است ترخطرناك

 منزه جهل اين در گرفتارى علت و است مبارزه

 خطاهايش و اعمال نسبت قبول از خود نفس داشتن

 حال همان حالت اين و است، بآنها اعتراف ذلت و

 . است خدا بندگى از بريدگى

 وقت ساختن عضاي از توبه خواص توبه و گويدمى او

 و اطفاء و نقیصه درك موجب امر اين كه است

  تیره و مراقبت نور ساختن خاموش

  64:   ص أسرارالصالة                         

 . است محبت زالل چشمه ساختن
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 گناه نقیصه درك بخاطر اگر خواص يعنى گويممى

 مقربان براى كه مراقبتى صفاء آورند روى توبه به

 . گرايدمى ىتیرگ به است

 به كه آنجا مگر نیست پايانى را توبه و: گويدمى او

 منتهى است تعالى حق از ترپائین كه آنچه هر از توبه

 توبه همین نقصان به بردنپى آن از پس و شود،

 . نقصان همین رؤيت از توبه و آخرين

 است چیزى هر از توبه قرب اهل توبه يعنى گويممى

 حتى سازد مشغول بخود و داشته باز حق از را آنها كه

 توبه خدا غیر به اشتغال از آنها كه مطلب اين مشاهده

 وصال لذت و دارد ديگرى توبه به نیاز خود اندنموده

 از و گردد فراموش خدا غیر كه شود كامل آنگاه

 . باشد غافل نیز غیر از فراموشى همین

 بعضى فوق بعضى كه است درجاتى نیز مقربین براى و

 امام كه است مطلبى شبیه گفته اين و است ديگر
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 در «الشريعة - مصباح» كتاب در السّالم علیه صادق

 از توبه خواص توبه» كه فرمود بیان خواص توبه مقام

 با گفته، اين است ممکن و «است خدا غیر به اشتغال

 . باشد مطابق السّالم علیه امام كالم در اولیاء توبه

 بود سخنان اين در كه را اسرارى از بعضى اگر و

 توبه به نیاز كه نیست احدى كه بدان پس دريافتى

 گفته اين بر ما شاهد و انبیاء حتى باشد نداشته

 همین و است آنان احوال در كه است اختالفى

 آنها براى كه است امر اين بر دلیل اختالف وجود

 ديگر بعضى فوق بعضى كه است مختلفى احواالت

 باالتر بمرتبه ترپائین مرتبه از بازگشت و رجوع و است

 علیه امام الشريعة مصباح در كه ديدى و میباشد توبه

  را انبیاء توبه السّالم

  65:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


120    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 در آنچه بنابر و فرمود، بیان نیز اضطراب از توبه

 علیه اللّه صلّى اسالم بزرگوار رسول[ 1] رسیده روايت

 باشد شده مرتکب گناهى اينکه بدون روزى ره آله و

 . فرمودمى استغفار مرتبه صد

 و بندگان آفرينش چگونگى و توبه معناى در اگر تو و

 را همگان نیاز و احتیاج علت كنى تأمل آنها ترقى

 و رجوع از عبارت توبه زيرا يافت خواهى در بتوبه

 و ترعالى مرتبه به ترپائین و ترپست حال از بازگشت

 الجالل ذو ذات جز وجود عالم در و است، آن از برتر

 از كه شودنمى يافت موجودى است بالذات غنى كه

 نداشته تکامل و بترقى نیازى و بوده كامل جهت هر

 توبه به را همگان نیاز معناى كه است اين و باشد

 . میکند تصحیح

 اطاعت و انسان كمال كه عقلى ديگر طرف از

 شهوت قوه كمال از پس دارد گىبست بدان پروردگار
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 كامل آدمى، وجود در مذمومه اخالق ساير و غضب و

 از پس و است جاهل ابتدا انسان چنین هم شود،مى

 كه است معلوم و يابدمى دست علم به كه است جهل

 خود بلکه و معصیت اسباب مذمومه صفات ساير و جهل

 و است واجب آنها از توبه كه است معاصى جمله از

 وجود در كه است سالگى هفت سن از پس لعق

 كه است بلوغ اوان از عقل اصل و افتدمى بکار آدمى

 عرصه به

________________________________________________

__ 

 از شحام زيد از «گناه از استغفار» باب كافى در[ 1]

 :فرمود حضرت آن كه شده روايت( ع) صادق امام

 يوم كل فی جل و عز اللّه ىلإ يتوب اللّه رسول كان

 مرة سبعین
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 خدا رسول كه است آمده روايتى در «نادر» باب در و

 نمودمى توبه خدا بسوى مرتبه صد روز و شب هر در

 .كردمى استغفار و

  66:   ص أسرارالصالة                         

 شودمى انسان وجود بر حاكم و میرسد بروز و ظهور

 موجود نوزاد وجود در تولد از لبق شهوت حالیکه در

 باز در عقل حکم قبول از عبارت «توبه» و است،

 اين بنابر است، شهوات در رفتن فرو از آدمى داشتن

 شهوات در رفتن فرو از آدمى مانع میبايست كه عقلى

 در بلوغ اوان حتى و سالگى هفت سن از پس باشد

 جهل و غضب و شهوت حالیکه در میشود كامل انسان

 اين و است، او با تولد از قبل ناپسند صفات ساير و

 . است توبه به هاانسان همه نیاز در ديگرى دلیل

 بدان اين دارد؟ نیاز «توبه» به پیوسته انسان چرا اما

 مرتکب خود جوارح و اعضاء با يا بشر كه است خاطر
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 و گیردمى معصیتى انجام به تصمیم يا و شودمى گناه

 خدا ياد از را او شیطانى وساوس و قلبى خطورات يا

 غفلت آن آثار و صفات و بخدا علم در يا و میدارد باز

 و است نقص هااين همه و زند،مى سر او از قصورى و

 به اشتغال و هااين ترك و است اسبابى آنها براى

 كمال بسوى نقص از بازگشت و رجوع آنها اضداد

 . تنیس بازگشت همین جز چیزى توبه معناى و است

 و شأن خور در كس هر شنیدى چنانکه هم حال

 اضطراب كه شودمى گاه انبیاء حتى خودش، استعداد

 . میکنند توبه آن از و شودمى عارض آنها بر نیز

 مرتد حتى كس هر از واقعى توبه اينکه ديگر مطلب

 نقلى و عقلى ادله بمقتضاى ملى چه و فطرى چه

 . شودمى پذيرفته
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 است اىبگونه گناه گاه كه تاينس هست كه مطلبى

 میباشد، ممکن غیر گاهى بلکه و مشکل آن از توبه كه

  خود در را دل گناهان ظلمت و

  67:   ص أسرارالصالة                         

 ممکن تداركش كه میکند كارى انسان و میبرد فرو

 آنان و سازد گمراه را مسلمانان اينکه مثل نیست

 كفر حال همان بر و شوند فراك او گمراهى بواسطه

 كه شرايطى آن با توبه اگر اما و «باللّه نعوذ» بمیرند

 . نیست آن قبول در شکى باشد ممکن گفتیم

 آن كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر از

 كه گناهى است، قسم سه بر گناهان: فرمود حضرت

 و نیست بخشیدنى كه است گناهى و شده بخشیده

 و میرود عفو امید هم بصاحبش نسبت كه است گناهى

 مؤمنان امیر اى شد گفته شود،مى ترسیده او بر هم

 گناه آن اما فرمود حضرت فرما بیان ما براى را آنها
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 آن بر را او خدا كه است گناهى شده بخشیده كه

 متعال خداى و است نموده عقوبت دنیا همین در گناه

 مرتبه دو را بنده كه است اين از بزرگوارتر و بردبارتر

 را آن خدا كه گناهى اما و كند، عقوبت گناه يك بر

 ديگر ببعضى نسبت بعضى بندگان ظلم آمرزد،نمى

 ظاهر خلقش براى كه آنگاه متعال خداى كه است

 به سوگند فرمود و نمود ياد سوگند خود بذات شد

 از( مجازات بدون) ظالمى هیچ ظلم كه جاللم و عزت

 شاخ و بدستى دستى يا و بمشت تىمش لو و نگذرد من

 آنها همه از شاخ، بدون بحیوان شاخدار حیوان زدن

 احدى براى اىمظلمه اينکه تا شودمى گرفته قصاص

 بر حساب براى را آنها خدا سپس نماند، باقى

 . انگیزاندمى

 كه يابىمى كنى تأمل شريف خبر اين در اگر تو و

 شودنمى بخشوده كه گناهى از السّالم علیه امام مراد
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 طرف رضايت جلب و مظالم رد به كه است گناهى

 صورتى در آمده خبر در اينکه و باشد نشده تدارك

 آن و باشد باقى حال بهمان ظلم و گناه كه است

  يا میرود عفو امید: فرمود كه موردى

  68:   ص أسرارالصالة                         

 گناه آثار همه و بوده ناقص گناه آن از توبه كه اينست

 چون كه اينست جهت از يا و است ننموده محو را

 وعده ببندگان آنچه مورد در بخدا نمودن حکم

 علیه امام است ادب سوء فضل به الزام و فرموده

 . فرمود تعبیر آن از عبارت باين السّالم

 از انسان اگر و صغیره، يا و است كبیره يا گناه اما و

 را پنجگانه نمازهاى و كند اباجتن كبیره گناهان

 زدايدمى را صغیره گناهان خود اين آورد بجاى

 حق اقدس ذات. است آمده سنت و كتاب در چنانکه

 : فرمايد - مى
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: 4 سیئاتکم عنکم نکفر عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا ان

 نهى آن از آنچه كبائر از اگر: ترجمه( 31 - نساء)31

 شما از را شما نگناها ما گزينید دورى شويدمى

 . بزدائیم

 : فرمايدمى ديگر جاى در و

: 53 الفواحش و االثم كبائر يجتنبون الذين و

 و گناهان كبائر از كسانیکه و: ترجمه( 37 - شورى)32

 . گزينندمى دورى هازشتى

: فرمود كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از و

 آنها بین كه را آنچه جمعه تا جمعه و پنجگانه نمازهاى

 كبیره گناهان از كسانیکه براى میبرد بین از است

 . كنند اجتناب

 همچنین و روايات چیست؟ صغیره و كبیره حد اما

 علیه صادق امام از است، مختلف زمینه اين در اقوال

 حضرت آن كه رسیده اول آيه تفسیر در »«السّالم
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 بر را آتش خدا كه است گناهى كبیره گناه: فرمود

 . است نموده واجب نآ

  69:   ص أسرارالصالة                         

 سؤال كبیره گناهان از حضرت آن از ديگر جاى در و

 تا هفت كتاب در كبیره گناهان »«فرمود حضرت شد

 و والدين، عاق و نفس، قتل و بخدا، كفر: است

 از فرار و يتیم، مال خوردن و بینه، از بعد ربا خوردن

 از درهم يك شد گفته هجرت، از بعد ربتع و جنگ

 نماز ترك يا است بزرگتر گناهش خوردن يتیم مال

 در نماز ترك چرا پس شد گفته نماز ترك فرمود

 گفتم كه گناهى اولین فرمود حضرت نیامد كبائر شمار

 السّالم علیه صادق حضرت بخدا، كفر گفت بود چه

 . است كافر الصلوة تارك فرمود

 من و است مختلف جدا زمینه اين در اخبار گويممى

 شده دانسته كبیره گناهان جزء اخبار در كه را آنچه
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 را آنچه سپس گردد، معلوم احتیاط وجه تا آورممى

 در داشت، خواهم بیان است ترقوى خودم بنظر كه

 در و شده، ذكر عدد هفت كبائر گذشت كه روايتى

 كبیره گناهان جزء هم گناهان اين ديگر روايات

 ايمن خدا، رحمت از امیدى نا است، شده شمرده

 دادن، پاكدامن بزنان زنا نسبت خدا، مکر از شدن

 قبل المال بیت از خوردن دروغ، به سوگند زنا، سحر،

 دروغ، به شهادت واجب، زكات نپرداختن قسمت، از

 ترك يا عمد، به نماز ترك شهادت، داشتن پنهان

 و رحم عطق عهد، نقض عمد، به واجبات از واجبى

 خوردن خمر، شرب دزدى، خويشاوندان، از بريدن

 كه حیوانى گوشت و خون و خوك و مردار گوشت

 خوردن ضرورت بدون گرديده، ذبح خدا غیر براى

 از امیدى نا لواط، فروشى، كم قمار، حرام، مال

 و حبس بآنها، میل و ستمگران به كمك خدا، رحمت

http://www.i20.ir/


130    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 ى،دستتنگ و عسر بدون ديگران حقوق نپرداختن

 سبك را حج خیانت، تبذير، اسراف، كبر، دروغ،

 اصرار مالهى، به اشتغال خدا، اولیاء با محاربه شمردن،

  حق انکار گناهان، بر

  70:   ص أسرارالصالة                         

 نموده واجب آتش آن بر خدا آنچه هر و بیت، اهل

 . است

 روايات در كبیره گناهان براى كه تعدادى كمترين و

 شرك از است عبارت آن و است تا پنج شده بیان

 از فرار و بینه، از پس ربا خوردن والدين، عاق بخدا،

 روايت، اين و هجرت، از بعد تعرب و جنگ، میدان

 شده تصريح اندكى آن در و است، صحیحى روايت

 در و نیست كبیره گناهان جمله از زنا و دزدى باينکه

 خدا ياد از را آدمى كه بىعل و لهو روايات از بعضى

 . است شده دانسته مکروه زدن تار و غنا مثل دارد باز
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 : شود داده توضیح بايد كه است مطلب دو اينجا در

 از آنچه اينکه مطلب بیان اخبار، از اختالف رفع اول

 دو صغیره و كبیره كه اينست آيدمى بدست روايات

 لمس و یدنببوس نسبت زنا اين بنابر هستند، اضافى امر

 بوسه و قطعا، و مسلما است كبیره گناهى نامحرم بدن

 و است كبیره نامحرم به نگاه به بالنسبه لمس و

 . ديگر موارد همینگونه

 شايد زمینه اين در روايات و اخبار اختالف علت و

 بیان در اخبار اين از يك هر كه باشد جهت همین

 ضىبع مثال است، خاصى حکم جهت از كبیره گناه حد

 نمازهاى كه میکند بیان را اىكبیره گناهان روايات از

 ديگر بعضى و نیست، آنها كننده طرف بر پنجگانه

 صغیره گناهان از اجتناب كه میکند ذكر را كبائرى

 گناهان به ناظر ديگر بعضى و میبرد، بین از را آنها

 همین در باز و است عدالت ناقض كه است اىكبیره
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 يکسان موارد همه در عدالت میزان چون هم، جهت

 عدالتى با است منظور شهادت در كه عدالتى و نیست

 رواياتى است متفاوت شده شرط ديگر احکام در كه

 اختالف هم با مسلما آمده جهت اين در كه هم

 . داشت خواهد

 در آنچه اينکه مطلب بیان است، مسأله فقه دوم مطلب

  روايات

 71:   ص لصالةأسرارا                         

 در آن از اجتناب به تصريح كه گناهانى بیان زمینه در

 بلکه نیست، مطلق رسیده است شده شهادات قبول

 آن بر را آتش خدا كه شده گفته كبائرى از اجتناب

 بحسب اما و واقع، بحسب اين است، نموده واجب

 حسن به اكتفاء به كه داريم زيادى اخبار ما ظاهر

 فسق به متجاهر طرف كه همین و میکند امر ظاهر

 عفاف و ستر به مردم بین و باشد جماعت ملتزم و نبوده
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 از غیر واليات و شهادات در اين باشد شده شناخته

 . است كافى فتوى واليت

 امامت زمینه در كه اخبارى در جماعت، نماز اما و

 جماعت امام براى كبائر از اجتناب رسیده جماعت

 به اقتداء از بلکه نیز، عدالت حتى و نشده شرط

 گفته اينکه مثل است، شده نهى كبائر از بعضى مرتکب

 گوشت خورنده يا و الخمر شارب سر پشت شده

 امامت به نماز جواز اقوى قول و مگزار، نماز خوك

 مشخص و تعیین اين بنابر است شیعه از الحال مجهول

 چندانى اهمیت عملى نظر از كبیره گناه ساختن

 او فضل و الهى حکمت گفت میتوان بلکه ندارد

 بماند پوشیده و مخفى كبیره گناهان كه نموده اقتضاء

 همه از احتیاط جهت از انسان اينکه يکى جهت، بدو

 اجتناب میدهد را بودنش كبیره احتمال گناهانیکه

 گناهى مرتکب هم كسى اگر اينکه ديگر جهت و كند
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 چون ولى است، كبائر جمله از حقیقت در كه شد

 همین و باشد سبکتر عقابش نبوده، حقیقت اين به عالم

 . است كافى كبیره گناه تحقیق در سخن مقدار

 است ترمناسب ما بحث با و مهم ما نظر از آنچه ولى

 كوچك را آن صغیره گناه مرتکب اگر كه اينست

 هر كند تصور ساده امرى را آن ارتکاب و بشمارد

  گناه آن قدرانهم شمرد كوچك را گناه آن كه اندازه

  72:   ص أسرارالصالة                         

 كه اندازه هر كبیره گناه چنین هم بود خواهد بزرگ

 كوچك خدا نزد آيد بزرگ عارف نظر در ارتکابش

 صغیره گناهان، از بعضى اينکه از گذشته بود، خواهد

 و است، فضل باب از اين شده دانسته كبیره بعضى، و

 امر با مخالفتى هر عقل بحکم االمر نفس و واقع در اال

 بلکه است، آتش مستحق مرتکبش و بوده كبیره موال

 نموده منع آن از شارع كه است چیزى هر حکم اين
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 سبب كه است مباحى هر حکم بلکه و بکراهت، لو و

 خدا غیر به اشتغال بلکه و شود خدا ياد از انسان غفلت

 را حکم همین داشنب غافل هم خدا ياد از انسان لو و

 و عظمت و را خدا حضور عقل اينکه از پس و دارد

 نمود تصور را خود با انس به بنده از او طلب و لطف

 اهتمام عدم لو و باشد طلب اين با مخالف كه آنچه هر

 . بود خواهد بزرگ بس گناهى عقل بحکم امر باين

 همه كه سلطانى و ملك بر نمودن پشت ديگر بعبارت

 اشتغال و او، حضور در همآن است او از نعمتها

 ذات لکن و داندمى كبیره گناه عقل را او بدشمن

 گناهان براى خود فضل و بزرگوارى با حق اقدس

 نداشته، مقرر عقوبتى مباحات و مکروهات و كوچك

 حکم كه است او فضل و بزرگوارى همین مالحظه با و

 مكال خالصه و داند،مى قبیح را مراتب اين همه عقل

 داندمى كبیره را موال امر با مخالفتهاى همه عقل آنکه
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 ولى شمرده كوچك را بعضى او بخشش و فضل ولى

 . نشمارد كوچك را آنها بنده كه بشرطى

 از حضرت آن كه رسیده السّالم علیه صادق امام از

 كه نموده روايت آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 آنها كه را انگناه از هاىكوچك بپرهیزيد: فرمود

 حقیريکه گناهان آن شد گفته شود،نمى بخشیده

  كدام نمیشود بخشیده

  73:   ص أسرارالصالة                         

 بحال خوشا: میگويد و میکند گناهى مرد فرمود است،

 ديگر جاى در و نمیداشتم، گناهى اين از غیر اگر من

 از كبیره گناه ارتکاب در كه را اىبنده خدا: فرمود

 كه را اىبنده و داردمى دوست كند مغفرت طلب او

 و. داردمى دشمن بشمارد حقیر و اندك را گناه

 آن بر اصرار نمايدمى بزرگ را صغیره آنچه خالصه

 : رسیده روايت در است،
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 .االستغفار مع كبیرة ال و االصرار مع صغیرة ال

 فارتغاس با و بود نخواهد اىصغیره گناه بر اصرار با

 «اصرار» لغت اهل عرف در و. ماند نخواهد اىكبیره

 حکم استغفار لکن و است، امرى بر ادامه از عبارت

 براى گناهى ارتکاب اين بنابر سازد،مى باطل را سابق

 استغفار آن از اول مرتبه در صورتیکه در دوم بار

 نداشته، باشد استغفار با منافى كه هم تصمیمى و نموده

 . است تکرارى غیر گناهى کابارت حکم در

 يُصِرّوا لَمْ وَ»شريفه آيه تفسیر در السّالم علیه باقر امام از

 آن كه رسیده135: 3 «يَعْلَمُوْنَ هُمْ وَ فَعَلُوا ما عَلى

 گناهى آدمى كه اينست اصرار: فرمود حضرت

 توبه براى را خود نفس و نکند استغفار و شود مرتکب

 . است گناه بر اصرار نيا نسازد آماده گناه آن از

 توبه اينجا در استغفار از مراد كه دارد احتمال میگويم

 اين بنابر است چنین روايات از بعضى در چنانکه باشد
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 عطف «سازد آماده توبه براى را خود نفس و» جمله

 براى دعا بمعناى است ممکن و بود، خواهد تفسیرى

 بر اصرار صورت اين در كه باشد گناه آن آمرزش

 و استغفار عدم يکى داشت خواهد شرط دو گناه

 اين از يکى اگر صورت اين در و توبه، عدم ديگرى

  بود، نخواهد گناه بر مصر بنده باشد موجود شرط دو

  74:   ص أسرارالصالة                         

 كفايت بعدم جماعتى ولى بود، چنین كاش اى و

 ارتکاب كه را كتر بر عزم و اند،داده فتوا استغفار

 . دانندمى شرط را است، عزم آن خالف جرم دوباره

 دهدمى قرار كبائر زمره در را صغیره عواملیکه از ديگر

 نعمتى را آن و صغیره گناه از خوشحالى و سرور

 به فاعل كه است صورتى در اين و است پنداشتن

 مطلب باين اگر لکن و باشد، عالم عمل آن بودن گناه

 در و بوده جاهل است معاصى جمله از عمل اين كه
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 انجام از سرورش و خوشحالى و نباشد مقصر جهلش

 و نیك كارى را آن كه باشد خاطر بدين عمل آن

 اين كه نمیکنم گمان پنداشتهمى بخدا تقرب موجب

 از عمل آن حتى كه شود سبب خوشحالى و سرور

 او براى كه است ممکن و باشد صغیره گناهان جمله

 از بعضى در بلکه نیايد بحساب هم محرمات جمله از

 باو هم پاداش سرور اين بواسطه كه دارد امکان موارد

 . شود داده

 و تمکن بواسطه شادمانى و سرور آنکه كالم خالصه

 كبائر زمره در را گناه آن صغیره، گناه به يابى دست

 گناهان بر كه است الزم مؤمن بر لذا و آوردمى در

 اينکه از و باشد متأسف آنها بر و خورد افسوس خود

 حضرت رضاء از او دورى موجب كه عملى بانجام

 عامل. بداند معصیت در را خود شده مبتال گشته حق

 كفران خود عمل اين زيرا است گناه اظهار ديگر
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 تعالى حق جانب از گناه داشتن پوشیده و سرّ نعمت

 بانجام ديگران تحريك باعث كه شودمى گاه و. است

 و سرور براى وسیله خود گاهى بلکه شودمى هگنا

 اظهار مجرد ها،اين از گذشته شود،مى بگناه شادمانى

 هیچیك چه گر است الهى نوامیس هتك با مالزم گناه

 امام از كافى در نباشد، آن در شد ذكر كه آنچه از

 رسولخدا از حضرت آن كه رسیده السّالم علیه رضا

  آله و علیه اللّه صلّى

  75:   ص أسرارالصالة                         

 : فرمود پیامبر كه نموده روايت

 ثوابش دارد پنهان را آن و كند نیکى كار كه كس آن

 زشتى عمل كه كس آن و بود، خواهد برابر هفتاد

 و است، ذلیل و خوار سازد آشکار را آن و دهد انجام

 او بر گناه آن بدارد پوشیده و كند گناه كه كس آن

 . شد خواهد بخشیده
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 شودمى گاه اينکه آن و هست مطلب يك اينجا بلى،

 آدمى نفس بر بسیار موارد از بعضى در گناه اظهار كه

 بزرگ و افسوس و تأسف با انسان و آيدمى گران

 حکم حکمش اين میکند، اظهار را آن گناه شمردن

 بما بآن تعبد كه است ذوقى امر يك ولى نیست، سابق

 اين خالف آيدمى بدست شرع از آنچه کهبل نرسیده،

 بنده كه آنجا مگر است عمل اين ترك احوط و است،

 عالمى از يا و آيد بر زشت عمل آن عالج مقام در

 نفس كمال سبب را عمل اين اينکه يا و كند استفتاء

 باشد، نداشته اشکالى میکنم گمان موارد اين در ببیند،

 ائمه از الجتعاس در مؤمنین از بعضى براى چنانکه

 آمده پیش مسئله اين علماء از بعضى از و السّالم علیهم

 بدانى بايد ولى اند،ننموده نهى عمل، اين از آنان و

 بعینه و بخصوص معاصى اظهار در تنها مطلب اين كه

 عموم بطور كارى گناه و تقصیر اظهار اما و هست،

http://www.i20.ir/


142    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 زا و بداند بسیار را گناهانش ديگران نزد آدمى باينکه

 و اكابر شیوه اين كند اندوه و تأسف اظهار آنها

 تقصیر و معصیت اهل را خود كه است دين بزرگان

 القابى بطوريکه خود، هاىنوشته در خصوصا دانندمى

 و هانوشته در مؤمن القاب از جانى و مذنب مثل

 اما و است بمردم بالنسبه اين و میباشد هايشنامه

 طلب و افسوس و تأسف راظها در پروردگار به بالنسبه

 دادن مهلت نعمت آورى ياد و بخشش و رحمت

  پوشیده و پروردگار

  76:   ص أسرارالصالة                         

 و بگناه اعتراف و اقرار بلکه او مغفرت و گناه داشتن

 و است موال با بنده مناجات وجوه اعظم از حیاء قلت

 روشنائى و انانس توبه قبول در زيادى اثر آن براى

 را خود حسنات اولیاء از كاملین و میباشد دل

 سیئات جمله از نباشد صريح كذب ايکهبگونه
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 اين بر بزرگان از جماعتى شیوه حتى و شمارند،مى

 به تعبیر خود مجاهدات و اعمال و عبادات از كه بوده

 كه اينست عمل اين وجه و مینمودند، «گناه» «وزر»

 در محقق را محتمل كه تاس اىبگونه امر عظمت

 محقق مثل را محقق غیر گاهى بلکه و سازدمى انظار

 ريسمان از گزيده مار كه است معروف دهد،مى قرار

 و نمیگزد، ريسمان كه داندمى اينکه با ترسدمى هم

 اخالق تمامیت از كه شده وارد اخبار در آنچه شايد

 پرهیزگارتر خود از را همه انسان كه اينست حسنه

 . باشد باب همین از انددب

 و عجب و غفلت مصیبت ازراجعون إلیه انا و للّه انا

 جمیع و هست ما در ايکهكرشمه و ناز و پسندى خود

 آن بر گواه ما سکنات و حركات و حاالت و احوال

 نسبت غرور و خود نفس هاىبدى و شرور از و است،

 است غرور كه میبريم شکايت باو حق، اقدس بذات
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 مغرور گونه اين او اقدس ذات به نسبت را ما كه

 كمك و نمود استمداد او از بايد تنها و ساخته

 . خواست

 كه شود صادر كسى از گناه كه اينست ديگر عامل

 به كه مردم از بعضى و علماء مثل دارد پیشوائى سمت

 هااين صغیره گناه زيرا اند،شده معروف تقوى و قدس

 گناهان مرتکب مردم از عوام كه شود سبب بسا چه

 گناه ارتکاب كه است صورتى در اين و گردند كبیره

 قبح بنفسه علم خود چه گر باشد، مردم ديد معرض در

  میکند افزون وجوه بعضى از را مخالفت

  77:   ص أسرارالصالة                         

 جهت همان شده توجه بدان اينجا در آنچه ولى

 يکى دارد وظیفه دو عالم لذا و است، باو عوام اقتداء

 را آن شد مبتال بگناه اگر اينکه ديگر و گناه ترك

 . بدارد پوشیده

http://www.i20.ir/


145    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 انجام است مؤثر گناهان آثار محو در كه عواملى از

 است گناه ارتکاب از پس نیك كارهاى و حسنات

 مؤثرتر همه از و صدقات، و گريه و خوف، بخصوص

 لآ و محمد محبت بخصوص خدا راه در محبت

 شیعیان محبت آن از پس و آله و علیه اللّه صلّى محمد

 . است بزرگواران آن موالیان و

 از خدا نشود متوسل هم هاوسیله باين اگر مؤمن و

 را او اينکه مثل آمرزدمى را گناهانش ديگر راههاى

 گرفتار مصیبتهائى به جاهش و مال و اهل و جان در

 . دهدمى قرار گناهانش كفاره را آن و سازدمى

 ذات كه رسیده قدسى احاديث از بعضى در چنانکه

 : فرمايدمى حق اقدس

 اگر امنساخته امید نا رحمتم از هم را معصیتم اهل

 من شوند بیمار اگر و هستم آنها حبیب من بمیرند

 را آنها بالهها و بمصیبتها نکنند توبه اگر و آنهايم طبیب
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 گرفتارى هر كه رسیده باب همین در و. سازم گرفتار

 يا و سر، درد حتى آيدمى انسان بسراغ كه ناراحتى و

 بنابر هست، گناهانش اثر بخورد، بسنگ كه انسان پاى

 و است رحمت مؤمن براى اشهمه هم بالها اين

 در چنانکه كند استقبال آنها از او كه است سزاوار

 از يکى به خطاب حق اقدس ذات كه است روايات

 آورد روى بتو فقر كه ديدى گاه هر فرمود خود انبیاء

 ثروت ديدى كه آنگاه و صالحان، شعار به مرحبا بگو

 خواسته خدا كه است گناهى اين بگو گشته متوجهت

 و بالها بیان اين با و سازد، گرفتار عقوبتش به مرا زود

  براى دنیا مصائب

  78:   ص أسرارالصالة                         

 چنانکه هم است او نعمتهاى از خدا صالح بندگان

 . است عقوبتها از آنها براى جهتى از دنیائى نعمتهاى
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 توبه، به دستیابى براى دواء و گناه، بر اصرار عالج اما و

 از است عبارت آن و دارد آن اسباب تحصیل به نیاز

 بداند باينستکه علم اما عمل، با مجاهدت و ذكر و علم

 است آخرت سراى آن است پايدارتر و بهتر آنچه كه

 دنیا در او براى بزرگ بس شقاوتى موجب گناهان و

 اين از را انسان كه آنچه و بود خواهد آخرت و

 حق حضرت محبت و میبخشد نجات عظمى شقاوت

 ذو حضرت بجوار را آدمى و میکند كسب را تعالى

 اللّه لقاء لذت و است توبه میرساند او لقاء و الجالل

 گوشى نه و ديده مىشچ نه كه است لذتى همان

 . است نموده خطور احدى قلب به نه و شنیده

 نفعى غفلت با علم كه دانست بايد بگذريم اينکه از

 و شود متذكر انسان اينکه مگر ندارد آدمى بحال

 تحول و تغییر در فکر آن كه اينست نافع فکر عالمت

 كه سوئى عواقب در و بگذارد اثر آدمى احوال
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 دنیائى زودرس منافع در روى هزياد و تفريط بخاطر

 اگر مثال دارد، وا بتفکر را او هست انتظارش در

 او براى ناسزا اين كه بداند بايد گفته ناسزائى بمؤمنى

 كه عذابى داشت خواهد بدنبال عذابى آخرت در

 تنها علم اين و نیست دنیائى هاىعذاب با قیاس قابل

 ذكر هنکاي مگر داشت نخواهد اىفايده آن از غفلت با

 نمیتواند هم ذكر و باشد داشته بدنبال آورى ياد و

 و آورى ياد اين اينکه مگر باشد داشته زيادى فايده

 در كه شوم سرانجام آن و عاقبت سوء آن تذكر

 حالش در اينکه تا گردد دائمى هست انتظارش

 در سلطانى به اگر اينکه مثل آورد بوجود تغییرى

  گفته ناسزائى غیابش

  79:   ص أسرارالصالة                         

 او سلطان و رسیده سلطان به ماجرا اين بفهمد و باشد

 حالش كسى چنین نمايد، احضار عقوبت براى را
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 سلطان كه است اين فکر در مدام بود؟ خواهد چگونه

 او انتظار در مجازاتى چه و آورد خواهد چه او سر بر

 است اندوه و غم در دائما كسى چنین چگونه و است

 را مجازات صحنه گاه هر و میکند مالمت را خود و

 او كه دهد دستور جالدان به سلطان كه آورد بخاطر

 حزن چگونه كشند بیرون كام از را زبانش و بگیرند را

 نیست عالم در عقوبتى و شود،مى افزون اندوهش و

 تصور از و میبیند آماده را آن خود براى او اينکه مگر

 كه شده ديده گاه حتى میشود متألم و میکشد درد آن

 تلف عقوبت تحمل از قبل ترس شدت از جانى شخص

 كه است لذا و است، شده ديوانه اينکه يا و شده

 خود از كه شودمى گاه صحیح كامل فکر اندگفته

 اثر قلب در انديشدمى آن درباره انسان كه آنچه

 . دارد بیشترى
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 آخرت امر بزرگى و تعظم در انسان گاه هر خالصه و

 و بهجت و آن اقسام و انواع با بهشت لذات و بینديشد

 حسرت طرف آن از و كند، تصور را كرامتش و سرور

 عذاب رنج و درد و الم و ها،اين از شدن محروم

 آورد نظر در خود نفس بر را آن وقوع و آخرت

 میگذارد بجاى اثرى محاله ال انديشیدن و تفکر همین

 براى و بود خواهد مؤثر اشتوبه تکمیل رد اثر آن كه

 و مرگ درباره فکر هستند راه ابتداى در كسانیکه

 رنج و درد و حرارت و ناراحتى و آن سکرات و شدت

 آن در آدمى حسرت و بدن، از روح مفارقت هنگام

 و بسته دل بآنها كه آنچه جمیع از او جدائى و حال

 قبر تاريکى و وحشت و گرفته انس آنها با كسانیکه همه

 عرب شاعر است مؤثر بسیار گور در آدمى غربت و

 : میگويد

  80:   ص أسرارالصالة                         
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 عن            البال و القبر و الموت هول ذكر فی و         

 آورى ياد در و: زاجرترجمه للمرء اللّذّات و اللّهو

 رگو در بدن پوسیدن و قبر و مرگ هراس و هول

 لذات و لعب و لهو از را آدمى كه است نهفته عاملى

 . داردمى باز دنیائى

 هنگام كه ديدم را مستمعین از بعضى خود من و

 روز چند ظرف مردگان، و مرگ احوال در مذاكره

 كرد پیدا نیاز بمعالجه بنحويکه داد دست از را عقلش

 مرگ درباره فکر و مجلس آن در حضور از را او لذا و

 و خدا رحمت در كه دادم دستور و ودممن منع

 و بینديشد او بخشش و عفو درياى كرانگىبى

 كه آنچه لذت و صالحان، مرگ مورد در اخباريکه

 به آنها كه شوقى و اندرسیده بآن مرگ با خدا اولیاء

 از را اندداشته او كرامات و الجالل ذو حضرت لقاء
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 بهبودى است آن در كه حالى آن از تا بگذراند، نظر

 . كند حاصل

 ذكر كه ترتیب بدين اگر آدمى آنکه كالم خالصه و

 كه اثرى كمترين بینديشد خود احوال عواقب در شد

. است گناهان از او بريدن داشت، خواهد او وجود در

 نمیگذارد اثرى چنین مردم اكثر در میبینیم اينکه اما و

 غافل قبر و مرگ ياد از آنها كه است خاطر بدان

 را مرگ و شوند اىعارضه دچار هم اگر و هستند

 ديگرى بامر مرگ ياد از را خود فورا آورند بخاطر

 . میسازند مشغول

 سر خود بگور مرتب بلکه نبودند چنین بزرگان ولى

 كه بآنچه را خود و خوابیدندمى آن در و زدندمى

 تا ساختندمى مخاطب شوندمى خطاب گور در اشقیاء

  اسباب تهیه بدون آنها كه دشو اين مانع عمل اين

 81:   ص أسرارالصالة                         
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 از بعضى شیوه و شوند، وارد منزل باين آخرت سفر

 و بود ساخته آماده قبرى خود براى كه بود اين آنها

 كه را شريفه آيه اين بعد خوابیدمى آن در و آمدمى

 دمینمو تالوت است مرگ از پس آدمیان، حال زبان

 : میگفت و

 خدايا100 - 99: 23 «صالِحا اعْمَلُ لَعَلِّىْ ارْجِعُونِ رَبّ»

 و نیك كارهايم ديگر كه است امید برگردان مرا

 . باشد پسنديده

 تو پروردگارت برخیز فالنى: میگفت بخود خطاب بعد

 گمار همت صالح اعمال انجام در پس برگرداند را

 بازگشت ىزوآر چه هر كه بیايد روزى اينکه از قبل

 كوشش و جديت با و. نیابى دست بدان كنى بدنیا

 . پرداختمى عبادت به بیشتر

 زيادى آتش مازندرانى اشرفى عالمه كه امشنیده و

 ريسمانى به را او كه میداد دستور و افروختبرمى
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 را دنیا آتش رنج و درد و كشند آتش بسوى و ببندند

 . چشاندمى بخود

 حکايت اندشده مشرف المقدس بیت به كسانیکه از و

 كتف از را زنجیرها كه هستند آنجا در عبادى كه شده

 آن و اندساخته خارج خود پشت از و داده عبور خود

 . دارند اشتغال عبادت به و بسته ستون به را

 او در مسائل، اين در تفکر كه بخواهد آدمى اگر و

 تراسک مثال كند مبالغه راه اين در بايد بگذارد تأثیر

 خود براى را گور در بدن پوسیدگى و قبر و مرگ

 چشم با و ببیند را صورتش فعلى طراوت و كند، تصور

 را زيبا چهره اين قبر چگونه كه بنگرد قبرش در خیال

 و شده جارى هاگونه بر چشم هاىحدقه ساخته زشت

  سوراخ سوراخ بدن گوشتهاى

  82:   ص أسرارالصالة                         
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 و زشت چهره اين آنچنان پوسیده، موهايش گشته،

 میکند وحشت آن مشاهده از آدمى كه گرديده كريه

 ناگهان و مفاجات بعد و شود،مى منزجر اىبیننده هر و

 كسانى بسیار چه آورد، بخاطر را مرض و مرگ رسیدن

 آنها جنازه صبح و رفتند بستر به سالم و صحیح شب كه

 بخواب سالم شب كسانیکه بسا چه و شد برداشته بستر از

 هر بیماريکه بسا چه و برخواستند بیمار صبح و رفتند

 میکشد درد بهبودى بامید و پردازدمى بمعالجه چه

 دوستان از جدائى و فراق و شودمى نزديکتر بمرگ

 فرزندانش حتى كه آنجا تا میکند مشاهده نزديکتر را

 و ردمیگی قرار حالتى در و شودمى فراموشش هم

 ياراى را زبان كه شودمى عارض او بر ترسى و وحشت

 گرفتار ناخوشايندى وضع چنان به و نیست آن گفتن

 از ديده شرايطى در و نیست ممکن بیانش كه شود

 چیز همه و جا همه از دستش كه میبندد فرو جهان
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 میتوانند نه اندگرفته او گرد كه آنان و است كوتاه

 از آيدمى سرش بر كه را آنچه نه و رسانند او به نفعى

 . سازند دور او

 بمنزله انسانى جامعه كه بداند بايد ما از يك هر

 ويرانى و خرابى بآهنگ آن ساربان كه است كاروانى

 بمرگ را آنان منادى و میراند را اشترانش دنیا اين

 . میخواند فرا

 روز هر كه است مکار شکنى پیمان دنیا كه باشید آگاه

 بقتل را اهلى شبى هر در و گیرد خود براى شوئى

 چه و سازد پريشان را جمعى ساعتى هر در و رساند

 بستند دل دنیا باين كه بودند پیشینیان از كسانى بسیار

 را آنها همه ولى پرداختند بآن مباهات و فخر به و

 آنکه كجاست ساخت، دوزخشان روانه و كوبید درهم

 حراست و ظحف در و كرد جمع را دنیا ثروت و مال
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 ورزيد، بخل خدا راه در انفاق از و كوشید بسیار آنها

  آنکه كجاست

  83:   ص أسرارالصالة                         

 باال منبرها بر و آورد گرد لشگرها و نمود هامستى

 برد، باال قصرها و ساخت، هاخانه آنکه كجاست رفت،

 شیب روزى چند هااين همه آورد گرد را مردمان و

 فرو خود كام در را آنها مرگ نهنگ عاقبت و نبود

 . برد

 در تفکر همین معاصى از شدن دور و بريدن براى و

 كفايت را تو نابکار افراد و صالح مردمان مرگ كیفیت

 سزاوار شد موفق توبه انجام به اىبنده اگر و میکند

 از كه آنچه هر و كند تهیه دفترى خود براى كه است

 میشود او متوجه فرائض ساير و عبادات از خدا حقوق

 آن در كند اجتناب آن از میبايست كه را آنچه و

 . بنويسد
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 حقوق ساير و آبرو و مال از را مردم حقوق چنین هم

 يك هر براى بعد كند، ثبت شودمى باو مربوط كه آنها

 چشم و گوش و قلب از خود بدن جوارح و اعضاء از

 اعضاء، ساير و شکم و پا و دست و شامه و ذائقه و زبان و

 و نماز از را طاعات اقسام بعد سازد، مشخص اىصفحه

 از نهى و بمعروف امر و حج و روزه و خمس و زكات

 سالم جواب و كفارات و نذر و سوگند و عهد و منکر

 به «اللّه - يرحمك» گفتن حتى تحیتها همه بلکه

 نمیکند، غفلت صلوات و حمد از و میکند عطسه كسیکه

 حقوق اداء و مادر و پدر به نیکى و بر و ارحام - صله و

 خدا كه آمده حديث در و است بسیار كه برادران

 نشده پرستیده مؤمن حق اداء از برتر و افضل بچیزى

 نفقه و آنها حقوق ساير و مملوك و زوجه نفقه و است،

 او و هستند تهیدست آنها اگر نزديکانش خرجى و

 تقدير و گرفته، اختیار در كه حیواناتى نفقه و ثروتمند
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 ضرر رفع و حالل، طلب و بخل و اسراف بدون معیشت

 در وقوع از ترس صورت در ازدواج و مال و نفس از

 در شده گفته و گفتار در راستى و آن بدون حرام

  نیك به امانت اداء و نیز، كردار

  84:   ص أسرارالصالة                         

 صرف و وعده، و بعهد وفاء و جراف و مؤمن و بد و

 آفريده آن براى كه مواردى آن در خدا نعمتهاى

 بلکه و آن استماع و عزائم تالوت هنگام سجده و شده

 اما و است، عینى واجبات از هااين همه نیز، آن سماع

 منکر از نهى و بمعروف امر و جهاد مثل كفائى واجبات

 وسیله و هااين به جامعه نیاز صورت در قضاء و فتوا و

 نمودن فراهم است بهالكت مشرف كه را كسى نجات

 قدرت صورت در طلبدمى رسى فرياد كه را كسى و

 توانائى كه كس آن بر گرسنگان اطعام و گفتن، پاسخ

 نکند كفايت را آن واجبه صدقات صورتیکه در دارد
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 اال و او، بر آن تعین عدم صورت در شهادات تحمل و

 همچنین بود، خواهد عینى جباو صورت اين در كه

 ديگر، واليتهاى ساير و دفن، و غسل و مردگان تجهیز

 . میباشد نوع، براى بقاء ضروريات ابقاء و

 عینى يا نیز آن كه كند تأمل قلبى طاعات در سپس

 معرفت قلبى، عینى واجبات جمله از كفائى، يا و است

 احکام معرفت و اجمال بطور لو و واجبه حقه عقايد

 و عمل هنگام در مجتهدى از تقلید به لو و عىشر

 و صبر و شکر و توبه و اعمال آفات و اخالق معرفت

 اعمال از هااين غیر و اخالص و نیت و رجاء و خوف

 . است واجب مکلف هر بر كه قلبى

 به آشنائى و معرفت قلبى، كفائى واجبات جمله از و

 و دين در بدعت آورندگان پديد براى كالم علم

 كس هر بر آنچه از زيادتر شرعى احکام ترفمع

 . است عینى واجب
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 زيرا بپردازد گناهان و معاصى درباره تفکر به سپس

 كه است گناهانى قسم يك است قسم چند بر گناهان

 يك و زنا، و خمر شرب مثل گشته حرام شرع اصل در

  شدن فربه بخاطر خوردن مثل است نیت و بقصد قسم

  85:   ص أسرارالصالة                         

 ديگر قسم بمعصیت، كمك راه در فروش و خريد و

 دل معاصى قسم يك و بدن، اعضاى و جوارح معاصى

 در و صغیره، يا و است كبیره يا هااين از يك هر و

 اختالف فتاوا در هم و روايات در هم كبیره گناه تعیین

 . است زيادى

 اكثر از متقى ساننا كه بوده اين ابهام اين علت شايد و

 كه رسیده »«صحیح حديث در و كند، پرهیز گناهان

 آتش وعده خدا كه است گناهى از عبارت كبیره گناه

 از كس هر كه آمده باب همان در و است، داده بآن

 كند اجتناب شده داده آن بر آتش وعده كه آنچه
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 باز و باشد، مؤمن اگر شد خواهد بخشیده گناهانش

 شده دانسته تا هفت گناهان شماره ديگر روايتى در

 و ربا، خوردن و والدين، عاق و بحرام، نفس قتل كه

 پاك زنان به زنا نسبت و برگشتن، بباديه هجرت از پس

 و باشد، جنگ از فرار و يتیم، مال اكل و دادن دامن

 هفت على كتاب در كبائر كه آمده حسن حديث در

 و ين،والد عاق و نفس، قتل و بخدا، كفر است، تا

 روى از يتیم مال خوردن و بینه از بعد ربا خوردن

 امام و. هجرت از بعد تعرب و جنگ، از فرار و ظلم

 را آن نوشت مأمون براى ايکهنامه در السّالم علیه رضا

 صغاير بر اصرار آخرينش كه دانسته عدد پنج و سى

 . است

 است بسیار نیز آنها كه بنگر محرمات اصناف در بعد

 جوارح معاصى قسم يك و است قلب اصىعم قسم يك

 هرگاه حسد از توانمى قلب معاصى از بدن، اعضاء و
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 درباره سوء نیت و كینه، و سازد، ظاهر را آن انسان

 غیر در بمسلمانان نسبت ظن سوء و داشتن، مؤمن

 محبت شده گفته و خدا، دشمنان محبت و آن، محل

  و رياست، و جاه حب و دنیا،

  86:   ص أسرارالصالة                         

 قضاء بر و حد، از بیش حرص و كبر، و ريا، و عجب

 فرا و نفاق، و تکلیف، از غفلت و شدن، خشمگین الهى

 براى سحر و كهانت مثل است حرام كه علومى گیرى

 و خدا، مکر از شدن ايمن و ترس، و بخل و بآن، عمل

 نام توانمى جهل، و حق، رحمت و روح از ناامیدى

 بعضى چه گر است، قلب معاصى از هااين همه و برد

 در داخل و نیست محرمات يا و كبائر جزء آنها از

 بجوارح مربوط كه معاصى و هست، مکروهات

 و كبیره گناهان از بحث در كبائريکه مثل شود،مى

 در اينکه از جلوگیرى و بدعت، و داشتیم، بیان صغیره
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 و آن ويرانى در ششكو و شود، برده خدا نام مساجد

 رشوه، و حق، كتمان و معصیتى هر در كوشش و سعى

 و آنجا، از خروج از تمکن با كفر بالد در توقف و

 و آله، و علیه اللّه صلّى رسول با دشمنى و مخالفت

 هر و دعاء از استکبار و مؤمنین، راه غیر از متابعت

 تکذيب و حقايق، تحريف و راهزنى، و ديگر، عبادت

 آله و علیه اللّه صلّى پیامبر آزار و اذيت و ا،دخ آيات

 حیوانات آزار و اذيت بلکه بآنها اهانت و مؤمنین و

 آيات از گردانیدن روى و اعراض و شارع، اذن بدون

 بلکه و جهاد، از تخلف و آن، دانستن باطل و خدا

 در مساجد در نشستن و دفاع، اقسام از بعضى از تخلف

 و الحرام مسجد از تنگذش و حیض، و جنابت حال

 و ابريشم، لباس پوشیدن و حالت، اين با النبى مسجد

 جنگ حال در آنچه جز مردان، براى طال به زينت

 طال ظروف در آشامیدن و خوردن و شده، داده اجازه
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 آالت ساختن و ظروفى، چنین اين تهیه بلکه نقره و

 احوط و روح، صاحب موجودات تصوير و قمار، و لهو

 براى خانه ساختن و است، صورتها اين نداشت ترك

 است، نیاز مورد كه آنچه بر زياده شهرت و نمائى خود

 مباهات و همسايگان به فروختن فخر براى بلکه

  شمردن خوار و ببرادران،

  87:   ص أسرارالصالة                         

 بندى شرط و قمار، و صورت، تراشیدن و مسلمان، فقیر

 در چیزى سرودن و شده استثناء ديکهموار غیر در

 او بر كه معین زنى بنام سرائى غزل و مؤمن، هجاء

 نوحه و احوط، بنابر اىبچه پسر بنام يا و نیست، حالل

 لهو آهنگ با آواز و غناء و آن، استماع و بباطل سرائى

 بدون زن دو مباشرت و مساحقه، و قیادت و انگیز،

 كه را آنچه زن اينکه و باشد، آنها بین اىجامه اينکه

 بیان ديگران براى گذشته همسرش او بین خلوت در
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 خروج و خود، شوهر غیر براى زن آرايى خود و كند

 بد، قصد با اجنبى به نگاه و شوهر، اجازه بدون خانه از

 دادن دست و مسافحه و زيبا، بچه پسر به مرد نگاه حتى

 عورت هب مرد نگاه و آنها، با التزام و نامحرم، زن با

 بدرون نگاه و ديگر، زن عورت به زن و مسلمانش برادر

 سفره آن سر بر ايکهسفره بر نشستن و ديگران، خانه

 آله و علیه اللّه صلّى پیامبر كه میشود نوشیده شراب

 انگورش آنکه و نموده غرس را درختش آنکه و شراب

 آنکه و بفروشد آنکه و بیاشامد كه كس آن و فشرده را

 را آن آنکه و كند ارتزاق آن پول از کهنآ و بخرد

 لعنت را همه شود حمل او بر آنچه و آنکه و كند حمل

 و كاتب و موكل و ربا خورنده چنین هم فرموده،

 المؤمنین امیر از و است، نموده لعنت را آن شاهد

 : فرمود كه رسیده السّالم علیه على
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 و ر،شاع يا و( بگیر يك ده) عشار اينکه، از باش حذر بر

 . باشى طبل و طنبور صاحب يا و شرطه يا

 براى كلى بطور است غیب از اخبار معاصى جمله از و

 يا كهانت يا تنجیم به خواه نبى، وصى يا و نبى غیر

 حديث در كه باشد ديگر وسیله هر يا و رمل يا قیافه

 آنچه مگر باشید حذر بر نجوم گیرى فرا از كه است

 كه زيرا میکنید پیدا هرا خشکى و دريا در بدان كه

  به را آدمى نجوم

  88:   ص أسرارالصالة                         

 كاهن و است، كاهن مثل منجم و میکشاند، كهانت

 و است آتش در كافر و كافر مثل ساحر و ساحر مثل

 يا و كند كهانت كس هر كه آمده ديگر حديث در

 محمد دين از جويد استمداد او از و رود كاهنى پیش

 . است جسته برائت آله و علیه اللّه صلّى
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 از عبارت سحر و است شعبده و سحر معاصى از ديگر

 است هااين امثال و دعاها و هاقسم يا نوشته يا سخن

 از كه میشود ديگرى متوجه ضررى آن بواسطه كه

 ايجاد و بهمسرش، نسبت را مرد بستن میتوان جمله

 فرود و جن و کهئمال استخدام و آنها، میان دشمنى

 غش كسیکه عالج و پنهانیها كشف در شیاطین آوردن

 كودك بدن در را آنها يا و شیاطین، استحضار و نموده

 فرا كار، اين با پنهانیها كشف و آوردن، در زنى يا و

 اين از كسب و است هااين شبیه آنچه و هااين گیرى

 ارف را علوم اين خاطر بدين اينکه مگر است، حرام راه

 نبوت ادعاى خواست اعمال اين با كسى اگر كه گیرد

 حل چنین هم سازد، رسوا را او بفريبد را مردم و كند

 سحر حل خبر در و است جايز مطلقا يا و قرآن با سحر

 . است شده نهى بستن و عقد از و شده دانسته جايز
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 و حمیت و خدا، غیر براى غضب معاصى جمله از و

 راه تکبر با و تجبر، و تکبر و آن، اعمال با عصبیت

 گفتن، ناسزا و فحش و فروختن، فخر بديگران و رفتن،

 - سخن و كردن، خودنمائى و ستودن، را خود و

 زشتیها و فواحش اشاعه و دادن، فرا بآن گوش و چینى

 و بهتان و آنها، عیوب تجسس و مؤمنین، میان در

 و مکر و استحقاق، بدون طعن و لعن و سب و سعايت،

 موارديکه در مگر فريبکارى، و غش و غدر و ،يبفر

 آنچه خوردن و غیر مال بردن و غصب و شده استثنا

  بلکه دانسته حرام شارع كه را

  89:   ص أسرارالصالة                         

 و است حرام آنها در تصرف اموريکه در تصرف مطلق

 هر و جفاء و قساوت و ظلم و مسلمانان حقوق بردن

 نهى آن از آله و علیه اللّه صلّى رسول و خدا كه هآنچ
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 كمك و بیکباره، نبوى سنن و آداب ترك و نموده

 . میباشد گناه و كفر و بظالمین

 گاه هر انسان و است معاصى و طاعات اصول اين

 نمايد تأمل و بنگرد هااين در میبايست كند توبه اراده

 اين از يك هر بعد بگذراند نظر از را يکى يکى و

 براى و كند تقسیم بدن جوارح و اعضاء به را اصول

 در را عضو بآن مربوط محرمات و واجبات عضوى هر

 و نمايد رسم جدول دو صفحه در و بنويسد، اىصفحه

 اوقات بعد بکشد، ديگر جدول دو جدول هر زير در

 بررسى بتفصیل توبه زمان تا بلوغ هنگام از را عمرش

 شده فوت او از واجبى تدم اين در آيا ببیند و كند

 يك هر بوده چنین اگر و گشته مبتال حرامى بعمل يا و

 اين آيا ببیند بعد بنويسد، آن به مخصوص ستون در را

 حرامیکه عمل اين يا و شده فوت او از كه واجبى

 هر باز و الناس، حق يا بوده اللّه حق از گشته مرتکب
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 ىآنهاي بعد و كند ثبت مخصوص جدول در را كدام

 يا قضاء آن براى آيا ببیند بوده الهى حقوق از كه را

 در بعد كند، قید هم را اين و خیر يا هست اىكفاره

 آيا ببیند و بنگرد میشود مربوط مردم بحقوق اموريکه

 نیك اعمال هديه و استغفار جز يا است ممکن آنها اداء

 خود جاى در هم را اين ندارد ديگرى راه آنها، براى

 كودكى در را آنچه و بپردازد بجستجو بعد و كند ثبت

 جداگانه صفحه در نموده، تصرف مردم اموال در

 گردن بر ذمى يا مسلمان از مالى ضمانت اگر و بنويسد

 حقوق از اشذمه رهائى به و نمايد قید است او

 . گمارد همت ديگران

  90:   ص أسرارالصالة                         

 خلوتى بمکان و كند توبه غسل ورام اين انجام از پس

 از اقبال در طاووس ابن سید كه را آنچه ابتدا و رود

 داشته بیان تائب براى آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول
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 نشیند خاكستر بر اگر و رود سجده به سپس دهد انجام

 و بخواند حسنايش باسماء را خدا و است سزاوارتر

 آن و آورد زبان بر پروردگار جمالیه هاىنام از بسیار

 مرتبه، هفت تا كند، ختم الراحمین ارحم يا بگفتن را

 ممکن كه آنجا تا و كند اعتراف خود گناهان به سپس

 قدر اين باو خدا اينکه از سپس بشمارد، را آنها است

 را خدا گشوده او بروى را توبه باب و داده مهلت

 و آله و علیه اللّه صلّى محمد بر و گويد سپاس و حمد

 آن از پس كند مبالغه امر اين در و فرستد درود او آل

 بندگان جمیع و اللّه مالئکه و پیامبران و انبیاء همه بر

 و فرج براى و فرستد، درود مؤمنان همه و خدا صالح

 صاحب حضرت زمانش امام يارى و نصر و عافیت

 سرش آن از پس كند دعا فداه العالمین ارواح الزمان

 بغلطد خاك در و بپاشد سرش بر خاك و كند برهنه را

 استغفار در و بگريد داده دست از فرزند زن چون و
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 جواب آنکه اى بگويد و نمايد اصرار و الحاح

 مرا دادى باشد ابلیس كه را اتآفريده تريندشمن

 موفق مرا آن اتمام در و ده جواب امتوبه قبول در

 هر كه توئى و است تو بدست تماما خیر كه چرا بدار

 و العفو كريم يا بگويد سپس میکنى، بخواهى چه

 بر سازىمى بدل نیکى به را بديها آنکه اى بگويد

 چندان بدو مرا گناهان و فرست درود او آل و محمد

 را فرعون سحره آنکه اى فرما، مبدل حسنات از آن

 بپذير، مرا و فرست درود او آل و محمد بر پذيرفتى

 اىپذيرفته مرا مثل من از پیش اگر بارالها بگويد بعد

 بپذير، مرا پذيرفتى را سحره آنکه اى بپذير هم مرا

 مرا االن پس اىنپذيرفته مرا مثل بحال تا اگر بارالها

 درياى از ديگرى ظهور اين و بپذير مرا امثال و

 چرا نبوده، وجود در بحال تا كه باشد رحمتت بیکران

  من و میگیرد، فرا را چیز هر تو رحمت كه
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 91:   ص أسرارالصالة                         

 اى ساز مندبهره رحمتت از مرا پس هستم چیزى

 تکرار بار سه را جمالت اين و مهربانان، ترينمهربان

 : گفتن و صلوات با را آن مرتبه هر و كند

 . العظیم العلى باللّه اال قوة ال و حول ال اللّه شاء ما

 گرد ديگر آينده در كه بگیرد تصمیم سپس كند ختم

 بکامل و طلبد يارى باره اين در خدا از و نگردد گناه

 و بپردازد گذشت ذكرش كه آنگونه توبه ساختن

 وفاء در و باشد خوشبین اشتوبه بقبول نسبت

 را گناهى احیانا اگر و كند مراقبت پیوسته اشبتوبه

 امیدوارى و رجاء اخبار و كند توبه دوباره شد مرتکب

 خدا رحمت از و آورد نظر در را پروردگار برحمت

 بنده كه دام ما كه نگردد، مأيوس مجدد توبه قبول و

 نمیکند منع مغفرتش از را او خدا نشده خسته توبه از

 گناهش چه هر و است، مهربان و پذير توبه بسیار او كه
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 مغفرت طلب در كه میبايست است بزرگتر و بیشتر

 آدم پدرش توبه و باشد داشته بیشترى اصرار و الحاح

 دويست شده روايت آنچه بر بنا كه بیاورد بخاطر را

 . گريست سال

 چهل كه آورد نظر در را السّالم علیه پیامبر داود توبه يا

 و پیشانى بطوريکه نداشت بر سجده از سر روز

 روئید گیاه چشمانش اشك از و شد جراحت زانوانش

 شدت از كه هآنگا سوزانید، درون بآتش را گیاه آن و

 بیابان در باز هم اشتوبه از پس میکشید، آه حزن

 گناهانش بر و نمودمى نوحه خود نفس بر و میرفت

 قصد داود گاه هر كه شده روايت و میريخت اشك

 میان در كه دادمى دستور سلیمان داشت را كار اين

 بر را داود نوحه دارد میل كس هر كه كنند ندا مردم

 جمع او گرد و میآمدند، مردم يدبیا بشنود خويشتن

 ثناء به ابتدا او میشدند جمع وحوش و انسان از زيادى
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 را دوزخ و بهشت سپس. پرداختمى حق اقدس ذات

  سپس و نمودمى ياد

  92:   ص أسرارالصالة                         

 به شروع آنگاه میگفت سخن قیامت هراس و هول از

 و مردم از بنحويکه مودنمى خود نفس بر كردن نوحه

 میگفت سلیمان سپس مردندمى زيادى جمع وحوش

 بدعا شروع او و پاشیدى هم از را مستمعین پدر اى

 اى كه آوردمى بر فرياد عباد از يکى بین اين در نمود

 كه آمدى بر خدايت از جزاء طلب در زود چه داود

 تختى سلیمان میرفت، حال از و افتادمى داود

 میان در و میبرد بخانه حال بهمان را او و آوردمى

 با آشنائى او از كس هر كه میکرد ندا منادى مردم

 كسانیکه كه ببرد را او جنازه بیاورد تختى بوده داود

 زن است، كشته را آنها جهنم و بهشت ياد بودند او با

 را او كسیکه اى میگفت و میبرد را آشنايش و آمدمى
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 پاى از را او دوزخ از ترس كسیکه اى كشت، آتش ياد

 حضرت عظمت به و بخدا عارفان حال و آورد، در

 از گناهى خطاهايشان اينکه با بوده چنین حقتعالى

 هستند، گناه ارتکاب از معصوم آنها و نبوده، ما گناهان

 . است نبوده بیش اىاولى ترك آنها خطاى و

 بنابر كه جويد تأسى نبّاش جوان داستان بآن باز و

 ابن الرحمن عبد از مجالس از صافى تفسیر در آنچه

 : میگويد نموده روايت دوسى غیم

 وارد آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول بر معاذ روزى

 جواب پیامبر كرد سالم و گريستمى حالیکه در شد

 گفت معاذ شد جويا را اشگريه علت و گفت، سالم

 در بر طراوت با و روى زيبا جوانى خدا رسول اى

 و میکند گريه مرده فرزند زن چون هم و دهايستا

 را او بیاور، را او فرمود حضرت. طلبدمى ورود اجازه

 جوان اى فرمود و داد جواب پیامبر كرد سالم آورد،
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 در نگريم چگونه گفت جوان چیست، تو گريه علت

 بیکى مرا خدا اگر كه امشده مرتکب گناهانى حالیکه

  گشت خواهم آتش طعمه كند خواست باز آنها از

  93:   ص رارالصالة                        

 هیچ و رسد فرا روز آن كه است زود كه میبینم و

 آيا فرمود پیامبر ندارم، آنها بخشش و عفو به امیدى

 از میبرم پناه گفت اىشده قائل شريکى خدا براى

 بحرام آيا فرمود شوم، قائل شريك خدايم براى اينکه

 اگر فرمود پیامبر. خیر گفت ىاكشته را مؤمنى

 ريگها و درياها و زمین هفت سنگینى باندازه گناهانت

 خدا باشد است آنها در هاآفريده از آنچه و درختان و

 و بیشتر هااين همه از من گناه گفت جوان آمرزدمى

 هاآسمان مثل گناهانت اگر فرمود، پیامبر است بزرگتر

 آمرزدمى خدا باشد كرسى و عرش و ستارگان و

 نگاهى پیامبر. است بزرگتر هم هااين از گفت جوان
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 جوان اى تو بر واى فرمود و نموده باو آلود غضب

 به جوان تو، پروردگار يا است بزرگتر تو گناهان آيا

 هیچ من خداى است منزه گفت و افتاد زمین بر رو

 از من پروردگار نیست، بزرگتر من پروردگار از چیز

 خدا رسول خدا، پیامبر اى است ربزرگت بزرگى هر

 آمرزد؟مى بزرگ خداى جز را بزرگ گناه آيا فرمود

 ساكت سپس و خدا، رسول اى بخدا نه گفت جوان

 گناهانت از يکى شودمى آيا فرمود خدا رسول شد،

 نبش كه بود سال هفت من. بلى گفت بگوئى، برايم را

 و ساختممى خارج گور از را مردگان و میکردم قبر

 مرد انصار از دخترى اينکه تا میگرفتم بر را آنها نفك

 را قبر و آمدم شد شب چون سپردند بخاك را او

 عريان را او و برگرفتم بود او بر كفن از آنچه و شکافته

 به شروع شیطان گشتم، باز و كرده رها قبر لب بر

 نمود زيبا من چشم در را دخترك آن و نمود وسوسه
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 ساخت مجسم نظرم در را وا بدن فربهى و سفیدى و

 دوباره اينکه تا نداشت بر دست وسوسه اين از و

 او عمل از پس و شدم بستر هم دختر آن با و بازگشتم

 مکان آن از هنوز بازگشتم و گذاشته حال بهمان را

  از كه بودم نشده دور

  94:   ص أسرارالصالة                         

 بر واى جوان اى میگويد كه شنیدم آوازى سر پشت

 داورى تو و من بین حساب روز در كه كس آن از تو

 باز من از مرا كفن و آوردى در گور از مرا تو كند،

 ساختى رها مردگان میان عريان و برهنه مرا و گرفتى

 حاضر بايد حساب براى جنابت با كه كردى كارى و

 اين از پس من و آتش، از بجوانیت واى پس شوم،

 تو حال شنید، نخواهم را بهشت بوى مدانست كه بود

 من از شو دور فرمود پیامبر میبینى چه خدا رسول اى

 چه و بسوزم تو بآتش منهم كه ترسممى فاسق، اى

http://www.i20.ir/


181    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 باو و میکرد تکرار را جمالت اين و بآتش تو نزديکى

 چون جوان شد، دور او از جوان تا نمودمى اشاره

 خود براى ىاتوشه و زاد و آمد خود بخانه ديد چنین

 و رفت مدينه اطراف كوههاى از يکى به و برگرفت

 خود دست دو نمود تن بر پوستى شد، مشغول بعبادت

 تو بنده اين الها بار كه آورد بر فرياد و بست بگردن را

 من پروردگار اى آمده، تو بنزد بسته دست كه است

 سر من از دانىمى كه آنچه و آفريدى مرا آنکه توئى

 بخدمت پشیمانم، خود كرده از نونكا خدايا زد

 بیشتر مرا خوف و راند خود از مرا هم او رفتم پیامبرت

 سوگند سلطانت بزرگى و جاللت و باسمت را تو نمود

 را دعايم من سید نسازى ناامید را امیدم كه میدهم

 و نسازى محروم خود رحمت از مرا و ننمائى باطل

 بدين زور چهل تا داشت لب بر سخنان اين پیوسته

 را دستش روز شبانه چهل از پس گذشت، منوال
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 حاجت اگر الها بار گفت و نمود بلند آسمان بسوى

 اگر و نمودى مستجاب مرا دعاى اگر و برآوردى مرا

 كه اگر و فرما، وحى پیامبرت به بخشیدى مرا گناه

 پس كنى عقوبت مرا خواهىمى و امنشده آمرزيده

 گرفتار عقوبتى به مرا يا و بسوزاند، مرا تا بفرست آتشى

 روز رسوائى و فضیحت از و سازد هالك مرا تا نما

  مرا قیامت

  95:   ص أسرارالصالة                         

 . ده نجات

 : فرمود نازل پیامبر بر را آيات اين حق اقدس ذات

 اللّه ذكروا انفسهم ظلموا و فاحشة فعلوا اذا الذين و

 لم و اللّه اال الذنوب يغفر من و لذنوبهم فاستغفروا

 جزائهم أولئك. يعلمون هم و فعلوا ما على يصروا

 االنهار تحتها من تجرى جنات و ربهم من مغفرة
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 آل)136 - 135: 3. العالمین اجر نعم و فیها خالدين

 (. 135 - 136 عمران

 بر و دهند انجام زشتى عمل چون كسانیکه و: ترجمه

 براى و آورند ياد را خدا دارند روا ستم خويشتن

 كسى چه خدا جز و طلبند آمرزش خويش گناهان

 كه هستند كسانى آنان - بیامرزد را گناهان كه است

 آن بودن بگناه علم با شدند مرتکب كه گناهى بر

 از آمرزشى پاداششان كه اينانند. نورزند اصرار

 روان آن زير از نهرها كه بهشتهائى و است خدايشان

 نیکو چه و بود خواهند بهشتها آن در جاويد است،

 . كنندگان عمل اجر است

 براى ما بنده محمد اى كه فرمود خطاب پیامبر به و

 برود بکجا او راندى خود از را او تو آمد تو نزد توبه

 را گناهانش كه بخواهد كه از و آورد روى كه به و

 كه حالى در پیامبر آيه، اين نزول از پس بیامرزد،
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 رو و نمود تالوت را آيات اين داشت لب بر تبسمى

 را جوان آن محل كه كیست فرمود و نموده باصحاب

 محل فالن در كه امشنیده گفت معاذ دهد، نشان بما

 رسیدند، كوه بآن تا افتادند براه اصحاب و پیامبر است

 بآن چشمشان ناگهان رفتند باال كوه از او جستجوى در

 حالیکه در هايستاد صخره دو بین كه افتاد جوان

 از و شده سیاه صورتش و بسته بگردن را دستهايش

 اى میگويد و نمانده چشمانش به پلکى گريه شدت

  آفرينش تو من سید

  96:   ص أسرارالصالة                         

 كاش نمودى زيبا را امچهره و ساختى نیکو مرا

 در مرا آيا شد خواهد چه كارم عاقبت دانستممى

 خود جوار در يا و بسوزاند مرا تا افکند ىاهخو آتش

 نیکى بمن بسیار تو بارالها داد، خواهى جاى مرا

 كاش كردى عنايت بمن بسیارى نعمتهاى و نمودى
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 ببهشت آيا شد، خواهد چه من انجام سر دانستممى

 بارالها شد، خواهم رانده بآتش يا و شوممى دعوت

 از و تو واسع كرسى از و زمین و هاآسمان از گناهانم

 آيا دانستممى كاش است، بزرگتر تو عظیم عرش

 در آنها بواسطه مرا اينکه يا آمرزى،مى مرا گناهان

 اين پیوسته ساخت خواهى مفتضح و رسوا قیامت

 خود سر بر خاك كه حالى در داشت لب بر سخنان

 پرندگان و بودند گرفته را او گرد درندگان پاشید،مى

 میکردند گريه او گريه از و داشتند سايه سرش بر

 باز گردنش از را دستش دو و شد، نزديك خدا رسول

 فرمود و كرد پاك او روى و سر از را هاخاك و نمود

 هستى آتش از شدگان آزاد از تو كه تورا باد بشارت

 خود گناهان فرمود و نموده خود باصحاب رو سپس

 كه را آياتى سپس كنید، تدارك بهلول همچون را

 . داد بشارت ببهشت را او و فرمود تالوت بود شده لناز
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 میشود فهمیده ما اخبار از آنچه كه بدان. خاتمه

 مستحب اوقات جمیع در بودن طهارت با كه اينست

 باشد چنین امر اگر و علم، طالبان براى بخصوص است

 براى كه وضوئى در احتیاط براى وجهى ديگر

 میشود گرفته نماز وقت از قبل طهارت تحصیل

 باشد اين طهارت اين از او غرض چه گر بود نخواهد

 بخواند، نماز وقت رسیدن از پس طهارت اين با كه

 است امرى داشته وا وضو بگرفتن را او كه آنچه زيرا

 آنچه چه گر است، پسنديده و راجح شرع نظر از كه

  امر اين بر او داعى كه

  97:   ص أسرارالصالة                         

 اين كه اينست من گمان و. باشد قربى غیر امرى بوده

 كه میشود سبب زيرا نیست، راجح مطلق بطور احتیاط

 اين و. بخواند تیمم با را نمازش سفر در انسان اكثرا

 ترك را باشد بودن طهارت با پیوسته كه مستحب عمل
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 اين در زيادى سفارش اخبار در كه حالى در. نمايد

 از حدثى كس هر كه شده وارد هاينک مثل شده مورد

 كس آن و نموده جفا من بر نگیرد وضو و بزند سر او

 جفا من بر نخواند نماز ركعت دو و بگیرد وضو كه

 پس و بخواند را نماز ركعت دو اين كس هر و نموده

 وضو كه كس آن و نموده جفا مرا نخواند مرا آن از

 نماز سالم از پس و آورد، بجاى نماز ركعت دو و بگیرد

 جفا او بر من نگويم جواب را دعايش من و بخواند مرا

 از يکى لذا و. نیستم كار جفا خدائى من و امنموده

 جزاء خیر عنى جزاه و سره - اللّه قدس ما مشايخ

 روايت اين بمضمون عمل به مرا. المربین المعلمین

 نماز ركعت دو اين از پس میگفت و فرمودمى سفارش

 معرفت و محبت كه بخواهید خدا زا و رويد سجده به

 . فرمايد شما نصیب را خودش

  98:   ص أسرارالصالة                         
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 «وضوء وجوب موارد بیان در» فصل

 و مستحب و واجب نمازهاى براى وضو است واجب

 ترك احوط و مس و قرآن، هاىنوشته مس و طواف

 نومیمعص اسماء و خدا اسماء و قرآن ورق و جلد مس

 وضو است مستحب و است، وضو بدون قرآن نوشتن و

 ديگر اعمال يا مستحب طواف و طهارت بر بقاء براى

 در دخول و نشده، شرط آن در طهارت كه مناسك از

 دخول از قبل واجب نماز براى بودن آماده و مسجد

 خوابیدن، و حاجت، طلب و قرآن قرائت و آن، وقت

 در خود اهل بر دخول و حامله، زن با نزديکى و

 در میت ساختن داخل و میت نماز و سفر، از بازگشت

 گذشته وضويش از مدتى و داشته وضو كسیکه و قبر،

 يا و آمده اشبینى از خون وضو داشتن حال در يا و

 . است نموده قى
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 از بوسیدن براى وضو تجديد است مستحب چنین هم

 از بعد كه آنچه براى و فرج، مس و شهوت روى

 استنجا از قبل اگر يا و شودمى خارج مرد از اءاستبر

 صورتى در دندانها بن از خون خروج و گرفته وضو

 بیش خواندن و باشد داشته كراهت آن از او طبع كه

 ظلم، و غیبت و كذب و باطل، اشعار از خط چهار از

  براى وضو است مستحب چنین هم

  99:   ص أسرارالصالة                         

 دادن غسل و جنابت حال در نزديکى و خواب و لكا

 اگر دهد غسل را میتى خواهد - مى كسیکه و میت

 اگر حايض زن و كند، جماع اراده غسل از قبل

 . بگويد خدا ذكر نماز وقت در بخواهد

  100:   ص أسرارالصالة                         

 آن حکمت و غسل بیان در فصل
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 كه است همان مستحب هچ و واجب چه غسل حکمت

 گرفته بايد آن از كه عبرتى و داشتیم بیان وضو براى

 شد، بیان وضو مورد در كه است امورى همان شود

 اينست گفت بايد مطالب آن بر اضافه اينجا كه آنچه

 حقیقت باين غسل در بدن تمام شستشوى از انسان كه

 امر اين از و است كثافت بقدر تطهیر كه ببرد پى بايد

 آنچه از خود باطن و روح و قلب تطهیر در را لیفشکت

 . يابدمى در شود آنها پلیدى باعث كه

 و شود گفته اللّه بسم ابتدا كه است مستحب غسل در

 : بخواند را دعا اين آن اثناء در

 لسانى على اجر و صدرى لی اشرح و قلبى طهّر اللّهمّ

 شفاء و طهورا لی اجعله اللّهمّ علیك الثّناء و مدحتك

 .قدير ءشی كلّ على انّك نورا و

 : بگويد غسل از فراغت از پس و
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 اجعل و سعیى تقبّل و عملى - زكّ و قلبى طهّر اللّهمّ

 و التّوابین من اجعلنى اللّهمّ لی خیرا عندك ما

 .المتطّهرين من اجعلنى

 اين و رسیده زمینه اين در هم ديگرى دعاهاى و

  همانگونه دعاها

 101:   ص أسرارالصالة                         

 اصلى غرض كه است حقیقت اين گوياى بینىمى كه

 شرح و قلب طهارت ها،اين همه از ترمهم مقصود و

 صلّى خدا رسول از كه آنچه بنابر آن و است صدر

 دل در كه است نورى شده روايت آله و علیه اللّه

 عالمت و است، آن ثمره صدر شرح و شودمى افکنده

 براى شدن آماده و غرور دار اين از گیرى كناره آن

 بعضى است، همیشگى و جاودانى سراى بآن بازگشت

 معرفت نور نور، آن از مراد اندگفته تحقیق اهل از

 حقیقت آدمى كه اينست از عبارت آن و است نفس
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 نورى و است ماده و صورت از مجرد كه را خود نفس

 كه است نور همین و ببیند، است علم و زندگى داراى

 : فرمايدمى و شده اشاره بدان شعبانیه مناجات آخر در

 .عارفا لك فاكون االبهج عزّك بنور الحقنى و

 ملحق است ترفروزنده كه عزتت بنور مرا و: ترجمه

 . گردم بتو عارف تا فرما

 ببنده كه گاه هر و اند،گفته مشايخ از بعضى چنانچه

 بمعرفت وصول امکان آن بوسیله كه نفس معرفت نور

 با شد عطا میشود حاصل انسان براى حق اقدس ذات

 مردم براى كه عوالمى اين همه ملکوت نور اين

 خواهد ملکوتى انسانى و ديد خواهد است محسوس

 وارد خلود دار در او بر روحانیت غلبه بخاطر و شد

 جاويد بسراى بازگشت و انابه از مراد و گشت خواهد

 جوارح و اعضاء طهارت كه گونههمان و است، همین

 و مساجد در دخول براى انسان راه سر بر كه موانعى
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 هم درون و سرّ طهارت چنین هم میدارد بر است نماز

 عالم و طبیعت عالم كه محسوس عالم اين كه آنچه از

 انسان بازگشت موانع میکند، اقتضا را آن است ظلمانى

  جوار و زندگى سراى و السّالم دار كه الخلود دار به را

  102:   ص أسرارالصالة                         

 با و دارد،برمى میان از است تعالى حق حضرت

 میشود نزديك بخدا آدمى سراى آن در بنده دخول

 حاصل برايش معرفت شهود و كشف طريق از و

 خدا نزد كه را آنچه كه است زمان آن و شودمى

 بیند،مى است ديگران و او خود نزد آنچه از بهتر است

 . است غرور عالم عالم، اين كه يابدمى در و

 فعال ما و شده بیان مفصال فقه در غسل استحباب موارد

 بعضى كه مقدار همین مگر نیستیم، آن بیان صدد در

 و مشهد هر به ورود از عبارت كه اندداشته بیان

 كه عملى هر انجام براى و شريف، مکان و زيارتگاه
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 اگر آدمى و باشد، شودمى خدا به انسان تقرب باعث

 عیبى كند غسل محبوبیت امید به موارد گونه اين در

 زمینه اين در كه رواياتى از چنانکه داشت، نخواهد

 الشرايع علل در جمله از آيد،مى بر مطلب اين رسیده

 عید و جمعه غسل علت در السّالم علیه رضا حضرت از

 بیان عمل اين كه آمده گردي هاىغسل و فطر و قربان

 او استقبال و پروردگارش به نسبت بنده تعظیم كننده

 براى مغفرت طلب و جلیل و كريم خداوند از

 را غسل اين كه فرمايدمى كه آنجا تا است، گناهانش

 ساير بر روز اين داشتن برتر براى حق اقدس ذات

. است داده قرار عبادات و نوافل در زيادتى و روزها

 بیان ما كه است مطلبى همان گوياى روايت اين و

 انسان اگر موارد گونه اين در حال هر در و داشتیم

 آن است متعال خداى محبوب عمل اين اينکه بامید

 . داشت نخواهد اشکالى دهد انجام را
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 است الزم شد اشاره بدان گذشته در كه مراقباتى و

 براى كه ترتیبى در و شود توجه بدان هم غسل در

 گشته بیان غسل در بدن جوارح و اعضاء وىتششس

 غفلت هم ترتیب اين بیان از حتى شارع كه كند تأمل

  ننموده،

  103:   ص أسرارالصالة                         

 هر در او اينکه و الهى حکمت بعزت تأمل اين از و

 جزئیات در بمراقبت و ببرد پى دارد حکمى موردى

 كه گاه هر و دهد اهمیت بیشتر سکناتش و حركات از

 دانا حکمت وجوه از بآنچه و گمارد همت بمراقبت

 كه حکمت وجوه از را آنچه خداوند كند عمل است

 را آنکه: قرآن بقول و میدهد تعلیم باو داندنمى

 شده داده بسیار خیرى بتحقیق شده داده حکمت

 ببیند و كند تعمق دستورات اين در گاه هر و. است

 حکمت خالف مثال، سر بر غسل در پا داشتن مقدم
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 راضى داده انجام حکیم خداوند بآنچه پس است

 كه آنچه مقابل در او ناخشنودى كه میبیند و میگردد

 نقصان از است او نفس هواى خالف بر الهى احکام از

 و الهى حکمت حسن در كه اال و است او اعوجاج و

 . نیست اشکالى آن كمال

  104:   ص أسرارالصالة                         

 «حمام بیان در» فصل

 فرمود كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر از

 و آورد،مى بیاد را آتش حمام، است اىخانه نیکو چه

 كوتاهیش همه با روايت اين میبرد، را بدن چرك

 . دارد مهم مطالبى به لطیف اشاراتى

 از بر را آتش ىآور ياد السّالم علیه امام اينکه جمله از

 براى است تأديبى اين و داشته مقدم چرك بردن بین

 مقدم دنیا بر را آخرت ذكر امور همه در كه مؤمن

 و امور جمیع در هم بزرگوار آن خود شیوه و بدارد،

http://www.i20.ir/


197    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 در گاه هر آن از باالتر بلکه و بود همین احواالت

 در خدا رضاى كه میگرفت قرار امر دو انجام مقابل

 كه ديديد - مى بود، يکسان جهات یعمج از دو هر

 همان است ترشاق نفسش بر دو آن از يك كدام انجام

 همه در اينکه است ممکن نیز و نمود،مى انتخاب را

 معانى از يکى داشت - مى مقدم را خدا ذكر موارد

 نگاه چیز بهیچ: فرمود كه باشد حضرت آن سخن آن

 را خدا او با و او از بعد و او از قبل اينکه مگر نکردم

 لکن و هست آن براى هم ديگرى معانى چه گر. ديدم

 . باشد آن معانى از اىمرتبه هم اين كه ندارد منافاتى

 از كه بود تقوا اهل از يارانى و اصحاب را ما شیخ و

  آنها جمله

  105:   ص أسرارالصالة                         

 نیکو جوانى كه بود همدان شهر بزرگان از سیدى

 در او بود استقامت با و مجاهد و مراقب و سیرت
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 داشت، اشتغال نفس تزكیه و فقه بتحصیل شیخ خدمت

 رسیده شیخ بخدمت همدان از جمعى كه روزى

 در كه داشتند شکايت سید برادران از يکى از بودند

 شیخ میکند كوتاهى تجارت - به متعلق امور از بعضى

 بنويسد ببرادرش اىمهنا باره اين در كه فرمود را سید

 را نامه شیخ آورد شیخ خدمت و نوشت اىنامه او و

 با بدرفتارى بخاطر را برادرش نامه در سید ديد گشود

 گونه اين كه نوشته و داده قرار مالمت مورد مردم

 در هم و میبرد بین از مردم نزد را او اعتبار هم رفتار

 شیخ چون بود، خواهد ضرر و زيان موجب آخرت

 مقدم اخروى ضرر بر را دنیوى ضرر سید كه ددي

 اهل هاى - نوشته شبیه نوشته، اين كه فرمود داشته

 باشد خود رفتار و اعمال مراقب كسیکه است غفلت

 . نمیدارد مقدم آخرت بر را دنیا ذكر هیچگاه

http://www.i20.ir/


199    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 خود رفتار و اعمال مراقب كسانیکه اينکه ديگر اشارات

 كس آن پس آوردمى بیادشان را آتش حمام باشند

 زمره از نیفتد دوزخ آتش بفکر و درآيد حمام در كه

 مؤمن كه اينست مطلب اين وجه و است غافالن

 از دائما میبايست بناچار واپسین روز به ايمانش بخاطر

 از كه آنگاه تا باشد هراس و خوف در دوزخ آتش

 در چیزى از كه كسى و گردد ايمن و بگذرد صراط

 بر است آن شبیه كه چهنآ هر ديدن با باشد هراس

 بدوزخ شبیه وجوه از بعضى در حمام و لرزدمى خود

 درون و تاريکى باال از و است آتش پائین از زيرا است

 . جوشان آب

 نگردمى چه بهر میبايست مؤمن اينکه ديگر اشارات

 اين از حمام زيرا آورد بخاطر را آخرت بمناسبتى

  اين و ندارد خصوصیتى جهت

  106:   ص أسرارالصالة                         
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 عاقل مؤمن كه است سزاوار و است، عامى حکم حکم،

 گاه هر بگیرد، اىموعظه و عبرت چیز هر مشاهده از

 و آورد بخاطر را جهنم آتش افتد بآتش نگاهش

 چیزى از اگر و را، قبر ظلمت میرسد كه بتاريکى

 ىچیز اگر و آورد نظر در را قبر وحشت نمود وحشت

 گور در را بدن پوسیدن ديد شدن فاسد حال در را

 . كند مجسم خود براى

 امرى بدن نظافت حتى نظافت، اينکه ديگر اشارات

 كه رسیده ديگر روايت در و است پسنديده و مرغوب

 شد وارد حمام سومى خانه در كه آنگاه است مستحب

 . شود خارج آن از تا الجنة نسئله و باللّه نعوذ: بگويد

 اخبار كه است نوره كشیدن آداب، از ديگر يکى

 يا و ترك از نهى و بآن مؤمنین ترغیب در زيادى

 اين در كسیکه و است، رسیده ماه يك از بیش تأخیر

 آن و يابدمى دست اىشريفه عبرت به كند تأمل امر
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 مواردى چنین در حتى كه شريعتى اين اينکه

 از را پیروانش و نگذاشته برنامه بدون را پیروانش

 تواندمى چگونه است نموده نهى امور باين توجهىبى

 از انسان تمیز مايه كه قلبش صفات اصالح در را انسان

 و عالیه، مقامات و بدرجات او ترقى نردبان و حیوانات

 گذاشته مهمل است واالمقام مالئکه با او شباهت وجه

 بیندمى وقتى مؤمن كه است سزاوار چنین هم. باشد

 اين ماه يك كس هر كه رسیده باب اين تروايا در

 عمل در نیست مقبول نمازش كند ترك را سنت

 و باشد، داشته بیشترى جديت شرع احکام بجزئیات

 . نشمارد كوچك را احکام جزئیات

 را دعا اين كشیدن نوره هنگام در كه است مستحب و

 : بخواند

 یأبدلن و منّی، طاب ما طهّر و منّى طهر ما طیّب اللّهمّ

 شعرا
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  107:   ص أسرارالصالة                         

 سنّة ابتغاء تطهّرت انّى الّلهمّ يعصیك، ال طاهرا

 و شعرى فحرّم معرفتك و رضوانك ابتغاء و المرسلین

 زكّ و خلقى طیّب و خلقى طهّر و النّار على بشرى

 ملّة السّمحة، الحنفیّة على يلقاك ممّن اجعلنى و عملى

 عامال رسولك و حبیبك محمّد دين و إبراهیم

 تأديبك بحسن متأدّبا به آخذا نبیّك لسنّة تابعا بشرايعك

 ادّبتهم الّذين اولیائك تأديب و رسولك تأديب و

 معادن جعلتهم و صدورهم فی الحکمة اوعت و بادبك

 .علیهم صلواتك لعلمك

 از را او خدا كند قرائت را دعا اين كس هر و

 هر بجاى و سازد پاك زشت تصفا و دنیا پلیديهاى

 آن با كه برويد موئى - شود زايل او بدن از كه موئى

 است او بدن در كه موئى هر بعدد و نکند معصیت

 كه كند تسبیح را خدا قیامت روز تا كه بیافريند ملکى
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 اهل هاىتسبیح از تسبیح هزار با برابر تسبیحش هر

 . باشد زمین

 در و است سنت نهمی جزء هم بغل زير موى ازاله و

 تمام ازاله همچنین شده زيادى تأكید موردهم آن

 مستحب صورت، و سر موى از غیر بدن هاىموى

 آن كه است مستحب میکشد نوره كسیکه و است،

 قدم، تا فرق از را بدنش ساير بلکه بمالد حنا را موضح

 خود از را زشت صفات و رذايل كه كسى چنانکه هم

 زينت فضائل با را خود كه است واجب میکند دور

 . بخشد

  108:   ص أسرارالصالة                         

 «ناخن گرفتن در» فصل

 اينست شود گرفته شرع دستور اين از بايد كه عبرتى

 تشبه و ظلم و اذيت و ايذاء كه بداند مراقب فرد كه

 داشته دشمن تعالى و تبارك خداى نزد درندگان به
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 كه نگشته راضى حق دساق ذات كه نحوى به شده

 و باشد انسان بدن در درندگى و سبعیت آلت حتى

 خدا كه آنجا و است، داده ناخنها بگرفتن دستور لذا

 : فرمايدمى السّالم علیه مريم ابن عیسى به موعظه در

 كسب از را خود هاىناخن بگو اسرائیل بنى ظلمه به

 شنیدن از را خود هاىگوش و كنید، كوتاه حرام

 من بسوى رو خود دلهاى با و داريد، حذر بر هازشتى

 اين. نیست كارى شما هاىصورت با مرا كه كنید

 احکام اين از اصلى مراد كه شودمى دانسته حقیقت

 تا است عدالت بصفت قلوب اصالح ظاهرى و صورى

 و عادل خداوندگار جانشینى و خالفت براى آدمى

 اين بیان از گذشته، اين از كند، پیدا صالحیت حکیم

 دانسته امت اين حق در باريتعالى ذات عنايت جزئیات

 و نموده كامل اىبگونه را شريعت اين كه شودمى

 بخدايش بنده تقرب به كه امورى از امرى هیچ بیان
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 ديه حتى ننموده، فروگذار آن در شودمى مربوط

 در تحقق به مطلب اين از و را، اندك جراحت

 و مستقیم صراط همان او شريعت كه يابدمى

 . است تعالى و تبارك خداى سوى به راه تريننزديك

  109:   ص أسرارالصالة                         

 «شارب گرفتن و ريش گذاشتن در» فصل

 عنايت حکم اين از كه است سزاوار مراقب بنده براى

 ببیند و دريابد بندگانش حق در را باريتعالى حضرت

 دشمنانش بصورت دگانشنب كه نشده راضى او كه

 میرساند ببنده نسبت را مولى اعتناء نهايت اين و باشند

 و سید اين با مخالفت خطر میبايست ديگر طرف از و

 او با مخالفت با چگونه كه كند درك را مهربان آقاى

 ذلت به را عطوفت و مهر و تشريف و تکريم مقام اين

 اىبگونه و سازدمى بدل بغض، و دشمنى و خوارى و
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 جمله از نیز صورت در شدن مجرم ببنده شبیه كه

 . است محرمات

 انبیاء از بیکى خدا كه است آمده قدسى حديث در

 دشمنان لباس بگوى مؤمنان به كه فرمود خطاب خود

 و نخورند میخورند من دشمنان آنچه از و نپوشند مرا

 چنین اگر كه نروند میروند من دشمنان كه راهى

 . بود خواهند من دشمنان جزء هم آنها كنند

 را تو مواليت و سید كه بنگر مسکین اى پس گويممى

 از و برگزيده خود براى و داده اختصاص بخود

 صورت در حتى بآنها تشبیه از و ساخته، جدا دشمنانش

 اين با اگر تو بعد ساخته، منزه را تو ظاهرى هیئت و

 باز سر عنايت اين قبول از و كنى مخالفت او حکم

  و ى،زن

  110:   ص أسرارالصالة                         
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 نمائى اختیار را بآنها تشبه و آئى در دشمنانش لباس به

 چگونه مخالفت اين جسارت و قبح در خودت عقل

 دشمنى و عناد اظهار جز كار اين آيا میکند، حکم

 رفتار همین تو هست؟ ديگرى چیز آفريدگار به نسبت

 ببین و آور نظر در دنیا اين بزرگان و بملوك بالنسبة را

 لباس سپاهیانش و اطرافیان كه باشد سلطانى اگر كه

 لباس هم او دشمن و باشد داشته مخصوصى

 بگويد و كند عطا خلعتى بیکى سلطان بعد مخصوصى،

 تهیه لباسى خود براى من اطرافیان لباس بشکل را اين

 او و بدوزى، من دشمنان لباس بشکل كه مبادا و كن

 بشکل را سلطان خلعت و كند مخالفت دستور اين با

 لباس آن سلطان حضور در و بدوزد او دشمنان لباس

 آيا بینند؟مى چگونه را مخالفت اين عقال بپوشد، را

 اعالن را عمل اين اينکه يا پندارندمى خطا يك را اين

 پس آورند،مى بحساب سلطان علیه بر طغیان و دشمنى
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 رفتار چنین الملوك ملك با بطهار در كه باش حذر بر

 . كنى

 111:   ص أسرارالصالة                         

 «زدن عطر بیان در» فصل

 السّالم علیه صادق امام از إبراهیم ابن على از كافى در

 از نموده خوشبو را خود كسیکه نماز كه شده روايت

 به صدوق و است افضل خوش بوى بدون نماز هفتاد

 به خطاب كه نموده روايت حضرت آن از خود اسناد

 را خود كه فردى نماز ركعت دو: فرمايدمى مفضل

 كسیکه نماز ركعت هفتاد از است افضل نموده خوشبو

 مطلب اين خصال در و است، ننموده خوشبو را خود

 . است شده روايت

 سنگین برايت روايت اين مثل فهم كه مبادا گويممى

 شده بیان خوش بوى براى كه فضیلتى زيرا باشد،

 تقويت را مغز عطر زيرا است عقل شرافت بخاطر
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 عقل مغز فساد و نمايدمى حفظ فساد از را آن و میکند

 حقیقت ركن ترينشريف عقل و سازدمى فاسد را

 اشرف بلکه او مقامات و مراتب ترينشريف و انسان

 . است باو منسوب خیرات جمیع و است، عالم اجزاء

 هر به لذا و است، جهل منشأش شرور متما چنانکه هم

 باشد مؤثر او از آفات دفع و عقل تقويت در كه چه

 گذشته اين از است، شده زيادى ترغیب و تأكید

  مقابل در كه زينت و تحلى براى است مثالى «عطر»

  112:   ص أسرارالصالة                         

 و ،دارد قرار هازشتى و رذايل از تصفیه و تخلى

 نصف گشتن پاك گناهان و هاپلیدى از كه همانگونه

 ايمان ديگر نصف نیز آراستن و تحلى است ايمان

 . بود خواهد

 بدرجه احکام اين امثال از عاقل كه است سزاوار پس

 سید حضرت شريعت استحکام و خداوند لطف
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 از را جزئیات اين حتى آنها كه ببرد، پى المرسلین

 و توحید و ايمان كسب یلهسو كه عقل، تقويت اسباب

 بیان و نگذاشته مهمل را است سعادت و كمال

 در اهمال از حقیقت، اين درك از پس و اندداشته

 ضايع را گرانبها الطاف اين و كند، حیا عقل اين احکام

 نفس و ننمايد كفران را بزرگ نعمتهاى اين و نسازد،

 اين با و گرفته خو نعمتها اين كفران به كه را خود

 میدهد قرار نابودى و خذالن معرض در را خود عمل،

 دشمن اى جاهل، اى بگويد، و ساخته مخاطب

 و اهمال اين و كى، تا تنبلى و سستى اين خويش،

 نابودى و هالكت معرض در را خود و ساختن ضايع

 تو مهربان خداى كه بینىنمى آيا چند، تا دادن قرار

 شريعتى تو براى و دارد بتو محبت و لطف همه اين

 و داشته، بیان را جزئیات اين حتى كه داده قرار

 و حفظ براى و نموده، نازل كتابى و فرستاده پیامبرى
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 در و است، داده قرار اىمالئکه شريعت اين حراست

 و داشته مقرر فراوانى پاداشهاى خیرات تحصیل مقابل

 . ساختى ضايع را هااين همه اهمال، با تو

  113:   ص أسرارالصالة                         

 «تیمم بیان در» فصل

 : فرمايدمى قرآن در متعال خداوند

 نیابید چون و43: 4. طَیِّبا صَعِیْدا فَتَیَمَّمُوا ماءً تَجِدوُا فَلَمْ

 . كنید پاكیزه زمینى آهنگ پس آبى

 احکامى گونه اين در عاقل كه است سزاوار گويممى

 حقیقت و حکمت درك به راهى عامه عقول براى كه

 غسل و وضو عامه زيرا كند، دقت و بینديشد نیست آن

 وسیله زيرا میدانند، نماز الزمه بلکه و مناسب عملى را

 چنین تیمم در ولى است پاكیزگى و نظافت

 اين خالف امر ظاهر بلکه نمیکند مشاهده خصوصیتى
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 شود دقت تیمم آيه بدنباله اگر ولى است، جهت

 : فرمايدىم خدا كه بینىمى

 يُرِيْدُ لکِنْ وَ حَرَج مِنْ عَلَیْکُمْ لِیَجْعَلَ اللّهُ يُرِيد ما

 و حرج شما براى نخواسته خدا: ترجمه6: 5. لِیُطَهِّرَكُمْ

 پاكیزه را شما خواسته بلکه دهد قرار دشوارى

 . گرداند

 مثل هم خاك كه شودمى استفاده چنین آيه اين از

 خدا رسول چنانکه است پاكیزگى مايه آب

 و شده داده قرار مسجد من براى زمین: فرمايدمى

 بودن طهور وجه و است، كننده پاك و پاك خاكش

  رؤيت به جز خاك

  114:   ص أسرارالصالة                         

 و ظاهرى كثافات اين از روح و معنوى هاىپلیدى

 اعضاء بر آن مس و خاك مس از كه تواضعى مشاهده

 شود،نمى درك آيدمى پديد آدمى براى نبد شريفه
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 آدمى نفس ساختن پاكیزه وضوء از اصلى مقصد زيرا

 مظهر كه آب با وضو در است، معنوى هاىپلیدى از

 خالصى و نجات كه علم و است زندگى و حیات اصل

 باطن و ظاهر است، او بوسیله گناهان و اوزار همه از

 يابى دست كه آنگاه و گرددمى پاكیزه و پاك آدمى

 داشت، ضرر انسان براى اينکه يا و نشد، ممکن آب به

 آن از باطن تطهیر كه باشد چیزى بايد آن عوض

 كه است خاك مس همان آن و شود، حاصل

 اشاره باشد محض عدم كه آدمى بحقیقت ببازگشت

 منیت و انیت فناء كه است تواضع نشانه ظاهر در و داد

 علم و آب از كه باطنى طهارت نتیجه در و باشد،

 طهارت فقط و شود،مى حاصل تیمم از میشود حاصل

 و است مهم باطن طهارت چون و میماند باقى ظاهر

 طهارت بهمان نبود، ممکن هم ظاهرى طهارت امکان

 حرجى و عسر تا میشود كفايت است عمده كه باطن
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 عادت اين كه شود گفته كه است ممکن و نیايد، پیش

 اخالق تهذيب و نفس كیهزت مراتب جمیع در خداوند

 هیچ بنده كه اينست مجاهده مرتبه آخرين زيرا است،

 اىقوه و حول هر و نبیند خود براى اىقوه و حول

 حال اين در صداقت مشکل، لکن و بداند، خدا از را

 حالتى چنین وجود شاهد و است، آن در غرور عدم و

 اسباب و دنیوى امور در كه اينست انسان براى

 در اگر و باشد عقیده اين با مطابق تارشفر ظاهرى

 دارد توجهى اسباب به ضرر دفع و منافع جلب جهت

 اين باينکه اعتقاد بخاطر نه باشد، موال امر امتثال باب از

 . باشد او براى نفعى يا و ضرر مايه میتواند اسباب

  115:   ص أسرارالصالة                         

 «دنپوشی لباس بیان در» فصل

 كه است حقیقت باين علم زمینه اين در اول مطلب

 آدمى حیوانات انواع ساير میان از حق اقدس ذات
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 بزرگوار را او و بخشید، كرامت لباس بداشتن را

 نعمت اين از گزار شکر بنده كه است سزاوار و داشت

 . باشد

 در بنده كه اينست جهت اين در شکر مرتبه كمترين و

 بمخالفت است تعالى حق استهوخ آنچه با كرامت اين

 نزد او، كرامت نفس با موال، با مخالفت زيرا نپردازد،

 به مخالفت اين و بود، خواهد ترزشت و ترقبیح عقل

 : است وجه چند

 مخالفت شرع دستورات با لباس، تهیه در اينکه اول

 حرير هاىبافته يا و غصب راه از آن پارچه باينکه كند،

 . باشد طال يا

 او با لباس مقدار در روىزياده و اسراف با اينکه دوم

 . برخیزد مخالفت به

 گیرد، پیش در را مخالفت راه لباس فرم در اينکه سوم

 لباس شبیه اينکه يا و بدوزد، بلند حد از بیش را لباس و
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 در كفار به شباهت من بگمان و بدوزد، كفار يا و زنها

  ت،اس ترقبیح و ترزشت موارد بقیه از لباس

  116:   ص أسرارالصالة                         

 پس آمدن، در آنها لباس به و خدا بدشمنان تشبیه زيرا

 جز چیزى عقل بحکم عمل، اين از صريح نهى از

 پس بخصوص نیست، متعال خداى با دشمنى و مبارزه

 كه آمده قدسى حديث آن در آنچه مالحظه از

 را خود و نیايند رد دشمنانم لباس به بگوى ببندگانم

 هم آنها صورت اين در كه نکنند من بدشمنان شبیه

 وخیم عاقبت و عمل قبح و بود، خواهند من دشمنان

 در عمل اين كه شد خواهد شديدتر و بیشتر آنگاه آن

 عمل اين اينکه بر عالوه زيرا گیرد، انجام مسلمین بالد

 از و مسلمان امت مبغوض است، متعال خداى مبغوض

 آنها ظاهر وضع با مخالف و آنها نزد منکرات جمله

 و بدن پوشش براى لباس نفس چون بود، خواهد
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 چگونگى و كیفیت و است، سرما و گرما از آن حفظ

 كفار لباس به آمدن در اين بنابر است، غیر براى آن

 از آنها نزد عمل اين باينکه توجه با مسلمانان بالد در

 آنها عمل خالف جامعه شرايط و است، منکرات جمله

 را آنها و او بین ذاتى مناسبتى اينکه جز میکند اقتضا را

 زمان اهل از بعضى مثل نیست ديگرى چیزى برساند،

 هست، هم دنیايشان بضرر فرنگیان به تشبه اينکه با كه ما

 ديده و سازند،مى بآنها شبیه را خود امکان حد تا باز

 را خود هسیا موى كفار، به تشبه بخاطر بعضى كه شده

 ذوق اهل اينکه با گردند فرنگیان شبیه تا میکنند زرد

 همه از سیاهى موى، براى كه متفقند امر اين بر همگى

 و خذالن از میبرم پناه بخدا. است زيباتر رنگها

 . آخرت و دنیا خوارى

 خیلى نه مؤمن لباس كه است آن بهتر لباس امر در

 و خوراك بخالف باشد كهنه و مقدار - بى نه و فاخر
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 تعريف در اخبار در زيرا زندگى، امور ديگر و مسکن

 لباسشان و قوت، خوراكشان آنها كه است آمده شیعه

 شهرت باعث كه لباسى پوشیدن از و است، میانه حد

  شده نهى شودمى آدمى

  117:   ص أسرارالصالة                         

 د،باش لباس بودن فاخر جهت از چه شهرت اين حال

 اصل اين آن، ارزشىبى و كهنگى جهت از چه و

 طرفین از يکى بالعرض كه میشود گاهى ولى است،

 صورت كه اىجامه با چنین هم شود، داده ترجیح

 حیوان عکس كه انگشترى و شده نقش آن در حیوان

 ولى دارد، كراهت نماز گشته نقش آن در انسانى يا

 داهخو كمتر كراهتش شود پوشیده آن صورت اگر

 اينکه مثل شود داده صورت آن در تغییرى اگر و بود

 هم و شد، خواهد منتفى كراهت شود محو سرش

 يا و نمیکند، پرهیز نجاست از كسیکه لباس در چنین
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 و داندمى پاك دباغى با را مرده حیوان پوست آنکه

 داشته، برخورد روباه و خرگوش موى با كه اىجامه

 لباسى و عمامه، و عبا و جوراب در مگر سیاه جامه و

 كه بحدى نه البته - است نازك يا و تیره، رنگش كه

 گردن بر اينکه مگر - تنها شلوار با و - باشد پیدا بدن

 نماز ريسمانى، شده اگر لو و بیندازد چیزى خود

 . دارد كراهت

 مردها براى نماز حال در دهان بر اىپارچه بستن و

 كمتر هتشكرا سوارى حال در ولى است، مکروه

 گردن داشتن بدون نماز زنها براى چنین هم است،

 مکروه دارند چهره بر نقاب كه حالى در نماز يا و بند،

 باالى قسمت پوشش براى كه اىپارچه اگر و است،

 بر و نموده خارج بغل زير از میشود افکنده بشانه بدن

 قرار بغل يك زير را آن وسط اينکه يا بیفکند شانه يك

 اين در نماز بیفکند ديگر شانه بر را طرفش ود و داده
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 نماز جماعت امام براى چنین هم است، مکروه حال

 الحنك تحت بدون عمامه با يا و رداء بدون گزاردن

 اين كراهت اخبار بیشتر ظاهر چه گر دارد كراهت

 از قسمتى كه است مستحب و است، مطلق بطور امر

 هم بیفکند هسین بروى و گردانیده گردن دور را عمامه

  كه است مستحب چنین

  118:   ص أسرارالصالة                         

 پشت به را سرش يك و سینه بروى را عمامه سر يك

 نماز، در فاخر لباس پوشیدن استحباب در و. بیفکند

 دوست را جمال و است جمیل خدا اينکه بخاطر

 اقوال نماز حال در خشن لباس پوشیدن يا دارد،مى

 جمع بدينگونه را آنها بین است ممکن و است تلفخم

 فاخر لباس اما است، مستحب هااين دوى هر كه نمود

 را جمال و زيبائى و است جمیل خدا اينکه بعلت

 محضر در بنده باينکه را خشن لباس و دارد،مى دوست
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 و تواضع اظهار خشن لباس پوشیدن با بخواهد خدا

 در كه را رواياتى محدثین، از بعضى و كند، فروتنى

 ولى اندنموده تقیه بر حمل رسیده دوم نظريه تأيید

 . است نشده ثابت ما براى امر اين

 اين در آنچه در تفکر زمینه اين در لباس اسرار اما و

 السّالم علیه صادق امام از الشريعة مصباح كتاب در باب

 آنجا در السّالم علیه امام. میکند كفايت رسیده

 تقوى لباس مؤمن براى لباس زيباترين: فرمايدمى

 خداى است ايمان لباس لباس، ترينبركت با و است

 و26: 7 خیر ذلك التقوى لباس و:فرمايدمى متعال

 . است بهتر اين تقوى لباس

 خدا جانب از است نعمتى خود اين ظاهر، لباس اما و

 و میشود پوشیده آدم بنى عورت آن بواسطه كه

 آن به را آدم بنى تنها متعال خداى كه است كرامتى

 تا است اىوسیله مؤمنان براى لباس و داشته، گرامى
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 بهترين و نمايند اداء نموده فرض آنها بر خدا كه آنچه

 مشغول بخود خدا ياد از را تو كه است لباسى تو لباس

 تو و سازد، نزديکت او طاعت و ذكر و بشکر بلکه نسازد

 نکشاند تکبر و مفاخره و آرايى خود و ريا و عجب به را

 قساوت و سنگدلى موجب و دين آفات از امور اين كه

 بودن پوشیده پوشیدى، لباسى گاه هر و است، قلب

  باطن و آور، نظر در را گناهانت

  119:   ص أسرارالصالة                         

 ظاهرت همچنانکه بپوشان صداقت و راستى به را خود

 در را باطنت میبايست وستهیپ و میپوشانى بجامه را

 و بندگى پوشش در ظاهرت و ترس، و خوف پوشش

 تعالى حق حضرت عنايت و فضل در و باشد، طاعت

 وسیله لباس اسباب آفرينش با چگونه كه نما تأمل

 گشودن با و نمود فراهم را تو ظاهرى عورات پوشش

 باطنى عورات پوشانیدن براى را راه انابه و توبه باب

http://www.i20.ir/


223    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 هیچگاه و كرد، باز باشد سوئت اخالق و اناهگن كه تو

 را آنچه خدا دانىمى حالیکه در مساز رسوا را كسى

 خود و است، پوشیده تو بر بوده او عمل از بدتر كه

 آنچه از و دار مشغول خويشتن از جوئى عیب به را

 عمرت مبادا كه باش حذر بر و گذر در آيدنمى بکارت

 خود المال رأس و دهى كف از غیر براى عمل در را

 افکنى، هالكت به را خود و سازى ديگرى سرمايه را

 عقوبتهاى بزرگترين از گناه فراموشى و نسیان زيرا

 خدا بطاعت بنده كه دامى ما و است دنیا اين در خدا

 ترك و خود، نفس عیوب شناخت پى در و مشغول

 بوده بدور آفات از باشد نارواست خدا دين در آنچه

 به و است ورغوطه پروردگار مترح بحر در و

 اما و يافت خواهد دست عرفان و حکمت گوهرهاى

 خويش عیوب به و نموده فراموش را خود گناهان اگر

 كسى چنین بازگشت خود قوه و حول به و بود جاهل
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 امام كالم پايان. ديد نخواهد رستگارى روى هرگز

 اشارات در تأمل و تدبر در مؤمن براى و السّالم علیه

 فراخ بس میدانى و واسع مجالى مقدس بیان اين

 اين از بعضى از آنچه كه نیست مناسبتبى و است،

 از. داريم بیان خالصه بطور میشود فهمیده اشارات

 : فرمايدمى كه السّالم علیه امام سخن اين جمله

 بخود خدا از را تو كه است لباسى لباس، بهترين»

  «نسازد مشغول

  120:   ص أسرارالصالة                         

 جامعى سخنان آن از كوتاهیش همه با سخن اين

 چه هر و يابد دست آن كنه به تواندنمى بشر كه است

 سخن اين كمال و بحسن بینديشد بیشتر آن در انسان

 مراتب تمام سخن اين كه يابدمى در و میبرد پى بیشتر

 زيرا دارد، بر در آن بعلت اشاره با لباس امر در را خیر

 عجب و ريا به را آدمى دل باشد فاخر خیلى اگر لباس
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 اگر و سازدمى مشغول لباس آن حفظ و فروشى فخر و

 به دل اشتغال باعث باز باشد مندرس و كهنه خیلى

 است اين پى در انسان و شودمى خجالت به يا و ريا،

 خود و بپوشاند، شده طور بهر را لباس آن نواقص كه

 دارد جامعه در لباس آن داشتن كه سوئى اثرات از را

 نهفته حکمت از وجوهى مطلب اين در و كند، حفظ

 مگر نیست ممکن بآن رسى دست را كسى كه است

 اگر انسان زيرا باشد، بخشیده حکمت خدا را آنکه

 بچشم را او مردم نمود بتن مندرسى و كهنه لباس

 خود اين و نگرندمى اوباش و اراذل يا و ديوانگان

 از مقدارى چون شود،مى شیطان براى كمکى و سبب

 تمام و مصیبت و. است آخرت اسباب از جاه و حشمت

 اينکه بخاطر جاه و حشمت كه است اين مصیبت

 و است او نفس هواى با موافق و انسان روح غذاى

 است لذات همه فوق كه است روحى لذتى آن لذت
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 نآ رعايت در انسان و سازد،مى كدر را آدمى دل

 نیت اخالص و گشته مغرور است نیاز بدان كه اندازه

 متوجه بزرگ ضررى نتیجه در نمايدمى فراموش را

 و میداند مفید خود بحال را مقام و جاه او و گشته او

 دنیا بخاطر مقام و جاه تحصیل پى در كه حالى در

 از و میکند، آخرت كار كه پنداردمى چنین است

 هالكت به را شتنخوي نیست متوجه خود جائیکه

 را حدود اين السّالم علیه امام سخن اين و. افکندمى

 رهنمون اعتدال جاده بر را آدمى و گرفته نظر در

  - مى كه آنجا و. سازدمى

 121:   ص أسرارالصالة                         

 : فرمايد

 «سازد نزديك خدا شکر و طاعت و بذكر را تو بلکه»

 پوشیدن در رعايتش كه است ىاصول تفصیل به اشاره

 كه السّالم علیه امام سخن اين و. است مستحب لباس
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 اجماال «نسازد گرفتار ريا و عجب به را تو: »فرمايدمى

 آنکه و دارد باره اين در حق از اشتغال وجوه به اشاره

 آنچه به كه است او بر بخواهد را مطلب اين تفصیل

 تا كند جعهمرا رسیده بزرگوار آن از باب اين در

 شده نهاده وديعه به قلبش در كه حکمت هاىچشمه

 . گیرد جوشیدن

 در مساز رسوا را هیچکس و: »فرمايدمى كه آنجا اما و

 بوده او گناه از بدتر كه را گناهى خدا میدانى حالیکه

 و بپرداز خود از جوئى عیب به و است پوشیده تو بر

 . «گذر در آيدنمى بکارت آنچه از

 پر و مجاهده اصول بزرگترين از يکى اصل اين

 دارد حکم بعلت اشاره كالم اين است، آنها سودترين

 صدد در و پرداخت خويش بعیب اگر انسان زيرا

 جوئى عیب از را او امر اين آمد بر خود نفس اصالح

 نتیجه در میدارد باز آنها عیوب تجسس و ديگران، از
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 چشمه سر مردم اذيت و آزار از كه آفاتى جمیع از

 غافل خود از اگر اما و بود خواهد امان در گیردمى

 آنان لغزشهاى پى در و ديگران معترض پیوسته شد

 سخن اين مصداق كه شد خواهد كسانى از و است،

 كافى روايت بنابر كه هستند السّالم علیه معصوم

 ايد،آورده اسالم زبان به كه كسانى گروه اى: »فرمود

 نیست آن از خبرى ندلهايتا در كه حالى در

 . «مکنید گیرى پى را مؤمنان هاىلغزش

 خود نفس بر كه نمود كمك را اىبنده خدا اگر و

  او و آمد، غالب

  122:   ص أسرارالصالة                         

 راههاى و نمود آگاه عملش آفات و نفس بعیوب را

 كسى چنین نماياند باو او وجود در را شیطان نفوذ

 و شودمى مشغول بخود ديگران از جوئى عیب بجاى

 كردار و رفتار سوء از را خود كه میرود پیش آنجا تا
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 ترمتقى ببیند خود غیر را كه هر و بیندمى بدتر همه از

 حاالت بهترين حال اين و پندارد - مى خود از بهتر و

 صفت اين كه آمده اخبار بعضى در بلکه است بنده

 اگر و است، امر تمام و نهحس صفات از مرتبه آخرين

 ممکن چگونه كه باشد مشکل برايت مطلب اين تصور

 در بداند بهتر خود از را مردم همه مؤمن كه است

 از كه هستند نابکارانى و فساق مردم بین در حالیکه

 بهر و نبوده گردان روى علنا اىكبیره گناه هر انجام

 خواهد ترمتقى آنها از او مسلما و میزنند دست معصیتى

 رسد چه تا است دشوار هم احتمالش امر اين و بود

 تأمل از پس حقیقت اين تصور گويممى يقین؟ و بقطع

 دلهاى بر شوق و عشق و خوف كه كسانى حال در

 گشته مالك را آنها قلب كه اىبگونه آمده غالب آنان

 و اعضاء در آثارش و يافته تسلط آنها سر و درون بر و

 شد، خواهد میسر برايت است تهشگ آشکار آنها حواس
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 حکم حس بخالف كه میبینى را افرادى چنین زيرا

 مار» كه اىنشنیده را معروف مثل آن آيا میکنند،

 اينکه با «ترسدمى هم سیاه و سفید ريسمان از گزيده

 و بزند، بکسى ضررى تواندنمى ريسمان كه دارد يقین

 لباغ آنها بر محبت و شوق كه كسانى حال شرح آيا

 سوزانیده آنها بدن آتش با بسا چه كه اىنشنیده آمده

 و درد احساس وصال لذت غلبه بخاطر آنها و شودمى

 بر مواليش عظمت كه آنگاه هم مؤمن كنند،نمى رنج

 عنايت و مهربانى و عطوفت مراتب و كند تجلى او

  ديگر طرف از و گردد معلوم او بر تعالى حق حضرت

  123:   ص أسرارالصالة                         

 و بزرگ خداى باين نسبت را خود گناهان و جنايات

 او جالل و عدل، حکم از و آورد نظر در مهربان

 در و كند غلبه او عقل بر خوف شود، آگاه اندكى

 نتیجه در و آيد غالب او حواس بر و گذارد اثر دلش
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 ممکن دارد او كه معصیتى و گناه با كه میرسد باين او

 اثر بر گاهى و شود، يافت او مثل عالم در كه نیست

 فراتر هم اين از خود، اعمال از شرمسارى و حیاء

 و شوق شرمسارى، و خوف بر عالوه اگر و میرود،

 اثرش پیشین مرحله دو از شود غالب او بر هم محبت

 كه میرسد بجائى كارش كه آنجا تا بود، خواهد بیشتر

 پندارندمى چنین مردم و میکند حکم حس خالف بر

 بلکه نیست، چنین حالیکه در گشته زايل عقلش كه

 حق اقدس ذات عظمت مشاهده از افرادى چنین

 برده را آنها عقل او سلطان شدت و اند،گشته بیمار

 را آنها حالیکه در پندارندمى بیمار را آنان است،

 خدا جز كه هستند خدا اولیاء از بلکه نیست مرضى

 ديگر بچیز او اقدس ذات جز و ندندار ذكرى و فکر

 محبوبشان رضاى جز مقصودى و همّ و پردازندنمى
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 او بجز آخرت و دنیا از بچیزى و نیست آنها براى

 . ندارند اعتنائى

            كند چه را جان شناخت تورا كه كس آن         

 كند چه را خانمان و عیال و فرزند

 ديوانه            شىبخ جهانش دو هر كنى ديوانه         

 از آه و دريغ اى گويمكندمى چه را جهان دو هر تو

 از راجعون - إلیه انا و للّه انا و هستیم آن در ما آنچه

 تأسف و گرفته فرا دنیا اين در را ما كه غرورى و غفلت

 اين شد، خواهد ما نصیب آخرت در كه حسرتى و

 پى در سخت عقابى كه بزرگ بس است مصیبتى

 . دارد

  124:   ص أسرارالصالة                         

 كه پذيرفتیم اگر اينکه باب اين در كالم خالصه

 پروردگار بندگى راه در مقصود و مقصد آخرين

 فقط و بريده اللّه سوى ما جمیع از بنده كه اينست
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 كار اين بر قدرت را اىبنده اگر باشد، مشغول بخدا

 هدف باين را خود بیشتر چه هر كه كند سعى بايد نبود

 كه باوست متعلق كه امورى ساير در و سازد نزديکتر

 مناسب كه راهى جز است، لباس پوشیدن جمله آن از

 ساكنین احوال چون نکند، اختیار است هدف اين با

 و نیست يکسان همه براى مکانها و زمانها و راه اين

 علیه امام كه است همان زمینه اين در جامع سخن

 و نمود اشاره بدان خود كالم ابتداى در المالسّ

 آن و فرمود بیان آخر جمله در كه همان تفصیلش

 كفايت همین دهد فرا گوش و باشد دلى كه را كس

 . باشد

  125:   ص أسرارالصالة                         

 «پوشیدن لباس مستحبات در» فصل

 از يا بپوشد لباسى میخواهد كسیکه كه است مستحب

 ابتدا پوشیدن موقع در و بگويد اللّه بسم آورد در نت
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 نمودن، بپا كفش در حتى كند شروع راست سمت از

 شروع چپ سمت از لباس آوردن بیرون هنگام و

 : بگويد لباس پوشیدن هنگام و نمايد،

 أنتم و الحقّ تکتموا ال و بالباطل الحقّ تلبسوا ال و

 : بگويد و42: 2. تعلمون

 الرّدى جنّبنى و التّقوى لباس البسنى الّلهمّ

 : بگويد لباس پوشیدن از پس و

 اتجمل و عورتى به اوارى ما كسانى الّذى للّه الحمد

 النّاس فی

 كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر از كافى در

 میبايست پوشاندمى باو نوى جامه خدا كسیکه فرمود

 ركعت هر در و بخواند نماز ركعت دو و بگیرد وضو

 قدر و توحید سوره و الکرسى آية و الکتاب فاتحة

 را عورتش كه كند حمد را خدا سپس كند قرائت
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 ال بسیار و داد، زينت را او مردم میان در و پوشانید

 را خدا لباس آن در تا بگويد باللّه اال قوة ال و حول

 شده روايت السّالم علیه صادق امام از و. نکند معصیت

  سى ىسك اگر فرمود كه

  126:   ص أسرارالصالة                         

 هر و كند قرائت آبى ظرف بر را قدر سوره بار دو و

 بپاشد آن بر آب آن از نمود بتن نوى جامه گاه

 رزق حیث از او باشد باقى جامه آن از نخى مادامیکه

 پس كه نموده روايت شیخ و. بود خواهد وسعت در

 نماز ركعت دو رفته مسجد در نو لباس پوشیدن از

 : بگويد و بگذارد

 فی به اتجمّل ما الرّياش فی رزقنى الّذى للّه الحمد

 .النّاس

 . هست هم ديگرى روايات زمینه اين در و
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 از لباس مسئله داشتیم بیان گذشته در كه همانگونه

 و مأكل و خانه اساس ساير مثل كهنگى، و نوى حیث

 در دينى پیشوايان نسخنا از كه آنچه اما نیست مسکن

 هم مورد اين در كه اينست شودمى استفاده زمینه اين

 روىزياده از و نمايد فروتنى طاقت و وسع بقدر

 براى تواضع و گرسنگى مورد در اخباريکه بپرهیزد،

 بناء مذمت و رنگارنگ غذاهاى و لذائذ ترك و خدا،

 خانه ساختن حرمت و ضرورت و حد از بیش خانه

 ساختن مشرف ترك و ديگران، بر نودنم فخر براى

 ظاهر نمودن زيبا مذمت و همسايگان خانه بر خانه

 و تکاثر مذمت و آن بناء ساختن بلند و ساختمان،

 از بیش و بسیار رسیده دنیائى امور در طلبى - فزون

 اسباب در تجمل بمسئله كه كس آن و است تواتر حد

 بردارد مقد وادى اين در و شود گرفتار منزل اثاثیه و

 نجاتى كه سازد گرفتار بدامى زود خیلى را او شیطان

http://www.i20.ir/


237    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 از زندگى در تجمل چون بود نخواهد او براى

 نیست، متصور برايش نهايتى و حد كه است امورى

 روز بآن مخصوص زيبائى و جمال روز هر براى زيرا

 ديروز كه امور ديگر و اثاثیه و اسباب از آنچه و است

 رنگ و بود نخواهد كافى وزامر براى نمودمى زيبا

 كه جاه حب قدرت و گرفت خواهد بخود كهنگى

  پیش روز از زياده روز هر براى است امور اين منشأ

  127:   ص أسرارالصالة                         

 راه اين در آنانکه و گويد،مى مزيد من هل و طلبدمى

 كشیده نابودى و بهالكت مختلفى وجوه از باشند مصر

 و است خدا ياد از غفلت آنها ترينساده كه شوندمى

 و دنیا مذمت در قرآن آيات اكثر كه بینىمى لذا

 گیرىكناره و بزهد ترغیب و تحريض و بآن اشتغال

 در مؤمن براى و است آخرت امر در رغبت و دنیا از

 : فرمايدمى كه است كافى شريفه آيه همان زمینه اين
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 اعمالهم الیهم نوف زينتها و یاالدن الحیوة يريد كان من

 فی لهم لیس الذين أولئك يبخسون ال فیها هم و فیها

 كانوا ما باطل و فیها صنعوا ما حبط و النار اال االخرة

 آنانکه: ترجمه( 15 - 16 هود)16 - 15: 11 يعلمون

 مزد تمام آنند زيور و دنیا اين زندگانى خواهان

 اعمال و گذاريم، وا آنها به جهان اين در را اعمالشان

 در كه اينانند. نشود داده بها كم دنیا اين در آنها

 اين در آنچه و نیست برايشان آتش جز پاداشى آخرت

 نیست و باطل اندداده انجام آنچه و تباه اندكرده دنیا

 . شودمى

  128:   ص أسرارالصالة                         

 اوقات بیان در فصل

 سعد موجودات، ساير و مکانها مثل هم اوقات كه بدان

 وقتى هر براى و دارد شريف غیر و شريف و نحس، و

 از آنچه در كه هست بآن مخصوص حکمى اوقات از
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 بلکه و گیرد انجام وقت آن در كه كردار و افعال

 بمناسبات شود، يافت وقت آن در كه موجوداتى

 و شودمى شناخته عوالم انطباق از كه حقیقى ذاتى

 و زمانى بحوادث علم از كه اعتبارى عرضى اتمناسب

 ظاهر حکم آن اثر آيدمى بدست مجاورت تأثیر حکم

 كس آن يا نهان و آشکار به دانا خداى جز كه شودمى

 و رسوالن كه بپسندد حقايق باين علم براى او كه را

 بهر نیست، رسى دست بدان را ديگرى باشند او اولیاء

 و حکم اوقات از وقتى هر براى الهى شرايع در حال

 ما پیامبر شريعت در بخصوص شده بیان احکامى يا

 براى كه آله و علیه اللّه صلّى النبیین خاتم حضرت

 از يك هر براى ساعت، و شب و روز و ماه و سال

 . است شده بیان مفصل وظايفى و احکام هااين

 قیامت، روز كه رسیده زمینه اين در زيادى اخبار و

 انسان بصورت بلکه اعیان، بصورت هازمن و اوقات
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 ساير چنین هم و شوندمى آورده قیامت بصحنه

 ضعیف عقلهاى كه است مطلبى اين و ديگر، اعراض

  توانائى

  129:   ص أسرارالصالة                         

 اين امثال كه میبايست مؤمن ولى ندارد را آن درك

 اندگفته چهبآن آنها بگويد بلکه نشود منکر را حقايق

 اين معرفت كه بخواهد خداوند از و اندبوده داناتر

 اين امکان تصوير اما و. گرداند او نصیب را حقايق

 بدست داشتیم بیان گذشته در ما آنچه از اخبار

 هر براى كه گفتیم سابق هاىبحث در آيد،مى

 عالم آن با متناسب صورتى عالمى هر در موجودى

 اىصادقه رؤياهاى لبطم اين بر ما گواه و هست

 بیندمى خواب در كسیکه مثال شود،مى تعبیر كه است

 گويدمى باو معبر آويزد،مى خوك بگردن گوهر و در

 كه كس آن يا و آموزى،مى فاسق به را حکمت تو كه
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 میزند مهر را مردم فروج و دهانها كه ديد خواب در

 طلوع از قبل رمضان ماه در تو كه بود اين تعبیرش

 اين از بود همان هم، مطلب و گوئى،مى اذان رجف

 خواب عالم در حکمت صورت كه شودمى دانسته امر

 است عالم اين در در صورت است مثالى عوالم از كه

 مهر بصورت عالم آن در وقت از قبل اذان چنین هم

 در كالم خالصه و. همینگونه هم موارد بقیه و است،

 بحسب عالمى هر در معنائى هر براى اينکه زمینه اين

 واسطه به آن براى و است، قالبى و صورت عالم، آن

 اين لذا و بود خواهد اىمختلفه آثار عوالم، اختالف

 و محدود و تاريك طبیعت عالم اينکه بخاطر عالم

 صورتهائى اين به عالم اين در هم حقايق است، مرده

 عیان به كه است همان آثارش و بینیممى كه است

 بدور ماده از كه مثال عالم در باز و کنیم،یم مشاهده

 بماده مقدر و مصور اينکه بدون حقايق همین است
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 است آثارى از غیر آثارش و دارد وجود باشد طبیعى

 لذا و است بوده آن براى مادى عالم اين در كه

 ديوار از و پردمى خواب در انسان كه بینىمى

 . میگذرد

 و حیات سراسر عالم نآ اينکه بخاطر عقلى عالم اما و

  زندگى

  130:   ص أسرارالصالة                         

 شعور و حیات داراى عالم آن در حقايق همه است

 هر بهشت در كه رسیده اخبار در لذا و بود خواهد

 و گشته شادمان تخت آن نشیند تختى بر مؤمنى گاه

 لذا و آيد،مى در بحركت خوشحالى و سرور شدت از

 و سنجید عالم اين میزان با را عالیه عوالم آن دنباي

 كشف صاحبان از يکى شمرد بعید را وجودش امکان

 چه گر رسیده روايات در آنچه است گفته شهود و

 عالم در ولى نمايدمى مجاز عالم اين شرايط بحکم
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 بالعیان را آن ما و میباشد موجود حقايق آن همه مثال

 و نموديم مشاهده دهآم روايات در صورتیکه همان با

 بیان مطالبى مثال عالم براى خواص از بعضى

 اينان نیست، قبول قابل مردم اكثر براى كه اندداشته

 حاالت در رواياتیکه و اخبار از خود هاىگفته براى

 جمله از اندنموده استشهاد رسیده آنها صفات و كاملین

 .محمد كلنا:فرمايدمى كه معصوم فرمايش اين

 .واحد ياكلنا و هستیم محمد ما همه

 بعضى گويدمى كه روايت آن يا هستیم، يکى ما همه

 مطعوم هر طعم كه دارد مشروباتى بهشتى نهرهاى از

 بدان اين گويندمى اينان هست، آن در مشروبى و

 عالم آن موجودات از موجودى هر كه است خاطر

 آن ديگر موجودات خصوصیات همه بردارنده در

 جمیع اىلحظه هر در انسان لذا و هست، نیز عالم

 با دارد وجود عالم آن موجودات همه در كه لذاتى
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 آن از يك هر در آنها، خاص لذت و مخصوص، طعم

 از يکى از خصوصیتى اينکه بدون مییابد موجودات

 اين در كه ديگر بسیارى مطالب و برود، بین از آنها

 و كنیم در را آنها گفته توانیمنمى ما و اندگفته زمینه

 با بلکه میدهیم، قرار ممکنات دايره در را آنها لذا

 نقلى تلويحات و اشارات و ذوقى تشبیهات و تقريبات

 به حق اقدس ذات اينکه تا هستیم آنها باور صدد در

  ما روزى را آنها بالعیان شناخت كرمش و فضل

 131:   ص أسرارالصالة                         

 . گرداند

 ازمنه و اوقات كه دريافت كه آنگاه عاقل بر لهبالجم و

 و دارد بخود مخصوص اشاراتى و احکام يك هر

 است گرانبها بس اىسرمايه بمنزله عمرش مدت

 و عظیم منافع تواندمى آن نفس هر با كه اىبگونه

 فراهم خود براى الهى سلطنتى بلکه فراوان ممالك
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 كسب بدون وقت اتالف از كه است واجب كند

 همه اين بجاى اينکه از و ورزد بخل بشدت اىيدهاف

 دائمى شقاوت كسب براى اىوسیله را خود عمر سود

 . باشد حذر بر بشدت گرداند الهى عذاب در خلود و

 بینديشد گذشته عمرش از آنچه بر كه است سزاوار و

 همه با داده كف از كه را عمر از مقدار آن ببیند و

 شده سپرى هايشرنج و درد و هايشخوشى و لذات

 درد آن از نه و هست خبرى بالفعل هالذت آن از نه

 اعمال تبعات مانده باقى آنچه بلکه اثرى، هارنج و

 اين از است، او نیك كارهاى پاداش و اجر و ناپسند

 بدان توان - نمى مانده باقى عمر از آنچه گذشته

 بشب را آن آدمى كه صبحى بسا چه نمود اعتماد

 عمر نرسیده بپايان هنوز كه شبى بسا چه و نرساند،

 . میرسد بآخر آدمى
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 و مبهم امر چنین بر تکیه با عاقل انسان كجا پس

 صورت در و است حتمى وجودش نه كه ناپیدائى

 مرگ كه قطعى امر يك از زودرس، زوالش وجود

 در است او اخروى حیات كه دائمى امر يك و باشد

 . گذردمى

 كه باشد داشته يقین بايد انسان اينکه ديگر مطلب

 در رنج و درد و خوشى، و لذت و شقاوت، و سعادت

 كوشش و سعى به نه است الهى قدر و قضاء به دنیا اين

 وصول و آدمى، كوشش و سعى بین و اسباب، تهیه يا و

  و

  132:   ص أسرارالصالة                         

 تهیه يا و است آن طلب در كه بآنچه يابى دست

 دارد را بآن رسیدن آرزوى انسان آنچه و اسباب

 نظر در را امور اين انسان اگر و است، وجه من عموم

 بتفکر گیردمى قرار كه مهمى امور مقابل در و آورد
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 دلش در حقايق اين اينکه تا بپردازد مطالب اين در

 آخرت از برايش دنیا ديگر شد چنین اگر بگذارد، اثر

 امر در تفکر از را او دنیا مه و بود نخواهد ترمهم

 اختیار براى كه تبعاتى از و داشت نخواهد باز آخرت

 در شده بیان حديث اين در آخرت بر دنیا نمودن

 . بود خواهد امان

 و كند صبح كس هر كه رسیده السّالم علیه معصوم از

 دهد اختصاص بدنیا را خود همت بیشترين حالیکه در

 چهار خدا و بود هدوانخ چیزى خدا پیشگاه در را او

 پیوسته اندوهى ساخت، خواهد او مالزم را خصلت

 برايش كه اشتغالى و داشت، نخواهد پايانى كه

 نیازىبى روى آن با كه فقرى و بود، نخواهد فراغتى

 . نیست پايانى برايش كه آرزويى و ديد، نخواهد

  133:   ص أسرارالصالة                         

 «شريفه اوقات به اماهتم در» فصل
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 درباره اول است، الزم چند امورى بیان فصل اين در

 دوم. شودمى واقع يکمرتبه سال هر در كه آنچه

 هر در كه آنچه سوم. يکبار ماه هر در كه آنچه درباره

 اعیاد از روز و شب هر در آنچه چهارم و يکبار هفته

 هروزهائیک و قدر لیالى و پیشوايان تولد ايام و شريفه

 نسبت تعالى حق حضرت جانب از مهمى امر آنها در

 . است شده وارد گرفته انجام ببندگان

 سید چنانکه عید معناى ابتدا كه است الزم: اعیاد اما

 شود دانسته نموده بیان «اقبال» كتاب در طاووس ابن

 و سعادت مقامات جمله از عید كه بفهمد جمله آن از

 پیشگاه در آنها راحضا و بندگان بر خدا اقبال روز

 او محبت خلعت پوشانیدن روز و حق، حضرت جالل

 خورشید تابش و الهى قرب لواء افراشتن بر و دلها بر

 و آن قبول از خوشحالى و عمل روز و آمال بر اقبال

 و پروردگار جانب از بندگان خواست در اجابت روز
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 رضوان و رضا كلیدهاى تسلیم و جوائز بخشیدن روز

 كه آنچه تهیه روز و بندگان براى نامه ناما نوشتن و

 آيد،مى او بکار دارد پیش در آدمى كه منزلى در

 . میباشد

 احسان درهاى باريتعالى ذات كه است روزى عید روز

 و جود و گشايدمى عام و خاص بروى را خود انعام و

  خود نعمتهاى بخشش و بذل و كرم

  134 :  ص أسرارالصالة                         

 هر از كرم و جود كه است روشن و میدارد، اظهار را

 و او امکانات و سخاوت و جود بحسب اىبخشنده

 امر چون و است، او استعداد و بنده قابلیت بحسب

 سفره بخشنده و كريم خداوند و باشد منوال بدين

 و نیکوكار هر كه است سزاوار بگستراند بخشش و انعام

 و آيند گرد سفره اين بر فاجر و مؤمن هر و بدكار

 اين در كه رجاء و شرمسارى و حیاء و اعتراف به لکن
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 حق حضرت احسان و لطف از هیچیك صورت

 . ماند نخواهند بهرهبى

 و جود و بخدا كه است كسانى براى هااين همه ولى

 و كافر نه گر و باشند معتقد او وعید و قهر و بخشش

 مأيوس حق رحمت از كه را كس آن و معاند و منکر

 . بود نخواهد اىبهره عقل بحکم گشته

 اين چگونه كه بنگر حال است عید روز حقیقت اين

 روز را عید روز و گشته وارونه مسلمانان بین امر

 قرار غفلت و لعب و لهو و چرانى شکم و شهوترانى

 ال من» كتاب در صدوق شیخ محدثین رئیس اند،داده

 علیه حسن امام كه نموده، روايت «الفقیه يحضره

 و لهو و بخنده كه ديد را مردم فطرى عید روز السّالم

: فرمود خود اصحاب به خطاب امام مشغولند لعب

 براى اىمسابقه میدان بمنزله را رمضان ماه خداوند

 جلب و اطاعت به ماه اين در تا داد قرار خود بندگان
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 ماه اين در پس بپردازند، بمسابقه يکديگر با او رضايت

 و مانده عقب گروهى و بردند، را مسابقه اىهعد

 در كه كسانى از است عجب پس ماندند، بهرهبى

 آنانکه و گیردمى خود كار پاداش نیکوكار كه روزى

 و خسارت احساس اندنموده كوتاهى خدا بندگى در

 هاپرده اگر بخدا سوگند میخندند، نمايندمى زيان

 و گردد لغومش خود احسان به نیکوكار رود بکنارى

 . خود اعمال ببدى كار بد

 حال حالش عید، رسیدن فرا از قبل بايد بنده حال بهر

  كه باشد كسى

  135:   ص أسرارالصالة                         

 آن به نسبت و است سالطین از يکى اطرافیان از

 حال سرزده او از بزرگى جنايات و خطاها سلطان

 گرد به را مردم و میکند ندا سلطان منادى كه شنودمى

 هر تا میخواند فرا او مجلس و سلطان حضور در آمدن
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 از و بگیرند خلعت خود مرتبه و بمقام نسبت كدام

 اين شنیدن با كسى چنین شوند مندبهره سلطان انعام

 اضطراب در پیوسته و شده تشويش دچار مسلما دعوت

 رسیدن فرا از قبل هم بنده است، رجاء و خوف بین و

 آيا كه كند فکر امر اين در و باشد چنین بايد عید

 عظیم مجلس اين در را او كه است كرده كارى

 كنار در مجلس اين در آيا كه بنگرد و بخشد؟ سودى

 لباس از او لباس و هست؟ او براى جائى عزيزان

 الطاف و بود؟ خواهد مجلس آن بزرگواران

 حال شامل گیردمى فرا را آنها چنانکه هم خداوندى

 كرامات تاج از سرش اينکه يا شد؟ خواهد هم او

 و استتار از خطاهايش و گناهان و برهنه خداوندى

 خطا صف در جايگاهش و مکشوف خداوندى پوشش

 امر اين در و. میباشد الهى عذاب مستحقین و كاران

 يافت دوم دسته از را خود اگر سپس بینديشد، ساعتى
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 شده معین كاران خطا براى كه فورى بمعالجات

 توبه به ابتدا آيد، بر خود عالج مقام در و بپردازد

 اعمال به كه نفسش اگر و بپردازد واقعى انابه و حقیقى

 نداد توابین باب از دخول مجال را او خوگرفته زشت

 استغفار باب از دخول براى را خود كه میبايست

 خدا از و بپردازد گناهان از استغفار به و گرداند راضى

 را او استغفار و گذرد در او گناهان از كه هدبخوا

 اگر و كند عنايت واقعى توبه انجام توفیق باو و بپذيرد

 مانع هم استغفار و دعا باب از دخول از را او نفسش باز

 میبايست محاله ال ننمود يارى كار اين بر را او و گشت

 و اندشده داخل باب آن از فرعون و شیطان كه ببابى

  بآنها را شانخواسته و نکرد ناامید ار آنها خدا

  136:   ص أسرارالصالة                         

 از ناامیدى و يأس عدم باب آن و شود، داخل داد

 كه است سزاوار پس است تعالى حق حضرت رحمت
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 از كه آنگاه مخلوقاتت ترينبدشمن كسیکه اى: بگويد

 او بجوا چنانکه هم پس دادى جواب طلبید يارى تو

 اى و نما اجابت را دعوتم و مساز ناامید هم مرا گفتى

 اين حاجت آوردى بر را فرعون حاجت كسیکه

 اجابت به بعد و آور، بر هم را اولى بلکه دومى فرعون

 و مراد بآنچه دستیابى و پروردگار ناحیه از قبول و

 . باشد داشته ظن حسن هست منظورش

 ابن سید بتمراق اهل معلم و جلیل سید آنچه در و

 نموده افاده زمینه اين در اقبال كتاب در طاووس

 اقبال به كه برادرى اى: گويدمى او بینديش است

 حاضر او پیشگاه در چگونه ببین اىنموده رو مواليت

 تو بر كه كس آن بزرگوارى و عظمت در و شوىمى

 تو بین كه شواغلى از را دلت و بینديش نموده روى

 اينکه تا. گردان پاكیزه رددگمى حايل او إحسان و

 : گويدمى
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 آورند،مى روى بخدا عید روز در كسانیکه بدان

 قرار عید بندگانش براى را آن متعال خداوند روزيکه

 و گردانیده پاداش و مزد گرفتن روز را آن و داده

 به و شوند خارج او بسوى كه نموده امر خود ببندگان

 : شوندمى تقسیم دسته چند به يابند، بار او پیشگاه

 جاللت و خداوند هیبت كه هستند كسانى دسته يك

 ياد و داشته مشغول بخود را آنها او بزرگوارى و

 را آنها عقل او دعوت اجابت و او پیشگاه در حضور

 اولین براى كه هستند كسى چون هم اينان است برده

 خوانده فرا خويش عصر سلطان يا و خلیفه بمحضر بار

 احساس سلطان با مالقات از پیوسته ىكس چنین شود،

  در مبادا اينکه از و میکند حیاء و شرم

  137:   ص أسرارالصالة                         

 اينکه از و بیمناك بزند سر او از ادبى سوء او محضر

 سلطان اگر يا و بگويد سخنى او محضر در بخواهد
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 عجز احساس خود در بدهد جوابى نمود سؤالى

 اگر كه انديشدمى اين در ديگر طرف از و میکند

 كه ناروائى كارهاى و زشت اعمال از سلطان يا خلیفه

 معامله چه او با شود خبر با داده انجام او علیه بر

 اينکه از را او هاخیال و فکر همین و كرد خواهد

 سؤال به زبان حق محضر در و كند طلب چیزى

 . شودمى مانع بگشايد

 از الهى نعمتهاى در كه هستند كسانى دوم دسته

 ابتدا از كه آنچه تا گرفته هازمین و هاآسمان آفرينش

 و حفظ و يافته وجود میان اين در هااين آفرينش

 بندگان، تربیت و روزى و انعام بخاطر آنها نگهدارى

 و دنیوى خیرات جمیع و پردازندمى تأمل و بتفکر

 خدا كه تنعم همه اين و آورندمى نظر در را دينى

 آنها براى انعام و اكرام از آنچه و داشته ارزانى آنها بر
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 افکنده سر ديگر، چیزى طلب از را آنها نموده حاضر

 . سازدمى شرمسار و

 اين با خیانتشان در كه هستند كسانى سوم دسته

 و انديشندمى او نعمتهاى در بخشنده و منعم خداوند

 خود، جانب از را الهى شماربى نعمتهاى حق تضییع

 و ننگ و عار و خیانت ذلت و آورندمى نظر در

 ديگر كه گرفته فرا را آنان آنچنان ترس و شرمسارى

 نگذاشته باقى آنها براى آرزو و امید براى مجالى

 . است

 جهالت و غفلت لباس كه هستند كسانى چهارم دسته

 آنها رازق آنکه و آفريدگار نعمتهاى از و نموده تن بر

 را خود سید و موال شماربى نعمتهاى و رخببى است

  و حفظ و ايجاد از حیات، زمان و عمر مدت در

  138:   ص أسرارالصالة                         
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 خود اعمال به و گرفته ناديده را نعمتها ديگر و بقاء

 بیماران و كوران چون اينان اندگشته مغرور و فريفته

 . هستند

 اجرت دريافت براى كه هستند كسانى پنجم دسته

 زبان و اند،شده خارج رمضان ماه در خود اعمال

 پروردگارشان با معامله اين در محاسبه طلب حالشان

 چنین اينان با پروردگارى عدل حال زبان هست،

 : است

 میکنید طلب خود عمل اجرت شما از يك هر كه حال

 انجام شما آفرينش از قبل شما براى ما كه را آنچه پس

 طوالنى بس دوران اين و آوريد، بخاطر ايمدهدا

 شروع آدم پدرتان پیدايش زمان از كه را خود حیات

 اجدادتان و مادران و پدران براى ما آنچه و شودمى

 مورد در اندكى سپس آوريد، نظر در ايمداده انجام

 مالئکه از شما مصلحت راه در ما كه موجوداتى اجرت
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 از بندگانمان ديگر و سالطین و ملوك و انبیاء و

 بعد بینديشید ايمگرفته بکار حاضرين و گذشتگان

 بعد و بپردازيد را آن هستیم طلبکار ما مقدار چه ببینید

 اعتراف باب از شما چون بدانید، طلبکار ما از را خود

 طلب باب بر و نموده عدول ما بخشش و فضل به

 . ايستاديد اجرت

 نیك اعمال تمام میدانند كه هستند كسانى ششم دسته

 مقابله تواندنمى الهى هاىنعمت از نعمت يك با آنها

 بهمان بلکه نمیکنند طلب چیزى اجر باب از لذا و كند

 و فقر زبان كه داشتند وجود از قبل كه حالى زبان

 متوسل الهى جود و فضل و كرم بباب باشد احتیاج

 . شوندمى

 ه،ودنم بتن معرفت لباس كه هستند كسانى هفتم دسته

 و نموده روى آنها به حق اقدس ذات كه را همین و
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 بس نعمتى خوانده فرا خود احسان بمحضر را آنها

  زمان آن از را اينان میدانند، خود بر منتى و بزرگ،

  139:   ص أسرارالصالة                         

 خداوندى بمحضر كه آنگاه تا شوندمى خارج كه

 الهى نعمتهاى به اعتراف جز ذكرى و فکرى باريابند

 آنها براى اگر كه است چنین حالشان زبان و نیست

 هر و میبودند موجود ابد به تا ازل از كه بود ممکن

 شکر و معبود خدمت در داشتند توان در كه را آنچه

 قاصر را خود میگرفتند بکار او بخشش و جود و انعام

 در مواليشان خواسته با مخالفت ترس اگر و میدانستند

 در او خدمت باب از كه میخواستند او از نبود میان

 . نشوند جدا آخرت و دنیا

 اصناف حالیکه در علیه، اللّه رحمة سید گويممى

 نموده اكتفا مقدار بهمین است، اين از بیشتر مردمان

 است احواالتى و اوصاف ببیان اشاره او مقصود زيرا
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 كه اال و است خدا بندگان و متعبدين بر غالب كه

 اهل از اللّه إلى سايرين و حق حضرت راه سالکان

 حاالتى را انس و محبت و شوق و تسلیم و رضا و توكل

 . شد بیان كه است هااين از بهتر و برتر

 اين حاضر كسانى محبت و شوق اهل از كه بسا چه و

 نداء و دعوت لذت از آنچه از كه شوند مجلس

 عمل به توجهى را اينان مستند انددريافته حق حضرت

 داعى اينان كه چرا نیست پاداش و اجر و عامل و

 روح و اندگفته لبیك بهجتش و سرور بخاطر را مجلس

 . سازندمى او فديه را خود جان و

 زبان از را زيبا سخنان اين علیه اللّه رحمة سید سپس

 : گويدمى است رفته عید باستقبال كسیکه

 را خود بندگان و سپاهیان امراء و ملوك بارالها

 شمار در آنان از بعضى چه گر بخشیدند خلعتهائى

 تو مملوك بنده اين ولى بودند اغنیا و ثروتمندان
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 است تو حضور اليق كه مراقبت عمامه از سرش

  و مکشوف،

  140:   ص أسرارالصالة                         

 برهنه، است تو محضر الزمه كه اخالص جامه از تنش

 باشد شايسته تو پیشگاه در حضور براى كه ىخلعت از و

 غفلتها بدست مملوك بنده اين جامه است، نصیببى

 و شد، آلوده شهوتها كثافات از و گشت، پاره پاره

 پاره خود هاىدرىپرده بدست را عیوبش ستر لباس

 سبك با را گناهانش آمرزش و غفران سپر و نمود

 هم در دوب تو به او تقرب باعث كه استغفار شمردن

 و آشکار، او هاىزشتى و عورات اكنون و شکست

 سعید عید اين در او و است، خطر پر او لغزشگاههاى

 است آبروبى دارد تن بر كه زشت لباس اين بواسطه

 و شرمسار نموده تن بر كه منحوس جامه اين از و

 اين حالش زبان كه اىبنده با میکنى چه بارالها ذلیل،
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 امرا خود حالیکه در«راجعون إلیه انا و للّه انا»كه است

 كه بودى تو و آموختى اخالق مکارم را ملوك و

 نعمت ببنده و نمودن آزاد را بنده و بخشیدن خلعت

 بنده اين كه زمان آن نمودى، رسم را داشتن ارزانى

 در كه هازشتى از آنچه نمودى ايجاد را مملوك

 بردبارى و حلم ولى میدانستى را میزد سر او از آينده

 تن بر بقاء خلعت اينکه تا نمود تحمل را آنها همه تو

 دردها از شفاء و اعضاء سالمتى لباس و پوشانیدى او

 او تن بر پوست و گوشت و داشتى ارزانى او بر

 ولى نمودى، مبالغه او اكرام و انعام در و رويانیدى

 است، تو محضر در عريان مملوك بنده اين اكنون

 اگر دارد پنهان را عیوبش و دشانبپو را او كسى چه

 پناه را او كسى چه و آيد تنگ او بر تو رحمت سعه

 بنده اين بر آنکه اى پس برانى، خود از را او اگر دهد

 باخبر او كار عاقبت از حالیکه در بخشیدى خلعت
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 دريغ دادنش پناه و اطعام و پرورش از و بودى

 ،بودى آگاه خود بر او بجرأت حالیکه در ننمودى

 پناه به و فرما ترحمى بنده اين استغاثه بر اكنون

  لطفى نظر بتو آوردنش

 141:   ص أسرارالصالة                         

 بنگر، عدلت مقابل در را فضلت دادن قرار وسیله و نما

 رضوان و امان و غفران و عفو خلعتهاى از را او و

 آن سر و شکر و ذكر كه خلعتى بپوشان، خلعتى

 بنده اين اكنون است، منسوب تو بخشش و متبرح

 در كه مپسند هم تو است گشته شرمسار و شکسته دل

 همه اين با اىداده قرار عید را آن تو كه روزى اين

 اىبخشیده درگاهت يافتگان بار و ببندگان كه خلعت

 باب، اين از غیر او میدانى حالیکه در بماند برهنه او

 و عتاب طاقت را وا و نیاورد روى ديگرى بباب
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 را تو عقاب و حرمان توان كجا پس نیست تو سرزنش

 . داشت خواهد

 كسیکه و امام خدمت رسیدن عید آداب جمله از و

 . میباشد میداند واال مقام اين صاحب را او بنده

 رهبرى اگر رسد فرا فطر عید چون كه بدان گويممى

 میان رد و مملکت در او و باشد امر ولى و امام با جامعه

 حکم داشته مقرر مواليش كه وجهى آن بر رعايايش

 بر متعال خداى اقبال بخاطر بنده كه میبايست براند

 است بخشیده باو جامعه اداره در كه تمکنى و امام آن

 ديگران و بخود سپس و گويد، تهنیت و تبريك باو

 و گشته نصیبشان امام آن رهبرى از كه عزتى بخاطر

 رهبرى از و يافته سعادت امام نآ بواسطه كه كس بهر

 تهنیت و تبريك شودمى مندبهره دولتش فوايد و

 كسى با جامعه رهبرى كه بود زمانى در اگر و گويد

 جامعه امور در او تصرف و حرام او از اطاعت كه بود
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 شرايطى چنین در كه است سزاوار بود، مشروع غیر

 خود خداى با حاكم آن بر خشم و غضب در بنده

 فقدان از آنچه بر و باشد، داشته مساوات و ساتموا

 است شده فوت جامعه از و او از امر ولى رهبرى

 . باشد متأسف

  142:   ص أسرارالصالة                         

 روايت السّالم علیه جعفر ابى از علیه اللّه رحمة سید

 عبد اى: فرمود راوى به خطاب حضرت آن كه نموده

 نمیگذرد مسلمین بر قربانى عید و فطر عید هیچ اللّه

 حزن تجديد وسیله محمد آل براى عید آن اينکه مگر

 حضرت چرا، گفتم گويدمى راوى شود،مى اندوه و

. بینندمى غیر دست در را خود حق آنها چون: فرمود

 اسالم اعالم چگونه كه بدانى اگر: گويدمى بعد

 خدا هار در اموالیکه و يابدمى گسترش عدل بواسطه

 شودمى بخشیده خدا ببندگان چگونه شود صرف بايد
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 مسرور و شادمان چگونه امام واليت زمان در مردمان و

 نزديك و دور شامل چگونه امنیت و گردندمى

 گرددمى كامل ذلیل و ضعیف براى نصرت و شودمى

 اقبال دست و نورانى، سعادت خورشید تابش از دنیا و

 سیطره و سلطنت و گشوده، جهان كنار و گوشه هر در

 مسرور را دلها و شکوفا را عقول كه است اىبگونه او

 آگاه حقايق باين اگر سازد،مى نور از پر را آفاق و

 بآمدنش كه عیدى روز برادر اى قسم بخدا باشى

 از آنچه بر و بود خواهى غمگین هستى، خوشحال

 و میرسد ببندگان باب اين از كه الهى فضل و كرم

 شده، فوت تو از عادل امام حکومت عدم بواسطه

 شد ذكر آنچه و گشت،مى غالب تو بر اندوه و گريه

 را مقام اين كه بود اشاره و تنبیه سبیل بر مختصرى

 كه بدان و نیست مورد اين در سخن بسط گنجايش

 باشند دور چه گر ياران و بدوستان نسبت وفاء و صفاء
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 صورت در ءوفا و صفاء از. است نیکوتر پراكنده و

 را بمواليت نسبت وفاء و صفاء پس اجتماع، و حضور

 و غم رفع بر پروردگارت كه ده قرار خود قلب شعار

 . است توانا تو از اندوه

 اختصاص پیامبر امت براى شريفه ايام آداب از ديگر

  روز هر

  143:   ص أسرارالصالة                         

 و است، السّالم یهلع دين پیشوايان از بیکى شبى و

 كه امام آن بر سالم و تحیت از پس كه است سزاوار

 تو من، موالى اى: بگويد دارد باو اختصاص روز آن

 كه هستى بزرگ و بخشنده پیشوائى و بزرگوار سیدى

 را میهمان و دارىمى دوست را میهمانى و ضیافت

 مأمور متعال خداى طرف از و نمائىمى اكرام

 كنى پذيرائى و دهى پناه را او نبندگا كه اىشده

 پناه تو از و هستم تو میهمان امروز كه ده پناه مرا پس
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 كه ده قرار اين روز اين در مرا پاداش و میخواهم،

 حمايت و دعا و گردانى شريك مرا اندوهت و غم در

 مرا و ندارى دريغ من از را خود شفاعت و واليت و

 خیر و ثواب ،خدا از و آورى در خود شیعیان شمار در

 خیر همه و توفیق و تسديد و تأيید و ارشاد و هدايت و

 و من اهل و من براى را آخرت و دنیا هاىخوبى و

 شب كه بخواهى او از و نمائى طلب امدينى برادران

 ختم خودش برضاى مرا عمر و سال و ماه و روز و

 آخرت و دنیا در و نمايد راضى خود از مرا و گرداند

 بر خدا صلوات و درود كه گرداند امش قرين مرا

 شب هر آخر و اول در را عمل اين و. باد شما همگان

 . دهد انجام روز و

 علیهم معصومین از بیکى روز هر اختصاص تفصیل اما

 اللّه صلّى رسولخدا به شنبه: است شرح باين السّالم

 السّالم علیه طالب ابى بن على به شنبه يك آله، و علیه
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 و السّالم علیهما حسین امام و حسن امام به دوشنبه و

 علیهم صادق امام و باقر امام و سجاد امام به شنبه سه

 امام و رضا امام و كاظم امام به شنبه چهار و السّالم

 حسن امام به شنبه پنج السّالم علیهم هادى امام و جواد

 فرج التام، اللّه نور همام امام به جمعه روز و عسکرى

 و اللّه صلوات قائم مهدى امام القاسم أبو القريب اللّه

 المنتجبین اوالده و الطاهرين آبائه على و علیه سالمه

 . دارد اختصاص فداه العالمین ارواح و روحى

  144:   ص أسرارالصالة                         

 آن از پس و قدر شبهاى شريفه، لیالى و ايام جمله از

 و است، رجب ماه اول و رجب ماه نیمه و شعبان نیمه

 كه اينست عظیم قرآن و او رسول و بخدا ايمان الزمه

 ايمان و تصديق آثار كه باشد بدانگونه اعمالش مؤمن

 . باشد آشکار و هويدا آن از
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 اين از شبى هر به مؤمن كه اينست آثار اين جمله از و

 زيادتر، بلکه و بدهد اهمیت شب هزار باندازه شبها

 است، دانسته ماه هزار از بهتر را قدر شب قرآن چون

 بپردازد تأمل و بتفکر خدا نزد شب اين عظمت در و

 كه نور از ابوابى شب اين در عبادت براى خدا كه

 لذا و داده قرار است شب هزار عبادت نور چون هم

 بهمین میبايست مؤمن نزد شب اين منزلت و قدر

 گونه بدين كسى براى قدر شب اگر و باشد، مقدار

 در و آن، رسیدن فرا از قبل كه میبايست بناچار دبو

 موانع رفع و دفع و انتظار و دعا با را خود سال طول

 مناسب مکان و لباس و غذا تهیه حتى و اسباب تهیه و

 و عبارت كه امورى از هااين غیر و مناجات و دعا و

 سازدمى كامل را الجالل ذو ذات با نیايش و خلوت

 از شب آن در و كند ادهمآ شب آن براى را خود

 دين پیشوايان بر صلوات و سالم كه گفتیم قبال آنچه
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 آن مهمات انجام در و ننمايد غفلت باشد السّالم علیه

 توفیق و اعمال قبولى براى و شود متوسل بآنها شب

 براى و است پروردگار رضاى مورد آنچه انجام به

 را او خدا اينکه و حاالت جمیع در او محبت و جلب

 سالم آفات جمیع از میبرد خود بمالقات كه روز آن تا

 بر شب اين در و. گرداند خود شفیع را آنها بدارد

 نزديك پروردگار حضرت برضاى را او كه آنچه انجام

 هم شب آن دقايق و هالحظه جمیع در و كوشا میکند

 اىلحظه و باشد، مواليش حضور در مراقبت غمش و

  يا و آشامیدن و نردخو از و نشود، غافل او از

  145:   ص أسرارالصالة                         

 تقرب موجب كه نیتى و صحیح قصد با جز ديگر امور

 او كه لطیف مناجاتهاى با و كند، پرهیز شود، بخدا او

 را خدا سازد جارى را اشکش و آورد هیجان به را

 پیامبر بر و افتد، بخاك و كند سجده بسیار و بخواند،
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 و حضرت آن پاك آل و آله و علیه اللّه صلّى اسالم

 و پروردگار صالح بندگان و مرسلین و انبیاء جمیع

 و حفظ و عصر ولى فرج براى و فرستد، درود مؤمنین

 كه بخواهد خدا از و كند دعا بزرگوار آن يارى

 بهدايت را او و فرمايد او روزى را حضرت آن رضايت

 حضرت آن از تاطاع به و هدايت، بزرگوار آن

 شب اين در كه است سزاوار و فرمايد، كرامت توفیق

 كه شده نقل خدا، راه مجاهدان از كه آنچه از بعضى

 بحال و میرفتند گورى در و میبستند بگردن را دستها

 عرضه آتش بر را خود نفس و گريستند،مى خود

 بزرگى گناهان و جنايات بعد و. دهد انجام میداشتند،

 در و آورد، نظر در را خدا حلم و شده، مرتکب كه را

 خود با خدا رفتار حسن و خدا، با خود سوء رفتار

 صاحب براى كه حالى زبان و بمناجات و بینديشد

 و هیجان و قلب رقت و حال جلب در و بهتر، دالن
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 جمیع در و بپردازد، است مؤثرتر شوق و حزن ايجاد

 رىبردبا و حلم و پروردگار بخشش و عفو به حاالت

 از آن برابر بچندين گناهان تبديل بر او قدرت و او،

 . باشد داشته ظن حسن حسنات،

 ذو حضرت با گفتگوى و مناجات در ورود براى و

 خود بحال سزاوارتر و ترمناسب كه بابى هر از الجالل

 اى بگويد، بسیار مناجات ضمن در و شود، وارد میبیند

 باشد ابلیس كه مخلوقاتت تريندشمن به كسیکه

 اينکه از پس را فرعون سحره كسیکه اى گفتى، جواب

 كمر پیامبرت با بخصومت و برخاستند جنگ به تو با

  مرا نمودى، قبول بستند

  146:   ص أسرارالصالة                         

 و موسى بخاطر را فرعون سحره آنکه اى بپذير، هم

 علیه اللّه صلّى محمد بخاطر هم مرا پذيرفتى، هارون

 حالى از و بپذير، آنها، آل و السّالم علیه على و آله و
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 گاهى بپردازد، ديگر گفتار به گفتارى از و ديگر، بحال

 زمره در گاهى و سازد، بخائفین شبیه را خود

 اهل و تمکین، و رضا اهل به بلکه آيد، در امیدواران

 حال زبان و مناجات با و گرداند، شبیه را خود شوق،

 . بگويد سخن خدا با آنها،

 دروغ پروردگار با مناجات در كه باشد مواظب ولى

 طلب هنگام در و ننمايد، باطل دعوى و نگويد، صريح

 اقدر يا و، االجودين، اجود يا به را خدا عالیه مقامات

 ذو ذات پذيرش و قبول براى و بخواند القادرين،

 نمودندمى استدالل بدان ائمه آنچه از ببعضى الجالل،

 . كند تداللسا

 اللّه صلّى اكرم پیامبر تولد روز مثل موالید، ايام اما و

 روز و پیامبر، بعثت روز و معصومین، ساير و آله، و علیه

 آن مباهله، روز و االرض دحو روز و خم، غدير عید

 او بزرگ نعمتهاى به و داشته بخدا ايمان كه كس
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 اخد نزد كه همانگونه اوقات و ايام اين باشد واقف

 و بود، خواهد بزرگ هم او نزد است، عظیم و بزرگ

 چنین در كه الهى بزرگ نعمتهاى اين مقابل در

 پردازد،مى او بشکر است شده بندگان نصیب روزهائى

 كه میبايست آله، و علیه اللّه صلّى پیامبر میالد شب مثال

 حضرت آن كه بینديشد، حضرت آن وجود فوائد به

 و است، خاليق همه بر خداوندى واسع رحمت مظهر

 به و ايجاد، را ما كه است آنها وجود طفیل به خدا

 بارهاى آنها بخاطر و نموده هدايت را ما آنها هدايت

 سبك را ما تکالیف و برگرفته، ما دوش از را سنگین

 از است، پذيرفته ما حق در را آنها شفاعت و نموده،

  ديگر طرف

  147:   ص ةأسرارالصال                         

 و هامشقت متحمل ما هدايت راه در حضرت آن

 پیامبرى هیچ كه اىبگونه گرديد، بسیار هاىسختى
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 صبر حضرت آن ولى نديد مشقت و سختى همه آن

 به را امت اين اينکه تا ننمود، عذاب طلب و كرد،

 احکام و شد، رهنمون ربانى معارف و هدايت راههاى

 اظهار را آنها امبرانیپ از يك هیچ كه را معارفى و

 هدايت تکمیل در و داشت، بیان ما براى بود، ننموده

 نمود صبر آزارى و اذيت هر بر آنها، نجات و امت اين

 : فرمود خود كه جائى تا

 اذيت و آزار همه اين من چون هم پیامبرى هیچ

 و گشتند، شهید راه اين در فرزندانش حتى. نديد

 و گرديد، هتك مشحر و رفتند، اسیرى به دخترانش

 با كه نشده شنیده كه بنحوى نمودند ذبح را اطفالش

 چنین عالم، در احدى بلکه و پیامبرى، هیچ بیت اهل

 روا پیامبر بیت اهل حق در كه اسارتى و سلب و قتل

 صبر حضرت آن ها،اين همه با و باشد، شده شد، داشته

 بلکه ننمود، عذاب طلب زمین اهل براى و نمود،

http://www.i20.ir/


278    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 اينان كه فرما هدايت مرا قوم بارالها: دفرمومى

 كه پاداشى نیکوترين امت، اين از را او خدا. نادانند

 . فرمايد عنايت است او كردار سزاوار

 اينان خالفت و تولد روزهاى در مؤمن اگر خالصه و

 چنین در كه بزرگ هاىنعمت اين در و بینديشد،

 ملتأ و بتفکر داشته ارزانى ببندگانش خدا اوقاتى

 الزم و واجب خود بر را هانعمت اين شکر بپردازد،

 . ديد خواهد

 علیه اللّه صلّى پیامبر وجود فوائد در ما كه آنچه هر و

 امیر حضرت آن خلیفه مورد در داشتیم، بیان آله و

 برادر را حضرت آن پیامبر كه السّالم علیه المؤمنین

 رپیامب بپاى پا گرفتاريها و شدائد در و دانست خود

 آن حق در آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول و بود،

 : فرمود حضرت

  148:   ص أسرارالصالة                         
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 مواله على فهذا مواله كنت من

 فوائد آن السّالم علیهم معصومین ائمه ساير چنین هم و

 شادى و فرح به مؤمن كه است سزاوار و هست، نیز

 آنها بهدايت و نهد، آنها قدم جاى قدم باشد، شاد آنها

 را آنها دشمنان و دوست، را آنها دوستان و بیابد، راه

 چنین در كه بزرگ هاىنعمت اين بر و بدارد دشمن

 و قدرت بقدر داشته، ارزانى ببندگانش خدا روزهائى

 اگر كه بداند و گويد، سپاس را خدا خود، استطاعت

 عمر اين همه او و میکرد، عطا باو اىجاودانه عمر خدا

 گذرانیدمى نعمت اين بر شکر سجده يك در را

 اين در و. بود نکرده ادا را نعمت اين حق يکهزارم

 شادمانى و فرح آثار باظهار كه است سزاوار روزها

 ممکن كه اندازه بهر آنها دوستان و اولیا به و بپردازد

 در برادرى و مواالت حقوق و كند، محبت هست

http://www.i20.ir/


280    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 سعادت از عظیم بابى خود اين كه نمايد ادا را واليت

 . است نهفته فراوانى و كثیر خیر آن در كه است

 از امر اين كه رسیده زمینه اين در اىمتواتره اخبار و

 اخبار از بعضى بلکه است، ايمان هاىشعبه بزرگترين

 و حب جز چیزى ايمان كه است حقیقت اين گوياى

 را اياتور اين از بعضى نمونه براى ما و نیست، بغض

 : آوريممى اينجا در

 آن كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از كافى در

: فرمود آله و علیه اللّه صلّى پیامبر قول از حضرت

 زمینى بر قیامت روز بدارند دوست خدا راه در آنانکه

 او راست سمت در خدا عرش ظل در سبز زبرجد از

 است، راست دست خدا دست دو هر و هستند،

 ترنورانى و سفیدتر تابان خورشید از اينان رتهاىوص

  و بمقام مرسلى نبى هر و مقرب ملك هر و است،

  149:   ص أسرارالصالة                         
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 چه اينان گويندمى مردم میخورد غبطه اينان منزلت

 كه هستند كسانى اينان شودمى گفته هستند كسانى

 . بود خدا بخاطر محبتشان و دوستى

 خدا، بخاطر دوستى كه رسیده ديگر روايتى در باز و

 در و است، ايمان هاىدستگیره ترين - محکم از

 : فرمود السّالم علیه معصوم كه رسیده ديگر روايتى

 بغض و حب و دشمنى، و محبت، از غیر ايمان آيا

 كه رسیده روايات در و. هست؟ ديگرى چیزى

 باشد خدا طربخا شاندشمنى و دوستى كه افرادى

 و اجساد از و شوند،مى بهشت داخل حساب بدون

 ساطع نورى هستند آن بر اينان كه منابرى و صورتها

 و اصفیاء از اينان و میکند روشن را چیز همه كه است

 در محبت كه شده روايت و هستند، الهى برگزيدگان

 است، افضل حج و زكات و روزه و نماز از خدا راه

 رسیده مصافحه باب در كه ارىاخب از آنچه بلکه
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 جنب در فضايل ساير كه اينست شودمى فهمیده

 دو و است عدم مثل وجودشان خدا، راه در محبت

 دو اين از يکى اگر میکنند مصافحه هم با كه نفر

 آن از نفر همان باشد، داشته دوست بیشتر را ديگرى

 . است ترمقرب و ترمحبوب خدا نزد ديگرى

 روز اين و است اعیاد بزرگترين از غدير كه بدان و

 دست و فوز و نجات در تامه علت اخیر جزء بمنزله

 را روز اين فضیلت و است، رفیعه بدرجات يابى

 و فضیلت در و اندنموده روايت موافق و مخالف

 شیعه بر و اند،نوشته مفصلى هاىكتاب روز اين تعظیم

 بپا بزرگى و عظمت نهايت در را روز اين كه است

  اين در را خود انبساط و فرح آثار و دارد،

  150:   ص أسرارالصالة                         

 آن موالیان با و كند زينت را خود و نمايد، اظهار روز

 با و نمايد، محبت و دوستى مهربانیها بانواع حضرت
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 و عطاء و هبة و دعوت و معانقه و مصافحه و زيارت

 محبت و دوستى اين روز اين در گفتار در خوشروئى

 آنچه و گويد بسیار خدا حمد و سپاس و نمايد اظهار را

 در رسیده روز اين در مؤمنین با مالقات باب در كه

 اذكارى و اعمال از و آورد زبان بر برادران با ديدار

 عظیم اجرى كه نکند غفلت رسیده روز اين براى كه

 عمل هر روز اين در چون است، شده بیان آن براى

 و بسیار پاداشش و جزاء دهد انجام مؤمن كه خیرى

 اندك كه چند هر شودمى شمرده بزرگ خدا نزد

 براى روز اين در كه مفصلى زيارت خواندن از و باشد

 علیه اللّه صلّى پیامبر به و نشود غافل آمده حضرت آن

 علیه زمان امام به بخصوص السّالم علیهم ائمه و آله و

 خود زمان امام با و گويد، یتتهن و تبريك السّالم

 از و بپردازد بمناجات ندبه دعاى فقرات از ببعضى

 روز چنین مثل در بزرگوار آن حضور نعمت فقدان
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 علیه المؤمنین امیر بخواص و بخورد حسرت بزرگى

 از بسیارى در كه جبرئیل بخصوص مالئکه، و السّالم

 تبريك شتافتمى حضرت آن يارى و كمك به موارد

 در كه اوقاتى ساير براى چنین هم. بگويد یتتهن و

 حضرت ناحیه از عامى يا و خاص نعمت اوقات آن

 خاص مراقبتى است گشته بندگانش نصیب پروردگار

 االرض دحو روز مثل هست، بآن مخصوص فکرى و

 چنین در كه بینديشد باين روز اين در میبايست كه

 رزق مواد ايجاد و مسکن بناء به ببندگانش خدا روزى

 اگر كه كند فکر خود با و بخشید نعمت آنها روزى و

 را كارها اين از يکى دنیا، سالطین و ملوك از يکى

 فخر مايه اندازه چه دهد انجام وى براى خود بدست

 نعمت اين با را آن بعد و شود،مى او براى مباهات و

  كه كند مقايسه الهى بزرگ

 151:   ص أسرارالصالة                         
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 گسترش را زمین خود بدست حق اقدس ذات چگونه

 بقدر پس نمود، فراهم او براى را زندگى وسايل و داد

 از نعمتهايش كه منعمى اين بشکر خود استطاعت

 . بپردازد است بیرون شماره

 ايام بزرگداشت و تعظیم بر كه رواياتى و اخبار آن و

 لتالد السّالم علیهم ائمه ظاهرى خالفت و موالید

 و آنها مصیبات و شهادت و وفات ايام تعظیم بر میکند،

 و دارد، داللت ايام اين در جزع و حزن اظهار

 مصیبت كه اينست ايام اين در مؤمن وظیفه كمترين

 يا و او متوجه كه ديگرى مصیبت هر از او بر اينان

 قرار آنها درجه در تا باشد، ترسخت شود، عزيزانش

 حقیقت اين گوياى روايات و اخبار چنانکه گیرد،

 نزد كه عاشورا، روز و محرم، ايام بخصوص است،

 در و هاآسمان و ملکوت اهل و تعالى و تبارك خداى

 . است بزرگ بس روزى روز، اين روحانى عالم
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            نیست مالل جاى كه قدس بارگاه در         

 در آنچه واست غم زانوى بر همه قدسیان سرهاى

 بزرگ روز اين اهمیت زمینه در اخبار از بعضى

 از و سازدمى حیران را عقل كه است اىبگونه رسیده

 شهادت از پس روز اين كه آيدمى بر چنین روايات

 نزد بلکه نیافت عظمت السّالم علیه على بن حسین

 و است بوده بزرگ روزى هم گذشته هاىامت

 انبیاء براى را مظلوم امام اين مصیبت متعال خداى

 با و گريستند بزرگ مصیبت اين بر آنها و داشت بیان

 السّالم علیه حسین فرزندش عزاء در اسالم پیامبر

 خداى نزد عظیم اجرى به راه اين از و جستند شركت

 رواياتى مؤمن كه است سزاوار و يافتند، دست متعال

 پاداش و اجر و روز اين قدر جاللت و تعظیم در كه را

 قرار قبول مورد رسیده است نبآ متعلق كه فراوانى

 . دهد
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  152:   ص أسرارالصالة                         

 با وجوهش جمیع از را روايات اين بخواهد اگر و

 میان از دلیل با عقل استبعاد تا بپذيرد برهان و دلیل

 شیخ كامل محقق عارف شیخ از آنچه در شود، برداشته

 مسأله اين جواب تا بینديشد شده حکايت نجفى حسن

 . بیابد را

 بحر طه آله سلیل و العلماء سید كه وقتى گويندمى

 اين در امر اين عظمت حکمت از سره قدس العلوم

 جواب در حسین شیخ آقا مرحوم پرسید او از حد

 بنده اينکه با السّالم علیه على ابن حسین كه: فرمود

 هستى همه از خدا محبت راه در بود خدا مملوك

 حتى و عرض و اوالد و اهل و مال و گذشت، خود

 و داد، خدا راه در شهادت از پس را شريفش جسد

 حتى بخشید راه اين در را خود اوالد و اهل تمام

 بدن بر كه مصیباتى همه بر و را، اشخواره شیر طفل
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 او آنکه كالم خالصه و نمود صبر آمد وارد شريفش

 متعال خداى و بخشید خدا براى را خود هستى همه

 ببخشد باو را چیز همه كه اينست به اولى و سزاوارتر

 واقعه در اگر انسان زيرا است داده جوابى نیکو چه و

 بینديشد، السّالم علیه امام آن شهادت بخصوص و كربال

 شهید مثال بعنوان مییابد، بزرگ بس اىمسئله را مسئله

 هر شهداء و مقتولین ولى است، زياد عالم در كشته و

 و نحر و ذبح مثل شودمى كشته كشتن عون بیك يك

 على ابن حسین ولى آن، امثال و گرسنگى و حزن

 و شد كشته هااين بجمیع عاشورا روز در السّالم علیه

 كه بود بحدى روز آن در بزرگوار آن عطش شدت

 اىباندازه السّالم علیه امام آن عطش بگويد كسى اگر

 تشنگى از ههم شود تقسیم عالم اهل میان اگر كه بود

 شدت بیان در زيرا كند، نفى تواندنمى كسى میرندمى
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 از بیاناتى و تعبیرات روز آن در بزرگوار آن عطش

  آن خود از و قدسى احاديث در متعال خداى

  153:   ص أسرارالصالة                         

. نیست آن درك توان را عقل كه رسیده بزرگوار

 عاشورا واقعه بیان در سىقد حديث در مثال بعنوان

 در پاى از عطش را آنها كوچك: كه است آمده

 از آنها بزرگ و میمیرد عطش شدت از و آوردمى

 نما فکر حال شودمى جمع بدنش پوست عطش شدت

 آن شدت از بدن پوست كه بوده عطشى چگونه كه

 عطش: گويدمى كه سخن اين يا و است، شده جمع

 يا و بود گشته حايل دود چون هم آسمان و او بین

 : فرمودمى كه عاشورا روز در بزرگوار آن سخن

 .الظّماء من كبدى تفتّت قد و الماء من شربة اسقونى

 ريز عطش سوز از جگرم كه بیاشامید بمن آبى جرعه

 . است گشته ريز
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 ريز ريز تشنگى شدت از جگر كه شودمى چگونه و

 ىرطوبت و شود پخته عطش شدت از اينکه مگر شود

 ريز خشکى شدت از كه اىبگونه نماند باقى آن در

 فرزندانشان و اهل كه اندبوده بسیارى باز و شود، ريز

 اهل مثل اىخانواده را كسى چه ولى اندشده كشته

 كسى كجا و است بوده السّالم علیه اللّه عبد ابى اوالد

 كه بوده بزرگوار آن فرزند چون فرزندى را

 گفتار و خلق و خلق ثحی از افراد ترينشبیه

 اين كه چرا باشد، آله و علیه اللّه صلّى برسولخدا

 يا و امامت بدرجه نزديك اىدرجه و بزرگ اىمرتبه

 اندبوده بسیار چنین هم است، او با مساوى و مقارن

 اسیرانى كجا ولى گشته اسیر آنها عیال و اهل كسانیکه

 و سکینه و زينب و السّالم علیه العابدين زين امام مثل

 با شده هااين با كه رفتارى كجا و اندبوده كلثوم ام

 بر سرشان كسانیکه بسیارند باز و است، شده ديگران
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 سر بر شد رسولخدا فرزند سر با آنچه ولى رفته نیزه

 اين در انسان اگر آنکه خالصه و است، رفته كسى چه

  واقعه

  154:   ص أسرارالصالة                         

 اين تحمل در را حضرت آن استقامت و صبر بینديشد

 از هاآسمان مالئکه لذا و يابدمى العاده خارق مصیبتها

 هر بدن زيرا كردند، تعجب امام آن پايدارى و صبر

 بدن بر كه را آنچه تواندنمى باشد قوى كه هم چه

 بر آنچه ياراى را دل و كند، تحمل رسید بزرگوار آن

 از بعضى از قلب و بدن و ست،ین رسید عزيز آن قلب

 از مرگ با و میمیرد گذشت حضرت آن بر آنچه

 زنده بزرگوار آن ولى میشود، راحت سختیها تحمل

 انسان مرگ باعث كدامش هر كه را شدائدى و بود

 آن گفت توانمى كه اىبگونه نمود، تحمل است

 . شد كشته بیشتر بلکه و مرتبه هفتاد بزرگوار
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 مقايسه آن غیر با تواننمى را راشوعا روز رو اين از

 كه است بزرگوار آن موالیان و دوستان بر لذا و نمود

 كه ايامى با كه باشد اىبگونه حالش ايام اين در

 راه اين در و باشد، شبیه میرسد آنها بخود مصیبتى

 آنها شبیه را خود و كند اقتدا بزرگوار آن بخانواده

 پس سال پنج تا شمها بنى كه اىنشنیده آيا گرداند،

 رباب مصیبت آيا[ 1] كردند؟ چه امام آن شهادت از

 بزرگوار آن عزاى در را حضرت آن همسر[ 2]

________________________________________________

__ 

( ع) صادق امام از المهموم نفس در قمى محدث[ 1]

 بنى از زنى هیچ: فرمود حضرت آن كه نموده روايت

 در و ننمود، خضاب و نکرد، سرمه را چشمش هاشم

 عبید اينکه تا نشد، بلند دودى آنها هاىخانه از اىخانه

 .شد كشته اللّه لعنة اللّه
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 در است، سکینه مادر و القیس، إمرؤ دختر رباب، -[ 2]

 سپس و رفت شام به اسارت به امام خاندان میان

 خواستگارى او از قريش اشراف بازگشت، بمدينه

( ص) خدا رسول از پس من: گفت او ولى نمودند

 .خواهمنمى پدرشوهرى

 اين در و بود زنده عاشورا واقعه از پس سال يك و

 نیفکند سايه او بر سقفى و بود آسمان زير مدام مدت

 زياد ابن مجلس در و رفت، دنیا از و شد بیمار اينکه تا

 .میزند آتش را دل كه است داستانى بانو اين براى

  155:   ص أسرارالصالة                         

[ 1] السّالم علیه سجاد امام ندبه و گريه آيا اى؟نشنیده

 اگر و اى،نشنیده پدر شهادت از پس سال چهل تا را

 كسانیکه از ببعضى اقل ال ندارى، توان در اندازه آن

 بعضى خود من و نما، اقتدا اندبوده ما خود زمان در
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 لذتها از عاشورا ايام تمام در كه امديده را آنها از

 . نمیخورد چیزى خالى نان جز و میگرفت، كناره

 برادر بوسیدن از ايام اين در آنها از بعضى بلکه

 داشت محبت باو نسبت خیلى اينکه با خردسالش

 ال هستى ترضعیف هم اين از اگر و نمود،مى امتناع

 از و بدان، خود مصیبت روز را عاشورا و تاسوعا اقل

 روز دو اين در زمانت امام با و بگیر، كناره تلذا

 حسین جدش مصیبت بزرگوار آن زيرا نما، مشاركت

 نمیکند، فراموش روزها از روزى هیچ در السّالم علیه

 جدش بر شام و صبح هر روايات از بعضى بنقل بنا بلکه

 . گريدمى حسین

 ماه اول شود،مى واقع يکبار ماه هر در كه امورى از و

 پس ماه اول اما است، ماه آخر پنجشنبه و ماه آخر و

 سزاوار هست، اعمالش و احوال مراقب كه اىبنده

 از بمنزلى ورودش مثل نو ماه در دخولش كه است
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 خدا ياد هالل رؤيت با و باشد، اللّه إلى سیر منازل

 آورد زبان بر رسیده زمینه اين در كه دعائى و نمايد

 متوقع ماه اين در كه را هائىسعادت جمیع خدا از و

 و را زمانش امام كه بخواهد او از و كند طلب است

 و دارند پیوندى بآنها نسبت كسانیکه جمیع و خود

 اين در را مؤمنش برادران

________________________________________________

__ 

 آن كه نموده روايت( ع) صادق امام از سید[ 1]

 خود پدر بر سال لهچ العابدين زين فرموده حضرت

 شبها و داشت روزه روزها حالیکه در نمود گريه

 .است مفصل روايت كه عبادت، مشغول

  156:   ص أسرارالصالة                         

 بدارد، محفوظ و مصون بلیات و آفات جمیع از ماه

 صدقه شد بیان كسانیکه جمیع و زمانش، امام براى بلکه
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 روايات در ماه، آخر پنجشنبه و ماه آخر اما و بدهد،

 بر روز دو اين در بندگان ماه تمام اعمال كه رسیده

 اين در او كه است سزاوار لذا و شود،مى عرضه خدا

 از بعضى با و بپردازد، خود اعمال بمحاسبه روز

 معالجه را خود استشفاعات و توسالت از دينى معالجات

 حق حضرت بدرگاه زارى و گريه و تضرع به و كند

 اعمالش كه بخواهد او از سؤال و توسل با و بپردازد،

 و عفو با و گردد نیکو خدا با او حال و نمايد اصالح را

 بحسنات را گناهانش و بیامرزد، را او خود، بخشش

 رحمه السّالم علیه سید كه دعاهائى از و گرداند، مبدل

 روز هر آخر براى النفس - محاسبة كتاب در علیه اللّه

 كه امید بدان ماه، آخر بخصوص ننمايد، غفلت آورده

 سر او از ماه طول در كه باشد گناهانش كفاره اين

 : بگويد روز هر در و است، زده
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 هذا يومى فی لی اختم( ص) بمحمّد النّبوّة ختم من يا

 .بخیر عمرى و بخیر سنّتى و بخیر شهرى و بخیر

 سنف با محاسبه هنگام عاقل كه مسائلى ترينمهم از و

 از خجالت و شرمسارى باشد، داشته نظر در بايد خود

 خداى با ناهنجارش رفتار و زشت اعمال شدن آشکار

 هستند دل اهل كسانیکه براى كه چرا است، متعال

 . است بزرگ بس امرى اين

 كه رسیده السّالم علیه صادق امام از الشريعة مصباح در

 : فرمود حضرت آن

 و حیا همین زج هراسى و هول حساب براى اگر

 از ستر هتك فضاحت و خداوند بر عرضه شرمسارى

 نمیبود، است بوده مخفى همگان بر روز آن تا آنچه

 به و نیايد، پائین كوهها سر از آدمى كه داشت جا

  آبادى

  157:   ص أسرارالصالة                         
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 شدن، تلف از ترس و اضطرار بقدر جز و نیاورد، روى

 قیامت كه كس آن و نگردد، خوراك و خواب گرد

 و شدايد و ببیند آن هراس و هول همه با را

 وقوف دل، چشم با و كند مشاهده را آن هاىسختى

 به را نفسش بنگرد، الجالل ذو ذات پیشگاه در را خود

 عرصات به گويا كه اىبگونه كشد،مى محاسبه میز پاى

 آنجا، شدائد و هاسختى میان در و شده دعوت قیامت

 : فرمايدمى حق اقدس ذات و میشود سؤال او از

 بنا كفى و بها اتینا خردل من حبّة مثقال كان ان و

 باشد خردلى دانه سنگینى به اگر و47: 21. حاسبین

. هستیم حسابگران ما كه بس همین و را آن بیاوريم

 . انتهى

 مناسب آن كیفیت و محاسبة حقیقت شرح گويم،مى

 گذشتیم آن از اينجا در فعال ولى است، مقام اين با

 . بپردازيم آن به آينده در كه امید
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 به بخواهد كسى اگر و است جمعه روز سوم، مورد از

 رواياتى و اخبار كه میبايست ببرد پى روز اين عظمت

 رسیده وظايفش و اعمال و روز اين فضیلت درباره كه

 ناي فضايل بیان اينجا در ما مقصود و بگذراند، نظر از

 نگفته تواننمى كه هست اىنکته ولى نیست، روز

 آدمى كه شودمى چگونه كه اينست آن و گذاشت،

 حدى تا دنیوى سعادات و گذر زود خیرات كسب در

 بدان بیشتر چه هر و میکند، كوشش دارد توان در كه

 بیشتر آنها تحصیل در حرصش و شوق يابدمى دست

 و بخیرات نسبت ولى میزند، مزيد من هل و شودمى

 اندك كار با اينکه با و بوده تفاوتبى اخروى سعادات

 آن تحصیل از يابد دست آن از بسیارى به تواندمى

 چند اجتماع ثمره مسئله اين من بعقیده میزند، باز سر

  به ايمان ضعف يکى است، امر

  158:   ص أسرارالصالة                         
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 و اعمال بقبولى بنده اطمینان عدم ديگرى و آخرت،

 و مزد روز كه هنگامى تا آفات از آنها ماندن سالم

 به آدمى نفس و قلب الفت سوم و رسد، فرا پاداش

 هاىزينت و شهوات به عشق و آن، لذات و دنیا اين

 از را عاقل كه است دلبستگى و عشق همین و آن،

 همین اجتماع و میدارد، باز امور عواقب در تعقل

 جمعه انوار تحصیل از مؤمن كه شودمى بسب نیز امور

 از بعضى با آن عالیه سعادات كسب از و ورزد، سستى

 تصور شودمى چگونه اال و بپوشد چشم جزئى اعمال

 هر در خدايش كه باشد باين معتقد مؤمنى كه كرد

 میخواند فرا را او آن بآخر تا شب اول از جمعه شب

 بخواند مرا كه هست حاجتى صاحب آيا: گويدمى و

 من از كه هست گناهکارى آيا آورم، بر را نیازش تا

 كسى آيا بیامرزم را گناهانش تا كند بخشش طلب

 ندا اين پیوسته صبح تا و... هست كسى آيا... هست
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 خود با مناجات و بخلوت را او خدايش و است، بلند

 میکند دعوت خود با گرفتن انس به را او و میخواند،

 جواب رب، يا رب يا بگويد اگر كه داده وعده باو و

 كسى است ممکن آيا من، بنده اى لبیك داد خواهد

 و بخوابد، صبح تا باز و باشد معتقد امور اين همه به

 مراتب اين از بعضى تحصیل براى را شب از اىپاره

 تنبلى و سستى اين كه سوگند خودم بجان نخیزد، بپا

 رد و نیست، شد ذكر كه جهاتى همان بواسطه جز

 آمده »«عمران - ابن بموسى خطاب قدسى حديث

 : كه است

 اللّیل جنّه فاذا يحبّنى انّه زعم من كذب عمران ابن يا

 .حبیبه خلوة يحبّ محبّ كلّ لیس ا عنّى نام

  159:   ص أسرارالصالة                         

 مرا پنداردمى كسیکه گويدمى دروغ عمران پسر اى

 فرا را جا همه شب تاريکى كه آنگاه و دارد دوست
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 و دوست هر آيا میبرد، ياد از مرا و میخوابد گیرد،مى

 . نیست خود محبوب با خلوت پى در اىدلداده

 آن هاىلحظه و ساعات تمام چه گر جمعه روز و

 روز اين در ولى است نورانى و گرانبها و شريف

 برتر و افضل روز اين ساعات همه از كه هست ساعتى

 و میشود، واقع قبول مورد ساعت آن در دعا و است،

 از بعضى از و آيدمى بدست اخبار از آنچه بنابر آن

 اين وثوق مورد موارد گونه اين در كه بزرگانى

 جمعه روز ساعات آخرين رسیده، بمن اندبوده جانب

 از من و. میباشد است، سمات دعاى خواندن وقت كه

 و عارفى، محکی كه خود، »«بزرگوار مشايخ از يکى

 سؤال امنديده او بسان كاملى طبیب و خیرى معلم

 در شما را جوارح اعمال از عمل كدامین كه كردم

 در طوالنى سجده فرمود ايديافته سازتر كار قلب تأثر
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 ساعت ربع سه اقل ال يا و ساعت يك كه شب دل

 : شود گفته آن در و كشد بدرازا

 با كه.ظّالمینلا من كنت انّى سبحانك أنت اال اله ال

 زندان در خود بودن بزندانى انسان آيه، اين تالوت

 منزه و زشت، اخالق دام در بودنش گرفتار و طبیعت

 نسبت ستمى و ظلم هر از الجالل ذو حضرت بودن

 خود بر را خود ستم و ظلم و میدهد، گواهى ببندگان

 نظر در عظیم مهلکه اين در را خويشتن افکندن و

 شب در قدر سوره قرائت مرتبه صد ديگر و آورد،مى

 اعمال از عملى هیچ فرمود او است، جمعه عصر و

 داشته تأثیر عمل سه اين باندازه كه نديدم را مستحبه

 رحمت صد جمعه شب در كه آمده اخبار در و باشد،

  نود كه میشود نازل نفخة و

  160:   ص أسرارالصالة                         
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 صد جمعه عصر در كه است كسى ىبرا آن تاى نه و

 باقى يکى آن در و كند، تالوت را قدر سوره مرتبه

 . هست اىبهره و نصیب او براى نیز هم مانده

 شب هر در كه است امورى آن و) چهارم مورد از و

 شب نمازهاى خواندن( میشود واقع مرتبه يك روز و

 شب اخیر نصف از ششم قسمت آن وقت كه است

 ساعت اين كه آمده روايات در و است شده معین

 هم تجربه به و است دعا براى شب ساعات بهترين

 در كه است مراقب بنده بر لذا و است، شده ثابت

 ال باشد فکر باين اگر و كند تعقل نماز وقت معناى

 وقت در را نمازى هر كه نمود خواهد سعى محاله

 در نماز بخواندن اخبار در زيرا آورد بجاى خودش

 روايات از بعضى در و شده تأكید بسیار تقو اول

 آخر در و رضوان وقت، اول در نماز كه است آمده

 آن كه آمده ديگر روايتى در و است، غفران وقت
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 براى مالى بهشت در كند ضايع را عصر نماز كه كس

 ما باصطالح و است ديگران میهمان و بود نخواهد او

 هكنند ضايع كسى چه شد گفته است بهشت كالش

 را نماز كه كس آن: فرمود معصوم است عصر نماز

 و نهد بزردى رو خورشید كه آنگاه تا بیندازد بتأخیر

 . شود پنهان هاديده از يا

 آن كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 كه كسى به من شفاعت قیامت فرداى: فرمود حضرت

 نخواهد افکنده بتأخیر وقتش از را واجب نمازهاى

 . یدسر

 آخر كسى تواندنمى كه است آمده صحیحین در و

 . علتى يا و عذر بخاطر مگر دهد قرار نماز وقت را وقت

 در اگر واجب نمازهاى: فرمايدمى ديگر جاى در و

  وقتش اول

 161:   ص أسرارالصالة                         
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 خوشبوتر شود داشته بپا آن حدود و شود خوانده

 بر درختش از كه هنگامى آس ختدر چوب از است

 . وقت اول در نماز به باد شما بر پس شود،مى گرفته

 بر وقت اول فضیلت كه است آمده كتاب همان در و

 و او، فرزند و مال از مرد براى است بهتر وقت، آخر

 در و است مضطر كسیکه براى وقت آخر آيا اينکه در

 است نبوده برايش نماز خواندن امکان وقت اول

 نیست برايش مانعى كه هم كسى يا است وقت

 بجاى وقت آخر در را نمازش اختیار روى از تواندمى

 نگوئیم اگر احوط، ولى. است مختلف اقوال آورد،

 و عذر بدون وقت بآخر نماز تأخیر جواز عدم اقوى،

 عذرهاى موارد، گونه اين در عذر چه گر است، علت

 اخبار از بعضى از چنانچه و میشود، شامل هم را اندك

 موارد گونه اين در هم كوچك عذر میشود استفاده

 آن از تأخیر بعدم كه ظهر نماز وقت اما و است، كافى
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 خود باندازه سايه كه است وقتى است، شده تأكید

 است وقتى عصر نماز فضیلت وقت آخر و شود شاخص

 يك سايه اينکه اما و گردد شاخص برابر دو سايه كه

 نماز فضیلت وقت وقت، آن شود، زياد قدم دو يا قدم

 وقتیکه يا و زوال چنانکه هم است، عصر نماز و ظهر

 نماز دو هر فضیلت وقت نیز شود شاخص باندازه سايه

 بعضى و شود، شاخص اندازه به سايه اينکه اما و است،

 اينکه يعنى اند،نموده تعبیر قدم هفت و بقامت اين، از

 شهرهائیکه در اين و شود پا هفت اندازه به انسان سايه

 گرفته قرار درجه دو و سى عرض در جغرافیائى نظر از

 است، آن عرض هم شهرهائیکه و اصفهان مثل است

 دقیقه هشت و بیست و ساعت سه حمل اول روز در

 . است ظهر اذان از بعد

  162:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


308    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 وقتش آخر و شرعى غروب مغرب، نماز وقت اول و

 نماز وقت اول و است، مغرب شفق شدن ناپديد هنگام

 يك گذشتن آخرش و مغرب نماز از فراغت از بعد عشا

 عشاء نماز كه اينست اولى و احوط و است شب سوم

 اول و بیندازد، بتأخیر مغرب سرخى رفتن هنگام تا را

 . است صبح شدن آشکار تا فجر طلوع صبح، نماز وقت

 خواندن كه آنست اقوى نافله، اىنمازه وقت اما و

 ولى است، آن آخر تا ظهر اول از عصر و ظهر نوافل

 تا است ظهر اول از ظهر، نافله براى آن، فضیلت وقت

 تا عصر نماز براى و بیايد، باال ذراع يك سايه هنگامیکه

 میبايست و شود بلندتر ذراع دو سايه كه است هنگامى

 اما و شود، ردهوآ بجا واجب نماز از پیش نافله كه

 تا است مغرب نماز از بعد مغرب نافله فضیلت وقت

 از بعد عشاء نماز نافله و مغرب، نماز فضیلت وقت آخر

 از شب، نماز وقت اول و شب نصف تا است عشاء نماز
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 كسیکه براى دوم، فجر آن آخر و است شب نصف

 آمد پیش ضرورتى اگر ولى باشد، نداشته عذرى

 آورد بجاى هم شب نیمه از قبل ار شب نماز تواندمى

 آورد، بجاى را آن قضاء است بهتر صورت اين در ولى

 براى است جايز روايات از بعضى بنابر چنین هم

 فجر طلوع از پس را شب نماز ندارد عادت كسیکه

 كسى اگر كه هستند اين بر مشهور زيرا آورد، بجاى

 باشد خوانده فجر طلوع از قبل را ركعت چهار

 و آورد، بجاى فجر طلوع از پس را اشبقیه ندتوامى

 تا است شب نماز از فراغت هنگام از فجر، نافله وقت

 نماز بر را نافله كه است اين بهتر و فجر، سرخى طلوع

 وقت و دارد، كراهت آن تأخیر بلکه بدارد مقدم صبح

 يا و ماه گرفتگى ابتدا از خسوف و كسوف نماز

  وقت آخر تا زلزله اىرب و آنها شدن روشن تا خورشید

  163:   ص أسرارالصالة                         
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 تأخیر عدم احوط و شده، گفته هم اين از غیر و است،

 ديگر براى همچنین و است، اختیار روى از آن

 عید نماز اما و شود،مى واجب آيات نماز كه مواردى

 هنگام از آن وقت اول كه اينست احوط قربان، و فطر

 . است ظهر زوال هنگام آن آخر و خورشید، آمدن بر

  164:   ص أسرارالصالة                         

 «گزار نماز مکان در» فصل

 و شريف غیر و شريف زمانها مثل هم مکانها گويممى

 كه است سزاوار را مرحومه امت و دارد نحس و سعد

 ثنا خود آله و علیه اللّه صلّى پیامبر بر و كنند خدا شکر

 آسان و سهل آنها بر را كار مکان امر در كه گويند

 بجاى و داده قرار مسجد را زمین تمام و نموده

 در ولى است دانسته جايز جا همه در را نماز آوردن

 و مساجد تعاهد به نسبت زيادى سفارش حال عین

 در واجب نمازهاى آوردن بجاى از تخلف عدم
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 حتى ت،سا شده آن همسايگان براى بخصوص مسجد

 مسجد همسايه كه است آمده روايات از بعضى در

 پس آورد، بجاى مسجد غیر در را خود نماز تواندنمى

 حق و مسجد معناى در كه است سزاوار را مراقب بنده

 مسجد در حضور از تخلف قبح و آن، تعظیم و ادب

 براى هائیکهثواب از گذشته كه امر اين در و بینديشد،

 ذات شده بیان آن در تادعب و مسجد در حضور

 و دانسته خود خانه را مساجد اينکه در حق اقدس

 بس منتى داده را آنها در حضور اجازه ببندگان

 خانه مسجد زيرا كند، تأمل نهاده، بندگان بر بزرگ

 خدا خانه مسجد و كعبه اينکه از مقصود و است خدا

 حق اقدس ذات به زمین تمام نسبت اينکه با است

  او به ديگر مکان از مکانى و است، يکسان

  165:   ص أسرارالصالة                         
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 هر معامله مکانها اين با خدا كه اينست نیست نزديکتر

 حق اقدس ذات يعنى میکند، خود خانه با ما از يك

 مجلس و خود مالقات محل را بخصوص امکنه اين

 رانزائ و بندگان با و داده قرار خويش زيارت و انس

 . میکند صحبت و حضور معامله مکانها اين در خود

 قرار مسجد كه كنیم اراده ما كه را مکانى هر چون و

 براى ما كه را محلى هر و سازيم او به منسوب و دهیم

 پذيراى او نمائیم معین او زيارت و حضور و مالقات

 مجلس تعیین كه اينست امر اين معناى است، آن

 خود اين و نموده واگذار بما هم را زيارت و مالقات

 . است مکارم بزرگترين از

 با حق اقدس ذات رفتار از آنچه اينکه ديگر مطلب

 شودمى دانسته احوال و ازمنه جمیع در بندگانش

 است گونه بدين بندگانش با او رويه و سنت كه اينست

 و فضل و انعام و احسان و كرم و بردبارى با ابتدا كه
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 از پس و آفرينش از قبل شود،مى روبرو آنها با بخشش

 و دارد،مى ارزانى آنها بر شمارىبى نعمتهاى خلقت

 گذردمى در خطاها از و انگاردمى ناديده را گناهانش

 آنها از را نعمتهايش آنها، نافرمانى و معصیت بخاطر و

 و مهربانى و مدارا و رفق به آنها با و دارد،نمى دريغ

 بگیرند كناره او از آنها چه ره میکند، معامله بزرگوارى

 نمايند او به پشت آنها چه هر و میخواند بخود را آنها او

 انکارشان و عناد ديگر كه آنجا تا میکند آنها سوى رو او

 را آنها تنبیه الهى حکمت كه اىبگونه بگذرد حد از

 قهر و جالل سلطان كه است هنگام اين كند اقتضا

 را چیز هیچ كه قهرى میشود، ظاهر حق حضرت

 . نیست آن مقابل در مقاومت ياراى

 از چونکه            كند مداراها تو با حق لطف         

 باز را آنها خود عدل با كندو رسوا بگذرد حد

  زشت كارهاى بخاطر و نمايد خواست
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  166:   ص أسرارالصالة                         

 از وجه يندترشدي به و سازد رسوا را آنها گناهانشان و

 . بگیرد انتقام آنها

 تمام و زمین و هاآسمان حال زبان با او، ابتدا در

 حال زبان با و گرفته قرار میان اين در كه موجوداتى

 و خیال و قلب و نفس و روح و عقل از آنها خود

 زبان به و جوارحشان و اعضاء و قوا ساير و حواس

 وجوه و ودجو عالم حوادث و علماء و اوصیاء و انبیاء

 شده نهاده بوديعه عالم اين نظام در كه حکمتى

 فرا خود يگانگى و توحید به اقرار به را بندگانش

 آنها عقل و جان گوش بر ندا همه اين و میخواند،

 او عنايت و قدرت و او به ايمان به را آنها و میرسد،

 با زدند باز سر دعوت اين قبول از اگر میکند، دعوت

 انبیاء معجزات با و گذردمى در آنها از حلم و بردبارى

 نسبت پدر و مادر رأفت از كه رحمتى و رأفت با و
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 تا میکند تأكید را دعوت اين است، افزون بفرزندشان

 عیان و حسن و عقل بحکم بندگان انکار و عناد شايد

 هم اين اگر و بیاورد، ايمان بخدا بنده و برود، بین از

 عذابى گرفتار را آنها كه است اينجا نشد ساز كار

 آن تحمل قدرت را زمین و هاآسمان كه سازدمى

 يا و آبى، يا و اىصیحه يا و ببادى را آنها و نیست،

 باقى چیزى آنها از داستانى جز و میکند، عقوبت آتشى

 دوزخ روانه را آنها عذاب آن بوسیله و گذارد،نمى

 گرماى و شديد، عذابش آتش كه دوزخى سازد،مى

 آتش آن از كه آهن، از هائىپتك با فرسا قتاط آن

 و میبريم پناه بخدا سازد وارد آن در را ما آنچه از و

 علیهم اللّه صلوات) را مقربش دوستان و اولیاء

 . میگردانیم خود شفیع( اجمعین
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 كه همانگونه حق اقدس ذات آنکه كالم خالصه و

 است، كريم و عطوف و مهربان و رحیم و رحمان

  است العقاب شديد هم ههمانگون

  167:   ص أسرارالصالة                         

 مغرور پروردگار كرم به قرآن بقول كه مبادا پس

 كه آنجا تا بفريبد را تو او انعام و احسان و شوى،

 غرور، شیطان كه مبادا و بگذرانى، حد از را نافرمانى

 ار مهربان و بخشنده پروردگار اين بزرگوارى و كرم

 در را خود ناگاه كه اىبگونه گرداند تو غرور سبب

 اندك و استدراج هاىنشانه از زيرا بیابى، دوزخ آتش

 پروردگار حلم و كرم كه اينست شدن گرفتار اندك

 عظمت و كند بیشتر گناه ارتکاب در را بنده جرأت

 در كه است سزاوار لذا و بشکند، نظرش در را خدا

 داشته، بتو نسبت خدا كه بزرگوارى و نیکى همه اين

 اين در و بینديشى، نموده، دعوت خود بخانه تورا و
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 خود بحضور تورا و داشته روا بتو نسبت كه تکريمى

 پاداش و اجر همه آن عمل، اين مقابل در و طلبیده

 گرفتى ناديده را دعوت اين تو و نموده معین برايت

 دعوت اين از و پوشیدى، چشم ثواب همه آن از و

 باشى حذر بر و نمائى، تأمل اندكى گردانیدى روى

 بتو، نسبت او بردبارى و حلم همه اين مبادا اينکه از

 هالكت وادى در اندك اندك و استدراج همان

 نعمت اين كه بدان موظف را خود و باشد، تو افکندن

 آن سپاسگزارى و شکر مقام در و گوئى حمد را بزرگ

 پاسخ وجهى نیکوترين به را دعوت اين و آئى، بر

 يافتن توفیق استدراج، عدم هاىنشانه از زيرا گوئى،

 آمده روايات در چنانکه است، هانعمت بحمد بنده

 . است

 و مینمائى مسجد آهنگ كه هنگامى كه است الزم و

 اندازه به كنى،مى خدا خانه حضور احرام قصد
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 زيرا باشى، كوشا حضور آداب شناخت در توانائیت

 و است، ترارزش با عمل باشد تربیش معرفت چه هر

 كسیکه و. شودمى بخدا بنده تقرب سبب ادب، مراعات

 او قرب سبب عمل اين كند، رعايت را حضور آداب

  قبولى سبب قرب، و میشود، بخدا

  168:   ص أسرارالصالة                         

 و اعمال، قبولى هدف و قبولى، نفس بلکه اعمال،

 . است آرزومندى هر آرزوى نهايت

 ذو حضرت حضور آداب شناخت براى كه است بجا و

 قرار میزان را حکام و سالطین حضور آداب الجالل،

 عظمت با سالطین اين عظمت چنانکه هم پس دهى

 نسبت چنین هم نیست، مقايسه قابل حق اقدس ذات

 ادب حق با هم پروردگار محضر در حضور ادب حق

 توجه با و نیست، يسهمقا قابل حکام و سالطین حضور

http://www.i20.ir/


319    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 قدرت احدى نه و تو نه يابىمى كه است امر اين به

 . ندارد را پروردگار حضور ادب حق مراعات

 كه بنگر نیك پس دانستى را حقیقت اين اينکه از پس

 و تقصیر و است، چگونه رفتارت پروردگار حضور در

 امر همین كه باش داشته نظر مد همیشه را خود قصور

 توفیق و شود، رهنمون حق حضرت مرك بباب تورا

 حالت زبان و نما طلب او از را حضورش آداب رعايت

 : كه باشد شريفه آيه اين

 آيا62: 27. الّسُوءَ يَکْشِفُ وَ دَعاهُ اذ الْمُضْطَرَّ يُجِیْبُ امَّنْ

 را او درمانده و مضطر كه آنگاه كه هست كسى

  .سازد برطرف را گرفتاريش و گويد، جواب بخواند

 گشوده برويت قبول ابواب كه است هنگام اين در

 است اىدرمانده هر دهنده نجات آنکه و شودمى

 . میکند اجابت تورا دعاى
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 صادق امام از مورد اين در الشريعة مصباح كتاب در

 : فرمود حضرت آن كه شده روايت السّالم علیه

 تو كه بدان پس رسیدى مسجدى درب به گاه هر

 بر كه اىنموده عظیم ملکى و گبزر سلطانى آهنگ

  ديگرى شدگان، پاكیزه جز بساطش

  169:   ص أسرارالصالة                         

 راست و صديقان جز او مجالست براى و ننهد، پاى

 او بساط بر كه آنگاه و نشود داده رخصت كرداران

 در بزند سر تو از غفلتى اندك اگر كه بدان نهى قدم

 و اى،گرفته قرار سهمگین تگاهىرپ و عظیم خطرى

 بخواهد كه اىگونه هر بر كه است قادر او كه بدان

 تو بر اگر پس كند، معامله تو با خود، فضل و عدل از

 نمود معامله تو با رحمتش و فضل با و فرمود لطف

 پاداش و اجر مقابل، در و پذيردمى تورا اندك طاعت

 تو با لشعد با اگر و گرداند،مى تو نصیب بسیار
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 آن مستحق تو كه را آنچه و كند، معامله بخواهد

 را طاعتت و گردانید خواهد باز تورا بدهد بتو هستى

 را آنچه او و نمود خواهد رد باشد زياد كه هم چه هر

 . میکند بخواهد كه

 اعتراف خود فقر و تقصیر و عجز به او پیشگاه در پس

 و اىدهنمو او با انس و عبادت قصد تو كه چرا نما،

 آشکار و پنهان كه بدان و نما عرضه او بر را اسرارت

 پوشیده او بر اىذره و داند،مى او را مخلوقات همه

 و فقیرترين چون هم او حضور در و نیست،

 كه آنچه هر از را قلبت و باش بندگانش چیزترينبى

 او و تو بین حجاب و گرداند مشغول بخود او از تورا

 و ترينپاكیزه جز او كه چرا نما خالى گردد

 كدامین از كه بنگر نیك و نپذيرد، را دلها ترينخالص

 . میشود خارج اسمت دفتر
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 گفتگوى از و چشیدى را او با مناجات حالوت اگر پس

 كرامات و رحمت جام از و نمودى لذت احساس او با

 اجابت و تو بر او اقبال حسن نشانه اين چشیدى او

 او خدمت براى كه بدان و است او سوى از دعوتت

 امان و اذن كه شو مسجد داخل پس هستى، شايسته

 هم پس بود اين از غیر اگر و است، شده داده بتو

 و شده بسته برويش دربها تمام كه اىدرمانده چون

 هر كه بدان و بايست نیست، ساخته او از كارى هیچ

  بداند او گاه

  170 :  ص أسرارالصالة                         

 و رحمت و رأفت بچشم شدى پناهنده باو واقعا تو كه

 آنچه انجام بر تورا و نگريست خواهد بتو عطوفت

 او كه چرا دارد - مى موفق است او رضاى مورد

 ببندگانى نسبت را بزرگوارى و است، بزرگوار و كريم

 طلب چشم و ايستاده او پیشگاه در مضطر و درمانده كه
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 داردمى دوست انددوخته او رضايت و لطف بباب

 : است فرموده خود او زيرا

: 27. السوء يکشف و دعاه اذا المضطر يجیب من ا

 . انتهى62

 چشمه از سخنان اين كه سوگند بخدا گويممى من

 جامع و ربانى حکمت هاىچشمه از كه زاللى و صاف

 گاه هر و است، شده صادر است مراقبت عالم اصول

 لطايف و السّالم علیه امام راتتعبی نکات مقام اىبنده

 اكثر فروع تواندمى بداند، سخنان اين در را اشاراتش

 اين از معامالت و عبادات ساير در را مراقبت ابواب

 آنچه به شد موفق اىبنده گاه هر و گیرد فرا سخنان

 ابواب از بابى هر از كند عمل آمده فرمايشات اين در

 گشوده ويشرب ديگر باب هزار سخنان اين معارف

 . گشت خواهد

 . للصواب الموفق اللّه و
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 مسجدى باب براى را مراقبت آداب اين گاه هر و

 بندگى و عبوديت وظايف و عبادات ادب و شنیدى

 و اخبار در كه آنچه اين از پس دانستى، را طاعات در

 است شده وارد اعمال، جزاء و پاداش بیان در روايات

 كه دانست خواهى و نمود، نخواهد بزرگ تو براى

 گونه بدين اعمالشان كه است كسانى براى فضايل آن

 و میبريم بسر غفلت در كه تو و من مثل براى نه باشد

 از تو اگر اينکه ديگر مطلب هستیم، خبرانبى زمره در

 سزاوار شدى كسل آداب باين تأدب و امور اين انجام

 كه اندازه هر بلکه ننمائى آن ترك بیکباره كه است

  ده، انجام بود میسور ايترب

 171:   ص أسرارالصالة                         

 آور بخاطر دهى انجام میبايست كه را آنچه اقل ال و

 آورى بجاى را اعمال آن اىنتوانسته اينکه از و

 من اآيه رسیدى كه مسجد درب به و باش شرمسار
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 شده كه هم اجمال بطور و نما تالوت را62: 27 يجیب

 اگر و نما، طلب الجالل ذو حضرت از را حالت الحصا

 آن در بسیارى خیر نمائى مواظبت هم امر همین بر

 . يافت خواهى

  172:   ص أسرارالصالة                         

 «مسجد ظاهرى آداب در» فصل

 مساجد داشتن آباد مسلمانان، بر مسجد حق ترينمهم

 آداب جمله از و است، آنها در عبادات انجام بواسطه

 را دعا اين مسجد بسوى رفتن هنگام كه است مسجد

 : نمائى قرائت

 يطعمنى هو الّذى و يهدين فهو خلقنى الّذىاللّه بسم

 ثمّ يمیتنى الّذى و يشفین فهو مرضت اذا و يسقین و

 الدّين، يوم خطیئتى يغفر ان اطمع الّذى و يحیین،

 لی اجعل و بالصّالحین، الحقنى و حکما لی هب ربّ
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 جنّة ورثة من اجعلنى و االخرين فی صدق لسان

 .النّعیم

 وارد بزرگ بس فضیلتى و بسیار ثواب اين براى و

 . است شده

 هنگام كفش آوردن در مسجد، ديگر آداب از و

 خروج و دخول هنگام دعا و تسمیه و مسجد در دخول

 و دخول هنگام كه است مستحب و است مسجد از

 : بگويد هاللّ بسم از پس خروج

 لی اغفر الّلهمّ محمّد آل و محمّد على صلّ اللّهمّ

 .فضلك ابواب لی افتح و ذنوبى

 از پس مسجد از خروج هنگام كه است مستحب باز و

  نماز اداء

  173:   ص أسرارالصالة                         

 : بگويد و بايستد مسجد درب بر
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 و بتكتومک صلّیت و دعوتك فاجبت دعوتنى الّلهمّ

 فضلك من فاسئلك امرتنى كما ارضك فی انتشرت

 الرّزق من الکفاف و سخطك اجتناب و بطاعتك العمل

 .برحمتك

 راست پاى بمسجد ورود هنگام در كه است مستحب و

 در امر اين و بدارد، مقدم را چپ پاى خروج هنگام و

 بخالف است آمده شريفى مکان هر خروج و ورود

 و است بالعکس مکانها آن در مطلب كه پست امکنه

 وارد انسان كه مسجدى هر در كه است مستحب

 بجاى مسجد آن براى تحیت نماز ركعت دو میشود

 روشن و مسجد كردن جاروب چنین هم آورد،

 طبقه دو و است، مستحب مساجد در چراغ نمودن

 و كردن زينت و نمودن بنا آن براى سقف و ساختن

 و دارد، كراهت نكشید مسجد ديوار و در بر تصوير
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 احوط و اند،شده امور اين بحرمت قائل بعضى

 . است امور اين از اجتناب

 بلند خیلى مسجد مناره كه دارد كراهت چنین هم

 و باشد داشته قرار مسجد وسط در اينکه يا و باشد

 است مکروه چنین هم اند،شده بحرمت قائل بعضى

 اجتناب احوط و مسجد از ريزه سنگ نمودن خارج

 داده انجام را كار اين كسى اگر و است كار اين از

 مسجد بهمان را هاريزه - سنگ آن كه میبايست باشد

 است مکروه چنین هم گرداند، باز ديگرى مسجد يا و

 در كودكان و ديوانگان تمکین و فروش و خريد

 است، آنها از اجتناب امور اين همه در احوط و مسجد

 صدا حد از بیش و د،حدو اقامه است مکروه چنین هم

 گفتن سخن و هاگمشده اعالن يا و نمودن بلند را

 در كه است موردى هر آن و دنیائى، امور درباره

  بکار آن از پس و مرگ هنگام
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  174:   ص أسرارالصالة                         

 پیامبر از عورت، كشف و ساختن چیزى و نیايد، انسان

 ناف و ران كشف كه شده ترواي آله و علیه اللّه صلّى

 چنین هم است، عورت كشف جزء مسجد در زانو و

 الحرام مسجد در خوابیدن و دادن تکیه است مکروه

 اين بعضى ولى مساجد، جمیع در بلکه النبى، مسجد و

 دهان حالیکه در مسجد در دخول و اند،نموده رد را

 كه حالى در يا و دهد،مى تره و پیاز و سیر بوى انسان

 ناراحتى و اذيت باعث كه باشد اىبگونه انسان عوض

 سینه خلط يا و دهان، آب و اندك لو و شود ديگران

 عمل اين كفاره و انداختن مسجد در بینى آب و

 را مسجد يا و شپش، كشتن و. است هااين پوشانیدن

 مردم عامه كه بزبانى گفتن سخن و دادن قرار راه

 قائل بعضى و غايط و بول از وضوء و فهمندنمى

 است حرام چنین هم. اندشده امر اين بحرمت
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 را مسئله اين بعضى و نمودن، مسجد داخل را نجاست

 میکند نجس هم را ديگر اشیاء كه نجاساتى به

 . است صحیح هم همین و. اندداده اختصاص

 بیت اهل و آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از: خاتمه

 مساجد در رضوبح ترغیب و تأكید در بزرگوار آن

 استحباب آنها از بعضى در و رسیده زيادى اخبار

 مسجد غیر در جماعت بر مسجد در فرادا نماز اختیار

 زنها براى اما مردان، براى اين است، شده وارد

 مستحب و. است او خانه زن مسجد كه شده روايت

 بعنوان را محلى خودش خانه در مؤمن كه است

 آن با رفتارش و دهد، قرار خود عبادت محل و مسجد

 . باشد مسجد با رفتار مکان

  175:   ص أسرارالصالة                         

 (نماز در) دوم باب

  «است فصل چند باب اين و»
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 :نماز معناى در اول فصل

 آدمى نماز و است، حد هزار چهار نماز براى كه بدان

 باز ناپسند و زشت كارهاى و منکرات و فحشاء از را

 ندارد باز فحشاء از را آدمى كه نمازى و ارددمى

 . هست آن بودن از بهتر نبودنش

 «صلى» از( صلوة) كلمه كه است ممکن: نماز معناى اما

 چوب نمودم راست) «النار على العود صلیت» از كه

 دارد هم امکان و باشد، شده گرفته است( آتش بر را

 است پیوستن بمعناى كه «وصلة» و «مصلى» از كه

 «صلوة» كه هست هم ممکن و باشد شده گرفته

 المؤمنین امیر موال از چنانکه باشد «زيارت» بمعناى

 آن كه رسیده «الصلوة قامت قد» تفسیر در السّالم علیه

 يا و رسید، ديدار و زيارت وقت يعنى: فرمود حضرت

 براى معانى اين تمام و باشد، رحمت بمعناى اينکه

 . دارد الهى معجون نيا با مناسبتى «صلوة» كلمه
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  176:   ص أسرارالصالة                         

 كتاب و عیون، كتاب در صدوق شیخ: نماز حدود اما و

 على از آدم ابن زكريا از خود باسناد الشرايع - علل

 آن كه نموده روايت السّالم علیه الرضا موسى ابن

 . است باب هزار چهار نماز براى: فرمود حضرت

 ابن حماد از مناقب، كتاب صاحب شهرآشوب ناب و

 آن كه نموده روايت السّالم علیه صادق امام از عیسى

 در و. است حد هزار چهار نماز براى: فرمود حضرت

 . باب هزار چهار ديگر روايتى

 كه را نماز واجبات علیه اللّه رحمة شهید گويممى

 را آن و نموده جمع كتابى در است مسئله هزار

 است تا هزار سه كه را نماز مستحبات و نامیده «الفیه»

 نامیده «نفلیه» را آن و آورده گرد ديگرى كتاب در

 . است
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 هاىدرب «ابواب» از مراد است ممکن گويممى

 میکند عروج آنها از متصل روح و نماز كه باشد آسمان

 الهى فیض و فضل ابواب مقصود اينکه يا و میرود باال و

 و نماز اجزاء به متعلق مسائل حدود، از مقصود و باشد،

 ارتباط اسباب و كمال و صحت نظر از آن شرايط

 وسیله يا و باريتعالى قدس جناب و نماز بین معنوى

 . باشد خدا با نماز هنگام در گزار نماز ارتباط

 داردمى باز منکرات و فحشاء از را آدمى اينکه اما و

 است فىاك شريفه آيه همان امر اين بر داللت براى

 : فرمايدمى كه

 بدرستى45: 29. المنکر و الفحشاء عن تنهى الصلوة ان

 . داردمى باز زشت اعمال و فحشاء از را آدمى نماز كه

 از ندارد باز فحشاء از را انسان كه نمازى آن اما و

 حضرت آن كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 باز منکر و فحشاء از را او نمازش كه كس هر: فرمود
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 ثمره برايش خدا، از او ساختن دور جز نماز آن ندارد

  نخواهد ديگرى

  177:   ص أسرارالصالة                         

 براى: فرمود كه رسیده حضرت آن از باز و داشت،

 و نیست نمازى نکند نماز از اطاعت كه كس آن

 . ايستد باز منکرات و فحشاء از كه باينست نماز اطاعت

 صلّى خدا رسول با كه انصار از يکى كه شده روايت و

 زشت اعمال مرتکب خواند، - مى نماز آله و علیه اللّه

 حضرت نمودند بیان پیامبر براى را اين شد،مى هم

 خواهد باز كار اين از را او روزى نماز همین: فرمود

 . نمود توبه مرد آن كه نکشید طولى داشت،

 حضرت آن كه رسیده مالالسّ علیه صادق امام از و

 قبول نمازش كه بداند دارد دوست كس هر: فرمود

 و فحشاء از را او نماز آن آيا ببیند پس نه يا است شده

 از نماز آن كه اندازه همان به داشته؟ باز منکرات
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 همان است شده مانع را او زشت كارهاى ارتکاب

 . است شده قبول نمازش اندازه

 از را آدمى میبايست ازنم كه مطلب اين گويممى

 كه است حقیقتى بدارد، باز منکرات و فحشاء ارتکاب

 قرآن زيرا ندارد، وجود آن از گريزى راه هیچ

 پس كندمى اثبات نماز براى را خاصیت اين بصراحت

 نماز صورت تنها و نباشد او در خاصیت اين كه نمازى

 خواسته بر عملى نماز آن محاله ال شود يافت آن در

 روح از اىذره اگر زيرا. بود خواهد خالص اقفن از

 فحشاء از را انسان اندازه بهمان میداشت خود با نماز

 . میداشت باز منکرات و

 معلوم نشود اثرى منشأ جهت اين در كه نمازى پس

 نمازى و نیست آن براى اىبهره نماز روح از كه است

 از نماز آن نباشد آن در اىذره نماز حقیقت از كه

  شك بدون كه هم نفاق و گرفته نشأت خالص اقنف
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  178:   ص أسرارالصالة                         

 . میشود خدا از انسان دورى سبب

 كه كند توهم چنین اين سخن، اين از كسى مبادا و

 و جوارح خشوع زيادتى بمجرد نماز در نفاق اگر

 اينست امر اين الزمه يابد تحقق قلب خشوع بر اعضاء

 مقبول غیر هم متقى افراد نماز حتى نمازها تمام كه

 غفلتى هیچ آن در كه نمازى زيرا باشد راجح غیر بلکه

 آن ياراى را هیچکس نیايد پیش گزار نماز براى

 ال آيد،مى پیش كه اندكى غفلت همان در و نیست،

 خواهد نماز صورت با مخالف نماز از قسمت آن محاله

 خدا از بنده دورى وسیله لذا و است، نفاق اين و بود

 در ما نمود توهم چنین كسى اگر زيرا شود،مى

 دورى سبب قطعا كه نمازى آن گوئیممى جوابش

 اجزائش جمیع كه است نمازى شودمى خدا از بنده

 نمازى چنین اين و باشد خالى روح مراتب جمیع از
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 عوام، حتى است كم خیلى نماز به معتقدين میان در

 بخاطر نه باشد اعتقاد روى از اگر هم آنها نماز زيرا

 وارد میخواهند كه اىلحظه اولین همان محاله ال ريا،

 نماز روح همان خود اين و دارند توجهى شوند نماز

 فاقد نمازشان اجزاء تمام كه نیست چنین و است،

 باطن يا قلب ظاهر در لو و باشد حضور مراتب جمیع

 اعمال انجام در و است، مراتبى حضور براى زيرا آن،

 ظاهر و سر و حقیقت تمام به قلب كه شودمى گاهى

 چیزى نزد قلب ظاهر گاهى و دارد، حضور باطنش و

 گاهى و است مشغول ديگرى امر به آن باطن و است

 ديگرى فکر پى در ظاهرش و است چیزى نزد باطنش

 و دهد انجام را كارى كسى كه شودنمى پس است

 از مگر عملى چنین و باشد حضور مراتب جمیع فاقد

 . بزند سر هااين امثال و ساهى يا و خواب شخص
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 هیچیك و بود روح فاقد جهات جمیع از نماز اگر و

  مراتب از

  179:   ص أسرارالصالة                         

 از انسان داشتن باز در نماز اين نبود، دارا را نماز روح

 نه شتدا نخواهد اثرى هیچ هم منکرات و فحشاء

 با را روح مراتب از بعضى اگر ولى كلى، نه و جزئى،

 خواهد اثر اندازه بهمان محاله ال داشت خود

 چنین كه شود دانسته بايد هم مطلب اين و گذاشت،

 مراتب از كه هم كم اندازه هر نمازى هر كه نیست

 بآسمان مرفوع و الهى پیشگاه مقبول باشد دارا را روح

 شودمى فهمیده روايات از ىبعض از آنچه بلکه است،

 حضور با آن دهم يك اقل ال كه است مقبول نمازى

 گرفته انجام باريتعالى ذات پیشگاه به اقبال و قلب

 انجام خصوصیات اين با نماز آن از چه هر كه باشد

 يك از كمتر كه نمازى اما و میشود، قبول باشد گرفته
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 اين ابرنب نمیرود، باال اصال باشد قلب حضور با آن دهم

 كه نمازى كه میآيد بدست نتیجه اين شد بیان آنچه از

 بدون جهات جمیع از و روح فاقد وجوه جمیع از

 از بنده دورى جز اىثمره نماز اين باشد قلب حضور

 كه است كسى نماز نماز، اين و. داشت نخواهد خدا

 و بخواند، نماز مسخره و استهزاء روى از يا و ريا براى

 قلب حضور با آن بیشتر يا و دهم يك كه نمازى كه اال

 . میشود واقع قبول مورد اندازه بهمان گیرد انجام

 است، مركبات حکم مخالف گفته اين بگويد كسى اگر

 میشود منتفى آن اجزاء از بعضى انتفاء به مركبات زيرا

 بفقدان لو و هم نماز كه است اين قاعده اين الزمه و

 آنچه چون د،شو باطل آن از جزء يك در روح

 روح با نماز جزء ده تمام كه است اين است مطلوب

 آن اجزاء از جزء يك گاه هر و باشد، قلب حضور با و
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 نماز حقیقت عقل بحکم بود، خصوصیت اين فاقد

 . بود خواهد منتفى

 در ولى است، چنین قاعده مقتضاى بلى، گويممى

  اخبار بعضى

  180:   ص أسرارالصالة                         

 نوافل خواندن با میتوان را ناقص نماز كه است آمده

 ندارد عیبى لذا و نمود، تدارك مستحبى نمازهاى و

 مقید حکم باين هم را مركب فضل، بحکم ما كه

 . سازيم

 نمازهاى مطلق نوافل از مراد كه هست هم ممکن و

 میتوان بلکه ناقص، نماز همان نافله نه باشد واجب غیر

 روايت ولى باشد عبادى نوافل مطلق ادرم كه گفت

 واجب نماز در آنچه كه دارد حقیقت اين به اشاره

 نماز در را آن میخواهد گزار نماز و بوده روح فاقد
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 كه باشد چیزى همان جنس از كند جبران مستحبى

 . است بوده روح فاقد واجب نماز در

 بدون را نماز سجده واجب نماز در اگر: مثال بعنوان

 حضور با اىسجده به را آن داد، انجام توجه و روح

 نماز در سجده آن چه گر نمايد جبران روح با و قلب

 سجده روح كه عباداتى از سجده غیر به يا و نباشد هم

 بقیه چنین هم و. نمايد جبران را آن است آن در

 . نماز اجزاء

  181:   ص أسرارالصالة                         

 كه است حقیقت اين گوياى كه اتىيآ بیان در فصل

 نیست آن ظاهرى اعمال تنها نماز از مقصود

 است آمده كريم قرآن در زيادى آيات مورد اين در

 بیان نمونه براى را زير آيات ما جمله آن از كه

 : میداريم
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 - 4: 107. ساهون صالتهم عن الذينهم. للمصلین ويل

 از كه ىگزاران نماز بر واى: ترجمه( 4 - 107 س)5

 انجام غفلت با را نماز و هستند، غافل خود نماز

 . میدهند

 شماردمى گزاران نماز از را آنها اينکه با آيه اين كه

 . میکند مذمت را آنها نماز از غفلتشان بخاطر ولى

 : فرمايدمى مؤمنین وصف در ديگر جاى در و

( 2 - 23 س)2: 23. خاشعون صالتهم فی الذينهم

 . هستند خاشع نمازشان در كه كسانى: ترجمه

 : فرمايدمى ديگر جاى در و

 را نماز: ترجمه( 14 - 20)14: 20. لذكرى الصلوة اقم

 . دار بپاى من آورى ياد و ياد بخاطر

 : فرمايدمى ديگر جاى در و

 182:   ص أسرارالصالة                         
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 لونتقو ما تعلموا حتى سکارى أنتم و الصلوة تقربوا ال

 تا نشويد نماز نزديك مستى حال در( 46 - 4)43: 4

 . میگوئید چه بدانید اينکه

 دارد، دنیا مستى به هم اىاشاره آيه اين شده گفته كه

 شده بیان اين مستى حالت در نماز از نهى علت زيرا

 اين و گويد،مى چه كه فهمدنمى مست شخص كه

 . تاس موجود شراب، مستى و دنیا مستى در خصوصیت

 از است، تواتر بحد و بسیار زمینه اين در اخبار اما و

 اين اول در كه رواياتى و احاديث همان جمله آن

 كه نمازى اينکه به راجع گذشته فصل در و كتاب،

 بنده دورى جز ندارد باز منکرات و فحشاء از را آدمى

 از و میباشد، شد بیان داشت، نخواهد اىثمره خدا از

 حضرت آن كه رسیده آله و علیه لّهلا صلّى خدا رسول

 نماز آن در گزار نماز كه بنمازى خداوند: فرمود
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 جاى در و. نمینگرد نسازد هماهنگ بدنش با را قلبش

 : فرمايدمى ديگر

 و زارى و گريه با و نما پیشه تواضع و فروتنى نماز در

 را هايتدست التماس و زارى با و پشیمانى، اظهار

 و نما طلب میخواهى كه را چه هر خدا از و نما دراز

 در و. است ناقص نمازى نمازش نباشد چنین كسیکه

 بجاى را واجبى نماز گاه هر: فرمايدمى ديگر جاى

 نماز چنان و آور بجاى را آن وقتش در آورىمى

 نمازت آخرين و میکنى وداع نماز با گويا كه بگزار

 تواتر حد فوق زمینه اين در اخبار خالصه، و. هست

 . است

  183:   ص أسرارالصالة                         

( ع) معصومین نماز از آنچه از بعضى بیان در» فصل

 «است رسیده
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 صداى السّالم علیه خلیل إبراهیم كه شده روايت

 هنگام در و شد،مى شنیده میل يك مسافت از اشناله

 اضطراب در اشسینه جوشان ديگ چون هم نماز،

 همین آله و علیه اللّه صلّى هم ما پیامبر رهبا در و بود،

 ديگ صداى نماز حال در كه رسیده موضوع

 از يکى و شد،مى شنیده حضرت آن سینه از جوشان،

 سخن ما با پیامبر كه: گويدمى حضرت آن همسران

 براى كه آنگاه ولى میگفتیم، سخن او با ما و میگفت

 را او ما اصال گوئى كه بود چنان شدمى حاضر نماز

 . شناسدنمى را ما هم او و شناسیمنمى

 گرفتمى وضو كه آنگاه السّالم علیه المؤمنین امیر و

 هنگامى و میکرد، تغییر خدا ترس از اشچهره رنگ

 عوض اشچهره رنگ و لرزيدمى شدمى نماز وقت كه

: فرمود حضرت شود،مى چه را شما شد گفته شدمى

 بر را آن خدا كه رسیده فرا امانتى اداء وقت
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 ابا آن قبول از آنها و داشت عرضه زمین و هاآسمان

 . ترسیدند آن پذيرفتن از و. نمودند

 خدا ترس از نماز هنگام السّالم علیها زهرا فاطمه و

 از كه گاه هر السّالم علیه حسن امام و میزد، نفس نفس

 اين در وقتى و میکرد تغییر رنگش شدمى فارغ وضو

 كسیکه: فرمود شد سؤال تحضر آن از مورد

  میخواهد

  184:   ص أسرارالصالة                         

 سزاوار رسد او بخدمت و شود وارد عرش صاحب بر

 همین مثل و شود، دگرگون اشچهره رنگ كه است

 آن درباره و شده روايت السّالم علیه سجاد امام از امر

 رنگ گرفتمى وضو گاه هر كه اندگفته حضرت

 چرا گفتند بحضرت اطرافیان از شد،مى زرد اشچهره

 دهد،مى دست بشما حالت اين وضو هنگام در

 كسى چه مقابل در كه دانیدمى آيا: فرمود حضرت
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 نماز حال در روزى كه شده گفته و. بايستم میخواهم

 از فراغت تا حضرت افتاد، حضرت آن شانه از رداء

 شد، سؤال امر نيا علت از نیفکند شانه به را آن نماز

 مقابل در كه دانىمى آيا تو بر واى: فرمود حضرت

 بهمان جز بنده نماز كه بدرستى ام،ايستاده كسى چه

 از باشد بخدا اقبال و قلب حضور و توجه با كه مقدار

 فدايت گفتم گويدمى راوى. شودنمى پذيرفته او

 اين خداوند نه، فرمود،. ما شديم هالك پس شوم

 كامل مستحبى نمازهاى و نوافل با را قصنا نمازهاى

 كه رسیده السّالم علیه صادق حضرت از و. سازدمى

 هر السّالم علیه الحسین ابن على: فرمود حضرت آن

 تغییر اشچهره رنگ میخواست بپا نماز براى گاه

 و سر از عرق تا مینهاد سجده به سر گاه هر و كرد،مى

 . داشتىنم بر سجده از سر شدنمى جارى رويش
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 كه فرمودمى پدرم: فرمود كه رسیده حضرت آن از و

 بپا نماز براى گاه هر السّالم علیه الحسین - ابن على

 است درختى شاخه گويا كه بود چنان آن میخواست

 خود از حركتى دهد حركت باد كه آنچه جز كه

 . ندارد

 غشوه حالت نماز حال در روزى كه شده روايت و

 اين از آمد، بهوش چون داد، دست حضرت بآن

 : فرمود حضرت شد، سؤال حالت

 آنگاه تا گذرانیدممى قلبم بر را قرآن از اىآيه پیوسته

  از را آيه آن كه

  185:   ص أسرارالصالة                         

 توانائى جسم كه بود هنگام اين در شنیدم اشگوينده

 و برع كه اندگفته و. نداشت را او قدرت مشاهده

 بر بهشت اينکه مگر شودنمى جمع كسى دل در ترس

 بخدا میخوانى نماز گاه هر پس گردد،مى واجب او
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 بنده هیچ زيرا ساز، او متوجه را دلت و نما روى

 مگر سازد او متوجه را قلبش نماز در كه نیست مؤمنى

 و سازدمى او متوجه را مؤمنین قلوب خدا اينکه

 موفق بهشت به يابى دست به را او آنها دوستى بواسطه

 . داردمى

 حضرت آن كه است رسیده السّالم علیه باقر امام از و

 و سوم، يك يا و نمازش، نصف بنده كه بسا چه: فرمود

 و میرود، باال نمازش از پنجم يك يا و چهارم، يك يا

 تعالى و تبارك خداوند پیشگاه مقبول قسمت آن تنها

 انجام او به توجه و قلب حضور با كه گیردمى قرار

 اينست براى نافله نمازهاى بخواندن امر و باشد، شده

 . كند جبران را واجب نمازهاى نقصان كه

  186:   ص أسرارالصالة                         

 كامل آن بواسطه نماز كه احوالى بیان در» فصل

 «میشود
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 آنها لزوم به عقل و میشود نماز كمال وسیله كه حاالتى

 امر آنها بمراعات را خود پیروان شرايع و کندیم حکم

 : است حالت شش اندنموده

 . حیاء رجاء، هیبت، تعظیم، تفهم، حضور،

 هنگام در قلب كه است اين قلب حضور از مقصود

 از را او كه ديگرى امر به مشغول نه باشد نماز نزد نماز

 قلبش گزار نماز كه مقدار همین و كند، غافل نماز

 تحقق در باشد نماز اقوال و احوال رظاه متوجه

 . است كافى قلب حضور

 گاه دارد مختلفى اقسام و انواع قلب حضور اما

 میشود، نماز وجوه از وجهى متوجه قلب كه شودمى

 در او كه كند پیدا امر باين توجه گزار نماز اينکه مثل

 در حضور احساس همین و است، ايستاده خدا حضور

 و فعل هر نزد حضور از را او الجالل ذو ذات برابر

 شودمى گاه دارد،مى باز نماز اقوال و افعال از قولى

http://www.i20.ir/


351    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 از حروف اداء تصحیح به مشغول و مقید انسان كه

 گاهى است، عربى لحن به كلمات اداء يا و آن مخرج

 بجاى صحیح را افعال صورت كه است اين مواظب

 اقوال و افعال از معنائى متوجه فکرش گاهى و آورد

  تکبیر معناى در اينکه مثل شود،مى نماز

  187:   ص أسرارالصالة                         

 و میرود فرو بفکر هااين غیر يا و ركوع يا و قیام يا

 اما میماند، باقى برايش نماز آخر تا فکر باين اشتغال

 كه است اين قلب حضور نوع ترينكامل و بهترين

 قولى هر و افعال از فعلى ره مقابل در گزار نماز قلب

 مراعات و باشد قول و فعل همان متوجه نماز اقوال از

 اين كه باشد متوجه و بنمايد را پروردگارش حضور

 تفکر و تأمل و میکند، داد او حضور در را اعمال

 از جزء بآن توجه از را او نماز اجزاء از جزئى درباره

 هنگام در و ندارد، باز است آن انجام مشغول كه نماز
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 بآن مخصوص بفکر ذكرى هر اداء يا عملى هر انجام

 لحظه، آن در كه بداند و باشد مشغول ذكر يا و عمل

 خواسته او از ذكر آن اداء و نماز از جزء آن انجام

 جزء آن كه كند كمك را او تا بخواهد خدا از و شده

 . دهد انجام شده خواسته او از كه گونه همان را

 باشد تفهم كه هم را دوم حالت نآ كامل فن اين و

 و اقوال معناى دريافتن و فهمیدن زيرا دارد، بر در

 از عبارت آوردمى بجاى نماز در انسان كه افعالى

 براى و است، افعال و اقوال آن نزد قلب حضور

 هر معناى كه است سزاوار است راه ابتداى در كسیکه

 آورد، نظر در اجماال آن انجام از قبل را قولى و فعل

 متوجه فکرش حالیکه در كند آن انجام به شروع سپس

 بمالحظه سپس است، قول آن يا عمل آن حقیقت

 شود، جزء آن وارد بعد و بپردازد، بعدى جزء معناى

 برايت مسئله اين قبول و. نماز آخر تا گونه همین
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 كار اول در افعال معانى قصد زيرا نباشد مشکل

 آن بیان يا و عمل آن انجام هنگام و است تفصیلى

 مستغرق فکر و. است اجمالى كار، اثناء در قول

 . است اذكار دريافتن

 اذكار و افعال حقايق فهمیدن كیفیت بیان براى و

  ديگرى مقام

  188:   ص أسرارالصالة                         

 امر همین هم، گذار نماز تکلیف در مهم مسئله و. است

 در كه بزرگ آثار اغلب كه است آن بواسطه و است

 شود،مى حاصل شده نهاده بوديعه الهى معجون اين

 عالى حاالت و بزرگ اسرار اين در تفکر با قلب زيرا

 و دگرگون كه است معارف رفیع مقامات و صفات، از

 طبیعت عوالم پستى از ترقى و شود،مى منقلب

 هنگام اين در و آيدمى حاصل برايش اعلى بملکوت

 و قرآنى حقايق دريافت آماده انسان قلب كه است
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 مقامات يا و ملکوت عالم اهل از كون، عالم اسرار

 نماز كه است حاالت همین و شود،مى آنها از باالتر

 بعضى چه گر دارد،مى باز منکرات و فحشاء از را گزار

 . شودمى حاصل هم حاالت اين بدون آن مراتب از

 آن ناخواه اهخو دريافتن، و فهمیدن از درجه اين و

 زيرا داشت، خواهد همراه باشد تعظیم كه را سوم امر

 ذات عظمت به علم آن منشأ كه است حالتى تعظیم

 انجام بر او قدرت و جا همه در او حضور و تعالى حق

 توهین و اكرام و قبول و رد از بخواهد كه آنچه

 آن بعظمت نمازش در اىبنده گاه هر و باشد،مى

 را او حضور و ببرد پى گويدمى سخن وى با كه كس

 و بنمايد او بر تفضلى تواندمى او كه بداند و دريابد

 و بسیار اجرى به صورت اين در كه بپذيرد را طاعتش

 با تواندمى هم و يافت خواهد دست نیکو اكرامى

 طاعتى و خالصانه عملى و كند رفتار او با عدلش
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 مالعا آن صورت اين در كه كند طلب او از صادقانه

 الهى لطف بارگاه از و شود،نمى واقع قبول مورد

 كسیکه اگر و شد، خواهد گرفتار او بعذاب و محجوب،

 مسلما باشد داشته حالتى چنین ايستدمى نماز مقام در

 ترس از و ديد خواهد خطیر بس موقعیتى در را خود

 كه ترس همین و بود خواهد بیمناك خود بر سقوط

  است حق اقدس ذات تعظیم منشأش

  189:   ص أسرارالصالة                         

 رعايت نماز در بايد كه است امورى از چهارم امر

 با را پروردگار رفتار گزار - نماز گاه هر و شود،

 او نافرمانى بندگان چه هر كه آورد نظر در بندگانش

 مرحمت و لطف اظهار هابآن عوض در او كنندمى

 تأمل مورد را پروردگار جمالیة تصفا ساير و مینمايد

 و گناهان از و شودمى امیدوار قلبش دهد قرار

 سر مهربان پروردگار اين به نسبت او از كه خطاهائى
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 و لطف و نموده كفران او احسان مقابل در و زده

 و شرمسارى اظهار گفته پاسخ گناه با را او محبتهاى

 امور از آخر امر دو حیاء و رجاء اين و میکند حیا

 . داشتیم بیان كه است اىششگانه

 اگر زيرا است، انسان همت هااين ترينمهم و اولین و

 بگمارد همت آن انجام بر عملى انجام هنگام آدمى

 چه و بخواهد چه بود خواهد عمل آن نزد هم قلبش

 خصلتهاى اين اسباب ابتداى اين بنابر نخواهد،

 وردآمى پديد را همت آنچه و است همت ششگانه

 آخرت سراى كه است حقیقت اين به تصديق و ايمان

 پس است، بآن دستیابى وسیله نماز و پايدارتر، و بهتر

 همین شد، حاصل آدمى براى ايمان اين گاه هر

 در سازد،مى حاصل آدمى براى را همت ايمان

 نشود، مانع آن حصول از دنیا محبت و دنیا كه صورتى

 - دل با ايمان ناي كه مادامى ايمان، مجرد زيرا
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 دسته آن مؤمن و نشود، تقويت دنیا محبت از كندن

 بخود نماز و آخرت از را دل كه را دنیائى مسائل از

 خالف بر كه را ذكرى و فکر هر و میدارد، مشغول

 كافى همت بقاء در نکند دور خود از است بنماز توجه

 ياد بسیار بدارد دوست را چیزى كسیکه زيرا نیست،

 را قلب ناخواه خواه محبوب ياد و ذكر و میکند آن

 براى و میدارد باز آن غیر ياد از و سازد،مى آن متوجه

 كوشش كه هم چه هر ما بینىمى كه هست هم همین

  كنیم

  190:   ص أسرارالصالة                         

 اما و بخوانیم، خدا غیر ياد بدون را نمازى توانیمنمى

 ياد و نماز حاالتشان جمیع دنیا محبت از سالم دلهاى

 و است، نماز در آنها چشم روشنى بلکه ،[1] است خدا

 . نیست لذت آنها براى دنیائى، لذايذ اين اصال
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 اين در و شناسد،نمى دنیائى آنها اينکه باالتر اين از و

 نیاز آن رفع براى اينکه تا ندارند اىمشغله دنیا

 كتاب در آنچه ابرنب اينان بلکه، باشند داشته بمجاهده

 اگر كه هستند چنین است آمده الشريعة مصباح

 قالب شوق از شود، غافل خدا ياد از قلبشان اىلحظه

 و همت قلب، حضور در عمده اين بنابر میکنند، تهى

 بمحبت دنیا محبت تبديل يعنى است، موانع رفع

 اين قلب، حضور موانع اما خدا محبت يا و آخرت

 و مسکن با كه هست قسم يك: تاس قسم دو بر موانع

 كسى مثل اين و شود،مى دفع مقابل جنبه تقويت

 نه ولى باشد دلش در دنیا محبت از اندكى كه است

 نتواند دل و باشد شده او نفس مالك دنیا كه بحدى

 راههاى گاه هر مؤمنى چنین شود، غافل آن از

 خلوت مکان نماز موقع و كند، سد را ظاهرى حواس

 كه چیزى اينکه تا نمايد اختیار خود اىرب تاريکى و
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 نبیند، و نشنود بدارد باز نمازش در تفکر و تدبر از را او

 تفکر از نفس منع و دنیائى، هاىمشغله رفع براى همین

 كافى آيدمى بخاطرش ملکات اثر بر كه آنچه در

 . است

 بايستمى كه را آنچه نماز از قبل كه بشرطى البته

 آن، خطیر موقعیت و نماز، عظمت و باشد، داده انجام

 آن رد يا و قبول خطر و خداوند پیشگاه در ايستادن و

 كه آنچه از را خود قلب و نفس و باشد نظرش در

 ممکن

________________________________________________

__ 

[1] 

 قل و بحمد            نمازند در دائم آنانکه خوشا         

 بى كارشان اللّه هو
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 191:   ص أسرارالصالة                         

 فارغ دارد مشغول بخود را او نماز اثناء در است

 بیاشامد آب نماز از قبل است تشنه اگر مثال گرداند،

 نباشد، آب بیاد نماز، حین در نفس تا بايستد بنماز سپس

 تکبیرة گفتن از قبل بطوريکه موارد، بقیه چنین هم و

 شود، حاصل برايش بال فراغت جهت هر زا االحرام

 ذكرى هر و میدهد، انجام كه را عملى هر نماز در و

 عمل و قول آن معناى ابتدا، در آورد،مى لب بر كه

 شروع تفهم و تدبر با سپس و آورد نظر در اجماال را

 . كند عمل آن در

 مسکن آن، رفع براى كه است موانعى دوم قسم

 مرض ريشه كه دارد الزم لىمسه بلکه ندارد اىفايده

 دنیائى عاليق و شهوات ريشه و كند، قطع را اخالط و

 و است، بسیار دنیائى عاليق اين كه كند بر دل از را

 : دارد بر در را آنها همه شريفه آيه

http://www.i20.ir/


361    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 الْقَناطِیرِ وَ الْبَنینَ وَ النِساءِ مِنَ الشَّهّواتِ حُبُّ النَّاسِ زُيِّنَ

 وَ الْمُسَوَّمَةِ الْخَیْلِ وَ الفِصَّةِ وَ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ

 عِنْدَهُ اللَّهُ وَ الدُنْیا الْحیوةِ مَتاعُ ذلِكَ الْحَرْثِ وَ االنْعامِ

 براى شد داده زينت: ترجمه14: 3. الْمَآبِ حَسْنُ

 هاىانبان و فرزندان و زنان از شهوتها دوستى مردمان

 و پايان چهار و دارنشان هاىاسب و نقره و طال از پر

 نیکو عاقبت و است جهان اين كاالهاى هااين كشتزار،

 . است خدا نزد نیك سرانجام و

 عاليقش و افزون بدنیا نسبت محبتش كه كس آن و

 گردد او نفس مالك عاليق آن كه اىبگونه شود بسیار

 كه بداند دارد مشغول بخود نماز هنگام در را قلبش و

 محبت و مذموم دنیا چون ت،اس شیطان لشگريان از

 هر منشأ و رأس است آمده روايات در كه چنان آن

  است گناهى و خطا

  192:   ص أسرارالصالة                         
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 حقیقت و قلب اعماق تا دنیا محبت كه را كسى چنین

 براى كه هائىمسکن دوانیده، ريشه وجودش سر و

 قلب حواشى بر تنها كه ضعیف محبتهاى و شهوتها رفع

 چه هر او زيرا بخشدنمى سودى است نافع گذاشته اثر

 و افعال در تفکر و نماز در بحضور را قلب بخواهد كه

 او نفسانیش هاىخواسته و شهوتها دارد وا آن اقوال

 بآن دستیابى و تحصیل براى و میکشند، خود بطرف را

 قرار راه اين در كه موانعى رفع و نفسانى هاىخواسته

 او پیوسته پس گردانند،مى مشغول بخود را او فتهرگ

 بطرف را او شهوات و سازدمى نماز متوجه را قلبش

 نماز تمام و رسد، بپايان نمازش اينکه تا میکشند، خود

 نفسانیش هاىخواسته و شهوات و او بین كشاكش در

 گشته غالب او بر شیطان نتیجه در است، شده سپرى

 درختى زير كه است ىكس مثل اين، مثل و است،

 بتفکر خاص موضوعى درباره میخواهد و نشسته
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 شود، موضوع آن متوجه فکرش بخواهد تا بپردازد،

 اندنشسته درخت آن بر كه هائىگنجشك صداهاى

 دور را آنها چوبى با او میکنند، مشوش را او فکر

 رود فرو بفکر خواهدمى تا دوباره باز و سازد،مى

 چوب با را آنها باز او و دند،گرمى باز هاگنجشك

 چنین گذرد،مى كار اين در وقتش پیوسته و میراند

 كار آن از را تو مشغله اين كه گفت بايد را كسى

 است اين آن، از خالصى راه تنها و میدارد باز اصلى

 نفسانى هاىخواسته و شهوتها كنى، قطع را درخت كه

 متما در و شد قوى كه آنگاه است گونه همین هم

 و افکار گشت، بسیار هايششاخه و دوانید ريشه وجود

 هم میکند جذب بخود مختلفى وجوه از را خواطر

 خود بطرف را هاگنجشك بزرگ درختان چنانکه

 و پست افکار مغناطیس بمنزله شهوتها اين و میکشند،
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 محبت درخت، اين اصل و است، زشت هاىخاطره

  دنیا

  193:   ص ةالصالأسرار                         

 و رأس دنیا محبت: فرمود الهى حکیم آن لذا و است،

 . است گناهى و خطا هر منشأ

 و شد سرشته دنیا محبت بر باطنش كه كس آن پس

 پیوسته همش و آمد بر دنیائى هاىزينت كسب پى در

 آن تکمیل و حفظ به اشتغال و آن تحصیل پى در

 و بتمح بخاطر بلکه ضرورت بحد نه هم آن است

 كه است دنیا همین هم مذموم دنیاى كه - لذت

 براى كه آنچه نه شود مانع خدا ياد و ذكر از را آدمى

 طمع نبايد كسى چنین - است ضرورى زندگى ادامه

 لذت و بچشد، را خدا محبت طعم كه باشد داشته

 نماز در دنیا در زاهدان كه چنان آن را او با مناجات

 زيرا. دريابد چشندمى خود طاعات و عبادات ديگر و
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 او مناجات به و بخدا شود خوشحال بدنیا كه كس آن

 متوجه آدمى همت و شد، نخواهد مسرور و خوشحال

 در اگر باشد، آن در او چشم روشنى كه است چیزى

 باشد نماز در اگر و است او پى در هم همتش باشد دنیا

 . است اين كامل عالج و بود خواهد او متوجه همتش

 بخاطر نبايد میسور و است ممکن كه را آنچه لکن و

 افراد و نمود ترك است سخت و دشوار كه آنچه

 توانیمنمى اينکه بخاطر نبايد ما امثال عاجز و ضعیف

 عمق از را نفسانى هاىخواسته و شهوتها ريشه بیکباره

 ترك بیکباره را نفس با مجاهده كنیم بر خود وجود

 است ممکن كه اندازه ربه كه است سزاوار بلکه گوئیم،

 كه آنچه و سازيم نماز متوجه را قلب نماز هنگام در

 امکان حد تا شودمى خدا غیر به قلب اشتغال باعث

 در چه گر هامسکن آنکه كالم خالصه و. نمائیم كم
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 ساز كار نماز كمال يا و فساد، ماده نمودن كن ريشه

  بسا چه و نیست، نفع از خالى ولى نیست،

  194:   ص أسرارالصالة                         

 انسان بر الهى نفحات از اىنفحه بین همین در كه

 دهد، بسیار ثمره اندك كار همین و گیرد، وزيدن

 تعالى - حق رحمت نفحات معرض در مجاهد چون

 كه كس آن بخالف شود،مى منتفع بسیار آن از و است

 او كه است آن از غافل يا و خدا، رحمت از مأيوس

 آن كه بسا چه و بود نخواهد آن از كاملى بهره را

 افزون حسرتش آخرت در و سازد، ضايع را فرصت

 از بايد كه. شود معذب حسرت آتش آن در و شود

 . برد پناه بخدا خوارى و خذالن اين

 است اين از ترمشکل قلبى خطورات رفع مسئله البته

 درمانش و بیمارى اين كه واقعا و داشتیم، بیان ما كه

 با مالزم خطورات زيرا است مشکل و سخت بسیار
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 اين از بعضى و است، دنیائى هاىوابستگى و عاليق

 تركش و است ضرورى انسان زندگى ادامه براى امور

 براى كه هائىوابستگى و عاليق همین و نیست جايز

 با مالزم كه امراضى و اعراض از نوع، و نفس حفظ

 كه است هاهمین است ضرورى است طبیعت عالم

 بهمین و كشاندمى انحراف به را انسان و يابدمى شدت

 خالصى آن از تواندنمى هیچکس كه است خاطر

 الزم بزرگ بس اىمجاهده آن رفع در و باشد داشته

 در را خود اضطرار و برد پناه بخدا واقعا بايد و است

 با او اينکه تا داشت عرضه او بر مشکل اين رفع مقابل

 مشکل اين قلب، بر معرفت سلطان تابش و غیبیه باسبا

 دل از را دنیائى اشتغاالت و خواطر و كند حل را

 خدا متوجه تنها قلبش كه اىبگونه نمايد دفع آدمى

 و نمايد فراموش است او غیر كه را آنچه هر و باشد،

 . ببرد ياد از را خودش حتى
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 هك آمد بدست نتیجه اين داشتیم بیان ما چه آن از و

  حضور منشأ

  195:   ص أسرارالصالة                         

 و همت نماز اقوال و افعال دريافتن و تفهم و قلب،

 عظمت به معرفت تعظیم، منشأ و است، گزار نماز كمال

 علم و او، بزرگوارى و جالل و حق اقدس ذات

 توجه و دو، آن پستى و خست و نفس و دنیا بحقارت

 كه است مربوب و مسخر اىبنده او كه حقیقت اين به

 خود انگیختن بر و حیات و موت و ضرر و نفع مالك

 عظمت به علم منشأش: هیبت اما و باشد،مى نیست

 امم به كه آنچه در تفکر و او، خود جنايات و خداوند،

 عذاب از خداوندى سلطان شدت و قهر آثار از گذشته

 بائمص همین در تأمل بلکه رسیده دائمى هالكت و

 رضاى بخاطر آنها و رسیده اولیاء و انبیاء به كه دنیائى

 و رجاء منشأ و. باشدمى اندنموده تحمل را آنها خدا
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 او عنايت و رفق و خداوند لطف به معرفت امیدوارى،

 و بخشش و جود و عفو و كرم و بندگان با معامله در

 بندگان معصیت از اينکه از او ذات غناى و او، قدرت

 ذات رحمت اينکه و شود، او متوجه ضررى كار خطا

 را او كه كس هر و دارد پیشى غضبش بر حق اقدس

 معرفت خالصه و ماند نخواهد جواببى كند طلب

 مؤمنین با نیکويش رفتار و حق حضرت جمالیه بصفات

 . باشدمى موحدين و

 و پروردگار بعظمت معرفت حیاء، و شرمسارى منشأ و

 از و دارد بندگان گردن بر او كه حقى و او، نعمتهاى

 بآفات توجه و او، به نسبت بندگان تقصیر ديگر طرف

 زيرا است، پروردگار حضور و نفس عیوب و عمل

 شرمسارى و حیاء در ناخواه، خواه امور اين به توجه

 اين به توجه كسى كه میشود چطور و گذارد،مى اثر

 بزرگ سلطانى محضر در را خود و باشد داشته امور
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 به بنده عمر مدت تمام در را انعام و احسان نهايت كه

 سوء و بتقصیر كه حالى عین در و داشته، مبذول او

  با است آگاه او باطن

  196:   ص أسرارالصالة                         

 آن مقابل در بردبارى با و نموده باو روى بزرگوارى

 فرا خود بسوى بازگشت و توبه به را او باز خطا همه

 نفس او و میدهد وعده اشتوبه بقبول و خواندمى

 پاسخ به قیام از نموده، عادت گناه به كه را خود

 مرحمت و لطف همه اين از بیند،مى كسل او دعوت

 گردانیدن روى و گناه و خطا همه اين و او، طرف از

 . نکند حیا و شرمسارى اظهار خود، طرف از

 همه الزمه یمشتدا بیان ما كه اىششگانه خصال اين و

 نماز اجزاء از بعضى براى چه گر است، نماز

 تناسب خصال اين از بعضى با كه است خصوصیتى

 حیاء با سالم و تشهد حالت مثال، بعنوان دارد، بیشترى
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 و قیام حال و است، دو آن غیر از ترمناسب رجاء و

 و است، ترمناسب خوف و تعظیم با سجود، و ركوع

 اقوال از فعل و قول هر و نماز اءاجز از جزء هر براى

 و حمد مثال هست، بآن مخصوص حالى آن، افعال و

 مالزم میکند تسبیح و گويدمى حمد آنکه براى تنزيه

 چنین هم هست، صفت دو اين با مناسب حالتى با

 است، الزم اخالص. نعبد اياك: گويدمى كسیکه براى

 یعجم كه اينست معنايش. للّه الحمد گفتى تو اگر و

 براى هست ثناء و حمد چه هر و است، خدا از نعمتها

 موافق هم قلبت كه اينست گفتن اين الزمه و است او

 گفتن هنگام و باشد، شودمى جارى زبانت بر آنچه با

 و وسايط، از نه بدانى او از را نعمتها تمام للّه، الحمد

 نعمتى جلب براى ديگر باشد چنین حالش كسى اگر

 نماز، اقوال و افعال بقیه چنین هم و گويد،نمى تملق
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 جزء هر از بحث هنگام را آن تفصیل زودى بهمین كه

 . اللّه شاء إن داشت خواهیم بیان نماز اجزاء از

  197:   ص أسرارالصالة                         

 «نمودن بقبله رو بیان در» فصل

 داشته معرفت حقیقت باين مؤمن كه است سزاوار

 احاطه و تعالى حق بوجود نسبت مکانها یعجم كه باشد

 يکى جهات جمیع جهت اين از و است يکسان او

 آن اهل به بالنسبة عالمى هر در او براى لکن و است،

 كه دارد را اين اقتضاى او لطف و است وجهى عالم

 متشرف خود بسوى توجه شرف به را ما هاىبدن حتى

 نموده رفمش تشريف اين به را ما قلوب چنانکه. سازد

 تا شناسانید بما زمین اين در را اشخانه لذا و. است

 باشد، او به ماتوجه قلب و بدن با و باطن، و ظاهر در

 سزاوار او كه است ثنا و حمد لطف همه اين بر را او و

 كه كنى توهم چنین كه مبادا و است، ستايش و حمد
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 او متوجه را قلب نماز در و نمودن، بخدا رو را دل

 و سنت و كتاب به اگر كه زيرا ندارد دلیلى نساخت

 امر اين لزوم بر جملگى كه بینىمى كنى مراجعه عقل

 روى از ترمهم بخدا را باطن توجه بلکه و متفقند،

 كه پندارىمى آيا میدانند، كعبه بسمت بدن آوردن

 تنها و گردانیدن روى امور ساير از و بريدن جا همه از

 داشتن او سوى دل روى و نمودن توجه خدا امر به

 بلکه باشد چنین كه هیهات است؟ نشده خواسته تو از

 بینىمى كه ظواهر اين و است، ترمهم همه از اين،

  بآن توجه بخاطر شده امر بدان

  198:   ص أسرارالصالة                         

 كه اىمسئله ترينمهم شايد و است باطنى و قلبى امور

 است نهفته كعبه بسمت نمودن روى به امر حکمت در

 نمودن پیدا ثبات و بدن اعضاء و جوارح ضبط همین

 آرامش قلب نتیجه، در تا است جهت يك در آنها
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 در جوارح و اعضاء اگر زيرا باشد، داشته بیشترى

 از آنها نفع به هم قلب باشد حركت در مختلف جهات

 باز باريتعالى پیشگاه در حضور و مبدأ بیك توجه

 خدا، ياد بر كه رواياتى و آيات جمیع و. ماند داهخو

 به آوردن روى و اقبال و بخدا توجه و او تقواى و

 لزوم ادله از تماما دارد تأكید حق اقدس ذات پیشگاه

 . است قلبى توجه

 بقبله رو و استقبال كه گونه همان اينکه ديگر مطلب

 بر جهات ساير از را روى با جز بدن، ظاهر نمودن

 اقبال پذيرد،نمى تحقق ايستادن كعبه بسمت و گرفتن

 همه از انصراف به جز بخدا هم قلب آوردن روى و

 است خدا غیر كه آنچه هر از دل ساختن فارغ و چیز

 تمام داشتن، بیاد را خدا تنها و آنها، فراموشى و

 . نمیشود
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 بنماز اىبنده گاه هر كه است نبوى حديث در و

 از پس باشد او متوجه و اخد با قلبش و هوا و ايستد

 متولد مادر از كه بود خواهد روزى همچون نماز،

 . است شده

 صادق امام كه است آمده الشريعة مصباح كتاب در و

 : فرمود السّالم علیه

 دنیا در كه آنچه و دنیا از ايستادى بقبله رو گاه هر

 مشغول بدان مردمان كه آنچه و خلق از و است

 هر از را قلبت و بشوى، تدس و شو مأيوس هستند،

 خالى بدارد مشغول بخود خدا ياد از را تو كه آنچه

 مشاهده را خدا عظمت وجودت سر و نهان در و نما

 آن بیاور بیاد پروردگار پیشگاه در را ايستادنت و كن،

 : فرمايدمى اشباره در خداوند كه جا

  199:   ص أسرارالصالة                         
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 اللّهِ الَى رُدُّوا وَ اسْلَفَتْ ما نَفْسٍ كُلُّ تَبْلُوا هُنالِكَ

 كس هر كه است اينجا: ترجمه30: 10. الْحَقَّ مَوْالهُمُ

 همه و بیازمايد، است فرستاده پیش كه را آنچه هر

 - باز بحق است مواليشان و سرپرست كه خدا بسوى

 او پیشگاه در رجاء و خوف قدم با و. شوند گردانیده

 . انتهى: بايست

 خیرى هر اصل رجاء و خوف ايمان، از پس گويم،مى

 صفت دو اين به پیوسته كه میبايست مؤمن و است

 دستیابى دنیا اين در كسى هر مراد زيرا باشد متصف

 لقاء مثل مؤمن، نزد سعادت كدامین و است، بسعادت

 محبت بتحصیل جز اين و است، او با انس و پروردگار

 معرفت از پس جز او محبت لصیتح و نشود، حاصل او

 بدست فکر بدوام جز معرفت و نگردد انسان نصیب

 حاصل خدا ياد و ذكر با جز غالبا فکر دوام و نیايد

 از خويش ساختن بدور جز فکر و ذكر و شود،نمى
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 و شهوات دوستى و الفت قطع و دنیائى مشاغل

 كندن با جز اين و نشود، فراهم نفسانى هاىخواسته

 بدست دل از دنیائى هاىخواسته و ادنی محبت

 شهوات و دنیا محبت هاىريشه بركندن و آيد،نمى

 هم صبر و نمیشود حاصل آنها مقابل در بصبر جز آن،

 . پذيردنمى تحقق رجاء و خوف با جز

 كشیدن درد و تألم از است عبارت خوف حقیقت اما

 امر انتظار بخاطر آن سوختن و احتراق و قلب

 اين حال میشود، واقع آينده در هك ناخوشايندى

 دست از و فقدان يا و است شقاوتى حصول يا مکروه

 نیست، رجاء و خوف بین منافاتى و سعادتى، دادن

 يکديگر با كه آنچه و است، تالزم دو اين بین بلکه

 و امیدوارى، و رجاء با امیدى نا و قنوط دارد، منافات

 . است خوف با امن

  200:   ص أسرارالصالة                         
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 و درد باعث كه آنچه خود از كه میشود گاه خوف اما

 . آن سبب از گاه و است، خائف انسان میشود رنج

 انسان كه هاشکنجه و عذابها ديگر و آتش مثل اول

 دوم و آخرت، در چه و دنیا در چه میشود عذاب بدانها

 اين از يك هر در خائفین خوف باز و گناه، و كفر مثل

 . نیست يکسان قسم دو

 عقوبت تعجیل از مؤمن كه شودمى گاه پس اول، اما

 از ترسش و خوف گاهى و است، هراسان دنیا اين در

 تاريکى و تنگى و وحشت و قبر و آن سکرات و مرگ

 لحظه آن از گاهى و قبر، در سؤال از گاهى و آن،

 هول از گاهى و آورند، بر گورها از سر مردگان كه

 و حساب، از گاهى و آن، مواقف و قیامت سهرا و

 و خداوند، بر عرضه حیاء از گاهى و صراط، از گاهى

 بکنارى هاپرده كه آنگاه رسوائى و فضاحت از گاهى

 و جهنم آتش از گاهى و شود، برمال هازشتى و رود
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 هاىآب و خون و چرك و زقوم و عقربها و مارها

 و آن، هاىزنجیر و غل و آهنین هاىپتك و جوشان،

 عظیم ملك و نعیم دار و بهشت از محرومیت از گاهى

 يا و آخرت، در مقام و درجه نقص از گاهى و دائم، و

 ترس مثل بود بیمناك آن از میبايست موارديکه ديگر

 حق اعراض خوف و قیامت صحراى در وقوف از

 حق غضب از خوف و حجاب، خوف و بنده، از تعالى

 . تعالى

 كه است كبائرى از انسان ترس گاهى: دوم مورد اما و

 بصورت برايش كه گناهانى از گاهى و داده انجام

 ريشه وجودش در كه غضبى و شهوت و آمده در ملکه

 از گاهى و او، بر مردمان حقوق از گاهى و دوانیده،

 او به كه زيادى نعمتهاى بواسطه خدا از خبرىبى

 اندك اندك و استدراج از خوف يا و شده، داده

  گاهى و خداوند، غضب دام در شدن فتاررگ
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 201:   ص أسرارالصالة                         

 از و توبه، از قبل مرگ رسیدن يا و گناه، در وقوع از

 از يا و سنگدلى، و قساوت از گاهى و توبه، شکستن

 اطالع از يا و شدن، منحرف راست راه از و اعوجاج

 غفلت، از يا معصیت، حال در او هاىپنهانى بر خداوند

 گاه و. میباشد مناجات رد و عبادات قبول عدم از يا و

 را خدا او كه مبادا كه است بیمناك اين از كه میشود

 از يا و سعديك، ال و لبیك ال آيد جواب و بخواند

 از يا و خدا، حقوق بتمام وفاء از نیرويش و قوه ضعف

 . است بیمناك خود بر كارش خاتمه سوء

 و صالحین و ايمان، در سابقین از يك هر خوف و

 و زهاد و عباد و گناهکاران، و طالحین و نیکوكاران،

 از يك هر در عارفان و كرداران راست و پرهیزكاران

 . دارد اختالف يکديگر يا مخاوف اين
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 و مخاوف همه از پروردگار كامل بندگان كه بدان و

 ىخدا و آنها، از بعضى از خصوصا هراسانند، ترسها،

 هر در رجاء و خوف با را آنها دلهاى رياضت متعال

 همه از بیشتر اينان كه آنچه و دارد، بعهده خود زمانى

 و قیامت، در وقوف از ترس بیمناكند آن از چیز

 و آنها، از متعال خداى گردانیدن روى و اعراض

 . میباشد شود آنها كار خاتمه سوء به منجر ايکهسابقه

 باشد بیشتر بخدا معرفتش و ملع كه كس هر كه بدان و

 صلّى پیامبر لذا و بود خواهد بیشتر او از هم ترسش

 خدا از بیشتر شما همه از من: فرمود آله و علیه اللّه

 اين بجمیع پروردگار، كامل بندگان و ترسم،مى

 به بلکه هااين خود بخاطر نه ترسندمى خدا از مخاوف

 : فرمايدمى كه شريفه آيه اين سر
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 خويشتن از را شما خداوند28: 3 نفسه اللّه كمذريح و

 از را آنها متعال خداوند گاهى و. میدارد حذر بر

  بعضى لذا و میدارد، مشغول خوفشان مقتضاى

  202:   ص أسرارالصالة                         

 آنها از خوف آثار حاالت، بعضى در يا و آنها، از

 غالب آنها بر خوف و رجاء گاهى و نمیشود، مشاهده

 آنها از چیزهائى كه است حاالت اين در كه آيدمى

 را عقول و میکند پاره پاره را دلها كه میشود مشاهده

 سلطان ظهور آنها از بعضى در گاهى و میسازد، حیران

 . است امیدوارى و رجاء حقايق بروز از بیش خوف

  203:   ص أسرارالصالة                         

 «آن فضیلت و خوف لزوم بیان در» فصل

 : فرمايدمى قرآن در متعال خداوند
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: 98. رَبَّهُ خَشِىَ لِمَنْ ذلِكَ عَنْهُ رَضُوا وَ عَنْهُمْ اللّهُ رَضِىَ

 خدا از آنان و است خشنود آنان از خدا: ترجمه8

 از كه است كسى براى( مقام) اين و خشنودند،

 . بترسد خدايش

  :فرمايدمى ديگر جاى در و

 و است اين28: 35. الْعُلَماءَ عِبادِهِ مِنْ اللَّهُ يَخْشَى انَّما

 خوف دانشمند بندگان تنها خدا از كه نیست اين جز

 . دارند

 : فرمايدمى ديگر جاى در و

 بر خودش از را شما خدا و28: 3. نَفْسَهُ اللّهُ يُحَذِّرُكُمُ وَ

 . میدارد حذر

 : فرمايدمى باز و

 و بايست كه چنان آن102: 3. تُقاتِهِ حقَّ اللّهَ اتَّقُوا

 . گیريد پروا خدا از است شايسته
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 : فرمايدمى و

 . بترسید من از150: 2. اخْشَوْنىْ و

  204:   ص أسرارالصالة                         

 كه است رسیده آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول از و

 : فرمود

 .اللّه مخافة الحکمة رأس

 . است خدا از خوف متحک رأس

 : كه شده روايت و

 عن نفسه سخت اللّه خاف من و اللّه خاف اللّه عرف من

 .الدّنیا

 كس آن و میترسد او از بشناسد را خدا كه كس آن

 . نفروشد ارزان بدنیا را خويشتن بترسد خدا از كه

 : كه شده روايت و
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 .اللّه من الخوف شدّة العبادة من انّ

 . است خدا از خوف تدش عبادات جمله از

 : كه شده روايت و

 الخائف قلب فی يکونان ال الذّكر و الشّرف حبّ انّ

 الهارب

 و شرف داردوست است بیمناك و خائف كه كس آن

 . بود نخواهد آورى نام

 : كه شده روايت و

 ما يدرى ال مضى، قد ذنب: مخافتین بین المؤمن انّ

 فیه له يکسب ما يدرى ال بقى قد عمر و فیه اللّه صنع

 اال يصلحه ال و خائفا اال يصبح ال فهو المهالك من

 .الخوف

 از كه گناهى از ترس يکى است، خوف دو بین مؤمن

 ديگر و. میکند معامله چه او با خدا نمیداند و زده سر او

http://www.i20.ir/


386    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 چه آن در كه نمیداند و مانده باقى او از كه عمرى

 هپیوست او پس آمد، خواهد پیش او براى مهالکى

 . نیست خوف در جز او حال صالح و است بیمناك

 : كه شده روايت و

  205:   ص أسرارالصالة                         

 ال و راجیا، خائفا يکون حتّى مؤمنا، المؤمن يکون ال

 .يرجو و يخاف بما عامال يکون حتّى راجیا خائفا يکون

 ،باشد امیدوار و بیمناك، اينکه مگر نیست مؤمن مؤمن،

 آن از آنچه از اينکه مگر نیست امیدوار و بیمناك و

 عمل است امیدوار بدانچه و گزيند دورى ترسدمى

 . كند

 : كه شده روايت و

 .يخف لم من و ءشی كلّ منه للّه اخاف للّه خاف من

 .ءشی كلّ من اللّه اخافه اللّه
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 او از را چیز همه خدا بترسد خدا از كه كس هر

 از را او خدا نترسد خدا از كه سك آن و ترساند،مى

 . سازدمى بیمناك چیز همه

 : فرمود عمار ابن اسحاق به السّالم علیه صادق امام و

 فانّه تراه ال كنت ان و تراه كانك اللّه خف اسحاق يا

 ان و كفرت فقد يريك ال انّه ترى كنت فان يراك،

 جعلته فقد بالمعصیة له برزت ثمّ يريك انّه تعلم كنت

 .إلیك الناظرين أهون من

 را او گويا كه بترس خدا از چنان آن اسحاق اى

 پس بیند،مى تورا او بینىنمى را او تو اگر و بینىمى

 بتحقیق بیندنمى را تو او كه پندارىمى چنین اگر

 علم با و بیندمى را تو او كه بدانى اگر و شدى، كافر

 اىندهبین هر از را او كنى معصیت را او مطلب اين به

 . اىآورده حساب به ترپست
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: فرمايدمى دعاها از يکى در السّالم علیه سجاد امام و

 شناسدمى را تو كسیکه از است عجب: تو اىمنزه

 . ترسدنمى تو از چگونه

 خدا خوف از كه اشکى قطره: كه شده روايت و

  - دريا شود ريخته

  206:   ص أسرارالصالة                         

 كه شده روايت باز و میکند، خاموش را آتش از هائى

 لو و اشکى قطره خدا ترس از كه نیست مؤمنى هیچ

 اينکه مگر شود جارى اشچهره بر مگسى سر باندازه

 . سازد حرام آتش بر را او خدا

 خدا خوف از مؤمن قلب گاه هر كه شده روايت و

 بر شاخه از كه درخت برگ همچون گناهانش بلرزد

 . میريزد دگیرن
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 امیر: فرمود كه رسیده السّالم علیه باقر امام از و

 بود عراق در كه آنگاه السّالم علیه على المؤمنین

 خوف از و پرداخت بموعظه صبح نماز از پس روزى

 سپس انداخت بگريه هم را ديگران و گريست خدا

 : فرمود

 علیه اللّه صلّى رسولخدا خلیلم عهد از كه سوگند بخدا

 شب و نمودندمى صبح كه دارم بیاد را اقوامى آله و

 احوالشان و گرفته، هاچهره حالیکه در میکردند

 پیشانى و چسبیده پشت به گرسنگى از شکمها و پريشان

 در را شب میبود شتر زانوى چون سجده اثر بر آنها

 بروز پروردگارشان براى قیام و سجده حال

 بخاك انىپیش گاهى و ايستادندمى گاهى آوردندمى

 مناجات و گفتگو سرگرم خود خداى با و نهادندمى

 میخواستند او از آتش از را خويش آزادى و بودند
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 كه میديدم را آنها احوال اين همه با بخدا سوگند

 . هراسانند و بیمناك

 چنان: فرمود كه است آمده روايات از بعضى در و

 گوش در آتش شدن افروخته صداى گويا كه بودند

 چون شدمى برده خدا نام آنها نزد گاه هر است آنها

 را شب گويا كه بودند چنان و شدندمى خم درخت

 . اندآورده بروز غفلت در

 آن ديگر كه بود خطبه اين از پس گويدمى راوى

 رحمت بجوار كه آنگاه تا نشد ديده خندان حضرت

 . رفت تعالى حق

  207:   ص أسرارالصالة                         

 اما كه است آمده السّالم علیه موسى حديث در و

 برترى و اعلى رفیق را اينان میترسند خدا از كسانیکه

 . نیست آن در مشاركتى را ديگران كه است
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 بگريد خدا خوف از كه كس آن كه شده روايت و

 باز پستان به دوباره شیر اينکه مگر نشود آتش داخل

 خدا نزد اىقطره هیچ كه شده روايت و. گردد

 و باشد خدا ترس از كه اشکى قطره از ترمحبوب

 . نیست شود ريخته خدا راه در كه خونى قطره

 كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 جز اىسايه روزيکه در خدا كه اندطائفه هفت: فرمود

 آن يکى جمله از افکند سايه آنان بر نیست او سايه

 اشك از پر چشمانش ترس از و كند خدا ياد كه كس

 . شود

 خدا خشیت و خوف انصار از جوانى كه شده روايت و

 خانه در را او ترس اين كه اىبگونه شد غالب او بر

 او نزد آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا ساخت محبوس

 پیامبر گريستمى او حالیکه در شد وارد او بر و آمد

 جان او و گرفت آغوش در را او آله و علیه اللّه صلّى
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 نقل خائفین از بعضى از و. كرد تسلیم آفرين بجان

 ننمود بلند آسمان بطرف را سرش سال چهل كه شده

 چنان آن پس نمود آسمان بطرف را سر روزى اينکه تا

 وارد شکمش بر جراحتى و افتاد پاى از كه شد منقلب

 اينکه ترس از میکشید خود بدن بر دست شبها. آمد

 گرفتار بمصیبتى مردم اگر و باشد هشد مسخ مبادا

 آنها بر بالئى يا و برقى و رعد يا بادى و شدندمى

 باينها بال اين كه است من بخاطر اين گفتمى میرسید

 راحت بالها اين از مردمان میمردم اگر رسید

 بگوشه اوقات خالل در آنها از بعضى و شدند،مى

 اثر بر اشچهره كه شود مطمئن تا مینگريست اشبینى

 . است نگشته سیاه گناهانش

 روزهاى از يکى در كه نموده روايت مجالس صاحب

  گرم بسیار

  208:   ص أسرارالصالة                         
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 ايستاده درختى سايه در آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 بیرون را هايشجامه و آمد كه ديد را مردى ناگاه بود

 غلطیدن به شروع بیابان داغ ريگهاى روى بر و آورد

 مینهاد ريگها بروى را خود پشت و شکم و چهره و نمود

 برايت خدا كه عذابى آن بچش، نفس اى گفتمى و

 بتو من كه است اين از ترسخت خیلى نموده آماده

 منظره باين آله و علیه اللّه صلّى پیامبر و چشانممى

 كه پوشید را خود لباسهاى مرد آن سپس مینگريست،

 نمود اشاره باو دست با آله و علیه اللّه صلّى پیامبر برود

 تو خدا بنده اى فرمود باو و خواند خود نزد را او و

 چنان كه امنديده را هیچکس كه كردى كارى امروز

 وا كار اين بر مرا خدا از ترس گفت مرد آن كند

 خدا نزد آنچه كه بچش گفتم نفسم به پس داشت،

 اللّه صلّى پیامبر. است بزرگتر و ترسخت اين از است

 خدا از ترس حق كه گونه همان تو فرمود آله و علیه
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 اهل بر تو بوجود خدايت و ترسیدى او از است

 و نمود خود باصحاب رو سپس. میکند مباهات آسمان

 نزديك هستید حاضر جا اين در كسانیکه اى: فرمود

 پس كند دعا شما براى تا شويد خود دوست اين

 هدايت بر را ما امر بارالها: گفت او شدند او كنزدي

 ما منزل را بهشت و گردان ما توشه را تقوى و ده قرار

 . فرما

 در علیه اللّه رحمة قرنى اويس كه شده حکايت و

 كه كس آن سخنان از و شدمى حاضر وعظ مجلس

 شنیدمى آتش نام چون و گريستمى گفتمى سخن

 دويدن به شروع و شدمى پا بر و میزد فريادى

 گفتندمى و شدندمى روان او پى در مردم و نمودمى

 . ديوانه ديوانه،
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 شیعیان ترس و خوف السّالم علیه على المؤمنین امیر و

 بیان همام به خطاب معروف خطبه آن در را خود

 : فرمايدمى و نموده

 شده معین آنها براى كه معینى اجل نبود اگر پس

  ارواح اىلحظه

  209:   ص أسرارالصالة                         

 آنها اشتیاق بخاطر گرفتنمى قرار بدنهايشان در آنها

. جانکاه عذاب آن از ترس و ثواب و پروردگار لقاء به

 آنچه هر پس آنها نزد در متعال خالق گشت بزرگ

 با اينان حال. آمد كوچك آنها چشم در است او غیر

 بر و ديده را بهشت كه است كسى چون هم بهشت

 همچون دوزخ با حالشان و زده تکیه آن تختهاى

 معذب آن در و ديده بچشم را دوزخ كه است كسى

 اين و نمودند، پیشه صبر و استقامت روزى چند است،

 اراده دنیا آورد، بدنبال طوالنى راحتى آنها براى صبر
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 آن از آنها ولى است كرده روى بآنها و نموده آنها

 و كند طلب را آنها كه چه هر و اندهبرگردانید روى

 در پاى از و سازندمى عاجز را او آنها باشد آنها پى در

 . آورندمى

 حالیکه در خیزند بپاى پس شب، در اينان حالت اما

 تأمل و تدبر به و هستند مشغول قرآن تالوت به گاهى

 را خود نفس آن هاىمثل به و بپردازند آن آيات در

 آن دواهاى با را خود هاىمارىیب و میکنند موعظه

 و دست كفهاى و پیشانى گاهى و بخشند،مى بهبود

 در و سايند زمین بر را پا انگشتان سرهاى و زانوها

 ستايش است جارى هاگونه بر اشکهايشان حالیکه

 از را خويش آزادى و گويند عظیم جبار خداوند

 . است آنها شب اين كنند، طلب او از آتش

 و نیکوكاران و صلحاء و علماء پس نروزشا اما و

 آنها تیر چوبه چون پروردگارشان خوف پرهیزگارانند
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 كه پندارىمى را آنها است نموده الغر و تراشیده را

 حالیکه در اندداده دست از را خود عقل و بیمارند

 شدت و پروردگارشان عظمت بلکه نیستند چنین

 كه هودنم بیخود خود از را آنها چنان آن او سلطان

 . اندداده دست از را خود عقل گويا

 و زد اىصیحه همام ايستاد باز سخن از حضرت چون

  زمین بر

  210:   ص أسرارالصالة                         

 رفته دنیا از كه ديدند دادند تکان را او چون افتاد

 . است

 آن كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 و اولین خلق خداوند كه آنگاه: ودفرم حضرت

 آورد، گرد معلوم روز آن گاهوعده در را آخرين

 همچون آنان دورترين كه شود بلند صدائى ناگهان

 آن از من الناس أيها بگويد و بشنود آنها نزديکترين
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 شما امروز پس بودم ساكت آفريدم را شما كه زمان

 جز و است اين دهید، فرا گوش بمن و شويد ساكت

 باز بشما كه است شما اعمال اينك كه نیست اين

 هم شما و دادم قرار نسبى من: الناس ايها گردد،مى

 پست مرا نسب پس داديد قرار نسبى خود براى

 گفتم من. برديد باال را خود نسب و داشتید

 و است شما پرهیزگارترين خدا نزد شما ترينگرامى

 گفتید و زديد، باز سر حقیقت اين پذيرفتن از شما

 . است ثروتمندتر فالنى از فالنى و فالن، پسر فالن

 نسب و گردانم پست را شما نسب هم من امروز پس

 پس پرهیزگاران، و متقین كجايند. برم باال را خود

 آن بدنبال آنان و شود برافراشته پرچمى آنها براى

 داخل حساب بدون و افتند براه خود منازل بسوى

 . شوند بهشت
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 از خدا، ترس از انسان كه اينست از ارتبع تقوى و

 . گزيند دورى شبهات

 كه است السّالم علیه سجاد امام مناجات از و

 بگريم اندازه آن تو پیشگاه در اگر بارالها: فرمودمى

 ايستم بپاى مقابلت در قدر آن و شود قطع صدايم كه

 نمايم ركوع برايت قدر آن و آيم در پاى از اينکه تا

 سجده برايت قدر آن و آيد در پشتم استخوان كه

 جز را عمرم تمام و آيد در حدقه از چشمانم كه كنم

 نیاشامم چیزى خاكستر آب جز و نخورم چیزى خاك

  و

 211:   ص أسرارالصالة                         

 را تو نام و باشم تو بیاد قدر آن مدت اين طول در

 بخاطر هااين همه با و ايستد باز گفتن از زبانم كه ببرم

 نکنم آسمان بطرف نگاه تو از شرمسارى و حیا

 . شومنمى گناهانم از گناهى بخشايش و محو مستوجب
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 زيارت و حج مراسم انجام براى كه گويدمى اصمعى

 در شبى گشتم حجاز عازم آله و علیه اللّه صلّى پیامبر

 را مسجد ماه نور حالیکه در كعبه گرد طواف حال

 پى در شنیدم اىگريه و ناله صداى بود نموده روشن

 ديدم را اندام باريك و چهره نیکو جوانى رفتم صدا

 : میگويد و زده كعبه پرده در چنگ كه

 و النّجوم، غارت و العیون نامت قد موالى، و سیّدى يا

 علیها قام و ابوابها، الملوك غلقت الهى قیّوم، حىّ أنت

 ببابك انا فها ئلین،للسّا مفتوح بابك و حرّاسها، و حجّا

 .الرّاحمین ارحم يا لى برحمتك انظر

 و رفتند بخواب ديدگان من، موالى و آقا اى

 بارالها هستى، بیدار و زنده تو ولى شدند فرو ستارگان

 و بستند را خود بارگاه هاىدرب ملوك و سالطین

 ولى پرداختند، آن از نگهبانى و حراست به نگهبانان

 خانه در به من پس است، گشوده سائلین براى تو باب
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 ترينمهربان اى دارم چشم تو برحمت و امآمده تو

 . مهربانان

 : آورد زبان بر را ابیات اين سپس

 يا            الظّلم فی المضطرّ دعا يجیب من يا         

 السّقم مع البلوى و الضرّ كاشف

 و            انتبهوا و البیت حول وفدك نام قد         

 تنم لم قیّوم يا حىّ يا أنت

 فارحم            قلقا خائفا حزينا ربّ ادعوك         

 الحرم و البیت بحقّ بکائى

 

  212:   ص أسرارالصالة                         

 فمن            سرف ذو يرجوه ال عفوك كان ان         

 بالنّعم العاصین على يجود
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 خواند فرا را او كه آنگاه را هدرماند آنکه اى: ترجمه

 و مصیبت و بال آنکه اى گويد، جواب تاريکى در

 اتخانه گرد تو میهمانان میکنى طرف بر را بیمارى

 زنده اى تو ولى بیدارند، بعضى و رفته بخواب بعضى

 و حزن با من پروردگار اى. اىنخوابیده بیدار اى و

 حرم و بیت بحق پس میخوانم، را تو اضطراب و ترس

 به گناهکاران اگر فرما، رحم امگريه اين بر سوگند

 است كسى چه پس باشند، داشته امیدى نبايد تو عفو

 . میدارد ارزانى نعمت گناهکاران بر كه

: فرمود و نمود بلند آسمان بطرف را سرش سپس

 براى پس بود تو بمشیت كردم تو اطاعت اگر بارالها

 آورى رحمت من بر اينکه مگر است حجت من بر تو

 من، سید اى نسازى ناامید مرا و گذرى در من از و

 باعث حسنات من موالى اى و خدا اى فرمود سپس

 ضررى را تو گناهان و شود تو خوشحالى و سرور
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 من بر ندارد ضررى تو براى كه را آنچه پس نرساند

 : فرمود ابیات اين بخواندن شروع سپس ببخشاى

 شکوت            حاجة كلّ نم المأمول ايّها اال         

 شکايتى فارحم الضّرّ إلیك

 لی فهب            كربتى كاشف أنت رجائى يا اال         

 حاجتى اقض و كلّها ذنوبى

 ابکى الزّاد على            مبّلغى اراه ال قلیل فزادى         

 سفرتى بعد على ام

 الورى فی ما و            رديّة قباح باعمال اتیت         

 كجنايتى جنى عبد

 

  213:   ص أسرارالصالة                         

 رجائى فاين            المنى غاية يا بالنّار تحرقنى ا         

 مخافتى اين و منك
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 من میرود، امید بتو حاجتى هر اداء براى آنکه اى

 امشکوه بر پس امآورده تو بنزد را گرفتاريم شکايت

 اندوه و غم كه توئى من امید نهايت اى فرما، حمتر

 حاجتم و ببخشاى را گناهانم پس میکنى، طرف بر مرا

 بمنزل مرا و است اندك راهم توشه آور، بر را

 بر يا و بگريم توشه و زاد كمى بر نمیدانم نمیرساند،

 تو بنزد زشتى و قبیح اعمال با طوالنى، سفر اين

 من گناهکارى به اىبنده خلق میان در و ام،آمده

 آرزوى نهايت اى سوزانى - مى بآتش مرا آيا نیست،

 از ترسم آن و میشود چه بتو امیدواريم آن پس من،

 . میرود كجا تو

 آنگاه تا فرمودمى تکرار را ابیات اين گويدمى اصمعى

 كیست او ببینم تا شدم او نزديك من رفت حال از كه

 السّالم علیه حسینلا ابن - على العابدين زين او ديدم

 بگريه شروع و گرفتم دامن در را او سر پس است

http://www.i20.ir/


405    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 حضرت آن صورت بر چشمم از اشکى قطره نمودم

 اين فرمود و كرد باز را چشمانش حضرت آن افتاد،

 و تو بنده گفتم داشت باز خدايم ياد از مرا كه كیست

 آه و ناله و گريه چه اين است اصمعى تو اجداد بنده

 و نبوت بیت اهل از شما حالیکه در است، زارى و

 كه هستى كسانى زمره از و هستى رسالت خاندان

 : فرمود آنها درباره خداوند

 وَ الْبَیْتِ اهْلَ الّرِجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللّهُ يُريْدُ إنَّما

 كه نیست اين جز و اينست33: 33. تَطْهِیْرا يُطَهِّرَكُمْ

 اهل شما از را اكىناپ و رجس كه فرموده اراده خدا

 . گرداند پاكیزه را شما و ببرد بیت

  214:   ص أسرارالصالة                         

 اى هیهات هیهات: فرمود و نشست حضرت آن

 او كه بیافريد كسانى براى را بهشت خداوند اصمعى،

 را آتش و باشد حبشى بنده كه لو و كنند اطاعت را
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 سید لو و كنند وا معصیت كه آفريد كسانى براى

 كه اىنشنیده را قرآن از آيه اين آيا باشد قرشى

 : فرمايدمى

 ال وَ يَوْمَئِذٍ بَیْنَهُمْ انْسابَ فَال الصُّوِر فِی نُفِخَ فَاذا

 نسبى شود دمیده صور در كه آنگاه101: 23. يَتَسائَلُونَ

 . شوندنمى هم سؤال روز آن در بود نخواهد آنها بین

 علیه على المؤمنین امیر شبى كه كند يتروا درداء ابو

 مکان در و گرفته كناره مردمان از كه ديدم را السّالم

 زارى و گريه و پروردگار با مناجات مشغول خلوتى

 با كه گناهانى بسیار چه بارالها: فرمودمى و است

 جرائمى بسیار چه و گذشتى در عقوبتش از بردبارى

 بارالها نساختى، آشکار را آن بزرگواريت و بکرم كه

 بسیار گناهانم و شد طى تو نافرمانى در عمرم چه گر

 و است تو آمرزش و غفران تنها آرزويم ولى گشت

 آنگاه بارالها است، تو خشنودى و رضا تنها امیدواريم
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 آسان من بر گناهانم میکنم فکر تو بخشش و عفو به كه

 - مى بیاد را تو گرفتن و اخذ آن كه آنگاه و آيدمى

 در اگر آه آيد،مى بزرگ خیلى من بر مصیبتم آورم

 و امبرده ياد از كه كنم مشاهده را گناهى عملم نامه

 واى پس بگیريد، را او بگوئى پس اىنگاشته را آن تو

 نجات را او توانندمى اشعشیره نه كه گرفتارى آن بر

 داشته او بحال سودى تواندمى اشقبیله نه و دهند،

 كند، بريان را هاكلیه و جگرها كه آتشى از آه باشند،

 كه آتشى از آه كند، بر را بدن پوست كه آتشى از آه

 . گستراند خرمن

 را حضرت حتما گفتم شد خاموش صدا ديدم ناگاه

  برد خواب

  215:   ص أسرارالصالة                         

 را ايشان چون كنم بیدار را حضرت آن تا رفتم

 اىشده خشك چوب همچون ديدم دادم حركت

http://www.i20.ir/


408    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 علیه المؤمنین امیر.راجعون إلیه انا و للّه اناگفتم است

 فاطمه و رفتم، حضرت آن بخانه و رفت دنیا از السّالم

 اين فرمود ساختم آگاه امر اين از را السّالم علیها

 عارض او بر شب هر خدا ترس از كه است حالتى

 آمد بهوش بپاشیدم اشبچهره آب اندكى پس میشود

 چه فرمود گريستممى من كه حالى در نگريست بمن و

 را آنچه گفتم درداء أبو اىشده تو گريه باعث چیز

 أبو اى: فرمود میدارى روا بخود شما بینممى كه

 در ببینى مرا اگر بود خواهد چگونه حالت پس درداء

 عذاب گناهکاران و امشده خوانده فرا بحساب حالیکه

 و شداد، و غالظ مالئکه ديدن زا و كنند مشاهده را

 پیشگاه در پس گیرد فرا وحشت مرا آتش هاىشعله

 فرا مرا شرمسارى و حیاء حالیکه در بايستم جبار ملکى

 در هم آن كنند ترحم من بحال دنیا اهل و گرفته

 مرا اگر نیست، پوشیده او بر چیز هیچ كسیکه پیشگاه
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 ابو آورى،مى رحم من بر بیشتر ببینى حال آن در

 از چیزى چنین من كه سوگند بخدا میگويد درداء

 آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا اصحاب از احدى

 . نديدم

 كه بود المصطلق بنى غزوه در كه شده روايت و

 علیه اللّه صلّى پیامبر بر حج سوره اول آيه شبانگاهى

 بودند، حركت حال در مسلمین و شد نازل آله و

 بتوقف را مردم و داد ندا آله و علیه اللّه صلّى پیامبر

 جمع آله و علیه اللّه صلّى پیامبر گرد اينکه تا نمود امر

 راوى فرمود، قرائت آنها بر را آيه حضرت شدند

 گريه قدر آن شب آن چون هیچگاه من گويدمى

 چهار از را زين نمودند صبح چون نديدم، كننده

 و ندنمینمود بپا را هاخیمه و گرفتندنمى بر پايان

 محزون يا و كنندمى گريه يا كه ديدىمى را مسلمانان

 . اندرفته فرو بفکر غمگین و
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 . الخ

  216:   ص أسرارالصالة                         

 پیامبر خدمت در كه قومى كه نما فکر اندكى حال

 در خدا راه در جهاد براى آله و علیه اللّه صلّى خدا

 اين و دارند هراس و خوف اندازه اين است، حركت

 . نما مقايسه نعمت همه اين میان در ما، حال با را

: 15. ابواب سبعة لهاآيه چون كه شده روايت و

 صلّى پیامبر شد نازل است باب هفت دوزخ براى44

 هادرب اين آيا پرسید جبرئیل از آله و علیه اللّه

 لکن و نه، گفت جبرئیل است، ما هاىدرب همچون

 از ترپائین بعضى است، گشوده هادرب اين تمام

 سال هفتاد ديگر باب تا بابى هر از و است ديگر بعضى

 قبلى باب آن برابر هفتاد هااين از يك هر و است راه

 چون. شوندمى رانده ابواب باين خدا دشمنان است،

 به زنجیر و غل با آتش هاىشعله برسد بپايان هادرب
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 از زنجیر كه بینىمى را يکى پس آيدمى آنها استقبال

 دست و گشته خارج شکمش از و شده داخل دهانش

 در داخل را راستش دست و اندبسته بگردنش را چپش

 زنجیر با و نموده خارج سر پشت از و نموده او قلب

 و بسته زنجیر يك در شیطانى با را كسى هر و اند،بسته

 او سر بر آهن از هائىپتك با مالئکه و میکشند روى بر

 او شود خارج آنجا از كه كند اراده گاه هر و كوبند

 فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا گردانند باز را

 . ابواب اين مکان از بده خبر بمن

 كسانى و منافقین جايگاه اول، باب اما گفت جبرئیل

 اسم و فرعون آل و شدند كافر كه مائده اصحاب از

 اسم و است ینمشرك جايگاه دوم باب. است هاوية آن

 پرستان ستاره جايگاه سوم باب و است حجیم آن

 ابلیس جايگاه چهارم باب است، سقر آن اسم و است
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 و است، لظى آن اسم و است مجوسیان و او پیروان و

 . است حطمة آن اسم و است يهود جايگاه پنجم باب

  217:   ص أسرارالصالة                         

 است، سقر آن اسم و است رىنصا جايگاه ششم باب

 و علیه اللّه صلّى رسولخدا شد، ساكت جبرئیل سپس

 نمیدهى خبر مرا هفتم باب مکان از آيا فرمود آله

. منما سؤال من از آن از محمد اى گفت جبرئیل

 : فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 هفتم باب گفت جبرئیل ده، خبر هفتم باب از مرا

 توبه بدون آنانکه است تو امت از ركبائ اهل جايگاه

 بر بیهوش آله و علیه اللّه صلّى پیامبر اندرفته دنیا از

 آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول سر جبرئیل افتاد زمین

 آمد بهوش آله و علیه اللّه صلّى پیامبر گرفت بدامن را

 اندوهم و بزرگ من مصیبت جبرئیل اى فرمود آنگاه

 آتش داخل كسى هم من تام از آيا گشت بسیار
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 داخل تو امت از كبائر اهل بلى گفت جبرئیل میشود؟

 گريست آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا باز میشوند آتش

 و علیه اللّه صلّى پیامبر سپس گريست، هم جبرئیل و

 جز و بست خود بروى را در و رفت خود بمنزل آله

 بجاى كه هم را نماز و شدنمى خارج نماز براى

 باز بمنزل بگويد سخنى كسى با اينکه بدون وردآمى

 چون مینمود زارى و گريه بسیار نماز در و گشتمى

 و رفت حضرت آن خانه در به بکر أبو شد سوم روز

 اجازه آيا الرحمة، بیت اهل يا علیکم السّالم گفت

 كسى هست آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا ديدار

 و رفت گرىيد بازگشت، گريان او و نداد جواب

 سلمان بازگشت گريان جواب بدون كرد را كار همین

 در به كنان گريه او نگفت جواب كسى هم را او آمد

 و ايستاد در بر و آمد السّالم علیها زهرا فاطمه خانه

 علیه على و المصطفى، بیت اهل يا علیکم السّالم گفت
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 گفت سالم از پس نبود، خانه در زمان آن در السّالم

 از آله و علیه اللّه صلّى پیامبر خدا رسول ردخت اى

 خارج خانه از نماز براى جز و گرفته كناره مردم

 اجازه را كسى و گويدنمى سخن احدى با و نمیشود

 عبا السّالم علیها فاطمه دهدنمى برسد خدمتش اينکه

 نهاد آله و علیه اللّه صلّى پیامبر بخانه رو و افکند سر بر

  رسول اى گفت و كرد سالم رسید نهخا در به اينکه تا

  218:   ص أسرارالصالة                         

 در آله و علیه اللّه صلّى پیامبر هستم فاطمه من خدا

 فرمود و نمود بلند را سر پس گريستمى و بود سجده

 - نگه در پشت مرا چشم نور فاطمه كه است شده چه

 بر فاطمه چشم چون كنید، باز را درب ايدداشته

 و علیه اللّه صلّى پیامبر زرد رنگ و افتاد خدا رسول

 آنقدر حزن و گريه شدت از كه كرد مشاهده را آله

 به خطاب و نمود بگريه شروع است شده الغر و نحیف

http://www.i20.ir/


415    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 پیامبر را شما میشود چه خدا رسول اى: گفت پدر

 و آمد من نزد جبرئیل فرمود آله و علیه اللّه صلّى

 داد خبر بمن و نمود وصف من براى را جهنم ابواب

 اين است من امت كبائر اهل آن از آن باالى باب كه

 علیها فاطمه نمود گريان و ساخت غمگین مرا كه بود

 كه فرمودى سؤال او از آيا رسولخدا اى گفت السّالم

 آنها مالئکه فرمود شوند،مى جهنم داخل چگونه آنان

 آنها هاى - رهچه نه حالیکه در میرانند آتش بسوى را

 دهانهاى بر نه و شده كبود ديدگانشان نه و گشته سیاه

 غل نه و گشته قرين شیطانى با نه و شده زده مهر آنها

 السّالم علیها فاطمه است شده نهاده آنها بر زنجیرى و

 فرمود میکشند آتش بسوى را آنها چگونه مالئکه گفت

 و گیسوان با را هاوزن آنها هاىريش با را مردان

 سالخوردگانیکه بسیار چه آنها، سر جلو هاىموى

 كشیده آتش بسوى و شده گرفته سپیدش بموى
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 و ضعفاه، وا شیبتاه وا میزند فرياد حالیکه در شودمى

 گرفته صورتش موى كه من امت از جوانانى بسیار چه

 وا میزند فرياد او و شودمى برده آتش بسوى و شده

 من امت زنان از بسیار چه و صورتاه، حسن وا شباباه،

 كشیده بآتش و شده گرفته آنها سر جلو موى كه

 ستراه، هتك وا فضیحتاه، وا میزنند فرياد آنها و میشوند

 مالك چشم چون میرسانند دوزخ مالك بنزد را آنها تا

 هستند كسانى چه اينان میگويد بمالئکه افتدمى آنها بر

 امنديده هاناي از ترعجیب اشقیاء میان در بحال تا كه

  و گشته سیاه شانچهره نه

  219:   ص أسرارالصالة                         

 مالئکه شده نهاده آنها گردن بر زنجیرى و غل نه

 بآنها خطاب او شده داده دستور چنین بما میگويند

 : میگويد
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 آمده ديگر روايتى در و كیستید، شما اشقیا گروه اى

 بطرف كیفیت اين با را آنها مالئکه چون كه است

 را مالك چون محمداه - وا میزنند فرياد بکشند دوزخ

 پس كنند، فراموش را محمد نام او هیبت از ببینند

 هستیم كسانى از ما میگويند كیستید شما میگويد بآنها

 روزه را رمضان ماه و شد نازل آنها بر قرآن كه

 نازل محمد بر جز قرآن میگويد مالك داشتند،مى

 میزنند فرياد شنوندمى را محمد اسم چون است دهنش

 قرآن در آيا میگويد مالك هستیم محمد امت از ما كه

 آنها چون نبود، بدارد باز خدا معصیت از را شما آنچه

 میگويند افتد آتش بر چشمشان و آورند جهنم لبه بر را

 بگريیم خويشتن بر ما كه دهىمى اجازه آيا مالك اى

 جارى ديدگانشان از خون كه ندمیگري قدر آن پس

 اگر هاگريه اين بود نیکو چه میگويد مالك شود،مى

 امروز بود چنین اگر و بود،مى خدا ترس از و دنیا در
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 دوزخ نگهبانان به خطاب پس شديدنمى آتش طعمه

 میزنندال فرياد همگى افکنید آتش در را آنها میگويد

 میگويد بآتش لكام میگردد باز آنها از آتشاللّه اال اله

 حالیکه در است ممکن چگونه میگويد گیر، فرا را آنها

 میگويد مالك میرانند زبان بر را طیبه كلمه اين آنها

 آنها آتش پس است نموده امر چنین تو پروردگار ولى

 بعضى و گیرد فرا پا مچ تا آتش را بعضى گیرد فرا را

 هر و حلق تا را بعضى و سینه تا را بعضى و زانو تا را

 میگويد مالك میزند آنها هاىبچهره آتش كه گاه

 اين بسیار چه كه مسوزان را آنها هاى - صورت

 دلهاى و اندنموده سجده دنیا در خدا براى هاچهره

  تشنگى رمضان ماه در بسیار چون مسوزان هم را آنها

  220:   ص أسرارالصالة                         

 حنان يا الراحمین، ارحم يا میزنند فرياد آنها و اندبرده

 بجبرئیل شد تنفیذ خدا حکم كه آنگاه پس منان، يا و
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 جبرئیل میکنند چه محمد امت گناهکاران میگويد

 میگويد ترىآگاه همه از آنها بحال تو الها بار میگويد

 . هستند حالى چه در ببین و برو

 از تختى بر او حالیکه در میآيد مالك بنزد جبرئیل

 جبرئیل به او چشم چون نشسته دوزخ وسط در شآت

 میگويد و میخیزد بر جاى از او تعظیم بخاطر افتدمى

 میگويد جبرئیل بیائى، باينجا كه شد باعث چیز چه

 چه میگويد مالك میکنند؟ چه محمد امت گناهکاران

 آتش آنها، جايگاه است تنگ و آنها حال است بد

 خورده را آنها اىگوشته و سوزانیده را آنها هاىبدن

 دلهاى در ايمان و مانده باقى آنها قلبهاى و هاچهره و

 ده نشان بمن را آنها میگويد جبرئیل درخشدمى آنها

 را آنها جايگاه كه میکند امر دوزخ نگهبانان به مالك

 آن با را جبرئیل مجرمین چون دهند نشان بجبرئیل

 ئکهمال از او كه يابندمى در كنند مشاهده خلق حسن
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 تا كه اىبنده اين كه پرسندمى پس نیست عذاب

 مالك كیست؟ ايمنديده دنیا در زيباتر او از بحال

 دارد واال مقامى خدا نزد كه است جبرئیل اين میگويد

 . میآورد محمد براى را وحى آنکه

 كه میزنند فرياد جملگى شنوندمى محمد اسم چون

 ده خبر او به و برسان بمحمد را ما سالم جبرئیل اى

 بد حالت از و افکند جدائى او و ما بین ما گناهان كه

 اقدس ذات گرددمى باز جبرئیل ساز، آگاه را او ما

 حالى چه در را محمد امت كه پرسدمى او از حق

 جايگاه چه و داشتند كه حالى بد چه میگويد يافتى

 . بود آنها براى كه تنگى

 221:   ص أسرارالصالة                         

 جبرئیل خواستند؟ هم چیزى تو از آيا پرسدمى

 به را سالمشان كه خواستند من از بلى میگويد

 سازم، آگاه را او آنها بد حال از و برسانم پیامبرشان
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 خدمت جبرئیل پس ساز خبر با را او و برو فرمايدمى

 در از اىخیمه در حضرت آن حالیکه در میرسد پیامبر

 درب لنگه دو باب هر و دارد باب ارهز چهار كه سفید

 : فرمايدمى حضرت آن به و میبرد، بسر دارد طال از

 تو امت گناهکاران از گروهى نزد از من محمد اى

 سالم تو خدمت آنها معذبند آتش در كه میآيم

 شکايت خود تنگ جايگاه و خويش حال از و رساندند

 دافتمى سجده به و میآيد خدا عرش نزد پیامبر داشتند

 : میگويد او ثناء و

 میرسد خطاب باشد نگفته آن مثل احدى كه ثنائى

 كه نما سؤال خواهىمى چه هر و نما بلند را سرت

 پذيرفته شفاعتت كه نما شفاعت و شوىمى داده

 حکمت كه من امت اشقیاء میگويد رسولخدا شود،مى

 شفاعتت میرسد خطاب نمودى تنفیذ آنان مورد در را

 را كه هر و برو دوزخ به پس پذيرفتم هانآ درباره را
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 میآيد پیامبر نما خارج آنجا از میگويداللّه اال اله الكه

 را دوزخ درهاى افتدمى پیامبر به مالك چشم چون

 به چشمشان آنها چون میگیرد بر سرپوش و میگشايد

 پوست آتش كه زنندمى فرياد افتدمى خدا رسول

 پس سوخت را ام جگرهاى و سوزانید را ما بدن

 ذغال كه حالى در میکند خارج آتش از را همگى

 است نگذاشته جاى بر آنها از چیزى آتش و اندگشته

 نام حیوان و است جارى بهشت در بر كه نهرى به و

 همگى پس میکنند غسل آب آن در و میروند دارد

 هائىچهره با و شوندمى خارج آن از زيبا و جوان

 . شوندمى بهشت در داخل ماه چون

  222:   ص أسرارالصالة                         

 پس است اولیاء و انبیاء و مؤمنین ترس و خوف اين

 ديوان كدامین از و است چگونه حالت كه بنگر

 و مؤمنین دفتر در نامت آيا شودمى خارج اسمت
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 است رجاء و خوف كه چرا است، شده ثبت مقربین

 باش حذر بر و ارد،دمى بزرگ را دوزخ و بهشت كه

 وجود كه باشد ملحدين حال چون حالت اينکه از

 به كه مبادا و باشد يکسان برايت عدمش و جهنم

 بدون آخرت روز و بخدا ايمان از حقه عقايد ظواهر

 شود حاصل برايت رجاء و خوف ايمان اين از اينکه

 باشد نداشته اثرى كه موجودى آن زيرا گردى مغرور

 ادعاى اگر را نفست پس بود دخواه معدوم همچون

 براى كه چرا آور در آزمايش بوته در نمود خوف

 زردى به بدن در خوف اثر اما است آثارى خوف

 از دارى خود به جوارح در و بسیار گريه و چهره

 در آنچه تالفى و طاعات به بودن مقید و معاصى

 بندگى جهت آمادگى و شده فوت انسان از گذشته

 و استکانت و خشوع - به قلب در و آينده، در خدا

 خالصه و است حسد و كینه و غرور و كبر از دورى
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 و بود هراسان آن از میبايست بآنچه را دل آنکه كالم

 از بنجات اهتمام و داشتن مشغول آن خطر

 هموم ساير براى محلى كه اىبگونه آن، گرفتاريهاى

 ساير رديف در را آخرت هم اقل ال يا و نماند باقى

 و خوف هر حال - خوف زيرا دادن، قرار مهمو

 را قلب و نمود غلبه دل بر كه آنگاه - باشد كه ترسى

 جائى و سوزاندمى را میلى و شهوت هر گرفت فرا

 هر و شود مشغول بآن تا نمیگذارد باقى غیر براى

 اىمشغله و غم و هم و میکند فراموش را آن غیر چیزى

 و مجاهده و ددار هراس آن از آنچه از مراقبت جز

 بود، نخواهد او براى آن از نجات تحصیل در كوشش

 چه تا شمرد خواهد غنیمت را هانفس و هالحظه و

  و روزها به رسد

  223:   ص أسرارالصالة                         
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 از دارى خود اثرش خوف درجه كمترين و ساعات،

 وسط مرتبه و گويند، ورع را مرتبه اين و است گناهان

 و است، متقین مرتبه اين و است مشتبهات ترك آن

 آن انجام كه است امورى ترك مرتبه، اين از باالتر

 اين ضمیمه خدمت براى تجرد اگر و ندارد عیبى

 خدا بندگى براى تنها را خود آدمى و گشت مرتبه

 مسکن آن در را آنچه ديگر كسى چنین نمود وقف

 جمع ندارد نیازى كه را آنچه و نمیکند بنا نگزيند

 اين از داندمى كه چرا ندارد التفاتى دنیا به و. نمیکند

 براى را عمرش از نفس يك و كند مفارقت بايد دنیا

 را كسى چنین شده گفته كند،نمى صرف خدا غیر

 . بنامیم صديق كه است سزاوار

  224:   ص أسرارالصالة                         

 «خوف عالج در» فصل
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 ثواب و قیامت روز و بخدا ايمان خوف، اصل میگويم

 خواه ايمان اين حال است، دوزخ و بهشت و عقاب و

 شده پیدا انسان براى شنیدن بمجرد و تقلید روى از

 مشاهده و كشف يا و برهان و تحقیق روى از يا باشد،

 است تقلیدى ايمان از برخواسته كه ترسى و خوف اما

 از چون او زيرا است، مار از كودك ترس شبیه

 و كشد،مى و گزدمى را انسان مار كه شنیده مادرش

 از و گريزندمى مار از كه ديده را مادرش و پدر

 حاصل او براى ترس اين كنندمى وحشت ديدنش

 ايمان از برخواسته كه خوفى و میشود، تقويت و شده

 حکم عقل كه آنچه از عقال خوف شبیه باشد تحقیقى

 و باشدمى كندمى آن بودن هالكت موجب و ضرر به

 باشد ترنزديك بحس ترس اين اصول و مبادى چه هر

 بیشتر خوف اين باشد بفکرش و او بیاد بیشتر انسان و

 . میشود
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 خوفى آن باشد شهود و كشف از ناشى كه خوفى و

 هر و دارد بر در را خوف فضايل جمیع كه است

 و سوزاندمى باشد او دل در كه را غضبى و شهوت

 جز غمى و هم مؤمن براى و میبرد ياد از را زچی همه

 باقى آن، از نجات و ترسدمى آن از كه همانچه

  اين براى و نمیماند

  225:   ص أسرارالصالة                         

 مثال كه كس آن و است مراتبى از هم خوف از مرتبه

 كسیکه باندازه خوفش نموده شهود را جهنم آتش

 نموده شهود را پروردگار لقاء از حجاب و بعد عذاب

 . بود نخواهد

 پس السّالم علیه على المؤمنین امیر كه اىنشنیده آيا

 آن مدت بودن طوالنى و جهنم عذاب شدت اينکه از

 موالى اى و آقا اى بارالها: فرمايدمى میکند بیان را
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 فراق چگونه نمودم صبر تو عذاب بر آنکه گرفتم من،

 . ايممن تحمل را تو دورى و

 از چگونه نمودم صبر سوزانت آتش بر آنکه گرفتم و

 اگر و. گذرم در بزرگواريت و كرامت - به نظر

 عذاب و دوزخ، آتش عذاب بین فرق كه خواستى

 و عقلى عالم و حسى عالم بین دريابى را فراق آتش

 عقل به حس نسبت زيرا نما مقايسه عقل و حس درك

 و است، بیشتر هم هنوز بلکه دريا با قطره نسبت چون

 قطعا الهى، درگاه مقربان براى حجاب و بعد و خوف

 حق اقدس ذات چون ولى است آنها هالكت مايه

 كه گاه هر دارد بعهده را اولیائش قلوب سیاست خود

 دلهاى و گیرد فزونى آنها دلهاى در خوف اين مبادى

 سازد نزديك هالكت به را آنها و بسوزاند را آنها

 و گیرد، وزيدن آنها بر رحمتش تحانف از اىنفحه

 دلهاى بر امیدوارى و رجاء باران از چند اىقطره
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 تا گرداند زنده دوباره را آنها و بارد فرو آنان مرده

 اجلى و سازد جارى آنها درباره را حکمتش و حکم كه

 است زمان اين شود نزديك داشته مقرر آنها براى كه

 لقاء شوق و پیچد درهم را رجاء و خوف بساط كه

 اشتیاقشان كه اىبگونه كند غلبه آنها دلهاى بر محبوب

 . گردد مادر پستان به طفل اشتیاق از بیشتر مرگ به

  226:   ص أسرارالصالة                         

 اولیائش از بعضى با او معامله گفتیم ما كه آنچه شايد و

 هك باشد داشته خاص رفتارى آنها از يك هر با و باشد

 و مهربانى و رأفت و بخشش و كرم از ناشى آنها همه

 ترقى راه در ولى آن حال مناسب و او، احسان و فضل

 و اسماء بمقتضاى كه اىعالیه درجات و مقامات بآن

 . میباشد داشته، مقرر آنها براى صفاتش

 اصل كه دانست خواهى مطالب باين توجه با پس

 ىمنمؤ هر و است ايمان آن اصلى سبب و خوف
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 از خوف مقتضاى كه آنچه الجمله فی كه میبايست

 گاهى حال باشد، او وجود در است قیامت روز و خدا

 اندك هم او خوف نتیجه در است ضعیف كسى ايمان

 خوف و است قوى ايمانش كسى گاهى و بود خواهد

 مانعى خوف اين يافتن فعلیت از ولى است بسیار هم او

 ايمان بتقويت اي درد اين عالج میکند، جلوگیرى

 ايمان تقويت كه اولى اما مانع آن رفع به يا و است

 رفع كه دومى و نیست، آن بیان محل جا اين باشد

 : است امر دو به بازگشتش جا اين در باشد مانع

 ايمان بآن كه دوزخى و بهشت از دل غفلت يکى

 اىبگونه قلب بر دنیا محبت غلبه دوم و است آورده

 . است شده گرفتار دنیا به عشق بمرض او دل كه

 تذكر و آورى ياد و موعظه عالجش: اول امر اما

 و است اخروى و دنیوى هاىعذاب از خوف اسباب

 تفکر و آنها تکرار و عذاب آيات قرائت را كسى چنین
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 آن در خويش گرفتارى تصور و آيات آن در تأمل و

 اگر و مرتبه دو اقل ال روز و شب هر در هاعذاب

 اگر و داشت خواهد زيادى نفع بیشتر شتدا امکان

 هر در كه میبايست باشد داشته كاملى اثر كه بخواهد

 با نشینى هم و مالزمت و كند تکرار را امر اين ساعتى

  خائفین

  227:   ص أسرارالصالة                         

 اگر و است عظیمى فوز نیز آنها حاالت مشاهده و

 نیز آنها احواالت شنیدن نبود دسترسى كسانى بچنین

 . بود خواهد مؤثر

 عالج باشد قلب بر دنیا محبت غلبه كه دوم امر اما و

 هاىانگیزه تضعیف و دينى هاىانگیزه تقويت آن

 پیوسته قلب زيرا است، دنیا محبت و هوس و هوى

 يکى كه آنگاه تا است لشکر دو اين بین جنگ معركه

 حکمران و دوش مالك را قلب و آيد غالب ديگرى بر
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 بمنزله كه را جوارح و اعضاء ساير و گردد دل

 گیرد، بکار بخواهد كه گونه هر هستند دل سپاهیان

 بر دينى هاىانگیزه تقويت كه مطلب اين بیان

 باشد هوى بر دين برترى و شهوانى هاىانگیزه

 كه خواستیم اگر مثال بعنوان است، مثالى نیازمند

 كه میبايست د،شون شهوت بر حاكم شرع و عقل

 تضعیف اما كنیم تقويت را عفت و تضعیف را شهوت

 : است امر سه انجام به شهوت

 خوردن از عبارت كه آن خارجى اسباب قطع: اول

 از هم و نوع حیث از هم مقوى و رنگارنگ غذاهاى

 از مريد كه بايستمى پس میباشد مقدار حیث

 حذر بر پرخورى از و بپرهیزد مقوى غذاهاى خوردن

 بگرفتن دستور شهوت شکستن براى شروع لذا و باشد،

 . است داده روزه
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 مثل میشود شهوت تهییج باعث كه اسبابى قطع: دوم

 باعث نگاه چون انگیز، شهوت بمناظر كردن نگاه

 در بحركت را شهويه قوه قلب و میشود قلب هیجان

 اماكنى از احتراز و گیرى كناره با امر اين و میآورد،

 زيبا صورتهاى و انگیز شهوت مناظر ترؤي گمان كه

 كه است خاطر بهمین و میشود، میسر میرود آن در

  روى زيبا پسران و زنها به نگاه از شرع

  228:   ص أسرارالصالة                         

 آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا و است نموده منع

 رتی و است، شیطان تیرهاى از مسمومى تیر نگاه فرمود

 دل بر ديده راه از و زيبا صورتهاى كمان از نگاه

 اماكنى از و نهادن هم بر ديده جز سپرى و مینشیند

 است آن در انگیز - شهوت مناظر وجود احتمال كه

 . نیست آن براى گريختن
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 اشبخواسته باشد نکاح كه مباح راه از را نفس: سوم

 . رسانیدن

: است امر دو به باشد عفت تقويت كه دوم امر اما و

 و پاكدامنى و عفت دنیائى ثمرات و فوائد تذكر يکى

 آمده روايات و آيات در كه آن اخروى ثوابهاى

 . است

 را عفت شهوت، و عفت بین جنگ میدان در دوم و

 تدريجا عفت بمقتضاى عمل با اين و نمودن غالب

 شودمى ترآسان قبل مرتبه از بار هر و میشود، حاصل

 باقى مقابله براى نیروئى خصم اىرب ديگر كه آنجا تا

 . نمیماند

 قسم چند بر اخروى امور از خوف اينکه ديگر مطلب

 . واجب و مستحب و حرام و مکروه: است

 اعتدال درجه از كه است خوفى مکروه خوف اما

 دوام از را انسان بآن اشتغال و كند خارج را آدمى
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 براى كه را خاطرى فراغت و بدارد باز فکر و ذكر

 . نمايد سلب انسان از است الزم ديگر اعمال جامنا

 به را آدمى كه باشد بحدى خوف اينکه دوم قسم

 اين كه بکشاند پروردگار رحمت از ناامیدى و قنوط

 آدمى هالكت باعث و بزرگ بسیار گناهان از خود

 . است

 و تقوى سبب كه است ترسى و خوف سوم قسم

 . شود واجب حد از بیش عمل و پرهیزگارى

  229:   ص أسرارالصالة                         

 از را آدمى كه است ترسى و خوف چهارم قسم

 واجبات به عمل بر و داشته بدور شرعى محرمات

 . دارد وا شرعى

 و معتدل و ناقص به توانمى را خوف اعتبار يك به و

 : نمود وصف زايد
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 و آورد بدرد را دل كه است خوفى ناقص خوف

 شهوات و محرمات مقابل در ولى سازد رىجا را اشك

 انجام و مجاهده بر را آدمى و شود انسان مانع نتواند

 در روايتى يا اىآيه گاه هر و نینگیزاند، بر عبادات

 چون و بگريد بشنود آن عذاب شدت و جهنم وصف

 نباشد رادع و مانع را او و برود بین از آن اثر بگذرد

 خوفى خوف اين هست، زنها در كه قلبى رقت مثل

 عدم مثل وجودش آن اثر ضعف بخاطر و است، ناقص

 . هستند چنین مردم عامه و هست آن

 اعمال انجام به را انسان كه است خوفى معتدل خوف

 خوف اين و انگیزاند بر نفس با جهاد و تقوى و نیك

 آن براى و سودمند و نافع آن درجات همه در

 . است فراوان ثوابهاى

 منتهى ناامیدى و يأس به كه است فىخو زايد خوف و

 و بمرگ اينکه يا و بدارد باز عمل از را آدمى و شود
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 چنین و شود منجر او عقل اخالل يا و انسان هالكت

 اين علت و است شده نهى آن اقسام همه از خوفى

 هر تا نیست فضايل از نفسه فی خوف كه اينست نهى

 و تسا نقص يك خوف بلکه باشد بهتر شود بیشتر چه

 بخاطر گرفته قرار فضايل زمره در كه بینیممى اگر

 و میشود رفع مهمترى نقص آن بواسطه كه اينست

 تجاوز خودش حد از خوف اين اگر است چنین چون

 نبود ساز كار ديگر نقص آن رفع در كه اىبگونه نمود

 . بود خواهد قبیح افزود آن بر يا

  230:   ص أسرارالصالة                         

 آن شارع كه اعمالى در كه آنچه آنکه كالم خالصه و

 كه آنچه و مطلوب باشد ثمرى مثمر دانسته نیك را

 قطعا دهد نتیجه آن خالف بر و باشد نداشته را ثمر اين

 . بود نخواهد شارع نظر مورد

  231:   ص أسرارالصالة                         
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 «انسان راك خاتمه سوء از خوف بیان در» فصل

 اىمسئله خود مرگ هنگام در انسان كار خاتمه سوء

 فصل آن اهمیت بخاطر ما و است مهم بس

 خواه امر اين حال نموديم باز آن براى اىجداگانه

 با آدمى عمل پرورنده مرگ هنگام در كه باشد باين

 يا و فجور و فسق با يا و شود بسته حق انکار و كفر

 از پروردگار كامل بندگان و پذيرد، پايان ديگر نقصى

 گريستند،مى امر اين بر و هراس در پیوسته امر همین

 آدمى پیشینه سوء از كاشف كار، عاقبت سوء اين و

 براى مرحله اين از خالصى با جز خاطر ايمنى و است

 . نمیشود حاصل انسان

 اين و است حق انکار و كفر با يا كار خاتمه سوء اما

 بواسطه كه مرگ تراسک در كه است صورتى در

 انسان براى آخرت احواالت از بعضى روح اضطراب

 انسان میرود بکنار اندكى هاپرده و میگردد مشهود
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 اثر بر يا و ناپسند، ملکات و نادرست عقايد بواسطه

 موجب كه آيد پديد حالتى برايش گذشته اعمال

 او قلب بر انکار و شك اين و شود او انکار يا و شك

 شود بسته حالت همین در او كار پرونده و كند غلبه

 خواهد آتش در او جاودانگى و خلود سبب اين كه

 پايان انسان عمل نامه فجور و فسق به يا و گشت

 انجام بر انسان كه است صورتى در اين و پذيردمى

  از بعضى

 232:   ص أسرارالصالة                         

 و گناه آن بر اصرار اثر بر و باشد داشته اصرار گناهان

 ريشه او دل در گناه آن محبت معصیت آن تکرار

 باشد كرده غلبه او قلب بر گناه آن ياد و دوانیده

 نظرش در گناه آن صورت رسید مرگ هنگام چون

 در و شود پیدا او در آن انجام به میل و شود مجسم

 روى و طبیعت عالم به روحش وجه كه حال همان
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 كسى چنین شود گرفته نشاج است دنیا بسمت دلش

 شده روح قبض و برگردانیده دنیا بطرف را سرش كه

 آنگاه و بود خواهد محجوب پروردگار لقاء از است

 نازل او بر عذاب گشت محجوب خدايش از انسان كه

 بر انسان چون میگردد، ظاهر گناهانش آثار و شودمى

 بر و میمیرد میکرده زندگى آن بر كه چیزى همان

 هنگام حالش يعنى شود،مى زنده مرده آن بر كه آنچه

 اعمال نور از زندگى در كه است حالى همان مرگ

 ثواب عین بلکه و عقاب و ثواب منشأ كه آن ظلمت و

 قلبش بر آنها جزائى صورت بغیر ولى است عقاب و

 عالم به روح صورت كه گاه هر پس است، داشته غلبه

 رتبصو هم او اعمال آثار صورت برگشت برزخ

 بظلمت مثال ظلم و گرددبرمى آن جزائى و برزخى

 زكات بابت از كه دينارهائى و درهم و میشود بدل
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 آتشى ورزيدهمى بخل آنها اداء از و بوده او نزد

 . شودمى داغ آنها با او پشت و پیشانى كه شودمى

 عالمى هر در چیزى هر براى كه گفتیم گذشته در ما و

 بیان و است ديگر عالم در آن صورت از غیر صورتى

 و بیندمى خواب در انسان كه را آنچه كه داشتیم

 بصورت و شود واقع میخواهد آينده در كه را وقايعى

 است، باب همین از كند مشاهده آن برزخى هاى -

 اين دانندمى را برزخى صورتهاى حقايق آنانکه لذا و

  قضیه و كنند،مى تعبیر را رؤياها گونه

  233:   ص أسرارالصالة                         

 در مثال بعنوان اندگفته آنها كه شودمى همان هم

 مسجد ديوار بر كه ديد خواب در مردى حجاج زمان

 زيبائى و سفید كبوتر آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 خواب اين ربود را او و آمد بازى ناگهان بود نشسته

 اين گفت نريسی ابن داشت عرضه سیرين ابن بر را
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 حجاج كه است اين تعبیرش و است اىصادقه رؤياى

 خواهد در نکاح حباله به را جعفر ابن اللّه عبد دختر

 شد، واقع ازدواج اين كه نگذشت روزى چند آورد

 مسجد گفت شد سؤال تعبیر اين وجه از سیرين ابن از

 دختر صورت كبوتر و است شريف خانواده صورت

 و است، ستمگر قدرتمند مرد صورت باز، و بزرگان،

 ابن اللّه عبد بیت از ترشريف بیتى مدينه در امروز

 و اللّه عبد دختر از زيباتر دخترى خانه آن در و جعفر

 اين لذا نیست، حجاج از قدرتمندتر مردان میان در

 . نمودم تعبیر گونه اين را رؤيا

 عالمى هر بحسب حقیقتى هر براى كه بینىمى پس

 اين انسان كار خاتمه سوء معناى و است صورتى

 سمى و ظلمانى آثار عمر مدت در انسان كه شودمى

 نزديك چون و كند كسب روحش براى آتشینى و

 خوى همان باشد احتضار حال در انسان و شود مرگ
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 در داشته غلبه او بر عمر مدت تمام در كه خصلتى و

 و نمايدمى میل بدان او و شودمى مجسم نظرش

 به روح چون و شودمى قبض حال همان در روحش

 ديگرش صورت بآن هم عمل آن شد منتقل ديگر عالم

 او و شودمى عرضه او بر باشد آن برزخى صورت كه

 منقضى حال آن اينکه تا گرددمى معذب عمل بدان

 با كه است زمان آن نهد، تمامى به رو اثر آن و شود

 او قلب در كه زشتى اعمال تاريکى و ظلمت انقضاء

 و رحمت و شودمى ظاهر ايمان نور بود نموده رسوخ

 كه است صورتى در اين گیرد،مى فرا را او الهى عفو

  آثار

  234:   ص أسرارالصالة                         

 اين كه شودمى گاه ولى باشد، ضعیف زشت، اعمال

 براى و پذيردنمى پايان برزخ در و است قوى آثار

 قیامت در باز بود چنین اگر و ماندیم باقى قیامت روز
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 است قیامت عالم با مناسب كه بصورتى زشت عمل آن

 از بعضى در و قیامت مدت خالل در يا باز و میآيد در

 باز اينکه يا و پذيردمى پايان عمل آن آثار آن مواقف

 در و كندمى جهنم در داخل را او و میماند باقى هم

 میرسد بروز و ظهور هعرص به آن آثار بقیه كه آنجاست

 . يابد پايان تا

 و اعمال آثار داشتى بیان تو كه آنچه نگويد كسى و

 و رحمت و عقاب و ثواب پس است صفات مقتضیات

 . میشود چه متعال خداى غضب و عفو و قهر

 ثواب كه است آثار همین كه میگويم جواب در چون

 را آنها همه حق اقدس ذات و شده نامیده عقاب و

 نظیر است آفريده خود غضب و عفو و قهر و برحمت

 پسرى خداوند میگوئى تو مثال است، دنیا در آنچه

 كه اينست سخن اين از قصدت و گردانید من روزى

 قرار همسرت رحم در و بود تو صلب در كه را تو نطفه
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 تو نطفه براى ديگر بعبارت يا و گردانید پسرى گرفته

 بحکمت كه اثرى گرفت قرار همسرت رحم در كه

 و عادت و بخشید بود نهاده وديعه به آن در خودش

 آخرت و دنیا در او حکمت مقتضاى و پروردگار سنت

 بواسطه اشیاء خلقت كه است شده جارى اين بر

 با منافاتى داشتیم بیان ما آنچه و گیرد صورت اسباب

 و رحمت و تعالى و تبارك بخداى آثار دادن نسبت

  .ندارد او قهر و لطف و غضب

 و ثواب را اعمال نتیجه اينکه با گفتیم ما كه آنچه و

 از عبارت ثواب زيرا. ندارد اختالفى بنامیم عقاب

  باشد اىبگونه تو عمل كه اينست

  235:   ص أسرارالصالة                         

 آثار ساير و قصور و حور و بهشت بخشش اقتضاى كه

 همچنین باشد تهداش را بتو پروردگار ناحیه از را خیر
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 آتشى تو عمل از خدا كه اينست از عبارت عقاب

 . باشى معذب بدان تو كه بیافريند

 عدل قواعد با موافق داشتیم بیان ما كه آنچه تمام و

 از بعضى و عالم اين در الهى سنت از آنچه با و بوده

 از كه آنچه با و دارد جريان حس بعالم نزديك عوالم

 شايد و دارد مطابقت رسیده بما عوالم ساير شرايع

 اين شهود و كشف طريق از بلکه و عقل و شرع بحکم

 سوء آنکه كالم خالصه و باشد، نداشته ايرادى مسئله

 چیز او گذشته اعمال همان اثر جز انسان كار خاتمه

 صفات مقتضاى همان هم انسان اعمال و نیست ديگرى

 بصورت جوارح و اعضاء در كه است انسان ذاتى

 هنگام در الهى بالغه حجت تا میشود گرجلوه اعمال

 ذات كه آنچه بحکم جز صفات و شود، كامل داورى

 ذوات بر خويش بخشش و عدل و بحکمت حق اقدس

 حال بزبان ذاتى هر كه هنگامى و داشته، ارزانى
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 بخشیده باو نموده خواست در چیزى او از استعدادش

 كه محققین سخن معناى و نیست ديگرى چیز است

 همین هستیم هراس در گذشته روز آن از ما میگويند

 روزى آن از ما میگويند اينان ديگر بعبارت است، معنا

 ما حال زبان و نموده ايجاد را ما حق اقدس ذات كه

 گرديده زشت اعمال منشأ كه را صفاتى اين خدا از

 بست دل بزمین و كرد طبیعت بعالم میل و نمود طلب

 قرب از و محجوب پروردگارمان لقاء از را ما بطوريکه

 اين بندهاى و قید با ما و ساخت دور او كرامت و

 در و طبیعت، عالم زندان اين در را خود زشت صفات

 از و هستیم هراس در كشیديم بند به ظلمتکده اين

 خواستیم خويشتن براى خود روز آن در آنچه

 . بیمناكیم

  236:   ص أسرارالصالة                         
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 بعضى كه گشته باعث و شده اختالف مايه كه آنچه و

 از ديگر بعضى و باشند هراس در كار خاتمه سوء از

 است انسان كار خاتمه سوء لفظ همین بیمناك گذشته

 . است ديگر بمعناى اصطالح در و معنا بیك لغت در كه

 گرفته بکار مواردى در لفظ اين اصطالحى معناى و

 حسن از مردم انظار در و ظاهر در كسى كه میشود

 مرگ هنگام در و باشد برخوردار نیکى نام و حال

 نمیتواند اصطالح ولى شود، آشکار پلیديش و شقاوت

 با خاتمه، سوء لغوى معناى بین فرق و باشد اىمسئله

 زيرا است خصوص و عموم آن اصطالحى معناى

 ببدى اشپرونده كه كسى هر بر لفظ اين لغوى معناى

 اطالق گردد ختم شقاوت به كارش عاقبت و شد بسته

 تنها لفظ اين اصطالحى معناى حالیکه در شودمى

 از قبل كه شودمى افراد اين از كسانى حال شامل

 صالحى افراد و نیك مردمان مردم، عامه نزد در مرگ
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 و شد، آشکار باطنشان مرگ هنگام و میآمدند بحساب

 ببدى نشاپرونده و گشت مال بر شقاوتشان و خبث

 . گرديد ختم

 كار عاقبت كه میشود سبب آنچه آنکه كالم خالصه و

 : است امر دو بکشد حق انکار و بکفر انسان

 او افعال و صفات و خدا ذات در انسان اينکه يکى

 كه مرگ هنگام و باشد داشته حق خالف بر اىعقیده

 آشکار حقايق از بعضى و میرود بکنار اندكى هاپرده

 اين بیابد خود اعتقادات خالف بر را اآنه او میشود

 و میشود ايمانیش معارف ساير در او شك سبب

 زهد كه شده گفته و. يابدمى پايان شك با اشپرونده

 ولى رهاند،نمى خطر اين از را آدمى هم صالح و

 اين از را او باشد واقعى اگر صالح و زهد من بگمان

 شودیم او نجات سبب يا حال داد خواهد نجات خطر

  نفسه فی آن خود يا و
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  237:   ص أسرارالصالة                         

 گفت توانمى بلکه است، خطر اين از نجات وسیله

 جز چیزى مهلکه اين در انسان وقوع اصلى سبب

 اندگفته بعضى نیست، فساد و هوس و هوى از پیروى

 هستند امان در خطر اين از بلهاء و دل ساده مردمان

 آنها زيرا است نشده محقق مطلب اين من براى ولى

 . معتقدند واقعى غیر امور از ببعضى غالبا

 را خود معتقدات خالف مرگ هنگام در چون و

 به نسبت و نموده شك خود عقايد در كنند مشاهده

 ممکن بلى ماند، نخواهند ثابت هم صحیحشان عقايد

 افرادى چنین طبقه اين میان در بگويد كسى است

 باب در راسخى اعتقاد آنها براى زيرا است، كم خیلى

 . نیست الهى اسماء و صفات

 خطر اين از انسان نجات مايه كه عاملى تنها من بعقیده

 اين پروردگار عنايت و فضل از پس میشود بزرگ
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 خودش فهم و نظر به و باشد، زيرك مؤمن كه است

 نداند نیازبى را خود خدا لطف از و نکند اعتماد خیلى

 در و كند توكل باو ضاللت و كفر از نجات در بلکه

 : بگويد و بخواند را خدا بسیار مورد اين

 .هديتنى اذ بعد قلبى تزغ ال و دينك على ثبّتنى الّلهمّ

 اينکه از پس و بدار قدم ثابت دينت بر مرا بارالها

 . مساز گمراهم نمودى هدايتم

 : بخواند را دعا اين يا و

 لم نفسك تعرّفنى لم ان فانّك كنفس عرّفنى الّلهمّ

 تعرّفنى لم ان فانّك نبیّك عرّفنى الّلهمّ نبیّك اعرف

 ان فانّك حجّتك عرّفنى الّلهمّ حجّتك اعرف لم نبیك

 عن ضللت حجّتك تعرّفنى لم

  238:   ص أسرارالصالة                         

 .دينى
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 تو اگر كه چرا بشناسان بمن را خودت بارالها: ترجمه

 الها بار نشناسم را تو پیامبر من نشناسانى بمن را خودت

 بمن را پیامبرت اگر پس بشناسان بمن را پیامبرت

 بمن را خود حجت الها بار نشناسم را حجتت نشناسانى

 دينم از نشناسانى بمن را حجتت اگر پس بشناسان

 . گردم گمراه

 و است شده اشاره مطلب اين به هم روايت در و

 ما پیامبر كه آنچه جمیع بحقانیت مؤمن كه میبايست

 بر اوصیاء و آورده آله و علیه اللّه صلّى مصطفى محمد

 . باشد داشته ايمان اجماال او حق

 نیست، مردم اكثر حال مناسب كالمى هاىبحث بلى

 همراه جدال با اگر بخصوص ندارد خوبى عاقبت و

 پس است شده نهى امر اين از هم روايات در و باشد

 با مجاهده راه همان راه، بهترين معارف تحصیل اىرب

 . است دعا و فکر و ذكر دوام و آن تزكیه و نفس
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 و كفر و انسان كار خاتمه سوء سبب كه عاملى دومین

 و اصل در ايمان ضعف میشود مرگ هنگام در او انکار

 زيرا است، قلب بر دنیا محبت استیالء كنارش در

 و شودمى ضعیف مه خدا محبت شد ضعیف كه ايمان

 میآيد غالب ضعیف بر قوى و میگیرد قوت دنیا محبت

 مگر نمیماند باقى خدا محبت براى مکانى كه آنجا تا

 در اثرى هم آن براى كه نفس، حديث جهت از

 . نیست شیطان و هوس و هوى با مخالفت

 در بیشتر انسان بروز روز كه شودمى سبب اين و

 و قساوت اينکه تا رود فرو گناهان و شهوات گرداب

 ظلمت تراكم از و گیرد فرا بیکباره را قلب تاريکى

 اندك اندك ايمان نور و شود سیاه دل گناهان

 باقى آن براى روشنائى كه اىبگونه گرايد بخاموشى

  سکرات چون و نماند،

  239:   ص أسرارالصالة                         
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 محبوبش كه دنیا اين از بجدائى او و رسد فرا مرگ

 بیم بداند، كار اين باعث را خدا و نمايد يقین گشته

 فراق و جدائى ناراحتى و دنیا محبت كه میرود اين

 خداوندى، تقدير اين بر و بگذارد اثر باطنش در او

 محبت همان و نمايد، انکار را آن و كند اعتراض

 بدل كینه و ببغض بود او دل در خدا از كه ضعیفى

 حالى در شود روح قبض حالى یننچ در اگر كه شود

 پايان چنین و است بوده خدا دشمن كه است مرده

 . است تركننده بیچاره و بدتر هم اولى آن از كارى

 حج فريضه ترك مثل معاصى از بعضى مورد در و

 از نصرانى يا و يهودى يا آن مرتکب كه است آمده

 . است عمل آن خاصیت اين و میرود دنیا اين

 پرونده شدن بسته و انسان كار خاتمه سوء سبب اما و

 قوى كسى ايمان كه اينست به گناه و فسق با عملش

 و شهوات پى در و بشود هم گناه مرتکب ولى باشد

http://www.i20.ir/


455    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 میشود سبب امر همین باشد، هم نفسانى هاىخواسته

 نظر در گناهان عقل، ضعف و روح اضطراب هنگام كه

 رغبت و هنابگ تمايل حال در انسان و شود مجسم انسان

 بگناه میل همین كه شود گرفته جانش بمعصیت

 او عذاب مايه و میشود خدايش و او بین حجاب

 اول، دسته آن عذاب از كمتر عذابى ولى میگردد

 قلبش سرّ بر گناه ظلمت غلبه اندازه به كسى چنین

 مغفرت و عفو كه هستند افراد همین و میشود عذاب

 . میرود امید آنها درباره دين اولیاء شفاعت و الهى

 بر و هستند قیامت روز و خدا بیاد بسیار كه كسانى و

 خطر اين از دارند مواظبت خدا بندگى و طاعت

 بباطن میلش و ضعف هنگام در قلب زيرا هستند بدور

  داشته غلبه او بر گذشته در چیز آن ياد كه آنچه

  240:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


456    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 شودمى تصور او در نموده، رسوخ دل در محبتش و

 را اعضاء و جوارح هم قلب و میگردد، مجسم برايش و

 . گرداندمى مشغول بآن

 هر بود احتضار حال در بقالى كه كنند حکايت چنانکه

 او نمودندمى تلقین باو را شهادتین اطرافیان چه

 آنها آنچه هر و تا، شش تا، پنج تا، چهار میگفت

 بگفتن او آورد زبان بر را شهادتین وا كه میکردند

 زبان بر اكثرا زندگى در كه بود مشغول الفاظى همان

 دم در آن وقوع از بايد كه آنچه شده گفته و. داشت

 در كه است ناپسندى قلبى خطورات ترسید مرگ

 اللّه صلّى پیامبر كه است همین و میگذرد انسان خاطر

 عملش سال هپنجا انسانى بسا چه: فرمود آله و علیه

 به بهشت و او بین كه اىبگونه است بهشت اهل عمل

 كه نمانده باقى شتر دوشیدن نوبت دو فاصله اندازه

 و. میشود بسته است گذشته كتاب در بآنچه اشپرونده
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 بسیار خوف امر اين از را عارفان كه است خاطر بهمین

 بخواهد اگر انسان زيرا است عظیم بس هراسى و بیم و

 و نیکوكاران و صالحان احوال جز ابوخ در كه

 مشکل خیلى برايش نبیند را طاعات و عبادات حاالت

 در دخالتى عبادات و صالح بر مواظبت چه گر است،

 . دارد امر اين

 فرمود كه آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا فرمايش اين و

 مبادا است، بوده بهشت اهل عمل عملش سال پنجاه

 بوده خالص عمل حضرت مراد كه پندارى به كه

 مطلق آله و علیه اللّه صلّى پیامبر منظور بلکه است،

 مدتى چنین در خالص عمل كه اال و است، بوده عمل

 بلکه میشود، كار خاتمه سوء از انسان نجات باعث قطعا

 اخالص عدم آثار از جز خاتمه سوء گفت توانمى

 ترس و نیست، ابلیس، عبادت نظیر بندگى در بنده

 اين از و است اخالص و صدق جهت همین از انعارف
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 و باشند، مقصر زمینه اين در مبادا كه دارند بیم

 . نباشد واقعى اخالص اخالصشان

 241:   ص أسرارالصالة                         

 «آن حقیقت و امیدوارى و رجاء بیان در» فصل

 انتظار بخاطر دل شدن شادمان از رجاء، حقیقت

 . است محبوبى

 : است اطالق دو آن براى و

 مجرد بر كه است، كلمه اين عام معناى: اول اطالق

 اطالق محبوبى رسیدن انتظار بخاطر دل گشتن شاد

 خواه باشد، غرور انتظار اين خواه حال میشود

 . واقعى رجاء خواه آرزو، و تمنا خواه و حماقت،

 و غرور مقابل در كلمه اين استعمال: آن دوم اطالق

 عبارت معنايش صورت اين در و است، آرزو و حماقت

 كه است محبوبى انتظار بخاطر دل گشتن شاد از
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 در مطلب اين و است، بسیار آن رسیدن احتمال

 محبوب آن وجود اسباب اكثر كه است صورتى

 امکان و باشد مانده باقى اندكى و آمده فراهم

 بعضى در چه گر آيد بنظر نزديك خیلى بآن دستیابى

 اما و رسد، بنظر بعید است ممکن امکان اين دموار از

 باشد دورى و بعد نهايت در وجودش احتمال اگر

 بدانند بیهوده را بآن دستیابى انتظار عقالء كه اىبگونه

 امیدوارى و رجاء از او بر حماقت و غرور اسم

 نامعلوم آن وجود احتمال اگر اما و است، ترصادق

 عدم يا و آن دايشیپ اسباب بوجود علم انسان و باشد

  بآن دستیابى امکان بعد و قرب يا آن

  242:   ص أسرارالصالة                         

 را آن رسیدن انتظار حال عین در و باشد، نداشته را

 درجه معرفت میزان و میگويند تمنا را آن باشد داشته

 كه آنچه طلب در احتمال اين كه است باين احتمال
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 چنین عقال و باشد مؤثر رودیم آن حصول امید

 انسان كه را چه هر زيرا كنند تصديق را احتمالى

 زياد اسباب آن براى باشد آن طلب در و كند اراده

 در اسباب اين از بعضى گاهى كه است مختلفى و

 و نیست، چنین گاهى و انسان، خود اختیار

 اين بنابر است، اول قسم از شرعى هاىمطلوب

 كه اينست يا نیافته وجود هنوز كه موجودى میگوئیم

 است مکلف قدرت از خارج كه آن اسباب اغلب

 و خیر، يا است نزديك همآن بقیه حصول و موجود

 باين علم مکلف يا صورت دو اين از يك هر در باز

 چهار اين از يك هر در و ندارد، يا دارد حقیقت

 مقدمات آوردن بفراهم شروع مکلف يا صورت

 هشت جمعا كه نه يا نموده، را مطلوب آن پیدايش

 . میکند پیدا صورت
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 حصول اسباب اغلب كه است موردى: اول صورت

 فراهم نزديك هم بقیه و بوده موجود مطلوب، آن

 شروع مطلب باين علم با هم مکلف و باشد آمدن

 كسى چنین اين بنمايد، آن مقدمات آوردن بفراهم

 . تسا صادق خود رجاء در و امیدوار و راجى براستى

 مورد مثل امور همه در كه است موردى: دوم صورت

 ذلك مع باشد نداشته بآن علم مکلف ولى باشد اول

 تمنا را اين كه بنمايد آن مقدمات بتحصیل شروع

 . میگويند

 مکلف و اول مورد مثل است موردى: سوم صورت

 بر آن مقدمات تحصیل پى در ولى دارد بآن علم هم

 كار اهمال و كننده ضايع را كسى چنین اين آيدنمى

  كاذب امیدى باشد داشته هم امیدى اگر و نامید بايد

  243:   ص أسرارالصالة                         
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 در باشد داشته بچیزى امید كس هر كه چرا است

 . آيدمى بر او طلب

 پیدايش اسباب اغلب كه است موردى: چهارم صورت

 هم اسباب قیهبب دستیابى و نباشد موجود مطلوب آن

 پى در باز مطلب باين علم با او و بنمايد دور خیلى

 . است احمق كسى چنین آيد بر آن مقدمات تحصیل

 چهارم مورد شرايط همان شرايط اينکه: پنجم صورت

 بر آن مقدمات تحصیل پى در و نداند او ولى باشد

 . است آرزو و تمنا دوم صورت مثل نیز اين كه آيد

 چهارم مورد شرايط همان شرايط اينکه: ششم صورت

 هم آن مقدمات تحصیل پى در و بداند هم او و باشد

 اين و باشد داشته را آن دستیابى به امید و نیايد بر

 . است غرور

 بچیزى دستیابى و حصول اسباب كیفیت از كه كسى و

 نمیآيد بر آن مقدمات تحصیل پى در و است خبربى
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 بآن دستیابى زچی آن حصول اسباب بقیه خواه حال

 و رجاء ادعاى اگر كسى چنین دور يا باشد نزديك

 اين در او و دروغین امیدواريش رجاء كند امیدوارى

 در اينکه سر و است، خورده فريب و مغرور ادعا

 كه مقدماتى بتحصیل مکلف اشتغال عدم صورت

 حماقت و غرور را امیدواريش و رجاء است او بدست

 عملى از عبارت صادق اءرج كه است اين اندنامیده

 در صفت آن كه شود صفتى پیدايش سبب كه است

 آن علم آن گاه هر پس بگذارد اثر عمل و كار انجام

 اطالق آن بر رجاء نگذاشت جاى بر خود از را صفت

 كه عملى ولى آمد پديد صفت آن اگر و نمیشود،

 مثل وجودش نداشت بهمراه باشد صفت آن با موافق

  میشود گفته لذا و. بود خواهد آن عدم

  244:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


464    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 دروغین امیدوارى و كاذب رجائى رجاء اين كه

 . است

 انتظار جز چیزى امیدوارى و رجاء اينکه مطلب بیان

 كه گاه هر پس نیست، است، او براى كه محبوبى

 خواهد بدنبال هم طلب محبت، اين شد پیدا محبت

 چون و است، سعادت و خیر طالب انسان زيرا داشت،

 هم عزم و اراده كه میبايست بناچار شد يافت طلب

 و اعضاء و آورد در بحركت را عضالت و شود پیدا

 گیرد، بکار آن تحصیل و مطلوب آن بسمت را جوارح

 بچیزى امیدوار كس هر كه آمده روايت در لذا و

 بترسد چیزى از كس هر و بکوشد آن طلب در باشد

 . است گريزان آن زا

 با مترادف كلمات و رجاء بیان براى اخالق علم علماء

 زمینى در را خوبى گندم اگر انسان اند،زده مثالى او

 اين و بپاشد است دار را كشت صالحیت نظر هر از كه
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 منطقه آن در بارندگى كه باشد اىمنطقه در كشتزار

 زراعت كه را امورى تمام كشت از پس و است بسیار

 باشد اين منتظر و بنشیند بعد و نمايد فراهم دارد نیاز

 محصول زراعت، اين از و بفرمايد تفضلى خداوند كه

 چنین و گويند، رجاء را اين گردد او نصیب خوبى

 جو اگر ولى. است صادق امیدوارى اين در كسى

 اينکه يا و داشت، را گندم برداشت امید و كاشت

 زرع و كشت اىبر كه سنگالخى زمین در را گندم

 منتظر و پاشید نمیرسد بآن آب يا و ندارد، صالحیت

 احمق جز كسى چنین بر بود خوبى محصول برداشت

 . نهاد تواننمى ديگرى نام مغرور و

 است شخصى آن مثل ما بحث در كسى چنین مثل و

 اين از كه باشد متوقع و بیفکند دل در ريا تخم كه

 تالوت قرآن هاينک يا كند، درو خالص عمل نور دل

  با بمناجات و بخواند دعا و بگويد ذكر يا و كند،
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  245:   ص أسرارالصالة                         

 و دنیا در مستغرق دلش حالیکه در بپردازد پروردگار

 قرآن زبانش اينکه يا است، آن غم و هم و بآن مشغول

 قبول انتظار بعد و باشد ديگر جاى دلش و بخواند

 باشد باين امیدوار و باشد داشته هم را ىداتعبا چنین

 ذكر لذت و شود گشوده او بر قرآن اسرار ابواب كه

 . دريابد را مناجات و

 به ولى بپاشد مناسبى زمین در را خود بذر اينکه يا

 امید و نپردازد بآن مربوط امور ديگر و آبیارى

 كسى چنین باشد داشته هم خوبى محصول برداشت

 چون است مغرور انتظارش در و كاذب رجائش در

 غرور جز چیزى است محال عادتا كه چیزى انتظار

 جهت هر از كه زمینى در را بذر گاه هر و نیست

 توجهى آبیاريش به ولى بپاشد دارد را كشت صالحیت

 باشد اىمنطقه در زمین و بنشیند باران بامید و نکند
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 كه شدبا اين بانتظار او و نمیبارد زياد باران عادتا كه

 ببارد زيادترى باران ديگر هاىسال خالف بر سال آن

 آرزو و تمنا را اين گردد سیراب باران از كشتزار آن و

 . میگويند

 هم كه است ما مثل افرادى مثل شخص اين مثل و

 زنده شب و تهجد براى گاهى هم و دارند بدنیا دل

 خدا از و میکنند زارى و گريه و میخیزند بپا دارى

 را قرآن و بچشاند، بآنها را مناجات لذت كه دمیخواهن

 با ولى نمايندمى تدبرى آن آيات در و میکنند تالوت

 قلبى چنین با و است آلوده دنیا بمحبت كه قلبى

 كنند، درك را قرآن اسرار كه دارند را اين انتظار

 اين در كه دارد هم امکان ولى است، آرزو يك اين

 و گیرد وزيدن آنها بر پروردگار نفحات از نسیمى بین

 . برساند بآرزويشان را آنها
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 صاحبدل مردمان و قلوب ارباب نزد: میگويد غزالى

  است معلوم

  246:   ص أسرارالصالة                         

 ايمان و زمین بمنزله قلب و آخرت، مزرعه دنیا كه

 و زمین ساختن آماده بمنزله طاعات و بذر بمنزله

 كه قلبى و است بمزرعه آب اندنسر و جويها كندن

 زمین چون شده آن در مستغرق و گشته آلوده بدنیا

 قیامت روز و نمیرويد، آن در بذر كه است سنگالخى

 آنچه جز كس هر روز آن در و است كردن درو روز

 از ايمان، بذر از جز مزرعه، اين در و ندرود، كشته

 خیلى و شود،نمى حاصل كشتى و زرع ديگرى چیز

 اخالق، بدى و قلب خباثت با كه افتدمى اتفاق كم

 زراعت چنانکه هم بخشد سودى صاحبش براى ايمان

 آن از چیزى و است نتیجه بدون سنگالخ زمین در

 . نمیرويد
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 كه است متعال خداى كالم صريح تشبیه اين میگويم

 : میفرمايد

 كانَ مَنْ وَ حَرْثِهِ فِى لَهُ نَزِدْ الْآخِرَةِ حَرْثَ يُريْدُ كانَ مَنْ

 كشت كه كس هر20: 42. مِنْها نُؤْتِهِ الدُّنْیا حَرْثَ يَريدُ

 كسیکه و گردانیم زياد را او كشت ما خواهد آخرت

 اين در پاداش پى در و) بخواهد را دنیا اين كشت

 . داد خواهیم باو ما( باشد جهان

 الدنیا:فرمود كه آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا سخن و

 .خرةاآل مزرعة

 كسیکه براى رجاء حقیقت نفى براى نقلى دلیل اما و

 كه است شريفه آيه اين نپردازد بمجاهده خدا راه در

 : فرمايدمى

 يَرْجُوُنَ اولئِكُ اللّهِ سَبیلِ فی جاهَدُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ وَ

 هجرت و آوردند ايمان آنانکه218: 2. اللّهِ رَحْمَةِ
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 هستند اينان پرداختند ادجه به خدا راه در و نمودند

 . امیدوارند خدا برحمت كه

  247:   ص أسرارالصالة                         

 بچنین امیدوارى و رجاء شريفه آيه اين در چون

 دال الشمس سوره آيات و است، گشته منحصر افرادى

 و پاك قلبى داشتن بدون كه است حقیقت اين بر

 . بود نخواهد ىسك براى اىبهره شده، تزكیه نفسى

 و شیعه كه آنچه بر آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا و

 احمق: فرمود اندنموده روايت حضرت آن از سنى

 خدا از و كند پیروى نفسش هواى از كه است كسى

 گفته السّالم علیه صادق امام به و: نمايد آرزو بهشت

 گناه مرتکب شما موالیان و دوستان از جماعتى كه شد

 از آنها فرمود حضرت امیدواريم، ما میگويند و میشوند

 آنها بر آرزوها كه هستند قومى بلکه نیستند ما موالیان

 باشد داشته امید بچیزى كسى اگر اال و گشته غالب
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 چیزى از اگر و میکند كوشش بآن دستیابى براى

: فرمود حضرت آن باز و. گريزدمى آن از بترسد

 باشد، امیدوار و اكمنبی اينکه مگر نیست واقعى مؤمن،

 اين بمقتضاى اينکه مگر نیست امیدوار و بیمناك و

 . كند عمل رجاء و خوف

 حماقت در ما كه شده باعث چه دانستممى كاش و

 شك دارد گندم برداشت امید و كاشته جو كسیکه

 نفاق بذر از كه داريم انتظار خود ولى نمیکنیم

 خداى آنکه حال و گیريم بر اخالص و ايمان محصول

 : فرمايدمى متعال

 39: 53. يُرى سَوْفَ سَعْیَهُ انَّ وَ سَعى ما اال لِالنْسانِ لَیْسَ

 او كوشش ثمره آنچه جز آدمى براى: ترجمه40 -

 و كار ثمره كه است زود و نیست، ديگرى چیز باشد

 . كند مشاهده را خود كوشش
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 كه گويدمى صراحتا روايات و اخبار كه بگوئى اگر و

 خیرى او از و باشد داشته بخدا ظن حسن كس هر

  میکند حیا خدا باشد امیدوار

  248:   ص أسرارالصالة                         

 ديگر روايتى در و گرداند، محروم خیر آن از را او كه

 ظن حسن نزد تعالى و تبارك خداى كه است آمده

 و نموده معصیتى كه كس هر و میباشد، مؤمن بنده

 را او كه است خدا بر باشد داشته بخدا ظن حسن

 برابر بچند را گناهانش خود بزرگوارى با و بیامرزد

 اخبار اين مقتضاى و گرداند مبدل حسنات از آن

 كه كند اىمعامله همین او با متعال خداى كه اينست

 او با خويش كرم و عفو و مغفرت با و دارد انتظار او

 . نمايد رفتار

 اين بین منافاتى ولى است، چنین بلى گويممى

 اال لالنسان لیس:فرمايدمى كه شريفه آيه آن و روايات
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 درجه باين بخدا ظن حسن زيرا نیست،39: 53. سعى ما

 و است، واال بس مقامى و بزرگ بس امرى خود

 رياضت و فراوان كوشش و سعى با جز بآن دستیابى

 مقام مقام، اين و شود،نمى حاصل كسى براى بسیار

 را ضررى و نفع هیچ وجود عالم در كه است كسى

 به اعتمادش و وثوق و نبیند حق حضرت ناحیه از جز

 اسباب تأثیر به اعتمادش از بیش پروردگار عنايت

 بدان بتوان بسادگى كه نیست مقامى اين و باشد،

 اين حقیقت ولى است بسیار ادعا بلى يافت، دست

 اگر و ست،ین اللّه اولیاء از نخبگانى براى جز مقام،

 از دنیا اين در كه میبايست كرد ادعائى چنین كسى

 بخدا اعتمادش و اتکاء و نترسد هیچکس و چیز هیچ

 اشتکیه از بیشتر سعادات و خیرات از دنیوى امور در

 وجود كسى چنین براى و باشد، دنیوى اسباب بر
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 برايش ذم و مدح و است، يکسان آن عدم و اسباب

 . داشت نخواهد فرقى

 حق اقدس ذات كه تأكید همه اين با كه تو سپ

 خود رزق براى را پروردگار ضمانت هنوز نموده

 باز و میکنى ارتزاق حرام راه از و ندارى قبول

 خدا میگويم منهم البته - است كريم خدا گوئىمى

  و است كريم

  249:   ص أسرارالصالة                         

 كلمه تو سخن اين ىول - نیست خدا كرم منکر كسى

 كسى تو و اى،نموده باطل اراده بدان كه است حقى

 بصداقت تو، بلکه باشى، معتقد خدا كرم به كه نیستى

 با خیانت قصد او باينکه و ندارى اعتقاد هم خدايت

 دشمن كه هستى مغرور تو و نیستى، معتقد ندارد را تو

 پروردگار به را تو ابلیس لئیمت و خورده فريب

 كرم و بصدق تو اگر و. است ساخته مغرور كريمت

http://www.i20.ir/


475    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 سوگند و وعده و ضمانت براى و داشتى ايمان خدا

 وقتى داشتى، قبول را آنها و بودى قائل احترامى او

 بتو را رزقت كه نموده ياد سوگند كتابش در او كه

 اموال و داشتىنمى روا ستم بديگران ديگر میرساند

 صدق خواستى اگر و نمیکردى تصاحب بحرام را آنها

 اعمال و قلب و بحال بدانى زمینه اين در را دعويت

 دنیائیت نیازهاى در خدا بکرم اعتماد و وثوق در خود

 حسن از درجه اين تصديق عملت و قلب از اگر بنگر

 چشمت پس كردى مشاهده را پروردگارت به ظن

 و آمال بمنتهاى را تو كه واال مقام اين و باد، روشن

 گوارايت رسانید خواهد آخرت و یادن در آرزوهايت

 مقربین درجات از مرتبه آخرين بآن جز كه مبادا و باد

 . بپذيرى را آن از كمتر اىمرتبه و شوى راضى

  250:   ص أسرارالصالة                         

 «امیدوارى و رجاء اسباب در» فصل
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 كه است پروردگار جمالیه صفات «رجاء» در اصل

 صفات از بیش پروردگار جمال تصفا شده گفته

 چرا پس است چنین اگر نگويد كسى و است او جالل

 يافتگان نجات تعداد از بیش شدگان هالك شماره

 نداريم قبول را مطلب اين كه گوئیممى زيرا هست

 هالك كه انس و جن با روحانى، مالئکه نسبت چون

 با دريا نسبت همچون هستند طبقه اين از شدگان

 بآن نسبت پائین و تاريك عوالم اين مثل و است قطره

 چهره بر كه است خالى مثل نورانى و عالى عوالم

 . باشد جمالى صاحب عکس

 غضب و شر وجود كه اينست رجاء در اصل بالجمله،

 معانى از يکى اين و. است رحمت و خیر وجود طفیل

 اگر و است او غضب بر پروردگار رحمت جستن پیشى

 باين آيد بر موضوع اين ققیتح پى در خود انسان

 برخوردار بیشترى قوت از رجاء كه میرسد نتیجه
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 بمعامله دنیا اين در اگر انسان اينکه مطلب بیان است،

 همه اين به و بنگرد بندگانش با خداوند رفتار و

 و كند، توجه داشته ارزانى آنها بر او كه نعمتهائى

 مشاهده ببندگان نسبت را حق حضرت عنايت كثرت

 زندگى و عیش اسباب از هیچیك او كه ببیند و دنك

 عالم دنیا، اين اينکه با و است، نگذاشته مهمل را آنها

  و تاريك

  251:   ص أسرارالصالة                         

 حالشان دنیا اهل اكثر باز است ترپست عوالم همه از

 از و بوده راضى خود زندگى از كه است اىبگونه

 و حیات سراسر كه عالمى آن پس. ندگريزمى مرگ

 آمده روايات در و بود خواهد چه است نور و زندگى

 بر را رحمتش جزء صد از جزء يك متعال خداى كه

 در كه خیر و نعمت همه اين و فرمود نازل دنیا اين

 چون و است، جزء يك آن از اشهمه هست عالم اين
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 را جزء يك اين حق اقدس ذات شود آخرت عالم

 با خود كامله رحمت با و گرداندمى بر باقى نآب هم

 . میکند رفتار بندگان

 براى عظیمى امور روايات، و آيات در حال بهر

 نمونه براى كه شده وارد امیدوارى و رجاء تقويت

 : آيات اما. كنیممى بیان را آن از اىشمه

 مِنْ واتَقْنَطُ ال انْفُسِهِمْ عَلى اسْرَفُوا الذّينَ عِبادِىَ يا قُلْ

 الْغَفُورُ هُوَ انَّهُ جَمیعا الذُّنُّوبَ يَغْفِرُ اللّهَ انَّ اللّهِ رَحْمَةِ

 بندگان اى بگو: ترجمه( 53 - الزمر)53: 39 الرَّحیمُ

 خدا رحمت از نموديد، اسراف خويشتن بر كه من

 او و بیامرزد را گناهان همه خداوند نشويد مأيوس

 . است مهربان و آمرزنده

 : فرمايدمى آله و علیه اللّه صلّى پیامبر به خطاب و

( 5 - الضحى)5: 93 فَتَرضى رَبُّكَ يُعْطِیكَ لَسَوْفَ وَ

 عطا بتو «آنقدر» پروردگارت كه است زود و: ترجمه
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 آن كه است معلوم و. گردى خشنود تو كه كند

 . داد نخواهد رضا امتش از احدى بعذاب حضرت

 ،و135: 3 اللّه اال الذّنوب يغفر من و:فرمايدمى و

 . بیامرزد را گناهان كه خدا جز كیست

 252:   ص أسرارالصالة                         

 : فرمايدمى و

 اذا الدّاعِ دَعْوَةَ اجِیْبُ قَرِيْبٌ عَنّى عِبادِى سَأَلكَ اذا وَ

: 2 يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بِى لْیُؤمِنُوا وَ لِى فَلْیَسْتَجِیْبوُا دَعانِ

 من از بندگانم كه آنگاه: ترجمه( 186 - بقره)186

 بخواند مرا آنکه دعاى و هستم نزديك من كنند سؤال

 و كنند اجابت مرا هم بندگان بايد پس كنم اجابت

 . يابند راه كه است امید بیاورند ايمان بمن

 : فرمايدمى كه شريفه آيه اين و نماز آيه و
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 كَذَّبَ الَّذِى. االشْقى اال يَصْلیها ال تَلَظَّى نارا فَأَنْذَرْتُکُم

 شما پس: ترجمه( 16 - 14 اللیل)16 - 14: 92. تَوَلّى وَ

 آتش بدان نسوزد كشد، زبانه كه دادم بیم آتشى از را

 پشت و كرد تکذيب آنکه است، ترشقى آنکه مگر

 . نمود

 - رالزم)16: 39 عِبادَهُ بِهِ اللّهُ يُخَّوِفٌ ذلِكَ:فرمايدمى و

 بآن را بندگانش خدا آنچه اينست: ترجمه( 16

 . میترساند

 ظُلْمِهِمْ عَلى لِلْناسِ مُغْفِرَةٍ لَذُو رَبَّكَ انَّ وَ:فرمايدمى و

 مغفرت و آمرزش صاحب تو پروردگار همانا6: 13

 و( 6 - رعد. )آنها ظلم بر مردمان براى است

: 3 لِلْکافِرِيْنَ اعِدَّتْ الَّتى النّارَ اتَّقُوا وَ:فرمايدمى

 كه آتشى از گیريد پروا: ترجمه( - عمران آل)131

 . است گشته آماده كافران براى
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 ارْديکُمْ بِرَبِّکُمْ ظَنَنْتُمْ الذَّىْ ظَنُّکُمُ ذلِكَ:فرمايدمى و

 بخدايتان شما گمان اين: ترجمه( 23 - فصلت)23: 41

 . گردانید پست را شما كه بود

 آن كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از: اخبار اما

 كه يافتیم السّالم علیه على كتاب در فرمود حضرت

 : فرمود منبر بر آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

  253:   ص أسرارالصالة                         

 مؤمنى بهیچ نیست خدائى او جز كه بخدائى سوگند

 حسن بواسطه مگر شودنمى داده آخرت و دنیا خیر

 و خلق حسن و باو امیدواريش و بخدا ظنش

 كه خدائى بآن سوگند مؤمنین، غیبت از خوددارى

 استغفار و توبه از پس مؤمنى هیچ نیست خدائى او جز

 و بخدا ظنش سوء بواسطه مگر نمیشود عذاب گرفتار

 غیبت و خلق سوء و باو رجاء در كوتاهیش و تقصیر

 نیست خدائى او جز كه خدائى بآن سوگند مؤمنین،
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 باشد داشته بخدا ظن حسن كه نیست مؤمنى بنده هیچ

 چون میباشد خود مؤمن بنده ظن نزد خدا اينکه مگر

 حیا و اوست بدست خیرات همه و است كريم خدا

 او و باشد داشته باو ظن حسن مؤمنش بنده كه میکند

 بخدا نسبت پس نمايد رفتار او با او امید و ظن خالف

 . نمائید رغبت باو و یدباش داشته ظن حسن

 فرمود كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 هستم خود بنده ظن نزد من میگويد حق اقدس ذات

 حضرت آن باز و. ببرد میخواهد كه گمانى هر پس

 ظن حسن بخدا اينکه مگر نمیرد شما از احدى: فرمود

 . باشد داشته

 فرمود حق اقدس ذات كه رسیده حضرت آن از باز و

 براى كه اعمالى به میکنند كار من براى كسانیکه

 چرا نکنند تکیه میدهند انجام اجر و ثواب به دستیابى

 تعب و رنج به را خود و كنند كوشش چه هر آنها كه
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 باز بگذرانند من عبادت در را خود عمر تمام و بیفکنند

 به و يابندنمى دست من عبادت كنه به و مقصرند

 در رفیعه درجات و هابهشت در ايمنعمته و كرامت

 و كنند تکیه من برحمت ولى نمیرسند، من جوار

 اطمینان بمن ظن حسن به و باشند امیدوار من بفضل

 اين در من رحمت كه چرا كنند، حاصل خاطر

  به را آنها من منت و گیردمى فرا را آنها صورت

  254:   ص أسرارالصالة                         

 شامل را عفوم من آمرزش و مغفرت و برساند مرضوان

 مهربان و بخشنده خداوند من و گرداند آنها حال

 . امشده نامیده نام بهمین و هستم

 كه اينست میشود فهمیده اخبار از آنچه كالم خالصه

 خارج حال دو از میزند سر او از گناهى گاه هر بنده

 همان كه شودمى پشیمان خود كرده از يا نیست

 ولى نشود پشیمان اگر و است، او گناه كفاره شیمانىپ
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 باز دهد انجام گناه آن از پس اىحسنه و نیك عمل

 هم خوبى كار اگر و میشود گناه آن كفاره حسنه آن

 جمله از گناه آن اگر باز نداد انجام گناه آن بدنبال

 گناهانى كفاره پنجگانه نمازهاى نباشد كبیره گناهان

 و بزند، سر انسان از آنها بین در هك است قبیل اين از

 يا نباشد بزدايد را او گناهان كه نمازى نمازش اگر

 گرفتار دنیا اين در عقوبتى به را او خدا كه اينست

 بدين را او و میکند هديه باو مصیبتى و بال و سازدمى

 اين اگر و سازد،مى پاك گناه آن آلودگى از وسیله

 نشد رفع هم بآن اگر و هست مالئکه استغفار نبود هم

 پیامبر شفاعت نبود هم آن اگر و مؤمنین، شفاعت

 آن از اگر و السّالم علیهم ائمه و آله و علیه اللّه صلّى

 اگر و هست پروردگار واسعه رحمت شد محروم هم

 هااين همه از و بماند باقى چیزى باز هااين همه از بعد

 انج بسختى را او متعال خداوند باز گردد محروم
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 اگر و قبر بعذاب نشد بآن اگر و گرداند پاك كندن

 بعذاب كه اال و قیامت روز هراس و هول نشد بآن

 . شد خواهد پاك جهنم

 طرف همیشه بندگان با معامله در حق اقدس ذات

 آن برابر ده اىحسنه هر براى و گرفته را بندگان

 معین بیك يك را گناه عقوبت ولى داشته مقرر پاداش

 برابر چند و اعمال تضعیف از غیر اين و نموده

 مثل خاص امکنه و ازمنه از بعضى در آن گردانیدن

  و الحرام مسجد يا و قدر شب

  255:   ص أسرارالصالة                         

 و مشرفه مشاهد و آله و علیه اللّه صلّى پیامبر مسجد

 در ما آنچه قدر كه خواستى اگر و است، آن امثال

 هر درباره كه بآنچه بدانى را نموديم بیان صهخال اين

 اگر و. كن مراجعه است آمده مفصال امور اين از يك

 مورد دقت با را آنها و بنگرى تفصیل به مسائل اين در
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 هم ابلیس رهائى و نجات در حتى دهى قرار مطالعه

 ضعف از زيرك مردمان واقعى ترس ولى میکنى شك

 كار خاتمه سوء به رمنج كه است اعمالى سوء و ايمان

 هااين همه زيرا میشود، انکار يا كفر بر مرگ و انسان

 ارزش و قدر زيرا بمیرد مؤمن كه است كسى براى

 اين از بیکى را او كه است بحدى خدا نزد مؤمن

 خداى سپاس و حمد و: داد خواهد نجات اسباب

. است گفته سپاس خويش بر او چنانکه آن راست

 و مدح توان كجا را ما و گفتى ناءث خود بر تو بارالها

 . باشد تو ثناء

 بدانى خدا نزد را مؤمن قدر عظمت خواستى اگر و

 و علیه اللّه صلّى پیامبر از اعرابى حديث در كه بآنچه

 : فرمود حضرت آن نما، توجه رسیده آله

 و داشت بزرگ را آن و بخشید شرف را كعبه خداوند

 از را آن سنگ سنگ و كند خراب را آن اىبنده اگر
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 ولى كه كسى باندازه جرمش بسوزاند، و كند بر جاى

 پرسید اعرابى. نیست شمارد خوار را اللّه اولیاء از

 اولیاء همه مؤمنین فرمود هستند كسانى چه خدا اولیاء

 اعرابى آن كه است حديث همین در و خدايند،

 داشت خواهد بعهده را رسى حساب كسى چه پرسید

 دارد بعهده را كار اين خود او گفت خدا، فرمود،

 صلّى پیامبر نمود، تبسمى اعرابى آن پس بلى، فرمود

 و كريم گفت خنديدى چرا فرمود آله و علیه اللّه

 و گذردمى در كند پیدا قدرت كه آنگاه بزرگوار

 آسان و میکند مسامحه بنشیند محاسبه - به كه آنگاه

  مودفر آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا گیرد،مى

  256:   ص أسرارالصالة                         

 و كريم كه باشید آگاه گويد،مى راست مرد اين

 او نیست خدا از بزرگوارتر و تربخشنده بزرگوارى
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 است، بزرگواران بزرگوارترين و االكرمین، اكرم

 . گشت فقیه اعرابى اين فرمود سپس

 در كه ىامختلفه اخبار و آيات آنکه كالم خالصه و

 علماء ولى میکند تقويت را رجاء رسیده باب اين

 اگر كه هستند چنین مردم غالب اينکه جهت از اخالق

 صالحه اعمال انجام ترك بشنوند را مطالب گونه اين

 مشوق كه واقعى رجاء آن و میکنند دين در مباالت و

 طلب در را او و هست خدا بندگى راه در انسان

 حاصل آنها براى گرداندىم راغب بیشتر خدا رضاى

 پرهیز روايات و اخبار گونه اين ذكر از شودنمى

 اقتداء همه از بهتر موارد گونه اين در ولى میکنند

 مردم براى را مطالب اين همه كه است الهى بانبیاء

 هم و شدندمى متذكر را خوف هم داشتند،مى بیان

 مالحظه را طرف حال جزئى موارد در ولى را رجاء

 تنبلى و كسالت كه ديدندمى را كسى اگر نمودند،مى
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 پروردگار نواهى و اوامر به و گشته عارض او بر

 چنین براى مردم، عامه مثل ندارد، توجهى چندان

 با تا میگفتند سخن خدا از خشیت و خوف از كسى

 احیانا اگر و برانند، مستقیم بجاده را او خوف تازيانه

 نموده غلبه او بر خوف كه میکردند مشاهده را كسى

 و قنوط به كه اىبگونه شده كم امیدواريش و رجاء و

 او بر را رحمت آيات است، نموده میل ناامیدى

 از و میشمردند بر برايش را رجاء اسباب و میخواندند

 او هالكت مايه كه امیدى نا و قنوط از را او راه اين

 روشن راه و وسط بطريق و گردانیدند - مى باز است

 بندگانش خدا كه مستقیمى صراط زيرا آوردند،مى باز

 كه است راهى همان نموده امر آن پیمودن به را

 نزديك تا باشد مساوى هم با راه آن در رجاء و خوف

  چون و مرگ،

  257:   ص أسرارالصالة                         
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 حديث كه است سزاوار شود نزديك انسان مرگ

 در كه اخبارى به انانس و شود ترك ترس و خوف

 شوق تا گردد مشغول رسیده امیدوارى و رجاء زمینه

 مالقات از و گیرد فزونى او بر الجالل ذو حضرت لقاء

 از بنفسه خوف كه زيرا نباشد هراسان پروردگار با

 كه شده سفارش آن بر اين براى و نیست، نیك صفات

 وقت چون و دارد باز معاصى و شهوات از را آدمى

 باقى آن وجود براى وجهى ديگر رسد يانبپا عمل

 او با انس لذت و محبوب، لقاء كدورت مايه تا نمیماند

 است، آن نفع از بیش ضررش حال اين در بلکه گردد

 باالتر رجاء، بخاطر عمل كه شده گفته همین بخاطر و

 انسان محبت رجاء، زيرا است، خوف بخاطر عمل از

 بیشتر را او با انس لذت و گرداندمى زيادتر بمعبود را

 از كه است خوفى محبت، اهل براى بلى، نمايدمى

 و وقوف، خوف آن و است، شديدتر ديگر خوف هر
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 از حجاب و بنده از معبود گردانیدن روى و اعراض

 نیست خوفى خوف، اين ولى است حق حضرت لقاء

 كم خیلى و زند، هم بر را مؤانست لذت اسباب كه

 اين كه آنگاه و كنند، پیدا زنیا بدان اينان كه میشود

 تشويش و اضطراب آنچنان شود عارض آنها بر خوف

 میگردند مشخص سالکان ديگر از كه میگیرد فرا را آنها

 مباهات خود مقرب بمالئکه بآنها حق اقدس ذات و

 . میکند

 «خاتمه»

 مردم نه كه است كسى فقیه كه است آمده اخبار در

 خدا مکر از را آنها نه و كند ناامید خدا رحمت از را

  میبايست وعاظ و گرداند ايمن

  258:   ص أسرارالصالة                         

 هم و كنند بیان را رجاء اسباب هم خود وعظ در كه

 اينکه جهت از ولى شوند، متذكر را خوف اسباب
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 خدا غضب و مکر از خاطر امنیت مردم عامه بر غالب

 و شود بیان بیشتر خوف اسباب كه است سزاوار است

 ذكر بسیارى به كه خود مستمعین شکوه به واعظ

 خود بلکه نکند توجهى میکنند اعتراض خوف اسباب

 مردم عامه كه چرا كند مالحظه را آنها احوال بنفسه

 شانشکوه و فهمندنمى را رجاء و امن و قنوط و خوف

 خوف درجه اولین كه است رنجى و ناراحتى بخاطر

 چگونه اال و پندارندمى قنوط را نآ آنها و است،

 شودنمى ديده آنها وجود در خوف اثرات كه شودمى

 اندازه اين كه كسى و باشند رسیده قنوط به آنها و

 ارتکاب از را او كه نیست او وجود در ترس و خوف

 و شديد خوف ادعاى تواندمى چگونه بدارد باز گناه

 و قنوط بمرحله رسیدن و اعتدال حد از خوف تجاوز

 خوف اثر بر نه آنها ناامیدى و قنوط بلکه كند، ناامیدى

 قنوط زيرا است، خوف وجود عدم بخاطر بلکه زياد
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 الزمه و است اعتدال حد از خوف تجاوز از عبارت

 شود او از ترس باعث كه چیزى كه اينست معنا اين

 در را نجاتى امید هر چیز آن از ترس شدت و باشد

 بکلى آن از نجات از انسان کهايبگونه بسوزاند دل

 دلباختگان و دنیا اهل و كجا معنا اين شود مأيوس

 شهوات در رفتگان فرو و كجا اين كجا، دنیا بمحبت

 كجا، دنیا منال و مال آورى جمع به مشغولین و دنیا

 اعتقادى هم اگر و نیست صادق اعتقادى اصال را اينان

 راىب آن عذاب شدت و آخرت ياد باشد آنها براى

 كه خوف جانکاه درد به رسد چه تا بود نخواهد آنها

 كشد، ناامیدى و قنوط به و كند تجاوز اعتدال حد از

 رحمت از ناامیدى و يأس افراد اين میان در اگر و

 آنها اعتقاد صدق عدم جهت از شود مشاهده خدا

  و خشم شدت و بخدا

  259:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


494    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 . است او غضب

 آمده اخبار در كه خاطرى امنیت از مراد همچنانکه

 الزمه و است اعتدال حد از امیدوارى و رجاء تجاوز

 واسعه رحمت و بعنايت انسان كه اينست معنا اين

 او بر امیدوارى و رجاء اين و باشد معتقد پروردگار

 فراموش را آن از تخلف احتمال ايکهبگونه كند غلبه

 الهى عذاب از خاطر بامنیت امیدوارى و رجاء و نمايد

 اعتقاد اين و كجا دنیا به دلباختگان باز و شود منجر

 و خدا ياد محل اينان دلهاى كجا اصال و كجا، صادق

 خدا خوف از فراموشى باعث اين تا بوده او رحمت

 افراد اين براى اگر و شود بدل خاطر بامنیت و گردد

 آنها يأس و طقنو همان مثل باشد هم خاطرى امنیت

 رحمت و بخدا آنها اعتقاد صدق عدم منشأش كه است

 . است او احسان و فضل و
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 لب بر شکوه خوف حديث شنیدن از آنها اگر اين بنابر

 خوف از سخن كه جهت اين از جز اين آوردند،

 و رنج و شودمى اندك، لو و قلب، رنجش باعث

 ناخوشايند انسان براى باشد اندك چند هر ناراحتى

 چیز است شده سرشته آن از بفرار طبیعتا انسان و است

 راه اين در هم شیطان و آدمى نفس و نیست، ديگرى

 تا دهندمى هم دست به دست مکروه اين دفع براى

 او بر را امر و نخورد هم بر بدنیا او اشتغال و عیش

 ترسش و خوف كه پنداردمى او و سازند - مى مشتبه

 است شده ناامیدى و قنوط به نزديك و گذشته حد از

 اين مقابل در معاصرين از يکى جواب است نیکو چه و

 قنوط به كارت اينکه از تو بود گفته فرد بآن كه شکوه

 تو در ترس حتى زيرا مترس هرگز كشد ناامیدى و

 . يأس به رسد چه تا نیست
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 پردازدمى مردم عامه بموعظه كسیکه گفتیم اينکه اما و

  است خوب

  260:   ص أسرارالصالة                         

 كسى حق در بگیرد را امیدوارى و رجاء جانب كه

 رسیده شرع در كه رجاء واقعى اسباب بیان با كه است

 دروغ و كذب با كسیکه اما سازد، امیدوار را مردم

 بندد دروغ خدا بر و كند، امیدوار را مردم بخواهد

 سالکین الطريق قطاع و مردم، شیاطین افراد گونه اين

 اولیاء و حق، كوى رهروان راهزنان و اللّه إلى

 بر را امر گرىحیله و تدلیس با كه هستند شیاطین

 وعظ و علم اهل لباس با و سازند،مى مشتبه مردم

 به اخبار و آيات تفسیر با و دهندمى فريب را مسلمانان

 مثال و پردازند،مى حقايق بتحريف خود سلیقه و رأى

 اخبار به و دانندمى جايز عزا در را نمائى خود و رياء

 نشان گريان را خود و تباكى مورد در رواياتیکه و
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 گرياندن براى يا و میکنند، استدالل رسیده دادن

 با و پردازندمى دروغ هاىمرثیه بخواندن مردم

 فرياد و داد كه میخواهند خود مستمعین از اصرار

 میکنند، تباكى و دنز صیحه به تشويق را آنها و كنند

 اهل مؤكد، هاىقسم و عظیم سوگندهاى با بعد و

 و نماز يا و میکنند قلمداد آمرزيده را خود مجلس

 مثال میگويند و میکنند بیان مردم براى را اىروزه

 كه چه هر بعد آور بجاى شب فالن در را نماز فالن

 است، شده آمرزيده گناهانت تمام كه بنما میخواهى

 و شودمى مغرور سخنان باين هم بیچاره رگناهکا و

 نهفته او دل در ايمانش بمقتضاى كه خوفى از قلبش

 واعظ اين مجلس چون نتیجه در میگردد راحت است

 او شركت مشتاق نفسش میشود او قلب آرامش باعث

 بمجلس كه پنداردمى او و میگردد مجلس اين در

 چنین در حضورش براى و يافته حضور علم و ذكر
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 منظور خود براى هم فراوانى هاىثواب جالسىم

 مجالسى چنین در نشستن ساعت يك مثال و دارد،مى

 اين از بايد كه داندمى برابر شهید صد ثواب با را

 آخرين اين و. برد پناه بخدا ساختن گمراه و گمراهى

  ما سخن

 261:   ص أسرارالصالة                         

 . دبو رجاء و خوف درباره

 نمودم شروع خوف بیان با را بحث اين من اينکه اما

 ذو ذات باينکه است تفألى نمودم ختم رجاء به و

 ختم خوف بر رجاء زيادتى به مرا امر عاقبت الجالل

 . نمايد

  262:   ص أسرارالصالة                         

 «قیام درباره» فصل
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 اىخد پیشگاه در عبادت و خدمت براى كه اىبنده

 جوارح تمام و قلب با كه است موظف ايستدمى متعال

 هنگام در قیام و كند بندگى و عبوديت اظهار اعضاء و

 با باينستکه بدن قیام كمال و است، معنا همین از نماز

 نماز شخص و باشد حیاء و هیبت و آرامش و طمأنینه

 بنگرد سجده بموضع و بیندازد پائین را خود سر گزار

 دستهاى و دارد نگه راست را خود پشت و گردن و

 دستهايش با اينکه بدون بگذارد رانها بروى را خود

 دقت و دهد، حركت را خود پاهاى يا و كند بازى

 قدم دو بین و باشد قبله بسمت پا انگشتان سر كه كند

 و ثابت و باشد فاصله وجب يك تا انگشت يك از

 ستکهباين نماز هنگام در قلب كمال و بايستد، استوار

 نظر در پیوسته را تعالى و تبارك خداى سخن اين

 ايستىمى پاى بر هنگامیکه: فرمايدمى كه باشد داشته

 میبیند، را تو او و هستى پروردگارت منظر و مرآى در
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 بودن مطیع از كنايه نماز، هنگام در آرامش و سکون و

 و حیا نشانه و الهى نواهى و و اوامر مقابل در انسان

 حق عبادت و بندگى در تقصیر و قصور از وا شرمسارى

 رانها روى بايد را دستها اينکه و میباشد، امکان بقدر

 باينست اشاره نهاد زمین بر مرتب را پاها و گذاشت

  است خدمت مقام در او كه

  263:   ص أسرارالصالة                         

 به كه را سر و است ايستاده رجاء و خوف قدم بر و

 دورى از كنايه كرد نگاه سجده بمحل و گرفت ینپائ

 پیوسته كه میبايست و میباشد، غرور و كبر از جستن

 با و باشد حق حضرت پیشگاه در وقوف و قیامت بیاد

 و سالطین از يکى نزد اگر كه كند تصور چنین خود

 او از هم تقصیرى و خیانت و شود حاضر دنیا ملوك

 خواهد چگونه شحال باشد زده سر سلطان بآن نسبت

 كه است معنا باين ناظر وجودش سراسر چگونه و بود
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 و میکند صادر او درباره دستورى چه سلطان آن آيا

 خود از يا و پذيردمى را او آيا نمايدمى باو خطابى چه

 برابر در آرام و مرتب وجود تمام با چگونه و میراند

 عادت لعب و لهو به كه نفسش اگر و ايستد،مى او

 الجالل ذو حضرت پیشگاه در حضور هنگام در دهنمو

 مقابل در حضور باندازه اقل ال آرامش و خشوع در

 خود نفس كه میبايست ننمود همراهى او با سلطان آن

 اى كه كند سرزنش را او و دهد قرار عتاب مورد را

 بنده از حق اقدس ذات اينکه از دارم شرم من خبیث

 خويش حیات و مرگ و ضرر و نفع مالك كه مملوكى

 به و میبرى بکجا مرا و باشد، ترپست تو نزد در نیست

 نزد مرا میخواهى بیفکنى، مرا میخواهى اىمهلکه چه

 او از تو اگر گردانى، ترپست همه از مواليم و سید

 و منفعل خويش تقصیر و خطا از و نمیکنى حیاء

 در كه خطیرى مقام اين از اقل ال شوىنمى شرمسار
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 حذر بر خود قبیح اعمال از و بترس اىرفتهگ قرار آن

 شده روايت آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و باش

 اين را صورتش نماز هنگام در كسیکه آيا: فرمود كه

 خدا كه ترسدنمى اين از میکند طرف آن و طرف

 از يکى. برگرداند حمارى بصورت را صورتش

 علیه اللّه لّىص پیامبر مراد: میگويد باره اين در محققین

 و خدا از نماز در كه كسى آيا كه بوده اين آله و

  كه ترسدنمى میشود مشغول ديگرى بچیز عظمتش

  264:   ص أسرارالصالة                         

 قلبش وجه نتیجه در دهد ادامه را غفلت اين خداوند

 هول آنکه كالم خالصه و گردد، حمار قلب وجه مثل

 عظیم بس امرى حق حضرت پیشگاه در وقوف و مطلع

 . است

 از السّالم علیه حسن امام نزد گاه هر كه شده روايت

 و میگريست، حضرت آمدمى بمیان سخن مطلع هول
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 میگريست وفات هنگام حضرت آن كه شده روايت باز

 مطلع هول از: فرمود حضرت شد سؤال گريه علت از

 . میگريم

  265:   ص الةأسرارالص                         

 «نیّت درباره» فصل

 آن اينکه بخاطر عبادت قصد از است عبارت نیت

 يا و است پسنديده خدا نزد و محبوب، بنفسه يا عبادت

 و است، دينى يا و دنیائى طمع يا و خوف بخاطر

 خالص وجوه اين از يکى براى نیت كه اينست واجب

 در مگر است اول قول احوط و تعین، يا تعیین با باشد

 ماه روزه مثل باشد رسیده بخصوصى نص كه مواردى

 از گاه هر عبادت صفات از بعضى تخلف و رمضان،

 اگر مثال ندارد، ضررى باشد معین ديگر جهات بعضى

 دو مکان فالن يا و وقت فالن در كه نمود امر مولى

 مکلف و نمود واجب را اين و بیاورد بجاى نماز ركعت
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 اشتباها ولى آورد بجاى شرايط همان با را نماز اين

 همچنین و ندارد، ضررى اين نمود، استحباب قصد

 ديگرى بجاى را يکى و شد مشتبه او بر اداء و قضاء اگر

 بقصد را عملى گاه هر و ندارد، ضررى نیز آورد بجاى

 انجام است پروردگار رضاى مورد و محبوب اينکه

 شده عمل آن انجام باعث كه آنچه چه گر بدهد

 ندارد عیبى خاصیت، باب از لو و باشد نیوىد فايده

 هم انسان بخاطر چه گر است قصد همان اصل چون

 . نباشد

 است اخالص و نیت عبادت در اصل اينکه ديگر مطلب

  دلیل و

  266:   ص أسرارالصالة                         

 زمینه اين در كه است اخبارى و آيات مطلب اين بر

 : فرمايدمى قرآن در خداوند است، رسیده
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 بینه)5: 98 الدّين لَهُ مُخْلِصِینَ اللّهَ لِیَعْبُدُوا اال امِروُا ما وَ

 را خدا تنها باينکه مگر نشدند امر و: ترجمه( 5 -

 پاك و خالص او براى را دين و كنند پرستش

 . گردانند

: 39 الخالِص الدينُ لِلّهِ اال:فرمايدمى ديگر جاى در و

 و خالص دين راست خدا كه باشید اهآگ( 3 - الزمر)3

 . پاك

 : فرمايدمى باز و

 ال وَ صالِحا عَمَال فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ

 پس( 110 - كهف)110: 18 احَدا رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ

 كه میبايست هست پروردگارش لقاء به امیدوار آنکه

 پروردگار پرستش در و باشد داشته شايسته كردارى

 . نگرداند شريك را احدى خويش

 انما:است فرموده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا و

 .بالبینات االعمال
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 . دارد نیات به بستگى اعمال كه نیست اين جز و اينست

 ما امرء لکل:فرمود كه رسیده حضرت آن از باز و

 .نوى

 . دارد نیت در كه همانست كس هر براى

 خدا بسوى هجرتش كه كس هر كه: ايدفرممى باز و

 خدا بسوى واقع در هجرتش پس باشد خدا رسول و

 دنیائى بسوى هجرتش كه كس آن و است او رسول و

 او با ازدواج به كه است زنى يا و برسد بآن كه است

 كه است چیزى همان بسوى هجرتش پس يابد دست

 . است نموده هجرت آن نیت به

  267:   ص أسرارالصالة                         

 براى را سخن اين آله و علیه اللّه صلّى پیامبر چه گر

 براى اصلى آن ولى فرمود بیان جهاد براى مهاجرت

 نزد خبر اين شده گفته و است، گشته عبادات همه
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 اولین اين و است متواترات جمله از حديث اصحاب

 و دادندمى ياد خود بفرزندان آنها كه است حديثى

 . دانستندمى علم نصف را آن

 ذات كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 و دهد انجام خیرى كار كس هر: میگويد حق اقدس

 آن از كار آن همه گرداند شريك كار آن در مرا غیر

 نیازترينبى و بیزارم عمل آن از من و باشد شريك آن

 . هستم شريك از نیازانبى

 حق اقدس ذات كه رسیده السّالم علیه صادق امام از و

 در كس هر هستم شريکها بهترين من است فرموده

 مگر پذيرم،نمى او از گرداند شريك مرا غیر كارى

 . باشد من براى خالص كه را آنچه

 واحدى صورت آن اينکه نیت باب در كالم خالصه و

 آن در مختلفه حقايق كه است واحدى عمل براى
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 داده تمیز مقصود از ىآگاه با جز و نباشد شريك

 . نمیشود

 تعظیم براى گاهى شدن خم و انحناء صورت مثال

 گاه و تعلیم براى گاهى و تمثیل، براى گاه و است،

 گذاشتن يا و چیزى برداشتن براى گاه و ريا، براى

 و انگیزه همان نیت، از مراد و است، زمین بر چیزى

 وا عمل اين انجام بر را انسان كه است قصدى

 شودمى انسان شدن خم سبب آنچه اگر دارد،مى

 عبادت را اين باشد، حق حضرت عظمت درك

 ديگر اقسام بخالف دارد را عبادت حکم و گويند،مى

 در بلکه نیست صادق آنها بر عبادت اسم تنها نه كه

 . هست نیز عبادت ضد موارد از بعضى

  268:   ص أسرارالصالة                         

 بت براى گاهى پرستش و عبادت خود همچنین

 . خدا براى گاهى و سلطان، براى گاهى و هست،
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 است مقامى در رغبت براى يا خدا براى عبادت باز و

 براى يا و تعظیم براى يا عذاب، از ترس بخاطر يا و

 پرستش سزاوار را خدا انسان اينکه براى يا و محبت

 باشد، ترس يا و رغبت روى از عبادت اگر باز و میبیند،

 دنیائى، بامور يا و شودمى مربوط دينى بامور يا دو اين

 انجام در انسان انگیزه كه شودمى گاهى همچنین

 اين از بعضى و خدا، بندگى حسنات، و نیك اعمال

 مستحب يا مباح امور ديگر يا و شد، ذكر كه امورى

 . میباشد

 امور از يکى و خدا، بندگى انسان، قصد و انگیزه اگر

 و میکند سالم بديگرى انسان اينکه مثل بود، ستحبم

 صله و سنت، افشاء پروردگار، عبادت بر عالوه قصدش

 جمیع و كردن، سالم چون است مؤمن تعظیم و رحم،

 عمل محاله ال است عبادت وجوه از شد ذكر كه آنچه

 انگیزه، و قصد در آنچه اگر اما و بود، خواهد صحیح
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 مباح امور از میشود اخد بندگى و عبادت قصد شريك

 بگیرد وضو بدن شدن سرد براى انسان اينکه مثل بود

 سرد و بوده وضوء اصلى، قصد اگر موردى چنین در

 ظاهر اصلى، علت نه بوده منظور بالتبع بدن شدن

 شدن سرد اگر ولى ندارد ضررى هم اين كه اينست

 تنها كسى و باشد علت از جزئى اينکه يا و تامه علت

 اينکه بقصد اينکه يا بگیرد وضو بدن شدن سرد بخاطر

 اين در باشد گرفته وضوئى هم و شود سرد بدنش هم

 كه است واجب و است مشکل آن صحت صورت

 كه آنچه اگر اما كند، اعاده را وضو و نموده احتیاط

 يا و نمائى خود و ريا میشود خدا عبادت قصد ضمیمه

  در نیکى به اشتهار

  269:   ص أسرارالصالة                         

 باشد خدا غیر چیزى يا كسى پرستش يا و مردم بین

 ابتدا در انگیزه اين خواه است، باطل مطلقا عمل آن
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 در يا و باشد انسان خاطر در عمل انجام از قبل و نیت

 براى انگیزه اين عمل انجام از پس اگر و عمل، اثناء

 اجر رفتن بین از باعث و حرام ظاهرا شد پیدا انسان

 آيات گفته اين بر ما دلیل و میشود، عمل آن پاداش و

 قرار خدا براى شريك زمینه در كه است رواياتى و

 . داشتیم بیان گذشته در دادن

 غیر كسى اگر میگويد كه باب اين در غزالى سخن و

 آن مقابل در هم باز گردانید شريك نیتش در را خدا

 بر قربت قصد هك اندازه هر و بود خواهد مأجور عمل

 هم ثواب جانب باشد داشته فزونى ديگر انگیزه آن

 و نیست اعتنا قابل بود، خواهد بیشتر اندازه بهمان

 . است وحى بیت اهل اخبار با مخالف

 اهل كه هستند داناتر ديگران از دين بحقايق آنان و

 . البیت فی بما ادرى البیت
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 از ترس بخاطر كه را عباداتى كسانیکه سخن همچنین

 از دور اندشمرده باطل باشد بهشت در طمع يا و آتش

 را سخن اين كه است كسى از تعجب و است تحقیق

 عمل اين جواز بر صريح نص حالیکه در است گفته

 رغبت و خوف از خالى كه عبادتى بلکه رسیده

 مردم همه براى بلکه و مردم اغلب براى باشد اخروى

 و نیست، میسر كاملین، و معرفت اهل از اندكى مگر

 آتش، ترس از نیز الهى درگاه مقربان كه بسا چه

 از كه مناجاتهائى از بعضى و كنند، عبادت را خداى

 و اوصیائه و نبینا على - اللّه صلوات اوصیاء و انبیاء

 اين سر و است، معنا اين بر گواه رسیده اجمعین علیهم

 شده مشاهده آنها احواالت از آنچه كه اينست مطلب

  خباريکها و

 270:   ص أسرارالصالة                         
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 آيدمى بر نیست آنها در شکى هیچ و رسیده آنها از

 ذات اسمائیه تجلیات بحسب آنها احواالت كه اينست

 ربانى عنايت و الهى حکمت بمقتضاى الجالل ذو

 بوده حال يك در پیوسته كه كس آن و است مختلف

 همان او شودنمى ارضع او بر مختلف احواالت و

 بر ما دلیل و است حاالت و صفات جمیع از منزه ذات

 دانسته آنها آثار در تأمل از آنها احوال اختالف

 گاه و عظیم، رجاء گاه و شديد خوف گاه كه شودمى

 از گاهى میشود مشاهده آنها از عجز گاه و قدرت

 در گاهى و میدهند، خبر میشود واقع آينده در آنچه

 گردانى سر و حیرت اظهار است آنها محضر رد آنچه

 آينده در آنچه و بوده بآنچه علم از گاه نمايندمى

 علم، عدم از گاه و گويند،مى سخن بود خواهد

 : میفرمايد آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا گاهى

 .حمیراء يا كلمینى
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 حضرت آن از حاالت آن وحى نزول هنگام در گاه و

 گاهى السّالم علیه لمؤمنینا امیر و میشود ظاهر

 و هستم دوزخ و بهشت كننده تقسیم من فرمودمى

: فرمودمى و نمودمى غش دوزخ آتش ذكر از گاهى

 آتشى از آه پزد،مى را هاكلیه و جگرها كه آتشى از آه

 . میرفت هوش از و سازد،مى بريان را بدن پوست كه

 درهمى يهودى مرد از درجات از بعضى در همچنین

 نقره و بطال بدل را خاك گاهى و میگرفت، قرضب

 . نمودمى

 باقى توهم اين جاى مردم از احدى براى حال بهر

 و آتش از ترس بخاطر بندگى و تعبد كه ماندنمى

 علم باهل رسد چه تا نیست جايز بهشت در طمع

 ما شیخ اللّه آيت آنها شیخ و بزرگ مثل از همآن

 امثال ولى است هشد قول باين قائل كه حلى عالمه
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 كسانى براى عبرت مايه بزرگانى چنین از لغزشها اين

  پروردگار از است رحمتى و گیرند عبرت كه است

  271:   ص أسرارالصالة                         

 عقل و علم به احدى تا مؤمنش ببندگان نسبت عالمیان

 نعمتهاى جمیع و خود و نکند تکیه خود فضائل ديگر و

 آنها مالك و خالق قبضه در است او نزد كه ار الهى

 و ضرر و نفع بر قدرتى او براى كه كند يقین و بداند

 . نیست خود نشر و حشر و زندگى و مرگ

 نمیبود جايز ببهشت امید و دوزخ ترس از عبادت اگر و

 آنها براى بلکه نبود صحیح مؤمنین اكثر عبادات تنها نه

 وصول از پس جز و نبود، جايز خدا بندگى و عبادت

 صفات و اسماء و بخدا عارفان مرتبه و مقربان بدرجه

 غضب و رحمت از صورت دو را دوزخ و بهشت كه او

 زيرا نمیگشت، میسر كسى براى حق عبادت میبینند او
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 از ترس بخاطر نه عبادت كه هست مرتبه اين در تنها

 . میگیرد انجام ببهشت طمع بخاطر نه و دوزخ،

 و بهشت، در طمع و آتش ترس از بدتع و بندگى بلى

 اما است بگیران مزد و بندگان عبادت ديگرى، امر يا

 در كه است حاالتى معبودشان با را اولیاء و آزادگان

 از حتى و ندارند توجهى او سواى بچیزى حاالت آن

 نظر در هم را بعد و قرب و شوند،مى غافل خويش

 و مقام اين ولى. دوزخ و ببهشت رسد چه تا ندارند

 و نیست اىمرتبه و مقام آن وراء كه است اىمرتبه

 خدا راه در مجاهدين مقاصد و مخلصین مقامات ساير

 آنها كه آفاتى و خود رفتار و اعمال از آنها مراقبت و

 در دارند كه متفاوتى درجات همه با میکند تهديد را

 و مرتبه اولین. دارد قرار مقام اين از ترپائین اىمرتبه

 جمیع از عبادت كه اينست مرتبه اين از پس اممق

 بین از يا و عمل بطالن باعث كه شرعى فساد وجوه
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 جز اين و باشد خالص شودمى آن ثواب و اجر رفتن

 میل و نمائى خود و رياء از عمل ساختن خالص با

 دل در گاه هر و شود،نمى میسر خفى شرك و باشتهار

  و بمدح محبت از اىذره انسان

  272:   ص أسرارالصالة                         

 كسى چنین باشد مانده باقى مذمت و بغض و ستايش

 اطمینان شرك اين وجوه جمیع از بخالصى نبايد

 بلکه و پنهان، امرى شرك نوع اين كه زيرا باشد داشته

 كه شده گفته آن درباره و است، ترپنهان پنهانى هر از

 سخت سنگ بر انىظلم شب در مورچه پاى اثر از

 . است ترپنهان

 اگر كه اينست انسان در شرك اين وجود عالمات از و

 شود افزون نشاطش ديد عبادت حال در را او كسى

 ديد عبادت حال در را او كسى اگر گويمنمى

 و شود، زيادتر نشاطش بلکه كند بیشتر را عبادتش
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 آشکار پنهانیش عبادتهاى گاه هر اينکه ديگر عالمت

 ببرد لذت روحش و كند راحتى احساس قلبش شود

 هاىنشانه از كه شده گفته و است شده گفته چنین

 انسان كه اينست انسان وجود در شرك اين وجود

 را اعمال آن كسانیکه از برتر را خود اعمالش بواسطه

 و اكرام توقع مردم از و ببیند آورندنمى بجاى

 . باشد داشته او با معامله در مسامحه

 سى نماز قضاء كه شده حکايت بزرگان از يکى زا و

 آن كه بود اين آن علت و آورد بجاى را خود سال

 و میگذاشت بجماعت را نمازش سال سى بزرگ

 و رسید ديرتر روزى اينکه تا بود اول صف در همیشه

 خود نفس در امر اين از و بايستد اول صف در كه نشد

 باين و نمود ديگران مقابل در شرمندگى احساس

 بجاى اول صف در كه نمازهائى كه رسید نتیجه

 اينکه از و بوده او نفس راحتى و سرور مايه آورده
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 خوشحال میديدند اول صف در همیشه را او ديگران

 مدت اين در كه را نمازهائى همه لذا است بوده

 . نمود قضا بود آورده بجاى

 از را عملش انسان اينکه اخالص باب در ديگر مطلب

 لو و سازد خالص پروردگار رضاى سواى صدىق هر

 براى عبادت تبع به و نباشد او اصلى منظور قصد آن

  نجف ساكنین از يکى از كه آنچه مثل شود پیدا او

  273:   ص أسرارالصالة                         

 مجالس عاشورا ايام در میگويد كه شده نقل

 من و شدمى پا بر شهر اين در متعددى سوگوارى

 مجالس اين از يکى در بشركت نفسم كه ديدممى

 فکر چه هر و دارد رغبت مجالس ديگر از بیشتر

 ولى شدنمى معلوم برايم ترجیح اين علت میکردم

 اين در و نیست علت بدون امر اين كه میدانستم

 پس اينکه تا هست، دخالتى نفس هواى براى مجلس
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 اين رد حضورم كه شد معلوم برايم زياد تأمل از

 نبوده بدور نفس هواى از جهات جمیع از مجلس

 . است

 آن تحصیل كه است مراتبى اخالص براى حال بهر

 را او خود بفضل خداوند كسیکه براى جز مراتب

 را حکمت آن و نمايد عطا حکمت باو و كند هدايت

 نفسش هاىحیله و گرداند او شفاء مايه و نور او براى

 باو را او شرور و كفور شمند مداخل و بنماياند باو را

 و نموده يارى را او خود لشگريان با و دهد نشان

 خالص آفات كلیه از اعمالش اينکه تا بدارد استوار

 اينست اخالص درجه آخرين و نیست، ممکن گردد

 اخروى بامور حتى میلى و رغبت هر شائبه از عمل كه

 و باشد اللّه لوجه تنها و تنها عبادت، و باشد خالص

 و پرستش سزاوار او اينکه و خدا، محبت جز اىنگیزها

 آمده روايات در لذا و نباشد میان در است عبادت
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 بگوئى كه اينست از عبارت اخالص حقیقت كه است

 دستور او كه همانگونه بعد و است اللّه من پروردگار

 اينکه بدون كنى عمل خدا براى و بايستى استوار داده

 . شوى ستايش نیك عمل آن بر كه باشى اين دوستدار

 فرمود كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر از و

 براى را دعايش و عبادت كه كس آن بحال خوشا

 ديدگانش كه بآنچه را قلبش و گرداند خالص خدا

 از شنودمى كه بآنچه و ندارد مشغول میکند مشاهده

  خدا ياد

  274 :  ص أسرارالصالة                         

 . نگردد غافل

 كتاب در كه است همان زمینه اين در سخن بهترين و

 آمده السّالم علیه صادق امام قول از الشريعة مصباح

 اخالص: فرمايدمى آنجا در السّالم علیه امام. است
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 است معنائى آن و میگیرد بر در را اعمال فضايل همه

 . است رضا آن توقیع و قبول كلیدش كه

 او از و كند قبول را عبادتش خدا كه كس هر پس

 باشد اندك عملش چه گر است مخلص او باشد راضى

 كه چند هر نیست مخلص نپذيرد را او خدا كه هر و

 ابلیس و آدم امر، اين نمونه كه باشد بسیار اعمالش

 پايدارى و استقامت وجود عمل قبولى عالمت و. است

 معل بضمیمه هست انسان محبوب كه آنچه هر بذل و

 است او براى كه سکونى و حركت هر در تکلیف به

 قوام كه آنچه راه در را هستیش مخلص فرد و میباشد

 همان كه هست بآن معمول و عامل و عمل و علم

 دست امر باين اگر كه چرا میکند فدا باشد اخالص

 دست از را اين اگر و است يافته دست چیز بهمه يافت

 تصفیه اخالص، و است، داده كف از را چیز همه داد

 معصوم از و است، توحید در تنزيه معانى پااليش و
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 جملگى كنندگان عمل: فرمود كه رسیده السّالم علیه

 كنندگان عبادت و عبادت، اهل مگر گشتند هالك

 جملگى علم اهل و عالمان مگر گشتند هالك جملگى

 و كرداران، - راست و صادقین مگر گشتند هالك

 و اخالص، اهل مگر شتند،گ هالك جملگى صادقین

 و متقین مگر گشتند هالك جملگى مخلصین

 مگر گشتند هالك جملگى تقوا اهل و پرهیزگاران

 بزرگ بس خطرى در يقین اهل و دارندگان، يقین

 . دارند قرار

 : فرمايدمى پیامبرش به خداوند

 و بندگى و99: 15. الیقینُ يَأتیكَ حَتّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ

  خداى نماى عبادت

  275:   ص أسرارالصالة                         

 . آيدت يقین كه آنگاه تا را خود
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 بنده كه اينست اخالص، مرتبه ترينپائین و

 باشد كوشا حق عبادت در دارد توان در ايکهباندازه

 چرا نشود قائل ارزشى و قدر خدا نزد عملش براى و

 قائل رزشىا خود عبادت براى او و نبود چنین اگر كه

 هم تعالى و تبارك خداى كه میشود اين موجب شد،

 ذات اگر و نمايد مطالبه او از دارد او بر كه حقى

 مطالبه بنده از بندگى و عبوديت حق تنها حق اقدس

 مخلص مقام ترينپائین و بود، خواهد عاجز بنده كند

 آخرت در و گناهان جمیع از او سالمتى دنیا اين در

 سخن پايان. میباشد ببهشت رسیدن و آتش از نجات

 . السّالم علیه امام

 اينکه از حضرت مراد كه نمايدمى چنین مطلب ظاهر

 : فرمود

 اينست است، رضا آن، توقیع و قبول اخالص، كلید

 خفى، شرك هاىشائبه از رهائى و نجات براى كه
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 بر خداوندى خاص عنايت و فضل شمول بجز راهى

 اىبنده چنین نیست، ودمیش او قبولى سبب كه بنده

 ارزانى او بر خدا كه علمى دقايق بواسطه كه است

 و میشود نمايانده او بر نفسش هاىحیله داشته

 و میبیند، خود وجود در را شیطان دخول هاىروزنه

 خفى شرك باين گرايش از پیوسته را او الهى تأيیدات

 خدا براى خالص عملش نتیجه در میدارد حذر بر

 اندك عمل كه چند هر است همین مدهع و میشود،

 . باشد

 چند هر نبود اللّه إلى قربة و ريا از خالص عمل اگر و

 در چنانکه داشت، نخواهد اىفايده باشد بسیار كه

 است شده وارد شريفه آيه اين تفسیر در كه روايتى

 كه آيه اين از تعالى حق حضرت مراد كه آمده

 : فرمايدمى

  276:   ص أسرارالصالة                         
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. عَمَال احْسَنُ ايُّکُمْ لِیَبْلُوَكَمْ الْحیوةَ وَ المَوْتَ خَلَقَ الَّذِىْ

 بیافريد را زندگى و مرگ آنکه است او: ترجمه2: 67

 نیکوتر كردار حیث از كدامین كه را شما بیازمايد تا

 بیشتر عملش شما از يك كدام كه نیست اين. هستید

 صواب به عملش يك كدام كه اينست دمرا بلکه است

 . است نزديکتر

 عمل، قبولى عالمت بیان از السّالم علیه امام مراد و

 او و پذيردمى خدا را كسى چه شود معلوم كه اينست

 بخیال كس هر تا میدهد، قرار مخلصین زمره در را

 علیه امام لذا و نپندارد، اينان زمره در را خود خام،

 و استقامت وجود را عمل لىقبو عالمت السّالم

 در كه است مطلبى همان اين و فرمود بیان پايدارى

 حقیقت بیان در حضرت آن از كه ديگرى روايت

 حقیقت: فرمايدمى و شده اشاره بدان رسیده اخالص

 اللّه من پروردگار بگوئى كه اينست از عبارت اخالص
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 همان در و نموده امر او كه همانگونه بعد و است،

 و بايستى پايدار و استوار فرموده معین او كه راهى

 و مدح دوستدار اينکه بدون كنى كار خدا براى

 بذل السّالم علیه امام لذا و باشى، عمل آن بر ستايش

 دستیابى و راه اين در است انسان محبوب كه آنچه هر

 و حركت هر براى خود تکلیف دانستن و علم به

 و استقامت آن ضمیمه را است او براى كه سکونى

 حق راه رهرو و اللّه إلى سالك زيرا فرمود پايدارى

 الجالل ذو ذات جز مقصودى و مراد دلش در اگر

 بجز اگر و شد، نخواهد او بهره واقعى اخالص باشد

 بناچار باشد او براى مقصودى و مراد حق اقدس ذات

 حال رعايت خود سکنات و حركات در كه میبايست

 معناى است همین و مايدبن را مقصود و مراد آن

 عالئم از فرمايدمى كه السّالم علیه امام فرمايش

 . است خدا بندگى راه در محبوبى هر بذل اخالص
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  277:   ص أسرارالصالة                         

 در را پروردگار رضاى وجه انسانى اگر نیز اين و

 نیست كافى راه اين در نداند خود سکنات و حركات

 جز مرادى و مقصد سالك براى كه است کنمم زيرا

 به جهلش بخاطر ولى نباشد حق رضاى و اللّه وجه

 عملش خود رفتار و اعمال در باريتعالى، رضاى وجه

 پى در كسیکه اين بنابر باشد، عابد جاهل اعمال بگونه

 حركات علم ارزيابى در كه است الزم است اخالص

 و بپردازد دشدي اىمجاهده به خود، رفتار و سکنات و

 گرداند خالص انحراف و بدعت هر از را خود اعمال

 ارزيابى و باشد حذر بر پروردگار مخالفت به ابتال از و

 و میشود انسان نصیب عمل از كه آنچه و نفس و عمل

 است مؤثر انجامش از پس بطالن از عمل حفظ در يا

 بسیار صبرى و سخت اىمجاهده به نیاز امور اين همه

 كه علمى آن تحصیل راه در بتواند انسان تا دارد

http://www.i20.ir/


529    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 اعمال آن نفس، تزكیه و است انسان بحال سودمند

 غرور دامنه كه چرا كند، تحمل را فرسا طاقت و شاق

 است آسمان و زمین بین فاصله از ترگسترده اعمال در

 بسالمت آن از را خود بتواند احدى نمیکنم گمان و

 را او طفشبل حق اقدس ذات كه كس آن مگر بدارد

 كه بینىمى را مردم كه است لذا و كند محافظت

 هیچ ولى است نیکان و مقربان اعمال اعمالشان

 جز اين و شودنمى نصیبشان اعمال آن از اىبهره

 اگر كه اال و نیست اعمال آفات همین وجود بخاطر

 و دل در نورى ناخواه خواه باشد عمل واقعا عمل

 در پیوسته كه یگذاردم بجاى خود از قلب در معرفتى

 كسى هر براى كه رسد بجائى تا است ازدياد حال

 . بود خواهد محسوس آن وجود

 اقدس ذات كه اىنشنیده را قدسى حديث اين آيا

 : فرمايدمى حق
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 نزديك بمن نوافل انجام بواسطه من بنده پیوسته

  را او كه آنگاه تا میشود

  278  : ص أسرارالصالة                         

 فرمايد،مى ديگر جاى در و. الخ. گردانم خود مثل

 میشود نزديك بمن نوافل انجام بواسطه بنده پیوسته

 كه است مقام اين در بدارم دوست را او كه آنگاه تا

 بود خواهد من چشم او چشم و من گوش او گوش

 . الخ

 و حق بسوى معراج نماز كه است ممکن چگونه و

 نور ازدياد باعث ولى اشدب الجالل ذو ذات زيارت

 روى و بدنیا رغبتىبى و زهد و دل صفاء و قلب

 السّالم علیه معصوم فرمايش اين آيا نشود، بخدا آوردن

 : فرمايدمى كه اىنشنیده را
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 ندارد، باز منکر و فحشاء از را او نمازش كه كس هر

 ثمره برايش خدا، از او ساختن دور جز نمازش

 . داشت نخواهد ديگرى

 به را اوقاتش اغلب كسى اگر آنکه كالم خالصه و

 علم اهل بخصوص مردم اكثر مثل بود مشغول عبادت

 از كه ربانى علوم تحصیل به را اوقاتشان بیشتر كه

 نور دل در ولى گذرانند،مى است عبادتها ترينشريف

 و قطع بطور نبود بفزونى رو معرفتش و نديد صفائى و

 زمره در او و است، معیوب اعمالش كه بداند يقین

 و سعى: قرآن بقول كسانیکه دارد قرار زيانکاران

 چنین خود و گشته گم دنیا زندگانى اين در كوششان

 چنین هستند، نیکوكاران زمره در كه پندارند - مى

 خداوند پیشگاه در كه باشد حذر بر اين از بايد كسى

 روز آن و ندارد خبر خود كه شود آشکار امورى او از

 بجاى خود عمل میزان در او رود بکنارى هاردهپ كه
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 و گناهانش، كفه در را نمازش مثال و بیند گناه ثواب

 آورى نام و مقام و جاه تحصیل را علمش تحصیل يا

 عمر، سال شصت يا پنجاه مدت در و كند، مشاهده

 مقدسین زمره در را خود و باشد اللّه اهل عمل عملش

 عنوان باين را وا هم مردم و بداند تقوى اهل و

  اللّه سبیل فی مجاهد و متقى و مؤمن به و بشناسند

  279:   ص أسرارالصالة                         

 گرحیله و كار ريا آدمى آخرت در ولى باشد معروف

 از بايد كه آيد، در كار از كافر و منافق بلکه و فاجر و

 هك معتقدم من و. برد پناه بخدا غرور شیطان و غرور

 عملى و غرور از ترمهلك مرضى اللّه إلى سالك براى

 همین ما و نیست مغرور عمل از بارتر زيان و تربهرهبى

 اين از را ما عنايتش و بفضل خداوند كه هستیم مغرور

 آنگاه ما حال بود خواهد بد چه كه اال و برهاند، غائله

 نامه در ايمپنداشتهمى خدا عبادت كه را آنچه كه
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 كه بیابیم خود وجود صحیفه در بلکه و دخو عمل

 گشته خدا از ما دورى سبب و بوده شیطان عبادت

 آنچه و ظلمت بوديم پنداشته نور كه را آنچه و است

 مشاهده رفته بین از ايمدانستهمى خود شفیع كه را

 بس است مصیبتى.راجعون - إلیه انا و للّه اناكنیم

 آن از واى پس دارد پى در سخت عقوبتى كه بزرگ

 سوء اين از واى و فضاحت و شرمسارى و خجلت

 آنها و میکند مالمت را مردم دنیا اين در كسیکه كردار،

 میکند، موعظه و میدارد حذر بر خدا با مخالفت از را

 غفران و عفو مورد كه ببیند را آنها قیامت در بعد

 در را بهشتى نعمتهاى طراوت و گرفته قرار پروردگار

 اثر بر كه ببیند را خود و كند مشاهده نهايشاچهره

 چه كسى چنین گشته سیاه اشچهره معاصى ظلمت

 اين كه سوگند خودم بجان و داشت، خواهد حالى

 تحملش كه است دنیوى مصیبتهاى بخالف مصیبت
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 مصیبتى بانسان اگر دنیا اين در چون است، آسان

 و آن، اخروى پاداش و اجر به دستیابى بامید برسد

 ولى. است آسان تحملش نیکان و ابرار به تأسى

 پاداشى و اجر نه چون نیست چنین آخرت مصائب

 هست انسان براى اىاسوه نه و است آنها تحمل براى

 رانده و خدا دشمنان كه پیروانش و شیطان مگر

 بايد امر اين از كه هستند، حق عزت درگاه از شدگان

  اسماء و بخدا

  280:   ص رارالصالةأس                         

 غائله از را ما كه خواست او از و برد پناه او حسنى

 مبدل بحسنات را ما گناهان و دهد نجات غرور وجوه

 از بندگان منجى و میل و رغبت هر ولى او كه سازد

 . است نابودى و هالكت ورطه

 معانى پااليش و تصفیه اخالص،: فرموده اينکه اما و

 كه است حقیقت باين شارها. است توحید در تنزيه
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 شرك وجوه همه از بريدن و كندن با جز اخالص

 وحدانیت به كسیکه جز و نمیشود حاصل انسان براى

 كلمه واقعى بمعناى خداونديش و الوهیت در خدا

 و اعمال به اعتقاد، اين ايکهبگونه باشد معتقد توحید،

 اعتقاد در و وجود، تمام با و كند سرايت هم رفتارش

 مالك همان جز خدا ملك در و باشد موحد لعم و

 از جز را نفعى و ضرر هیچ و نبیند، مؤثرى حقیقى،

 مراد چگونه كسى چنین و نداند باريتعالى ذات ناحیه

 زيرا بود خواهد باقى برايش خدا جز مقصودى و

 حركت چیزى بسوى اختیاريش، حركات در انسان

 خواه بداند، خود خیر و سعادت مايه را آن كه میکند

 چنانکه گردد حال زمان به مربوط خیر و سعادت اين

 آينده به مربوط يا و هستند، چنین غالبا مردم عامه

 كه رسید بجائى انسان اگر و است، عقال رويه چنانکه

 و رغبت مسلما نديد، خدا غیر مؤثرى وجود عالم در

http://www.i20.ir/


536    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 نخواهد باقى او براى خدا از و بخدا جز هم ترسى

 شیطان و آمد، خواهد در خدا دگانبن زمره در و ماند

 سیطره راه زيرا بود نخواهد اىسلطه او بر ديگر را

 رغبت طريق از تنها شرك، و اخالص باب در شیطان

 باب توحید، باب گشودن با انسان اگر و است ترس و

 بخاك را شیطان بینى نمود، سد را ترس و رغبت

 . است ساخته محروم خود از را او و مالیده

 اما است، اخالص باصل راجع شد بیان كه طالبىم اين

  تفصیل

 281:   ص أسرارالصالة                         

 دانسته ايمان معارف مراتب تفصیل از اخالص مراتب

 نسبت كه معرفتى بحسب مؤمنى هر براى و شود،مى

 كه هست اخالص از اىمرتبه دارد باريتعالى ذات به

 مگر ندارد امکان او براى مرتبه آن از بغیر دستیابى

 معرفت از باالترى بمرتبه و رود باال معرفتش پايه اينکه
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 دستیابى و دوزخ از گريز براى عمل مثال يابد، ارتقاء

 اخالص با منافاتى مؤمنین از بعضى مورد در ببهشت

 كه میشود گاه زيرا چرا، ديگر ببعضى نسبت ولى ندارد

 چه تا سازدمىن اخالص با هم بعد و قرب به التفات

 . دوزخ و ببهشت رسد

 بجاى كه را نمازى هر انسان كه است مستحب و

 در و است، او آخر نماز گويا كه باشد چنان آوردمى

 توجه بیشتر او پیشگاه در خشوع و بخداوند اقبال

 . باشد داشته

  282:   ص أسرارالصالة                         

 «اقامه و اذان در» فصل

 ثواب كتاب صاحب: اقامه و اذان فضیلت نبیا اول

 كه نموده روايت عباس ابن از خود باسناد االعمال

 اذان كس هر: فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 تنها و بگیرد بعهده را خدا مساجد از مسجدى گفتن
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 چهل ثواب باو خداوند بگويد اذان خدا رضاى بقصد

 هزار چهل و قصدي هزار هزار چهل و نبى، هزار هزار

 هزار چهل او شفاعت در و. فرمايد عنايت شهید هزار

 باشد نفر هزار هزار چهل امتى هر در كه را امت هزار

 چهل بهشتها از بهشتى هر در او براى و گرداند داخل

 هزار هزار چهل شهرى هر در كه باشد شهر هزار هزار

 هر در و خانه هزار هزار چهل قصرى هر در و قصر

 چهل اطاقى هر در و اطاق هزار هزار چهل اىخانه

 العین حور از همسرى تختى هر بر و تخت هزار هزار

 برابر هزار هزار چهل آنها از اطاقى هر وسعت و باشد،

 چهل همسرانش از يك هر روى پیش و باشد، دنیا

 هر در و دختر، هزار هزار چهل و پسر هزار هزار

 چهل اىسفره هر بر و سفره هزار هزار چهل اطاقى

 نوع هزار هزار چهل كاسه هر در و كاسه هزار هزار

 او و شوند وارد او بر انس و جن اگر كه باشد طعام از
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 از كه آنچه آورد فرود اشخانه ترينپائین در را آنها

  و آشامیدنى و خوردنى

  283:   ص أسرارالصالة                         

 و زيور و هاهتحف انواع و میوه و لباس و خوش بوى

 باشد، فراهم اطاق يك همان در بخواهند كه آالت

 اله الان اشهد كه آورد بر فرياد مؤذن كه آنگاه پس

 كه گیرند، بر در را او ملك هزار هزار چهل.اللّه اال

 آمرزش طلب او براى و فرستند درود او بر آنها همه

 سايه در است اذان گفتن مشغول وقتیکه تا او و كنند،

 هزار هزار چهل ثواب او براى و. است تعالى حق

 جل و عز خداوند بسوى را او سپس شود نوشته ملك

 . برند باال

 از كه آمده رسیده بالل از كه طويلى حديث در و

 هر: فرمود كه شنیدم آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 حضرت با را او خداوند بگويد اذان سال ده كس
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 حضرت آن درجه يا و بة،ق در السّالم علیه إبراهیم

 كس هر كه زمینه اين در اخبار و. گرداند ساكن

 با مالئکه از صف دو بگذارد اقامه و اذان با را نمازش

 روايات اين از بعضى در و است، بسیار بگذارند، نماز او

 اندازه چه صف اين مقدار پرسدمى راوى كه آمده

 آن طول كمترين فرمايدمى السّالم علیه معصوم است

 بین فاصله آن بیشترين و مشرق تا مغرب فاصله باندازه

 السّالم علیه المؤمنین امیر از و. است زمین و آسمان

 آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول كه شده روايت

 و اذان گفتن مشغول كه آنگاه مؤذن براى: فرمود

 در خدا راه در كه است شهیدى اجر مثل است اقامه

 اگر گفتم میگويد السّالم علیه امام طپد،مى خود خون

 پیشى يکديگر بر اذان گفتن براى آنان باشد چنین

: فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا گرفت، خواهند

 تنها را گفتن اذان كه بیايد مردم بر زمانى نیست چنین
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 آتش بر خدا را مؤذن بدن و بگذارند، ضعفاء بعهده

 صادق امام از خود باسناد صدوق و. است نموده حرام

 رسولخدا از خود پدران از حضرت آن و السّالم علیه

 آگاه: فرمود كه نموده روايت آله و علیه اللّه صلّى

 نظر در را خدا تنها و بگويد اذان كه كس هر باشید

  ثواب خداوند باشد داشته

  284:   ص أسرارالصالة                         

 كند عنايت باو صديق هزار چهل و شهید هزار چهل

 داخل او بشفاعت مرا امت گناهکاران از هزار چهل و

 كه آنگاه مؤذن كه باشید آگاه گرداند، بهشت در

 درود او بر ملك هزار اللّه،نود اال اله الان اشهد بگويد

 قیامت روز در و كنند آمرزش طلب او براى و فرستند

 از خداوند كه آنگاه تا است الهى عرش سايه در

 ان اشهد گفتن ثواب و گردد فارغ خاليق حساب

 . بنويسند ملك هزار چهل را اللّه رسول محمدا
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 كه را پاداشهائى و اجر چنین مثل كه مبادا میگويم

 اين كه زيرا بدانى مبالغه آمده اعمال گونه اين براى

 عقل اگر و است، ملحدين از اىطايفه سخن سخن،

 اين رفع ىبرا شمرد، بعید را مطالب گونه اين ضعیف

 مطلب: نمائى توجه مطلب دو به كه است الزم استبعاد

 يقینا آمده روايات اين در كه هائىثواب اينکه اول

 و خالص را اعمال اين حقايق كه است كسانى براى

 نما تأمل اندكى بعد. دهند انجام خدا خاطر براى تنها

 میسر اندك بسیار افرادى براى جز امر اين آيا كه

 از بعضى اگر مردم عامه ما امثال اام شود؟مى

 و معاصى جزء و خدا از دورى باعث را عباداتمان

 اينکه از است سزاوارتر بدانیم آتش در دخول سبب

 اجر توقع و آورده بحساب خود عبادات جزء را آنها

 كلمه معناى در اگر تو و باشیم، داشته آنها بر پاداش و

 اين كه میبینى كنى تأمل اندكى«اللّه اال اله ال»طیبه
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 و الوهیت اثبات معنايش و است، توحید كلمه كلمه،

 او غیر از آن نفى و حق، اقدس ذات براى انفراديت

 آيا ببین و بنگر خود كردار و رفتار و بخود بعد است،

 تمام يا است؟ سازگار اصل اين با تو كردار و رفتار

 حقیقت اين عکس بر تو رفتار و سکنات و حركات

 هر و چیز هر براى را انفراديت و وهیتال و است،

  قوتى و قدرت اندك كه مخلوقین از كس

  285:   ص أسرارالصالة                         

 باين را خدا تنها و هستى قائل میبینى او وجود در

 خود نیازهاى و حوائج رفع در و شناسىنمى وصف

 طوساي و اسباب بدنبال پیوسته بلکه نمیکنى او سوى رو

 يابىمى باشى داشته ثروتمند پدرى اگر مثال هستى،

 و دارى باو دل مهمات انجام و نیازها رفع در كه

 ولى میکنى اطمینان اظهار پدرى چنین وجود بخاطر

 دعايت اجابت و روزى رساندن در پروردگار بوعده
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 حاصل برايت قلبى اطمینان و نمیگیرد آرام خاطرت

 اال اله الطیبه كلمه كه چند هر وصف، اين با. شودنمى

 آيا و هستى؟ موحد تو واقعا آيا آورى، زبان بر رااللّه

 در اينکه يا دانست؟ صادق توحید در را تو توانمى

 مسخره منافقى يا و دروغگو، مشركى صورت اين

 توجهى هیچ و گويدمى سخنى كسیکه يا و كننده،

 اال اله الكه دانستى گاه هر و هستى، ندارد آن بمعناى

 و بخدا عارفان جز كه است بزرگ بس اىكلمهاللّه

 واقعى بمعناى - آن گفتن ياراى را كسى حق، اولیاء

 بیان آن پاداش براى كه هم را آنچه پس نیست - آن

 توجه بآن بايد كه دومى مطلب. مشمار بعید شده

 كه آنچه تمام كه است حق اقدس ذات قدرت داشت

 كه بهشتهائى و مدهآ روايات و اخبار گونه اين در

 با و ايجاد اراده بیك حق، اقدس ذات گشته وصف

 و آنها آفرينش و آفريند،مى «باش» ،«كن» كلمه يك
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 ندارد، خرجى و مؤنه او براى نهايت تابى آن، اضعاف

 كند اراده كه آنچه و میکند بخواهد چه هر او كه چرا

 زحمتى او براى هم آن حفظ و آفرينش و آفريند،مى

 بخشش و عنايت در كه میبايد انسان همچنین ،ندارد

 است اىبخشنده او كه باشد داشته توجه و بینديشد او

 و بزرگواران بزرگوارترين او و نورزد بخل هرگز كه

 . هست بفرزندش مادر از ترمهربان مؤمنین به نسبت

  286:   ص أسرارالصالة                         

 بآنها حقیقتا و نستىدا را حقیقت دو اين اگر پس

 بعید را امور گونه اين ديگر داشتى، باور و رسیدى

 شمردن بعید سبب كه آنچه زيرا شمرد، نخواهى

 وجود امکان شمردن بزرگ يکى شود،مى هااين

 و زحمت درباره تفکر و آفرينش بر قدرت و هااين

 كوچك ديگر و است، هااين حفظ و خلق مؤنه

 آنچه و میگردد هاثواب اين موجب كه آنچه شمردن
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 نمايدمى دفع را اشکال دو هر داشتیم بیان ما كه

 . است ظاهر چنانکه

  287:   ص أسرارالصالة                         

 امارت و واليت بر شهادت اخبار، از بعضى در فصل

 السّالم علیه طالب ابى بن على براى مؤمنین

 علیه اللّه صلّى محمد حضرت رسالت بر شهادت از پس

 و شیخ و صدوق شیخ و شده، دانسته مستحب آله و

 صدوق شیخ اند،نموده تصديق را آن هم عالمه

 : میگويد

 شیخ و شناختیم،مى خبر اين روايت به را غالت ما

 ولى میگويد بعد و دانسته مفوضه از را خبر اين راويان

 . ندارد اشکالى اقامه و اذان در آن گفتن

 جزء «اللّه ولى علیا ان اشهد» نکهاي اما میگويم من

 اقامه و اذان نشود ذكر اگر كه اىبگونه باشد اذان
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 ولى میکند نفى را مطلب اين زيادى اخبار باشد باطل

 اخبار اين در اقامه و اذان در جمله اين ذكر استحباب

 صحیح هم آن اسناد چه گر نیست آن براى معارضى

 نمود عمل انبد توانمى مسامحه باب از ولى نیست،

 در را جمله اين پاداشى و اجر بامید كسیکه براى و

 در چه گر بود امیدوار را ثواب همان میگويد اذان

 . نباشد مستحب هم اصل

 تعارضى اگر رسیده زمینه اين در كه نادرى اخبار اما و

  كار در

  288:   ص أسرارالصالة                         

 قائل ما اينکه بمجرد ولى شتدامى باز بآن عمل از بود

 پیش تعارضى شديم جمله اين ذكر استحباب به

 . آيدنمى

 گونه اين روايت میگويد كه صدوق سخن اين اما

 است بوده غالت شناخت براى میزانى او براى اخبار
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 مطلب اين ما براى و است باو مخصوص میزانى اين

 هم ديگرى موازين بعضى در چنانکه است نشده ثابت

 امر بوده او براى غلو به كسى دادن نسبت براى كه

 . است چنین

  289:   ص أسرارالصالة                         

 «اقامه و اذان حکم در» فصل

 فرادا به انسان كه نمازى هر براى اينکه در اذان اما

 نیست اشکالى نیست، واجب اذان گفتن گزاردمى

 هر اىبر جماعت نماز در آن ترك عدم احوط ولى

 و نشود جمع نماز دو بین صورتیکه در است نمازى

 و صبح نماز در میخواند فرادا را نمازش كسیکه براى

 . است اذان گفتن ترك عدم احوط سفر غیر در مغرب

 از هیچیك در زنها اما است مردان براى حکم اين

 آنها بر اقامه و اذان گفتن حالى، هیچ در و نمازها

 . نیست واجب
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 آن ترك عدم اقوى، نگوئیم اگر احوط: اقامه اما

 در را نمازش كسى اگر بلى مطلقا، است مردان براى

 گر بخواند شده پا بر آن در جماعت نماز كه مسجدى

 آنها اقامه و اذان و نخواند بجماعت را نمازش او چه

 نماز از بعضى هنوز صورتیکه در باشد نشنیده هم را

 و اذان تنگف باشند نشسته جماعت صف در گزاران

 . میشود ساقط اقامه

  290:   ص أسرارالصالة                         

 فصل

 با انسان اقامه و اذان گفتن موقع در كه است مستحب

 تأكید اقامه، در و باشد ايستاده و بقبله رو و وضو

 امور اين «اقامه» در كه اينست احوط و شده بیشترى

 هنگام رد بودن بقبله رو چنین هم نشود ترك

 كه است مستحب و است، شده بیشترى تأكید شهادتین

 اقامه در و بکشد نفس فصل هر اداء از پس اذان در
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 مردها چنین هم و كند، متصل بیکديگر را فصول

 خود انگشتان و بگويند بلند را اذان كه است مستحب

 اقامه و اذان بین كه است مستحب و نهند گوش بر را

 دو يا و سجده، يا و دعا يا و گام، يك برداشتن با

 اقامه و اذان بین عصر، و ظهر نماز در نافله نماز ركعت

 . بیندازد فاصله

 و بگويد اذان كسیکه كه آمده روايات از بعضى در و

 : بگويد و رود بسجده بعد

 .خاشعا خاضعا لك سجدت ربّىأنت اال اله ال

 آمده ديگر روايتى در و بیامرزد را گناهانش خداوند

 : بگويد و رود بسجده اقامه و اذان بین كس هر كه

 .ذلیال خاشعا خاضعا سجدت لك ربّ

 و عزت به من، مالئکه اى: فرمايدمى حق اقدس ذات

  جاللم
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 291:   ص أسرارالصالة                         

 قرار مؤمنم بندگان دل در را او محبت كه سوگند

 . مبیفکن منافقان دلهاى در را هیبتش و دهم،

 كه رسیده السّالم علیه صادق امام از ديگر روايتى در و

 هم بنشیند آن اقامه و مغرب نماز اذان بین كس هر

 خود خون در خدا راه در كه است كسى چون

 را دعا اين وقت آن در كه است مستحب و. غلطدمى

 : بخواند

 عند لی اجعل و دارا ارزقنى و بارّا قلبى اجعل الّلهمّ

 .مستقرّا و راراق نبیّك قبر

 بخواندن صبح نماز اقامه و اذان بین كه شده روايت و

 اينکه در كالم، خالصه و. بیندازد فاصله نماز ركعت دو

 بیندازد فاصله امور اين از بیکى اقامه و اذان بین

 و نیست سزاوار آن ترك عمدا كه شده بسیار تأكید

 فاصله اين عصر و صبح نماز در كه است سنت
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 نماز در و نماز دو اين هاىنافله از ركعت دو بخواندن

 علیه زمان امام براى نماز ركعت دو بخواندن صبح

 نفسى، يا نشستنى يا اى،بسجده نمازها بقیه در و السّالم

 نماز در و باشد، للّه الحمد و اللّه سبحان گفتن يا

 تا بنشیند كه است مستحب مؤذن غیر براى جماعت

 وقت اين در. شود گفته الصلوة قامت قد وقتیکه

 موقع در كه اينست احوط و ننشیند، ديگر و بايستد

 بدون بدن و بقبله رو و ايستاده، انسان اقامه گفتن

 نماز هنگام در كه احوالى تمام و باشد حركت

 سخنى بین، آن در و شود مراعات است الزم مراعاتش

 ببعضى بنا كه نگويد میشود مربوط بنماز كه آنچه بغیر

 حرام گفتن سخن اقامه گفتن هنگام در واياتر از

 . است شده دانسته

  292:   ص أسرارالصالة                         

 «اقامه و اذان عبرتهاى در» فصل
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 را مؤذن نداى كه آنگاه: است گفته حقايق صاحب

 و ظاهر در و آور بخاطر را قیامت روز نداء شنیدى

 چون ساز مادهآ نداء اين اجابت براى را خود باطن

 هستند همانها گیرند شتاب ندا باين پاسخ در كسانیکه

 پس شوند،مى داده ندا الهى بلطف قیامت روز در كه

 شنیدن با كه ديدى اگر نما عرضه قلبت بر را ندا اين

 و میل با و شودمى سرور و شادى از مملو دلت اذان

 كه بدان میخواند فرا ندا اين به پاسخ به را تو رغبت

 خواهى داده ندا رستگارى و بشارت به هم قیامت رد

 آله و علیه اللّه صلّى پیامبر كه لذاست و شد

 .إلیها بالنداء و بها ارحنا بالل، يا ارحنا:فرمودمى

 به و نماز به را ما ساز راحت بالل، اى را ما ساز راحت

 حضرت آن چشم روشنى كه زيرا بنماز، دعوت و نداء

 . بود نماز در
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 و است مالقات براى دعوت اذان، يعنى مگويمى

 خداوند بر عرضه براى مردم قیامت روز كه همانگونه

 مؤمنان مؤذنین، هم دنیا اين در شوندمى خوانده فرا

 پروردگار حضرت زيارت و معراج و حضور بمجلس را

 بحدى دنیا اين در انسان معرفت اگر پس میخوانند فرا

 از هم آخرت در ببرد لذت نداء اين از كه باشد

  بهرهبى حق حضرت مالقات

  293:   ص أسرارالصالة                         

 بذر بمنزله دنیا اين در معرفت كه چرا بود نخواهد

 حال جهل، اثر بر اگر و میباشد، آخرت در مشاهده

 اين نیايد خوش را او نداء اين كه باشد اىبگونه انسان

 خوش هم قیامت روز نداء كه شد خواهد سبب امر

 شنیدن هنگام در دنیا اين در اگر و نباشد، او آيند

 مناسب روز آن در حالش باشد غافالن زمره در اذان

 و دين مقامات ساير در و بود خواهد غفلت اين با
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 بر انسان كه چرا. است منوال بهمین امر شرع نوامیس

 بر و نموده زندگى آن بر كه میمیرد چیزى همان

 آنچه جز و مرده آن بر كه میشود ورمحش چیزى همان

 كرد نخواهد درو ديگرى چیز كاشته دل زمین در

 به نسبت اشوظیفه از نماز موقع كسیکه اين بنابر

 عظیم لطفى امر، اين كه بداند و باشد آگاه پروردگار

 روشنى مسلما است باو نسبت حق حضرت ناحیه از

 . بود خواهد نماز در چشمش

 در و مشتاق دوستانش با انس سبمجال كه همانگونه و

 با گفتگوى و نماز به نسبت است مجالسى چنین انتظار

 كه همانگونه و بود، خواهد چنین هم پروردگارش

 مجالسى چنین در حضور براى را دوستانش دعوت

 اقدس ذات منادى بمنزله كه هم را اذان پذيردمى

 و گويدمى پاسخ و شنودمى جان بگوش است حق

 و رفتار به دريابى را مطلب حق كه خواستى اگر
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 سوى رو تو كه آنگاه خود با حق اقدس ذات معامله

 تو اگر كه نما اعتراف حقیقت باين و بنگر میکنى او

 و نداء اين ادب حق تحصیل در دارى توان در آنچه

 بحکم كه آنچه صدم يك هم باز گیرى بکار دعوت

 داد، نخواهى انجام است واجب تو بر عدل و حکمت

 است او نداى به پاسخ ادب شايسته كه آنگونه اگر و

 صورت اين در باش، شرمسار دهى انجام نتوانستى

  و پذيردمى را تو حق اقدس ذات كه است

  294:   ص أسرارالصالة                         

 با علما نه كه چیزى میگردد حالت شامل او عظیم شکر

 بدان خود عقل با عقال نه و برسند بدان خود زيركى

 . يابند دست

 و اذان فصل بفصل: كه است گفته حقايق صاحب

 كه بگیر عبرت و نما دقت رفته بکار آن در كلماتیکه

 است گرديده ختم او بنام و شروع خدا نام با چگونه
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 پاك ذات تنها كه ببر پى حقیقت بدين امر اين از و

 . است باطن و ظاهر و آخر و اول كه است او

 تشريع كه بگويد خواسته فیض مرحوم گويا گويممى

 . دارد حقیقت باين اشاره نحو، باين اذان

 را قلبت شنیدى را اكبر اللّه كه آنگاه: است گفته او

 دنیا و نما حق اقدس ذات بزرگوارى و عظمت متوجه

 تکبیرت در تا شمار كوچك است آن در كه را آنچه و

 هر شنیدى رااللّه اال اله الگاه هر و نباشى دروغگو

 . كن محو دل لوح از را او غیر معبودى

 حق اقدس ذات سواى معبودى هر از مراد گويممى

 عبوديت بمعناى او با كه است چیزى هر و كس هر

 و كس آن عبادت انسان ظاهر، در چه گر شود رفتار

 و تواضع عبادت حقیقت زيرا كند، انکار را چیز آن

 هواهاى لذا ت،اس چیزى يا و كسى از تبعیت و میل

 است خدايانى ترينمبغوض از كه هم را انسان نفسانى

http://www.i20.ir/


558    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 آمده خبر در چنانکه - میشود پرستش زمین در كه

 بتمام دنیا و شیطان، همچنین. میگیرد بر در - است

 . گیردمى فرا را آن باطل وجوه

 و علیه اللّه صلّى رسولخدا و: گويدمى حقايق صاحب

 آن حضور آداب يترعا با و ببین حاضر را آله

 گواهى حضرت آن برسالت خالص نیت با بزرگوار

 . ده

  295:   ص أسرارالصالة                         

 پیامبر رسالت بر گواهى باب در اخالص گويممى

 از دل ساختن خالى از عبارت آله، و علیه اللّه صلّى

 كه اىبگونه است شرع احکام كلیه در اعتراض وجوه

 به نسبت كدورت اىذره خود قلب و نفس در انسان

 گر نموده حکم آن بر و آورده حضرت آن كه آنچه

 . باشد نداشته باشد هم او بضرر چه

 . فرست درود او آل و حضرت آن بر و: گويدمى
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 بآنچه تا نما تفکر اندكى صلوات معرفت در گويممى

 و باشى عالم میخواهى آنها براى خدا از و میگوئى كه

 حاصل توافق میگذرد زبانت بر كه آنچه و تقلب بین

 مجرد نه باشد معرفت و قصد روى از صلواتت تا نما

 . جهل روى از و زبان لقلق

 به و شوىمى خوانده فرا بنماز هنگامیکه: میگويد او

 اعمال بهترين و رستگارى و فالح موجب كه آنچه

 قلب و آور در بحركت را نفست میگردى دعوت است

 . ده وسعت را قالبت و

 پیدا اعتقاد قلبت بحقیقت كه توانستى اگر گويممى

 است پروردگار زيارت و بنده معراج نماز باينکه كنى

 بهترين و رستگارى موجب نماز كه يافت خواهى در

 صورت بانجام تنها اينکه از نتیجه در است اعمال

 هاىمناجات و اذكار و بپردازى نماز اركان و اعمال

 آورى زبان بر آن بمعناى توجه ونبد تنها را آن
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 و افعال از روحت و قلب و گشت نخواهى راضى

 و. شد خواهد متأثر آن تکبیر و مناجات و قرائت

 چیزى آن حقیقت و روح بلکه نماز از اصلى مقصود

 از كه است صورت اين در و نیست امر همین جز

 با بنده گفتگوهاى در كه لطايفى مناجات و قرائت

 انسان شده وارد اخبار در و نهفته نماز مهنگا در خدا

 . برد خواهد لذت

  296:   ص أسرارالصالة                         

 با را عهدت اين، از پس: گويدمى حقايق صاحب

 هم و نما، تجديد حق اقدس ذات تعظیم و تکبیر

 او تکبیر با نمودى شروع را نمازت او تکبیر با چنانکه

 را خود بازگشت و او از را ودخ مبدأ و نما ختم هم

 حول بر را خود اعتماد و قوام و ده، قرار او بسوى هم

 العلى باللّه اال قوة ال و حول ال كه بگذار او قوه و

 . العظیم
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 اين مشعر اذان فصول كیفیت كه يعنى گويممى

 و مصیر و خدا چیزى هر مبدأ كه است حقیقت

 بر تو ماداعت و قوام و او بسوى هم چیز همه بازگشت

 . است او قوه و حول

 : بخواند را دعا اين اقامه از پس كه است مستحب و

 بین اقدّمهم و آله و بمحمّد إلیك اتوجّه انّى الّلهمّ

 اجعلنى و علیهم، فصلّ إلیك بهم اتقرّب و صلوتى يدى

. المقرّبین من و اآلخرة و الدّنیا فى بهم وجیها عندك

 معرفتهم و بطاعتهم لنا مفاخت بمعرفتهم علینا مننت انت

 كلّ على انّك بالسّعادة لنا فاختم السّعادة فانّها واليتهم و

 .قدير ءشی

  297:   ص أسرارالصالة                         

 «نماز حقیقت در» فصل
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 نماز از مقصود كه حقیقت اين شناخت در گويممى

 اخبار و آيات آن، تنهاى صورت نه است نماز حقیقت

 : آيات اما است رسیده زيادى

: 20. لِذِكْرى الصَّلوةَ اقِمِ:فرمايدمى حق اقدس ذات

 . من ياد بخاطر را نماز دار بپا14

 نماز حقیقت با مناسبت داشتن بپا و «اقامه» به تعبیر كه

 بخاطر) «لذكرى» قید و آن، ظاهرى صورت نه دارد

 . است مطلب اين در صريح( من

 : فرمايدمى ديگر جاى در

 ما تَعْلمُوا حَتّى سُکارى انْتُمُ وَ الصَّلوةَ تَقْرَبُوا ال وَ

 مست كه حالى در نشويد نماز نزديك43: 4. تَقُولُونَ

 . گوئیدمى چه كه بدانید تا هستید

 صورت با شده توجه بدان آيه اين در كه علتى كه

 . ندارد مناسبتى حقیقت از عارى نماز
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 : فرمايدمى ديگر جاى در و

 45: 29. الْمُنْکَرِ وَ الفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّلوةَ انَّ

  298:   ص أسرارالصالة                         

 و هازشتى از دارنده باز نماز كه تحقیق و بدرستى

 . است منکر

 در جز را منکرات و فحشاء از داشتن باز و نهى باز كه

 . يافت تواننمى نماز حقیقت

 تواتر بحد رسیده زمینه اين در كه اتىرواي و اخبار اما

 رسولخدا از كه حديثى همین جز نبود اگر و است

 حضرت مینمود كفايت رسیده آله و علیه اللّه صلّى

 و میبخشد مکنت نماز كه بدرستى: است فرموده

 آوردمى پشیمانى و میکند مأيوس و آورد،مى فروتنى

 و كنىمى دراز را دستانت بخشدمى قناعت و
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 نمازش نکند چنین كس هر پس بارالها، گوئىمى

 . بود خواهد ناقص

 به حق اقدس ذات فرمود كه رسیده حضرت آن از و

 بدنش با را قلبش نماز آن در گزار نماز كه نمازى

 . نمینگرد نباشد نماز آن نزد دلش و نسازد هماهنگ

 را واجب نماز گاه هر: فرمايدمى ديگر جاى در باز و

 آوربجاى هم وداع نماز وقت همان در آوردى بجاى

 . نگردى موفق ديگرى نماز بخواندن مبادا كه

 معراج نماز كه رسیده السّالم علیهم معصومین از و

 درباره كه آنچه مالحظه با بخصوص است، مؤمن

 رسیده آله و علیه اللّه صلّى پیامبر معراج در نماز تشريع

 نماز اجزاء به بزرگوار آن معراج كه شده روايت و

 . بود

 از السّالم علیهم ائمه و انبیاء نماز مورد در كه آنچه و

 . است رسیده عالى حاالت آن
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 هر نزد حق اقدس ذات میگويد كه روايتى آن و

 . است مؤمن بنده نماز اذكار و افعال و اجزاء از جزئى

  299:   ص أسرارالصالة                         

 و حد هزار چهار نماز ىبرا گويدمى كه روايتى آن و

 . است باب

 دين ستون بمنزله نماز گويدمى كه روايتى آن و

 شد خواهد قبول هم اعمال بقیه شد قبول اگر است،

 . گشت خواهد رد هم بقیه شد رد اگر و

 سنت و الهى كتب در آن اجزاء و نماز نام اينکه و

 بهترين لغت و عرف بحکم هااين تمام آمده انبیاء

 صورت تنها نماز از مراد كه است حقیقت اين بر دلیل

 اين اول در ما و نیست آن بحقیقت توجه بدون نماز

 اشاره حقیقت باين صلوة لفظ از بحث در كتاب

 . نموديم
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 و ذكر، و قرائت، و تکبیر، از نماز اجزاء اسماء اما و

 عرفا هم هااين تمام سالم، و تشهد، و سجود، و ركوع،

 اطالق معنا، آن حقیقت ضمیمهب صورت بر لغتا هم و

 آدمى دل اگر لفظا، تکبیر مثال تنها، صورت بر نه میشود

 عمل و قلب اگر كه بخصوص نباشد آن با موافق

 بنامیم تحقیر را آن اگر باشد، تکبیر آن ضد بر انسانى

 همچنین. گوئیم تکبیر را آن اينکه از است سزاوارتر

 بهر و است فروتنى و تواضع آن معناى اصل سجده،

 گويندنمى سجده زمین بر پیشانى نهادن و شدنى خم

 خم زمین بر چیزى گذاشتن براى انسان كه بسا چه

 نهد، زمین بر پیشانى خشوع و خضوع بدون يا و شود

 حقیقت با تضاد در آن، از هدف كه اگر بخصوص

 نخواهند سجده هرگز را اىسجده چنین باشد تواضع

 سالم و تشهد و كوعر است قیاس همین بر و. دانست

 بر قرآن لفظ اينکه بمجرد كه است معلوم و قرائت، و
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 مگر گويندنمى قرآن قرائت را اين شود جارى زبان

 زبان بر را لفظ آن قرآن قرائت بقصد انسان اينکه

 . حمد و تسبیح گونه همین و آورد

  300:   ص أسرارالصالة                         

 معناى براى اسم وضع اصل، در آنکه كالم خالصه و

 مجاز باب از شودمى اطالق صورت بر اگر و هست آن

 . است اشتباه موارد بعضى در بلکه و

 آنچه كه بدان شد محقق برايت مطلب اين كه حال

  كه اينست شودمى فهمیده اخبار از كه

 :میگردد كامل معنا شش وجود به نماز حقیقت

 از دل بودن خالى آن از مراد و قلب، حضور: اول

 در است، آن اقوال و افعال نزد دل حضور و نماز غیر

 بوده علم به مقرون قول و فعل كه است صورت اين

 را نماز اعمال از عملى انسان كه بود نخواهد چنین و
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 مشغول ديگرى بجاى فکرش حالیکه در آورد بجاى

 . است شده حاصل قلب حضور بود چنین اگر و است،

 قلب كه اينست آن از مراد و تن،درياف و تفهم: دوم

 اين و باشد فعل چه و قول چه اعمال معانى نزد انسان

 قلب حضور زيرا است، قلب حضور بر زائد امرى

 يابدمى تحقق افعال صورت و الفاظ نزد دل بحضور

 معانى از و اعمال و الفاظ آن حقايق از انسان چه گر

 درك تن،درياف و تفهم ولى باشد، غافل آنها در تدبر و

 . است اقوال و اعمال معانى

 او عبادت بزرگداشت و حق اقدس ذات تعظیم: سوم

 . است

 است ترسى و خوف از عبارت كه است هیبت: چهارم

 . میشود حاصل اخالص و تعظیم از كه

 . است او قبول و خداوند فضل به رجاء: پنجم
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 مخالف كه است چیزى هر در تأمل آن و حیاء،: ششم

 آن منشأ و است او معرفت و حق اقدس تذا توحید با

 . است پنداشتن گناهکار و دانستن مقصر را خود

 301:   ص أسرارالصالة                         

 :صفات اين تحصیل اسباب اما و

 قلب، حضور اما

 بوده همت تابع قلب، زيرا است، آدمى همت سببش

 خواهد حاضر نماز نزد هم قلبت باشد نماز همت اگر و

 هم قلبت بود ديگرى چیز پى در همتت اگر و بود،

 خداوند چون بود خواهد چیز آن نزد و نماز از غافل

 براى و است، نداده قرار قلب دو هیچکس براى

 نماز متوجه را همتت باينکه جز نماز نزد قلب احضار

 امرى متوجه انسان همت و نیست، ديگرى راه سازى

 را آن و باشد داشته گمان آن در خیرى كه شودمى

 هنگام در قلب حضور لذا و بداند، خود سعادت مايه
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 همه از نماز اينکه و نماز بحقیقت انسان ايمان تابع نماز

 باين كه كس آن و میباشد، است برتر و بهتر اعمال

 است او معراج نماز كه باشد داشته اعتقاد حقیقت

 و بود خواهد نماز آن نزد جملگى غمش و هم مسلما

 دارد باز عمل اين از را او تواندنمى ديگرى زچی هیچ

 نماز نزد هم قلبش باشد نماز پى در همتش كسیکه و

 پى در بیشتر انسان همت كه اندازه هر و بود خواهد

 بنابر بود، خواهد بیشتر نماز غیر از غفلتش باشد نماز

 باشد معتقد و باشد داشته بخدا ايمان كه كس آن اين

 معراج نماز، و است خدا است رترپايدا و بهتر آنکه كه

 حقايق باين قلبا و است الجالل ذو حضرت بسوى او

 خواهد نماز پى در همتش و قلب باشد داشته ايمان

 . باشد نماز از غافل كسى چنین نیست ممکن و بود

 تفهم، اما و
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 را آنچه قولى و فعل هر از انسان كه اينست از عبارت

 آن در كه قاصدىم و معانى و هست آن با مناسب كه

 است الهى معجونى نماز زيرا سازد، آشکار است نهفته

 و جلب در و گشته تركیب آن در دردى هر دواء كه

 كامل انسان براى كه سعادتى و خیر هر تحصیل

  دستیابى

  302:   ص أسرارالصالة                         

 و سکون و حركت هر براى و مؤثر، است ممکن بآن

 كه است بخصوص معنائى آن، از قولى و فعل هر

 داشته نظر در را معنا آن آن، تشريع در مقدس شارع

 آنچه نماز افعال از كس هر كه آمده اخبار در و است

 باشد نداشته نظر در است عمل آن از مقصود كه را

 . است نداده انجام را جزء آن گويا كه است چنین

 نماز اءاجز از جزئى هر معناى زودى بهمین گويممى

 فلسفه حتى داشت خواهیم بیان آن از بحث هنگام را
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 پاى بر قیام و تکبیر گفتن هنگام در دستها نمودن بلند

 . نماز اقوال و اجزاء ديگر و قیام خود و چپ، و راست

 آنچه از داريممى بیان زمینه اين در ما كه را آنچه و

 و ايمگرفته اندداشته بیان اسرار علماء از گذشتگان

 فهم خود هم را اندكى و اخبار از را آن اكثر

 تأيید روايات و اخبار هم را قسمت اين كه ايمنموده

 پوشیده ما بر آنچه كه داريم قطعى علم و میکنند،

 . ايمدانسته كه است اين از بیشتر بمراتب مانده

 براى نموديم اشاره بدان تفهم درباره كه آنچه و

 نماز، در قرائت صخصو اما است، نماز اجزاء مطلق

 آوردمى زبان بر انسان آنچه معانى دريافتن و تفهم

 آن بیان ياراى را زبان كه است بزرگى امور منشأ

 كه است نهفته آن در عظیمى اسرار و علوم و نیست

 امیر از و گرددمى ظاهر و شودمى متجلى دلها در تنها

 رسول فرمود كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین

http://www.i20.ir/


573    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 بر كه ننمود بیان من براى پنهانى را چیز هیچ خدا

 همان بود كه مطلبى تنها و باشد، داشته پوشیده مردم

 ارزانى بنده بر را كتابش فهم خداوند اگر كه بود

 . گرددمى او نصیب بدارد

  303:   ص أسرارالصالة                         

 فتندريا و تفهم در گزار نماز براى آنکه كالم خالصه و

 حین در كه شودمى گاه و است زيادى خیر قرائت

 از پرده و گرددمى معلوم برايش مطلبى قرائت

 بزرگ بسعادتى را او كه شودمى گرفته بر حقیقتى

 را نماز خداوند اينکه شده گفته و گردد،مى رهنمون

 وجه همین از میداند منکرات و فحشاء از دارنده باز

 را حقیقتى قرائت حین در گزار نماز كه زيرا است،

 و بود، نگذشته بخاطرش آن از پیش كه يابدمى در

 گرددمى مکشوف نماز در او براى كه حقیقتى همین

 . شودمى منکرات و فحشاء از او داشتن باز سبب
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 تفهم سبب كه نیست شکى باشد، كه گونه هر حال بهر

 انجام انسان كه آنچه بمعانى فکر اشتغال دريافتن، و

 آن معانى نزد قلب ساختن حاضر و گويدمى و میدهد

 حضور عالج همان تفهم عالج و است، اقوال و افعال

 هائىخاطره ساختن دور و دفع در جديت و قلب

 و میدارد، مشغول بخود خدا ياد از را انسان كه است

 میسر آن ريشه و مواد بقطع جز خواطر اين دفع

 : است قسم دو بر اين و نیست،

 ضعیف انسان وجود در بدنیا اشتغال شهري اينکه يکى

 بود خواهد ضعیف هم آن اثر صورت اين در كه باشد

 میسر هامسکن بعضى از استفاده با آن معالجه و

 نماز در شروع از قبل كه باينست آن عالج و شود،مى

 در و آورد فراهم است قلب حضور الزمه كه را آنچه

 فوايد و حق، حضرت پیشگاه در حضور و نماز عظمت

 بانسان راه اين از كه سعادتى عظمت و آن، بسیار
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 تا و بینديشد پروردگار به نزديکى و قرب و میرسد

 پیشگاه در حضور خارجى موانع از دارد امکان جائیکه

 به اشتغال از را خود قلب نماز هنگام در و بکاهد، حق

  عملى هر از قبل و دارد حذر بر غیر

  304:   ص رارالصالةأس                         

 سپس بگذراند خود قلب از را قول يا عمل آن معناى

 جمیع در اينکه مهمتر همه از و گردد، مشغول بآن

 و هاجواب و او علم و حق اقدس ذات حضور حاالت

 باشد داشته نظر در را نمود خواهد بنده با او كه آنچه

 فعل هر انجام در و ببیند او منظر و مرأى در را خود و

 . گیرد نظر در را امور اين قولى و

 در بآن اشتغال و دنیا محبت ريشه اينکه دوم صورت

 اثر رفع براى بطوريکه باشد شده قوى انسان وجود

 اصل كه نیست شکى و نیايد، بر كارى هامسکن از آن

 باز خدا ياد از را انسان كه قلبى خطورات اين همه
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 اشتغال و بدنیا محبت میدارد مشغول بخود و میدارد

 را السّالم علیه معصوم سخن اين آيا است، بآن

 حالیکه در كند صبح كس هر: فرمود كه اىنشنیده

 مشغولیتى خداوند باشد دنیا پى در او هم بیشترين

 نیابد فراغت آن از هیچگاه كه گرداند او قلب مالزم

 و نشود، قطع هیچگاه كه گرداند نصیبش اندوهى و

 و نرسد، آن به هیچگاه كه هدد قرار او براى آرزويى

 نیازىبى روى هرگز كه گرداند فقرى دچار را او

 . نباشد كارى خدا با را او و نبیند

 پیوسته شد خالصه دنیا در غمش و هم همه كسیکه بلى،

 يك از و است افزونى و تزايد حال در غم و هم اين

 جائیکه تا شود،مى منتقل ديگر امور يا ديگر بامر امر

 گیرد، فرا بدنیا اشتغال را اوقاتش جمیع و بقل همه

 را امر اين كفايت هم شبش و روز حتى ايکهبگونه

 امور متوجه را فکرش بخواهد اگر كسى چنین و نکند،
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 بآن دل كه دنیوى بافکار را او دنیا هموم كند اخروى

 نفس بخواهد غلبه و قهر با اگر و میکند جذب بسته

 خود بسوى را او دنیا جذبه كند آخرت متوجه را خود

  و میکشد،

  305:   ص أسرارالصالة                         

 كشاكش اين در را نمازش تمام كه نگردمى يکباره

 اين و است گشته فوت او از تفهم و حضور و گذرانیده

 و نمود نتوان معالجه استفراغ و مسهل با جز را مرض

 و بدنیا کهكسی و ندارد اىفايده آن با مدارا و لطف

 كه باشد داشته طمع نبايد است دلباخته آن زينتهاى

 دريابد را او مخاطبات لذت و خدا با مناجات حالوت

 عبادت مقهور را نفسش بخواهد كه هم چند هر

 . گرداند

 روزه و نماز بنده اگر كه است آمده معراج حديث در

 چون هم و آورد بجاى را زمین و هاآسمان اهل
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 لباس حد بکمترين و گرداند، روى مطعا از مالئکه

 يا و دنیا محبت از اىذره دلش در ولى كند، قناعت

 زينتهاى يا و شدن، مشهور و آن رياست و آورى نام

 و بود، نخواهد من همسايه من سراى در باشد، آن

 تاريك را قلبش و گیرم بر او قلب از را خود محبت

 وتحال و گرداند فراموش مرا ايکهبگونه گردانم

 است حقیقت اين گوياى روايت. نچشانم باو را معرفتم

 از و غافل خدا ياد از و تاريك قلبش دنیا دوستدار كه

 باعث دنیا كه كس آن كه چرا. است بهرهبى نور

 بخدا مسلما باشد او چشم روشنى مايه و سرور و شادى

 همان پى در غمش و هم و گشت، نخواهد شادمان

 . هست آن در چشمش روشنى كه است چیزى

 نتیجه توانمى گونه اين گذشت كه آنچه مجموع از

 قوت دلش در دنیا محبت كسیکه براى كه گرفت

 داشته لب ق حضور نماز در كه بخواهد اگر گرفته
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 - بر با جز يابد در را نماز افعال و اقوال معانى و باشد

 میسر آن از بريدن و دل از دنیا محبت كندن

 خطر و آخرت ياد تجديد الح عین در ولى شود،نمى

  هول و خداوند پیشگاه در ايستادن و مناجات

  306:   ص أسرارالصالة                         

 غیر از دل نمودن خالى و است پیش در كه هراسى و

 بمحل را چشم باينکه خارجى، موانع تقلیل و خدا

 باعث كه اماكنى در نماز خواندن از و بدوزد سجده

 امور اين همه كند، احتراز گرددمى طرخا اشتغال

 نفع تفهم و حضور مراتب از ببعضى دستیابى براى

 قبل را قولى و فعل هر معناى چنین هم. دارد بسیارى

 زبان بر سپس بگذراند بخاطر انسان اگر بآن اشتغال از

 ابتدابسم قرائت هنگام در مثال است مؤثر بسیار آورد

 زبان بر سپس بگذراند دل از راالرحیم الرحمن اللّه

 آورد بخاطر راالعالمین رب للّه الحمدمعناى بعد آورد،
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 و آن، آخر تا آيه آيه همینطور كند قرائت را آن بعد

 بلند ركوع براى را دستهايش خواهدمى هنگامیکه باز

 انجام بعد و آورد بخاطر را عمل اين معناى اول كند

 و دبرو ركوع به بعد را ركوع معناى سپس دهد،

 . نماز آخر تا همینطور

 تو آنچه و اخبار و آيات اين از كه آنچه بگوئى اگر

 بیان حقیقت از خالى صورت از اسم نفى مورد در

 اسالم اهل جمهور نماز بطالن آيدمى بر داشتى

 كسى نماز بطالن شود بیشترى دقت اگر بلکه میباشد

 حضور بدون را نماز اجزاء از جزء يك حتى كه هم

 شرايط تمام نمازش اجزاء بقیه چه گر دهد جامان قلب

 مركب حکم زيرا است، مسلم باشد داشته را ششگانه

 علیهم معصومین براى جز ترتیب باين كه است چنین

 و صحیح بوجه نماز اقامه ديگرى كسى براى السّالم

 . نیست ممکن مقبول
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 اسم وضع حکم و مركب حکم حقیقت بلى گويممى

 بین جمیع از كه آنچه ولى م،گفتی ما كه است همین

 آيدمى بدست رسیده زمینه اين در رواياتیکه و اخبار

 و نیست، مشکلى باين امر كه میدهد نشان چنین

 و نیت آن اول در كه نمازى براى حتى خداوند

  - نماز براى قلب حضور

  307:   ص أسرارالصالة                         

 است قضاء كننده اقطس و داده قرار اثرى باشد گزار

 اما و میدانند صحیح را نماز آن معنا بهمین هم فقهاء و

 باينست موقوف آن ديگر آثار ساير و نماز شدن قبول

 بلکه نباشد خالى حضور مراتب جمیع از نماز آن كه

 حضور بدون آن اجزاء از جزئى هیچ كه است واجب

 . نگیرد انجام قلب

 مراتب حضور، اىبر كه اينست هست كه مطلبى تنها و

 حضور مراتب جمیع از كه نمازى و است درجاتى و
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 چنین ولى میشود گردانده - بر صاحبش بر باشد خالى

 انسان اختیارى حركات چون است كم بسیار نمازى

 چند هر دارد بهمراه را قلب حضور از اىدرجه بناچار

 نخواهد اختیارى عمل عمل، آن ديگر كه اال و اندك،

 . بود

 است قسم چند بر انسان حركات اينکه مطلب توضیح

 مراتب جمیع از كه است حركاتى و اعمال قسم يك

 شخص حركات مثل است خالى قلب حضور و قصد

 انسان نیت و قصد كه است اعمالى ديگر قسم خوابیده،

 انطباق مقصود با قصد ولى نیست دخالتبى آن در

 سوم قسم ساهى، شخص كارهاى از بعضى مثل ندارد

 همت آن بانجام قصد و نیت با انسان كه است مالىاع

 و نیت ولى هست، هم مقصود با منطبق و گماردمى

 اين در نیت آن اثر و قلب، باطن در و اجمالى قصدى

 كارهاى زمره در را آن كه است اندازه همین عمل
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 كه است اعمالى ديگر قسم آورد، در انسان ارادى

 نسبت و لىتفصی عمل آن بصورت نسبت نیت و قصد

 كه است اعمالى ديگر قسم است، اجمالى آن بمعناى

 معنا به نسبت هم و بصورت نسبت هم نیت و قصد

 آن معناى و صورت نزد بتمامه قلب و است تفصیلى

 بخصوص است، كامل و تام حضور اين، و دارد حضور

  تمام با گزار نماز اگر

  308:   ص أسرارالصالة                         

 حیاء و رجاء و هیبت با و خود وجود شراشر و ستىه

 حضرت پیشگاه در پروردگارى جالل درك با و كامل

 فهمیده اخبار از آنچه و يابد، حضور الجالل ذو

 انجام اجمال قصد با كه قسمى آن كه اينست شودمى

 اقبال كه اگر هست، هم مقصود با منطبق و گیردمى

 و نماز اجزاء قتحقی بر او نیت و قصد و گزار نماز

 باينصورت يکدهم اقل ال و يابد افزايش آن معانى
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 بهمان و شودنمى برگردانده نماز آن گیرد انجام

 ظاهر در و میرود، باال شده واقع قبول مورد كه اندازه

 او عهده بر نماز قضاء و شده اطاعت موال امر هم

 كامل توجه بدون كه قسمى آن اگر و بود، نخواهد

 است امید گردد جبران نوافل انجام با هگرفت انجام

 كه آنچه اگر ولى شود واقع قبول مورد آن تمام كه

 باشد نماز يکدهم از كمتر بوده قلب حضور و توجه با

 . میشود زده صاحبش صورت بر و شودمى برگردانده

 از نماز براى عام حکم بعنوان كه است چیزى اين

 اين با نافاتىم مطلب اين ولى شود،مى استفاده اخبار

 حال شامل ديگرى جهت از خداوند فضل كه ندارد

 واقع قبول مورد هم ديگر اقسام آن و شود بنده

 آمده مستحبه اعمال از بعضى پاداش در چنانکه گردد،

 مستحق گناهان از بعضى ارتکاب بسبب بنده يا و است،

 تمام واجد كه هم نمازى همان نتیجه در شود خذالن

http://www.i20.ir/


585    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 انجام تمام، تفصیلى حضور با و هبود اقبال شرايط

 : آيدمى بر شريفه آيه اين از چنانکه شود رد گرفته

: 25 منثورا هباءا فجعلناه عمل من عملوا ما إلى قدمنا و

 آمديم آنها كردار سر بر ما و: ترجمه( 33 - فرقان)23

 چون هم را آن پس بودند داده انجام كه عملى هر از

 . ديمگردانی هوا در پراكنده گردى

 گويدمى صريحا رسیده زمینه اين در كه اخبارى و

  با عمل اگر كه

  309:   ص أسرارالصالة                         

 كه چند هر شودنمى واقع قبول مورد نباشد واليت

 داشت توجه بايد و. كند بسیار كوشش و سعى صاحبش

 نمازى اگر گويد - مى اخباريکه دارد احتمال كه

 از میرود باال باشد قلب حضور و توجه با آن يکدهم

 بیان شريفه آيه اين در كه پروردگار كلى فضل باب

 : گويدمى آيه. باشد شده،

http://www.i20.ir/


586    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 فال بِالسَّیِئَةِ جاءَ مَنْ وَ امْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ

 كه كس آن( 160 - انعام)160: 6. مِثْلَها إال يُجْزى

 آن برابر ده او براى دهد نجاما نیکى كار و حسنه

 كیفر آن مثل جز دهد انجام بدى كار آنکه و هست

 . نشود داده

 كه قسمى اين كه دارد احتمال باشد باب اين از اگر و

 اينکه بدون شود، واقع قبول مورد آن، تمام گفتیم ما

 كه را اجزائى آن نوافل انجام با كه باشد باين نیازى

 نوافل به جبران شود نجبرا بوده قلب حضور بدون

 حقايق قصد فاقد كه نمازهائى از قسم اين غیر در

 اجماال نیت، هنگام در تنها و بوده نماز اقوال و اعمال

 و فضل از و میباشد، است نموده آن حقیقت قصد

 روح اينکه بمجرد كه نیست بعید حق حضرت عنايت

 . نمايد قبول را آن بوده نماز ابتداى در نیت
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 و تفهم در نماز، خیرات ترينعمده اينکه ديگر مطلب

 زيرا است، نماز اعمال و اقوال معانى درك و دريافتن

 معرفت و میشود، معرفت سبب كه است امر همین

 است خوبى و خیر چه هر گفت بايد بلکه خیر اشهمه

 هر بلکه و شر تمامش جهل چنانکه هم است معرفت در

 . است جهل در است بدى و شر چه

 توجه باال بعالم روحش گزار نماز كه آنگاه ينا بنابر

  از و نمود

  310:   ص أسرارالصالة                         

 نتیجه در داشت بدور را خود پائین، عالم اين ياد

 عوالم از و گشت، آزاد بندها و قید از بعضى از فکرش

 كه است صورت اين در گشت متأثر نورانى و عالیه

 قلبش بر قرآن آيات از بعضى ايقحق كه شودمى گاه

 میبرد اىبهره او تجلى و كشف اين از و میکند تجلى

 كه شودمى گاه و گشت،نمى نصیبش عبادت بسالها كه
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 حقايق تعالى و تبارك خداوند اسماء قرائت هنگام در

 گرددمى مشهود و مکشوف بنده براى اسماء اين

 التح و نبوده حال آن تحمل را جسمش كه اىبگونه

 امام از واقعه همین چنانکه میدهد، دست باو غشوه

 حال در حضرت آن كه شده نقل السّالم علیه صادق

 شد سؤال علت آمد بهوش چون نمود غش نماز

 قلبم بر را قرآن آيات از اىآيه فرمود حضرت

 در شنیدم، اشگوينده از كه آنگاه تا گذرانیدممى

 را او قدرت ديدار توان جسم كه بود حال اين

 . آمد در پاى از و نداشت

 كه شده روايت گويدمى السائل فالح در جلیل سید

 نمازش در السّالم علیه صادق محمد بن جعفر ما موالى

 آن بر اىغشوه حالت پس فرمودمى تالوت قرآن

 چه كه شد سؤال آمد بهوش چون شد عارض حضرت

 عارض شما بر حالتى چنین كه شد اين موجب چیز
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 شودمى اين معنايش كه فرمود سخنى حضرت شود

 اينکه تا مینمودم تکرار را قرآن آيات پیوسته كه

 از شفاها را آن بالعیان گويا كه داد دست بمن حالتى

 كه بود حال اين در شنیدم فرموده نازل را آن آنکه

 از و نبود الهى جالل مکاشفه اين توان را بشرى قوه

 اين حقیقت كسیکه اى: گويدمى سپس. آمد در پاى

 بعید را سخنان گونه اين كه مبادا نمیدانى را مطالب

 و بشك موارد گونه اين در را تو شیطان و بشمارى

 اين آيا است الزم آن تصديق بلکه بیندازد، شبهه

 كه اىنشنیده را تعالى و تبارك خداوند سخن

 : میفرمايد

 311:   ص أسرارالصالة                         

: 7 صعقا موسى خر و دكا جعله للجبل ربه ىتجل فلما

 كوه بر الجالل ذو ذات چون پس( 143 - اعراف)143
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 موسى و شد هموار و گشت پاره پاره كوه نمود تجلى

 . سره قدس سید كالم پايان. افتاد زمین بر بیهوش

 حقیقت قرآن، آيات قرائت هنگام كه شودمى گاه و

 و حقايق از هااين غیر و قیامت و دوزخ و بهشت

 آشکار و منکشف او بر است آمده قرآن در كه اسرارى

 آن مراتب از بعضى قرائت اسرار بیان در ما و. میگردد

 . نمود خواهیم بیان را

 تعظیم اما و

 خشوع و آرامش موجب كه است قلب حاالت از يکى

 پیدايش باعث و پروردگار مقابل در خاطر شکستگى و

 اىباندازه حق اقدس ذات جالل و بعظمت معرفت

 نشانه ترينعمده و شود،مى دارد امکان بشر براى كه

 و ايمان كمال نشان ترينمهم و نماز در قلب حضور

 هاىنشانه از و است، حالت همین وجود عبادات، همه

 بردن پى حق، اقدس ذات جالل و بعظمت معرفت
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 آنگاه بنده، زيرا است، خويشتن پستى و بحقارت انسان

 و او ملك سعه و خداوندى سلطان عظمت به كه

 كه، دانست و نمود پیدا معرفت او قدرت جاللت

 اىذره باندازه او و است هیچ حقیقت در ممکن،

 و حشر و حیات و مرگ و نیست خود شر و خیر مالك

 مقهور اشانديشه و عقل است ديگرى بدست نشرش

 اظهار حق حضرت پیشگاه در و گرددمى عظمت اين

 جالل عظمت مشاهده از قلبش و یکندم خشوع و ذلت

 و خاضع وصف و حد از بیش او سلطان جاللت و او

 حضرت نظر و حضور مراقب و گرددمى خاشع

 يك كه مراقبتى بود خواهد او قبول و رد و پروردگار

 چگونه و شد، نخواهد غافل آن از زدن بهم چشم

 عظمت شاهد حالیکه در نباشد چنین كه شودمى

  بر خداوندى سلطان

  312:   ص أسرارالصالة                         
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 آنها بر او قدرت جاللت و هازمین و هاآسمان آفرينش

 آنها تربیت و حفظ و رزق و دارى - نگه و امساك و

 از زمین و هاآسمان آفرينش درباره كه آنچه و است

 زينب خبر در جمله از شنیده راستگوئى دهنده خبر

 و كوهها و درياها همه با زمین ناي كه آمده عطاره

 چون هم دنیا بآسمان بالنسبة است آن در آنچه

 دو اين و گسترده و وسیع بیابانى در است اىحلقه

 بیابانى در است اىحلقه همچون دوم بآسمان بالنسبة

 كه تا همینگونه سوم بآسمان نسبت سه اين و وسیع،

 قابل مثال بعالم نسبت باز هااين تمام و برسد بعرش

 مجردات بعوالم بالنسبة هااين تمام و نیست قیاس

 كه شود منتهى كلى عقل به اينکه تا است همینگونه

 حق اقدس ذات و نیست، آنها و او بین نسبتى ديگر

 زحمت و رنج هیچ بدون واحدى بکلمه را هااين تمام

 دارنده بر در او براى هم آنها حفظ و بیافريد خرجى و
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 نابودى و اعدام خواستار اگر و ت،نیس زحمتى و مؤنة

 آنها، از وجود افاضه قطع بمجرد گردد هااين همه

 . گشت خواهد نابود و محو آنها همه

 قدر جاللت و عظمت براى كه خدائى است منزه پس

 . نمود تصور نمیتوان حدى او قدرت و

 كند توجهى مطالب باين بنده اگر آنکه كالم خالصه

 كند مجسم را خود گناهان و جنايات ديگر طرف از و

 سلطان اين با گفتگوى و مناجات خطیر موقعیت و

 و عقل تمام با صورت اين در آورد نظر در را بزرگ

 مراقب وجودش شراشر و بدن و قلب و روح و نفس

 او كالم شنیدن براى وجودش تمام و بود خواهد او

 و چیزىبى عرض و گناهان از استغفار براى و گوش،

 شده مرتکب كه جناياتى از خواهى عذر و خود نیاز

 . گشت خواهد زبان

  313:   ص أسرارالصالة                         
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 اولیاء و دينى پیشوايان و انبیا حال تغییر از كه آنچه و

 مثل است، باب همین از رسیده نماز هنگام در خدا

 كه رسیده السّالم علیه خلیل إبراهیم حضرت از آنچه

 میل يك مسافت از اشناله و آه صداى مازن هنگام در

 جوشان ديگ همچون نمازش در و شدمى شنیده

 علیه اللّه صلّى هم ما پیامبر از و نمود،مى صدا اشسینه

 آن همسران از يکى و رسیده مطلب همین آله و

 ما با آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا: گويدمى بزرگوار

 ولى نشستیم - مى گفتگو به او با ما و گفتمى سخن

 گويا كه گشتمى چنان شدمى نماز وقت كه آنگاه

 المؤمنین امیر و است، نبوده آشنائى او و ما بین هرگز

 ترس از مینمود وضوء به شروع كه آنگاه السّالم علیه

 نماز وقت چون و میکرد تغییر رخسارش رنگ خدا

 رنگش و افتادمى حضرت آن اندام بر رعشه شدمى

 امر اين علت حضرت آن از گشت - مى دگرگون
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 آن خدا كه رسیده امانتى اداء وقت: فرمود شد سؤال

 از آنها داشت عرضه كوهها و زمین و هاآسمان بر را

 و ترسیدند، آن تحمل از و نمودند ابا آن قبول

 خدا ترس از نماز هنگام در السّالم علیها فاطمه حضرت

 آنگاه لسّالما علیه حسن امام و افتاد،مى نفس نفس به

 میکرد تغییر رخسارش رنگ شدمى فارغ وضو از كه

 میخواهد كه كس آن: فرمود حضرت شد سؤال علت

 رنگ كه است سزاوار آيد در عرش صاحب بر

 سجاد امام از مطلب همین مثل و. كند تغییر اشچهره

 گرفتمى وضو گاه هر كه شده روايت السّالم علیه

 سؤال حضرت نآ نزديکان از شد،مى زرد رنگش

 گرفتن هنگام در كه را شما شودمى چه كه نمود

 آيا فرمود میدهد دست بشما حالتى چنین وضوء

 و بايستم، میخواهم كسى چه پیشگاه در كه میدانید

 از عبا طرف يك نماز هنگام در روزى شده گفته
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 شانه بر را آن نماز آخر تا حضرت افتاد، اششانه

  فرمود شد سؤال علت نیفکند،

  314:   ص أسرارالصالة                         

 ايستاده كسى چه پیشگاه در كه میدانى آيا تو بر واى

 مگر شودنمى پذيرفته نماز بنده از كه بدرستى بودم؟

 راوى باشد، داشته بخدا توجه او كه اىاندازه بهمان

 شديم، هالك ما پس شوم فدايت گفتم گويدمى

 توجه با كه را نمازهائى اين خداوند خیر، فرمود

 . میکند تمام نوافل بواسطه نبوده كامل

 ابن على كه شده روايت السّالم علیه صادق امام از و

 میخواست بپا نماز براى گاه هر السّالم علیه الحسین

 حركتى كه است درختى شاخه گويا كه بود چنان

 در بحركت آن از باد كه آنچه مگر نیست آن براى

 ابن على گاه هر كه رسیده حضرت آن از باز و. آورد

 رنگش میخواست بپا نماز براى السّالم علیه الحسین
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 و سر از عرق تا مینهاد بسجده سر چون و مینمود تغییر

 . نمیداشت بر سجده از سر گشتنمى جارى رويش

 به» رغبت: فرمود كه شده روايت حضرت آن از و

 جمع كسى دل در «خدا از» «ترس» و «آخرت

 پس گرددمى واجب او بر بهشت اينکه مگر شودنمی

 چرا كن، خدا بسوى دل روى ايستادى بنماز كه آنگاه

 با دعايش و نماز در كه نیست مؤمنى بنده هیچ كه

 مؤمنان دلهاى خدا اينکه مگر كند خدا بسوى رو دلش

 تأيید را او آنها دوستى و محبت با و سازد او متوجه را

  .سازدمى رهنمونش ببهشت و

 هیبت، اما و

 و است تعالى حق جالل بصفات معرفت آن منشأ

 گذشته امم معاندان و منکران عقاب و اخذ از كسیکه

 خدا اولیاء و انبیاء گرفتاريهاى و ابتال به و باشد آگاه

 ترس و خوف میزان و باشد، عالم بزرگ، مصیبتهاى به
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 بداند، را آنها استغفار و زارى و تضرع و غشوة و گريه و

 و كند، توجه هم خود معاصى و گناهان كثرت به عدب

 در كه آنگاه آورد نظر در را خود اعمال هاىزشتى

  بیمناكان و خائفان لرزه مسلما بايستد خدا پیشگاه

  315:   ص أسرارالصالة                         

 میرانید خواهد را او ترس و گرفت خواهد فرا را او

 . مودن خواهد آب را او حیاء و

 بیشتر بخدا معرفت و علم چه هر آنکه كالم خالصه و

 كه چرا بود، خواهد بیشتر هم او از ترس و هیبت باشد

 كند اقتضاء را آخرين و اولین هالكت او حکمت اگر

 نازك و رقت حتى شود اين مانع تواندنمى چیز هیچ

 است لذا و است، انفعال و تأثر از منزه او كه زيرا دلى،

 و تعظیم از قدر آن گاهى اولیاء، و انبیاء زا بعضى كه

 آنچه هر كه شدندمى متأثر حق اقدس ذات هیبت

 آنچه هر از و میکردند فراموش را است خدا غیر
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 خويش، بدن از حتى گشتندمى غافل است او سواى

 در السّالم علیه على موال پاى از تیر آوردن بیرون و

 هاىغشوه و آن، از حضرت آن تأثر عدم و نماز هنگام

 از است رفته دنیا از میرفت گمان كه بزرگوار آن

 . است باب همین

 امیدوارى، و رجاء اما و

 انعام و لطف و خداوند كرم و بفضل معرفت آن منشأ

 بخاطر را خاليق او كه است حقیقت باين توجه و او

 عنايت بخاطر بلکه نیافريد، آنها از ورىبهره و انتفاع

 و طاعت از نه و آورد پديد را اآنه آنها، بآفرينش

 خواهد متضرر آنها معصیت از نه و مندبهره آنها عبادت

 میان در پروردگار فضل و عنايت به معرفت و گشت،

 كه بهشت وعده و آنها بر او بسیار بخشش و خاليق

 گناهان آمرزش و مغفرت و داده بنمازگزاران

 لتبدي و آن، از بنده ندامت و پشیمانى با بندگانش
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 شفاعتى وعده و حسنات از آن برابر بچندين گناهان

 كه قرآن شريفه آيه اين و داده خود اولیاء به كه

 آله و علیه اللّه صلّى اسالم بزرگوار پیامبر به خطاب

 : میفرمايد

 5: 93. فترضى ربك يعطیك لسوف و

  316:   ص أسرارالصالة                         

 خشنود تو تا كند، عطا بتو پروردگارت كه است زود و

 . گردى راضى و

 را تعالى حق بخشش و فضل و رحمت سعه هااين همه

 . میدهد نويد

 الزم ولى گردد،مى بنده امیدوارى و رجاء باعث و

 غرور از خويش رهائى و استخالص در بنده كه است

 هواهاى و نفس كه چرا باشد كوشا مورد اين در

 مباالت عدم و میکشاند رغرو به را انسان گاهى نفسانى
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 او بر امیدوارى و رجاء با را دينى بامور توجهىبى و

 آمد پیش احتمالى چنین اگر و سازدمى مشتبه

 از يك هر كه هائىنشانه و بعالئم انسان كه میبايست

 آيا كه سازد مشخص را خويش حال دارند دو اين

 يا و میدارد بر قدم امیدوارى و رجاء طريق در واقعا

 شده دينى امور در مباالت عدم و توجهىبى فتارگر

 عدم شواهد از و طلب رجاء، هاىنشانه از است،

 وظايف انجام در تنبلى و كسالت دين، در مباالت

 . است

 حیاء اما و

 آگاهى و او جمال و خداوندى جالل معرفت آن منشأ

 نعمتها كثرت و بندگان با او نیك رفتار و عفو مقام از

 ديگر، نعمت غیر نعمتى به بنده براى او رضايت عدم و

 به توجه با بنده، احوال مراقبت از او غفلت عدم و

 اين با رفتارش و معامله سوء و خود اعمال قبايح
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 باين او علم با او حضور در نفاق و مهربان پروردگار

 بنده براى معرفتها اين كه گاه هر و میباشد، حقیقت،

 آگاهى و معرفت اين خالف بر كه آنچه و شد حاصل

 كه حالتى همان كرد مشاهده خود از است او هاى -

 هر و. است حیاء میشود عارض او بر شرايطى چنین در

 روى از قدمى پروردگار هیبت میدان در كه كس

 سال هفتاد عبادت از برايش بردارد شرمسارى و حیاء

 . بود خواهد بهتر

  317:   ص أسرارالصالة                         

 و تقصیر، حیاء و گناه، حیاء: است نوع پنج بر حیاء و

 هر براى و هیبت، حیاء و محبت، حیاء و كرامت، حیاء

 يك هر اهل براى و است، اهلى هااين از يك

 . میباشد جداگانه اىمرتبه

 اين فرع احوال و صفات اين كه نیست شکى گويممى

 كه چنان نموديم، اشاره بدان باال در كه است معارف
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 را مطلب اين خود همنوعان با معامالتمان در ما

 شخص در انسانى اگر كه میکنیم مشاهده بالوجدان

 و سلطنت از اىذره باندازه قدرتى و سلطنت ديگرى

 بزرگ را او باشد داشته سراغ خداوند قدرت

 عالوه اگر و میترسد او از و است او مراقب و شماردمى

 خدا كه نعمتهائى از اىذره باندازه شخص آن اين بر

 خود او كند عطا شخص بآن داشته ارزانى بندگان بر

 باو خدمت از و میکند او فداى را خود مال و نفس و

 نخواهد غفلت اىلحظه بندگیش وظايف به قیام و

 هم را خود تقصیرات دو، اين بر عالوه اگر و نمود

 اين با را مخالفتهايش و آورد نظر در شخص بآن نسبت

 حضور در و او بخشش و انعام هنگام در منعم و سلطان

 . مرد خواهد شرمسارى و حیاء از كند مجسم او

 مؤمن و معتقد اينکه با مردم عامه بینیممى اينکه اما و

 را بزرگ و بزرگى، هر و هستند پروردگار عظمت به
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 او شماربى نعمتهاى به و دانندمى كوچك باو بالنسبة

 و گناه همه اين از رديگ طرف از و هستند معترف

 بهمه توجه با و خبرند با هم خود ناحیه از معصیت

 علتش گردند،مى شرمسارى و حیاء دچار كمتر هااين

 هست، عیان و شهود به بالنسبة غیب به ايمان ضعف اوال

 و منعمین و جهان، قدرتمندان و سالطین زيرا

 و سلطنت و شوندمى مشاهده دنیا اين بخشندگان

 اقدس ذات اما و است، مشهود و محسوس آنها نعمت

  ادله با تنها و است ناپیدا و غیب آنها براى حق،

  318:   ص أسرارالصالة                         

 و بعظمت معترف و او وجود به معتقد كه هست عقلیه

 بمشاهده بالنسبة غیب به اعتقاد و هستند او نعمتهاى

 حق در معارف اين لذا و است ضعیف بالعیان

 در آنچه مثل حیاء و هیبت و تعظیم باعث پروردگار
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 بخشندگان و دنیائى سالطین و بزرگان با رفتار و معامله

 . نمیگردد میشود جهان اين

 نعمتهاى و خدا عظمت در امر جاللت چون اينکه ثانیا

 بلکه آن، حق اداء احدى براى كه است بحدى او

 دمانمر و نیست ممکن حقوق آن اجزاء از جزئى

 مهمل را آن بیکباره هستند آگاه خود ناتوانى و بقصور

 . گذارندمى

 دنیا، سالطین خدمت منافع كه پندارندمى چنین ثالثا

 سراى در و بوده، نسیه پروردگار عبادت نفع و نقد

 ادله با تنها بوده حس خالف بر آن وجود كه ديگرى

 كه كه وجوه اين و میرسد، بآنها معتقدند بدان عقلى

 عامه مسامحه سبب است جهل و غرور آنها همه منشأ

 پروردگار بندگى و اطاعت در آنها كوتاهى و مردم،

 و میگردد عیان غیب، روزيکه از بايد كه است، شده

 مورد در ما كه آنچه بر حسرتاه وا میزنند فرياد مردمان
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 امور اين و. برد پناه بخدا نموديم، كوتاهى پروردگار،

 آن كمال و است نماز روح شد، نبیا كه اىششگانه

 تعظیم مهمتر هااين همه از و دارد بستگى آنها بکمال

 میباشد، ايمان لوازم از آن كه است حق اقدس ذات

 قلبش مباشر و گشته كامل ايمانش كسیکه اين بنابر

 اين تأثیر مانع بآن اشتغال و فکر يا و دنیا محبت و شده

 از را نمازش هك میبايست نگشته، او وجود در ايمان

 بیان كه تفصیل اين بر را اجزائش همه بآخر تا اول

 . گرداند كامل شد

 :است مطالبى آن در نماز تکبیر اما

  319:   ص أسرارالصالة                         

 تکبیرة گفتن هنگام در دستها بردن باال اول مطلب

 : است الزم چند امورى بیان آن در كه است االحرام

 اول با میبايست كه عمل، اين كیفیت در اول مطلب

 افتد فرو دستها آن بآخر و شود بلند دستها تکبیر

http://www.i20.ir/


607    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 هم دستها بردن باال تکبیر شدن تمام با كه اىبگونه

 دستها كف دستها بردن باال هنگام در بايد و شود، تمام

 . باشد قبله بسمت

 كه است اين بهتر كه است عمل اين مقدار در دوم

 . برسد گوش پائین قسمت محاذى تا نانگشتا سر

 كه است عمل اين از مقصود كه آنچه بیان سوم

 شريکى و شرك هر از جستن بیزارى و تبرى از عبارت

 و میباشد، هستند بآن قائل مشركان كه چه هر از و

 از متعال خداوند پیشگاه در جستن برائت آن ثمره

 آتش و جهنم عذاب از و خود معاصى و گناهان همه

 . است نآ

 در و است االحرام تکبیرة نفس به راجع دوم مطلب

 : است مطالبى نیز آن
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 االحرام تکبیرة همان است واجب آنچه اينکه اول

 اقوى بنابر تکبیر شش گفتن آن از پس ولى است،

 . است مستحب

 تکبیرة گفتن هنگام در كه دعاهائى بیان در دوم

 تکبیر از پس گزار نماز كه اينست آن و رسیده االحرام

 : بگويد سوم

 انّى سبحانك أنت اال اله ال الحقّ الملك أنت الّلهمّ

 يغفر ال فانّه لی فاغفر نفسی ظلمت و سوءا عملت

 .أنت اال الذّنوب

 : بگويد پنجم تکبیر از بعد و

 إلیك لیس الشرّ و يديك فی الخیر و سعديك و لبیك

 المهدى و

  320:   ص أسرارالصالة                         
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 بك و عبدك ابن و عبدك منك سبحانك هديت من

 سبحانه إلیك اال منك منجا ال و ملجأ ال و إلیك و لك و

 البیت ربّ سبحانك تعالیت و تباركت حنانیك و

 .الحرام

 : بگويد ششم تکبیر از پس و

 نحن و المحسن أنت ءالمسی اتاك قد محسن يا

 ما بجمیل ناعند ما قبیح عن ربّ يا فتجاوز المسیئون

 .عندك

 : بگويد هفتم تکبیر از پس و

 حنیفا االرض و السموات فطر للّذى وجهی وجّهت

 دين و إبراهیم ملّة المشركین،على من انا ما و[ مسلما]

 المعصومین االئمة و المؤمنین امیر هدى و( ص) محمّد

 نسکى و صلوتى اجمعین،انّ علیهم سالمه و اللّه صلوات

 انا وامرت بذلك والعالمین ربّ لّهل مماتى و محیاى و

 .المسلمین من
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 بگويد تکبیر نماز تکبیرهاى بعدد كه است مستحب و

 . باشد آن از بدل تکبیرها اين نمود فراموش اگر تا

 آنها حقايق آن دعاهاى و تکبیر در اينکه سوم مطلب

 از باشد، صادق گفتارش در و باشد داشته نظر در را

 حضرت آن كه شده روايت مالسّال علیه صادق امام

 و خاك بین كه آنچه گفتى تکبیر كه آنگاه: فرمود

 و كبرياء و شمار كوچك را همه دارد قرار افالك

 ذات كه چرا بدان، هااين همه آمد سر را او بزرگى

 حالى در كه كند نظر بنده قلب به گاه هر حق اقدس

 روى تکبیر آن حقیقت از قلبش دارد زبان بر تکبیر كه

 فريب مرا آيا دروغگو اى: فرمايدمى است ردانگ

 حالوت از را تو كه سوگند جاللم و عزت به دهى؟مى

 با نزديکى و قرب از و گردانم محروم خودم ياد

  را تو خويش

  321:   ص أسرارالصالة                         
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 بتو را مناجاتم شادمانى و سرور و سازم، محجوب

 آزمايش بوته در نماز هنگام رد را قلبت پس نچشانم،

 و يافتى آن در را خدا ياد حالوت كه اگر آور در

 قلبت و نمودى مشاهده خود نفس در شادمانى و سرور

 بود متلذذ او با گفتگوى از و شادمان او با مناجات از

 تصديق تورا تکبیرت در حق اقدس ذات كه بدان

 كه لذتى سلب و نبود چنین اگر اال و است، نموده

 كه حالوتى و حرمان و هست خدا با مناجات براى

 دلیل امر اين ديدى، خود در میباشد عبادت براى

 و طرد و حق، اقدس ذات ناحیه از تو تکبیر تکذيب

 . است او باب از تو ساختن دور

 تحقق لزوم به توجه براى اندازه همین گويممى

 تکبیر حقیقت خواستى اگر و است كافى تکبیر حقیقت

 و بنگر جامعه در خودت رفتار و عرف به ابىدري را

 ناحیه از خود داشت بزرگ و تکبیر از خودت كه ببین

http://www.i20.ir/


612    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 قرار میزان را چیز چه خود خدمتگزاران و فرزندان

 بزرگى هر كه بدان و میخواهى، چه آنها از و دهىمى

 كسى هر و چیز هر از را خود بتواند كه چند هر

 ذو ذات بزرگى و اءكبري مقابل در باز بپندارد بزرگتر

 واجب عقل بحکم پس است كوچك و حقیر الجالل

 و قدرت بقدر پروردگارت براى تکبیرت كه است

 اين در را خود كوشش و سعى تمام و باشد استطاعتت

 اين در خود كوتاهى و بقصور بعد و گیرى بکار راه

 از خارج او تکبیر حق كه چرا باشى، معترف زمینه

 . است تو قدرت

 باشد اين تکبیر، از نیتش و قصد انسان كه اينست بهتر و

 بوصف كه است اين از بزرگتر حق اقدس ذات كه

 . آيد در
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 راستى و صدق بحکم: اول دعاء اما تکبیر، به راجع اين

: گويدمى بزبان نماز در كه وقتى بنده كه آيدمى الزم

 . الحق الملك أنت اللهم

  322:   ص أسرارالصالة                         

 جمیع مالك كه هستى تو و توئى، حقیقى مالك الها بار

 هم رفتارش در دارى، را امر اين استحقاق و عوالمى

 خالف بر او ملك در اينکه از و باشد معتقد گفته باين

 ذات تصرف از و باشد حذر بر بردارد قدم او رضاى

 مبادا میکند او كه آنچه و خود ملك در حق اقدس

 خود از قصورى زمینه اين در اگر و باشد، ناخشنود كه

 . نمايد استغفار نمود مشاهده

 سعديك، و لبیك:میگويد كه دوم دعاء اما و

 است، پروردگار دعوت جواب حقیقت در كه

 تمام بلکه و قالب و حقیقت و قلب و نفس كه میبايست

 قیام و پروردگار دعوت اجابت براى را خود وجود
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 كه بداند و گرداند، ادهآم بزرگ محضر آن بوظايف

 نداء و است ترنزديك او به كس همه و چیز همه از او

 بدست سعادات و خیرات تمام و شنودمى را دعايش و

 ديگرى اختیار در را خوبى و خیر هیچ و است، او

 و ظلم از را او و باشد نداشته توقع او غیر از و نداند

 بر خود او كه باشد معتقد و بداند منزه شرور و بديها

 از هست كه شرى و بدى هر و نموده ستم خويشتن

 كه كند توجه حقیقت اين به بعد است، او خود ناحیه

 و او به و او از او قوام و بازگشت و پیدايش و وجود

 او خود ناحیه از چه گر هم بديها و است، او بسوى

 و است، حق اقدس ذات آنها اصلى خالق ولى بوده

 جز اىرساننده نفع و زننده ضرر هیچ وجود عالم در

 سايه جز نجاتى عامل و پناهگاه هیچ و او، پاك ذات

 كند توجه حقیقت باين بعد نیست، او مرحمت و لطف

 بدست خیرات تمام كه شد باين مؤمن كسى اگر كه
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 نمیکند، توجهى او پاك ذات جز احدى به است خدا

 - ضرر هیچ باينکه باشد داشته ايمان كه كسى و

 او غیر احدى از نیست او پاك ذات جز اىرساننده

 و حمد و. باللّه اال قوّة ال و حول ال كه ترسید نخواهد

 . است خدا آن از سپاس

 323:   ص أسرارالصالة                         

 قیام، اما و

 پروردگار پیشگاه در ايستادن از عبارت قیام حقیقت

 اتخیر جلب و او بندگى و عبوديت حق اداء براى

 به بردن لذت و او با گرفتن انس و پروردگارى،

 در او با بمناجات و كالم، در او با گفتگوى و مخاطبات

 روز در خود طوالنى توقف براى كار چاره و دعا،

 هست انسان انتظار در كه هراسى و هول دفع و قیامت

 میبايست نماز در اينکه از انسان كه میبايست و میباشد،

 مسلمان كه ببرد پى حقیقت اين به تدبايس پا دو هر بر
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 سر افکندن پائین از و باشد رجاء و خوف مقام در بايد

 و خشوع و تذلل بر را قلب الزام نماز، هنگام در

 بینى بزرگ خود و طلبى رياست از دورى و تواضع

 در را او قیامت فرداى در كه بداند و نمايد، فهم

 نگىچگو كه است ايستادنى حق اقدس ذات پیشگاه

 است سزاوار لذا و میکند، تعیین ايستادن اين را آن

 نماز قیام تصحیح در دارد توان در آنچه انسان كه

 خاطرات و هاپنهانى تمام كه بداند و گیرد بکار خود،

 و است، آشکار و مکشوف حق حضرت نزد ضمايرش و

 خبربى آن از خود كه چیزهائى به حتى پروردگار

 خیلى لذا و است، گاهآ است او باطن در و است

 رضاى با مخالف باطنش مبادا كه باشد مراقب

 خطیرى مقام چنین در بناچار و باشد، پروردگار

 محضر در تواضع همچون اقل ال او فروتنى و تواضع

 در كسیکه چگونه بود، خواهد دنیا سالطین از سلطانى
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 و حركات تمام مراقب میگیرد قرار حاكمى مقابل

 خالف بر سخنى مبادا كه شد،میبا خود هاىگفته

 گويد - مى آنچه معناى از يا و آورد، زبان بر او رضاى

 و نیابد، در را سلطان مخاطبات اشارات يا و باشد غافل

 هرگز است الجبابره جبار و الملوك ملك كه خدائى

 نخواهد مقدارتربى خود مثل بشرى از مسلمان نزد

 . بود

  324:   ص صالةأسرارال                         

 :قرائت اما

 : گفتن با شروع، از قبل كه است مستحب

 .الرّجیم الشّیطان من العلیم السّمیع باللّه اعوذ

 او گمراهى باعث كه شیطان هاىحیله و وساوس از

 او جوارح و زبان و دل انحراف باعث و شودمى

 چرا گرداند خود حافظ را او و برد پناه بخدا گرددمى
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 است فرصت پى در و بوده انسان شمند شیطان كه

 و اطاعت از را او بدن و خدا، ياد از را او قلب كه

 استعاذه و دارد، باز خدا ذكر از را او زبان و بندگى،

 بگويد، را استعاذه لفظ زبان با انسان كه باينست واقعى

 شیطان عالقه مورد كه آنچه هر از اعضاء و جوارح با و

 و رضايت موجب بآنچه و گزيند، دورى است

 به قلب به و نمايد، رو میشود پروردگار خشنودى

 و بخدا اشتغال متوجه را همش تمام انسان كه اينست

 . گرداند او با مناجات لذت

 نخواهد چندانى سود نمود اكتفا تنها بگفتن اگر اما و

 چرا میباشد، مضر گاهى و لغو سخنى گاه بلکه و برد

 انسان كه اينست به قلعه و دژ به دشمن از تحصن كه

 دژ به او كارزار میدان و دشمن نفوذ تحت محل از

 . كند محکم خود بروى در و آيد در
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: بگويد زبان با و باشد دشمن تیر معرض در اينکه اما و

 نخواهد سودى میبرم پناه دژ اين به دشمن اين شر از

 اال اله الطیبه كلمه الهى دژ و قلعه حصن و داشت،

 آمده اخبار در چنانکه است، او اولیاء واليت واللّه

 .حصنى اللّه اال اله ال:كه

 .حصنى طالب ابى ابن على و،والية

 معبودى كه شده متحصناللّه اال اله البه واقعا كسى و

 به متحصن و نباشد، او براى حق اقدس ذات سواى

 قدم كه است كسى السّالم علیه المؤمنین امیر واليت

 و حركات تمام در و اردبگذ موال آن قدم جاى

  بزرگوار بآن خود سکنات

  325:   ص أسرارالصالة                         

 بخدائى را نفسش هواى كه كسى اما كند، اقتدا

 المؤمنین امیر و خدا دشمنان پیرو و مشايع و گرفته،

 میکند، پیروى آنها سنت از و گرديده السّالم علیه
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 در و شیطان صنح به متحصن اگر را كسى چنین

 است اين از سزاوارتر بدانیم ابلیس دژ و قلعه در آمده

 بحساب اللّه حصن به متحصنین زمره در را او كه

 . آوريم

 اينست به نماز در حقیقى استعاذه اينکه كالم خالصه و

 در كه را اىششگانه اوصاف همان گزار - نماز كه

 و آورد، فراهم خود توان حد در نموديم بیان گذشته

 : بگويد هم زبان با بعد و كند رو بنماز وجود تمام با

 .الرجیم الشیطان من العلیم السمیع باللّه اعوذ

 . شده رانده شیطان از دانا و شنوا بخداى میبرم پناه

 و هاوسوسه با كه خبیث اين نیرنگهاى و هاحیله از و

 بخدا توجه از را او كه است صدد در دنیائى افکار القاء

 در ببرد، پناه خداوندى سلطان به دارد باز نماز به و

 پناه را او هم حق اقدس ذات كه است صورت اين
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 بینى و بود نخواهد اىسلطه او بر شیطان براى و داده

 . شد خواهد مالیده بخاك خبیث آن

 حق قرائت براى نماز، اجزاء بین در اينکه ديگر مطلب

 سب امرى قرآن كه زيرا است، مراقبت در خاصى

 واال شأنى متعال خداى نزد آن براى و بوده بزرگ

 شفاعتش كند شفاعت اگر كه است شفیعى آن و است،

 میشود، تصديق بگويد بد كسى از اگر و میشود پذيرفته

 از خود كتاب از جاى چند در حق اقدس ذات و

 و وجود معناى با مساوى نور و نموده ياد نور به قرآن

  حکیمى و ،شريف موجودى قرآن است، هستى

  326:   ص أسرارالصالة                         

 هر در او براى و نطق، و زندگى و حیات صاحب

 شود كه قیامت روز و است، جمالى و صورت عالمى

 مسلمانان بر و كند، تجلى صورت زيباترين در او

 پیامبران بر است، ما از او گويندمى گذرد،مى
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 گذردمى هم آنها از ،است ما از گويندمى گذردمى

 نزد به اينکه تا است، ما از گويندمى میرسد بمالئکه و

 خود قاريان براى پس شود منتهى پروردگار حضرت

 كه منزلى بهمان را آنها از يك هر آنکه تا كند شفاعت

 ديدم روايتى در كه دارم بخاطر و برساند، دارد خود

 كس آن از گذردمى كه كس بهر روز آن در قرآن كه

 صلّى اسالم پیامبر به اينکه تا است ترنورانى و زيباتر

 و است، مساوى حضرت آن با كه برسد آله و علیه اللّه

 كه نقشى و خط اين از غیر است حقیقتى قرآن براى

 : فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا است، ما بدست

 من آيد در جبار عزيز خداوند بر كه كسى اولین

 خالصه و من، بیت اهل و قرآن من زا پس و هستم،

 حیاتى و روحى، و حقیقتى قرآن براى آنکه كالم

 اقدس ذات اولیه تجلیات از پرتوى و تجلى او و است،

 . است حق

http://www.i20.ir/


623    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 عالم در و لفظى صورتى الفاظ عالم در آن براى بلى،

 حقیقت حال، و است، منقوش صورتى نگارش و نقش

 حرمت كه است مراقب بنده بر باشد كه چه هر آن

 متکلم عظمت به توجه با و كند مراعات را آن قرائت

 ببرد پى آن عظمت به است او كالم كتاب اين كه آن

 و حروف بصورت او انوار استتار اگر كه بداند و

 نه آن افشانى - پرتو و تجلى مقابل در نبود كلمات

 و را، فرش نه و بود استقامت و ثبات ياراى را عرش

 پرتو و او سلطان بزرگى و متعظ از عالم اجزاء

 حق، اقدس ذات اگر و گشت،مى متالشى انوارش

 كالمش شنیدن طاقت نبود كلیمش نگهدار و نگهبان

 او تجلى مبادى برابر در كوه چنانکه هم نداشت را

  نیاورد طاقت

  327:   ص أسرارالصالة                         
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 هنگام در و افتاد، بیهوش موسى و گشت، ريزه ريزه و

 مانع آنچه از و نما تدبر آن آيات در قرآن قرائت

 بسیارى زيرا نما، خالى را خويشتن میشود آن فهمیدن

 آنها دلهاى بر شیطان كه هائىپرده را، قرآن قاريان از

 احکام عجايب و قرآنى، حقايق فهم از را آنها افکنده،

 كاريهاىريزه و دقايق و اشارات، هاىتازگى و آن،

 رسولخدا از و میشود، مانع و میدارد باز آن، اراسر

 : فرمود كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى

 میگردند، آدم بنى دلهاى گرد شیاطین كه نبود اگر

 . نمودندمى مشاهده را ملکوت آنان

 آدمى دل بر شیطان كه هائىحجاب جمله از

 از يکى او كه است قرائت در وسواس افکندمى

 را او هم تمام تا گماردمى او بر را خود هاىبچه

 تکرار با و گرداند كلمات و حروف اقامه مصروف

 آن مخرج از را حرفى هر كه باشد اين پى در كلمات
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 رعايت هست باب اين در كه را قواعدى و نمايد ادا

 امر اين صرف همش تمام نماز در كه كسى و كند،

 هدخوا نماز اعمال و اقوال معناى در بتفکر كجا شود

 از كه كسى چنین بر شیطان خنده شده گفته رسید،

 . است بیشتر همه از شده او مريد راه اين

 از عبارت آن و است، تقلید حجاب ديگر حجاب

 و پدران از را خالفى مطالب قرآن قارى كه اينست

 و باشد، پذيرفته بسته چشم هااين امثال و گذشتگان

 قرآنى قحقاي از اگر و بورزد تعصب تقلید اين در

 شود آشکار او بر است او عقیده با مخالف كه مطلبى

 او بر تقلید شیطان بنمايد اىجلوه او بر قرآنى انوار و

 كافر میخواهى ايمان از پس آيا میگويد و تازدمى

 آنچه با را او و كنى؟ مخالفت خود مذهب با و شوى

 آمده روايات و احاديث در رأى به تفسیر منع از كه

  اينکه از را او كار اين با و ،ترساندمى
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  328:   ص أسرارالصالة                         

 هم او و سازد،مى محروم بگیرد اىبهره جلوه آن از

 ابلیس فريب رأى به تفسیر معناى از خبربى بیچاره

 گرداندمى ضايع را قرآنى جلوه و میخورد را خبیث

 وممحر آن هدايت و بركت از تقلید بواسطه و

 . میگردد

 از بعضى كه است گناهان حجاب ديگر، حجاب

 دارد، خاصى اثر آن تاريکى و قلب زنگار در گناهان

 . بمعروف امر ترك و تکبر، مثل

 در زنگارى و ظلمت گناهى هر آنکه كالم خالصه و

 فهم با آن وجود كه میگذارد بجاى خود از دل

 ثرا آنها از بعضى براى و دارد منافات قرآنى حقايق

 تاريك بیکباره را دل كه است اىالعاده فوق

 كه اىبگونه سازدمى كور را باطن ديده و میگرداند

 معقوالت حقايق اعیان بر قرآن خورشید نور چه هر
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 اگر همچنانکه بود، خواهد عاجز آنها ديدن از او بتابد

 ديدن در خورشید نور شد، كور ظاهر ديده

 هر پس بود، خواهد فايدهبى محسوسات هاىصورت

 فهمیدن راه سر بر كه موانعى از را خود بنده گاه

 گشت، خاضع قلبش و نمود، خالى است قرآنى حقايق

 خلوتى مکان در و ساخت فارغ را دل غیر، از و

 خواهد پرتو او بر قرآنى انوار پرداخت قرآن بقرائت

 . افکند

 علیه صادق امام از الشريعه مصباح شريف كتاب در

 و كند تالوت را قرآن كس هر كه شده يتروا السّالم

 حزنى و نگردد، نرم دلش و نکند خضوع آن مقابل در

 به نیايد پديد دلش در ترسى و نشود پیدا برايش

 زيانى و شمرده خوار را خداوند شأن عظمت تحقیق

 . است شده او متوجه آشکار
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 خاشع، قلبى: دارد نیاز چیز سه به قرآن قارى اين بنابر

 خاشع قلب گاه هر پس خلوت، مکانى و رغ،فا بدنى و

  فرار او از شیطان گشت

  329:   ص أسرارالصالة                         

 : میگويد قرآن میکند،

. الرِّجیمِ الشَّیطانِ مِنَ بَاللّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرآنَ قَرَئْتَ فَإذا

 بخدا كنىمى تالوت قرآن كه آنگاه و: ترجمه98: 16

 . شده رانده شیطان از ببر پناه

 ساخت فارغ غیر به اشتغال اسباب از را خود گاه هر و

 بین در و شودمى آماده قرآن قرائت براى قلبش

 كه نمیگردد او متوجه اىخاطره و فکر قرآن تالوت

 آن فوائد از ورىبهره و قرآن بنور استضائه از را او

 امر، دو اين انجام از پس گاه هر و گرداند، محروم

 از و نمود انتخاب قرآن قرائت براى خلوتى مکان

 میگیرد، انس خدا با او سر و روح گرفت كناره خلق
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 خود صالح بندگان با را خداوند گفتگوى حالوت و

 آنها اشاراتش بدايع و كرامات چگونه كه يابدمى در

 اين از كه آنگاه پس گرداند - مى فانى خود از را

 بر حال اين بر را حالى ديگر، برگرفت جامى مشرب

 نخواهد اختیار را وقتى وقت، اين بر و گزيد، نخواهد

 ترجیح طاعتى و عبادت هر بر را آن بلکه نمود،

 اىواسطه هیچ بدون حال آن در كه زيرا داد خواهد

 گفتگو به او با و پردازدمى بمناجات خدايش با

 چگونه را پروردگارت كتاب كه بنگر پس نشیند،مى

 میخوانى، بر چگونه را واليتت منشور و میکنى، قرائت

 حدود و میبرى، فرمان چگونه را او نواهى و اوامر و

 عزيز كتابى آن كه چرا مینمائى، رعايت چگونه را آن

 از و نگشته، آن گرد باطلى كه است گرانبها بس و

 پس شده فرستاده فرو حمید و حکیم خداوند جانب

 كه بآياتى و نما تالوت كلمه به كلمه و تأنى با را آن
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 اندكى رسیدى كه است وعیدى يا وعده دارنده بر در

 حذر بر و بینديش، آن مواعظ و امثال در و نما، درنگ

  اينکه از باش

  330:   ص أسرارالصالة                         

 ضايع را آن حدود آن، حروف و قواعد رعايت براى

 . السّالم علیه امام كالم پايان. گردانى

 اصول بهمه كلمات اين در السّالم علیه صادق ماما

 داده توجه بديعى و لطیف اشارات با قرائت مراتب

 آن، در تدبر و متکلم، و كالم تعظیم جمله از كه است،

 و تخصیص و تفهم، و فهم موانع از دل ساختن فارغ و

 . میباشد ترقى و تأثر

 تفهم به راجع مطالب از بعضى گذشته هاىبحث در و

 نیز اينجا در دانستى، را نماز حقايق و معانى دريافتن و

 كس آن تا میداريم بیان تفهم و تفکر به راجع مطالبى

 . باشد اىبرنامه و دستور است امر اين پى در كه را
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 كه میگوئیم او، هدايت و پروردگار بکمك امید با پس

 : میخوانى و میکنى تالوت را «واقعه» سوره مثال گاه هر

 الْمُزْنِ مِنَ أَنْزَلْتُمُوهُ انْتُم ءَ. تَشْرَبُونَ الَّذي الماءَ أَيْتُمُفَرَ أَ

 كه آبى اين آيا69 - 68: 56. الْمُنزِلوُنَ نَحْنُ أَمْ

 آورديد فرود ابر از را آن شما آيا بینید؟مى آشامیدمى

 . هستیم آن كننده نازل و آورنده فرود ما يا

 و تشنگى رفع در را آب اهمیت تنها كه میبايست پس

 است روشن كس همه بر كه امورى از آن امثال يا

 چگونه كه نما تأمل مسئله اين در بلکه نکنى، خالصه

 است، او از موجودات و اشیاء همه پیدايش كه میشود

 و میشود دانه غذاى آب، همین چطور كه بینديش و

 حیوان، غذاء نبات آن و آيد،مى در نبات بصورت دانه

 و استخوان از كه انسانى میشود انسان غذاء بعد و

  است، يافته تركیب مو و مخ، و خون و گوشت

 331:   ص أسرارالصالة                         
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 تشکیل را او قواى ديگر و چشم و گوش آن چگونه بعد

 فکر و شعور و حیات و روح چگونه كه بنگر و میدهد،

 ظمتع و عقل حقیقت در سپس آيند،مى پديد عقل و

 در بعد پرداز، بتفکر عقول مراتب در و بینديش، آن

 آور بخاطر را شريفه آيه اين و نما تأمل آب خود مبدأ

 : میفرمايد كه

 بعد االرض يحیى كیف اللّه رحمة آثار إلى فانظر

 زمین چگونه كه بنگر خدا رحمت آثار به50: 30. موتها

 . میگرداند زنده مردنش از پس را

 بینديش رحمان به رحمت قیام و رحمت صفت در بعد

 ذات قیومیت وجوه از ببعضى هااين همه از و

 را نظرت باز و میبرى، پى عالم اين به نسبت باريتعالى

 مورد خارج در كه آنچه با رحمت اتحاد متوجه

 ادامه نظر و بفکر همینطور و بنما گرديده واقع رحمت
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 نصیبت كون عالم اسرار از فراوان اىبهره تا بده

 . گردد

 : میفرمايد كه كردى تالوت را شريفه آيه اين گاه هر و

 خدايى: ترجمه255: 2. القیوم الحى هو اال اله ال اللّه

 بذات قائم و) است پايدار و زنده آنکه نیست اللّه جز

 او غیر كه آنچه هر پايدارى و قوام و بوده خويش

 آنچه بخشنده و اشیاء همه حافظ او و است او از است

 (»«. است بآنها میباشد آنها هستى و بقا مايه كه

 و «قیوم» معناى در نمودى تالوت را آيه اين گاه هر

 لحاظ از قیوم كه ديد خواهى پس بینديش آن اقسام

 سقف، براى ستونها قیومیت يکى: است وجه بچند معنا

  و اعراض، براى اجسام قیومیت ديگر و

  332:   ص أسرارالصالة                         
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 براى علم قیومیت ديگر شعاع، براى نور قیومیت ديگر

 اقدس ذات قیومیت كه بدان و است، علمى صورتهاى

 از بعضى و بوده برتر و واالتر اقسام اين همه از حق

 حق اقدس ذات قیومیت به شد بیان كه وجوهى اين

 . است ديگر بعضى از نزديکتر

 كه دىنمو تالوت را شريفه آيه اين اگر باز و

 : فرمايدمى

 او به ما و16: 50. الوريد حبل من إلیه اقرب نحن و

 بینديش قرب اقسام در گردن، رگ از هستیم نزديکتر

 و نما فکر اشیاء به نسبت حق اقدس ذات معیت در و

 معیت و قیومیت آن از پس كن، تأمل معیت اقسام در

 هست او غیر در كه قربى و معیت و قیومیت هر از را او

 . بدار زهمن

 كه نمودى قرائت را شريفه آيه اين گاه هر و

 : فرمايدمى
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 بِقَدرٍ اال نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا اال ءٍشَی مِنْ انْ وَ

 آنکه مگر نیست چیزى هیچ و: ترجمه21: 15. مَعْلُومٍ

 آن از معلوم اىباندازه جز و است، ما نزد آن خزائن

 . نفرستیم فرو

 «است ما نزد: »فرمايدمى اينکه معناى در اوال پس

 خاصى مکان از عبارت آيا «او نزد» اين كه بینديش

 مکان، آن آيا است، بدور ديگر اشیاء مکان از كه است

 هفتم آسمان از پس مثال عالم اين از خارج محلى در

 بعد و است عوالم همین باطن در يا و دارد، قرار

 «خزائن» هكلم در بعد نیست، آن براى مکانى

 همین نظیر هم انبارها و خزائن اين آيا بینديش،

 و نقره و طال انبار و آب مخزن مثل دنیائى خزائن

 مثل است ديگرى بگونه اينکه يا است، آن امثال

 ساختن ذخیره و درخت هاىريشه در میوه گنجانیدن
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 در معلومات آوردن گرد مثل يا آن، دانه در درخت

  و علوم،

  333:   ص أسرارالصالة                         

 يك هر وجود چگونگى در بعد عقل، عالم در معقوالت

 يك هر آيا. بینديش انبارها و خزاين اين در اشیاء از

 آن در هست عالم اين در كه صورتى بهمین آنها از

 فرو كیفیت در بعد ديگر، بصورتى يا هست، هم خزاين

 اين امثال رد كه گاه هر پس نما تأمل آن فرستادن

 اصول از بابى كه است امید پرداختى، بتفکر مطالب

 زيادى ابواب كه بابى همآن شود، گشوده برويت علم

 . شد خواهد گشوده آن از كون عالم اسرار از

 فکر آمده قرآن در كه خداوند اسماء در گاه هر بعد

 ديگر و قیوم و رحیم، و رحمان، و رب، مثل نمائى،

 در اسماء اين از يك هر آثار رد سپس الهى، اسماء

 قائم عالم اجزاء همه كه ديد خواهى بنگرى عالم اين
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 او رحمانیت و ربوبیت به اگر مثال است، هااين به

 خارج كه میکنى مشاهده را چیزى عالم در آيا بنگرى،

 مطلب اين در دقت با اگر و باشد؟ هااين حیطه از

 راشرش در را او رحمانیت نمائى، تأمل و بنگرى

 همینگونه ديد، خواهى عالم اين همه در و وجودت

 رحمت از عبارت او رحمانیت زيرا را، او ربوبیت

 همه ايجاد و است، ابقاء و ايجاد مساوى كه است عامى

 در كه موجودى هر اين بنابر میگیرد، بر در را اشیاء

 حق، اقدس ذات رحمت از وجودش هست عالم اين

 خارج در و بود، خواهد او برحمت هم بقائش و

 عالم ديگر، بعبارت بود، نخواهد او رحمت جز چیزى

 گاه هر و است، او رحمت سراسر موجوديتش حیث از

 میگوئى باشى داشته توجه موجود با ايجاد نسبت به

 پديده و موجود بین نسبت اگر و است، او فعل عالم

 عالم میگوئى گیرى نظر در آورنده پديد و موجد با را
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 بیش چیز يك خارج، در اين بنابر است، او مفعول

. است حق اقدس ذات رحمت همان آن و نیست

  هنگام در قرآن قارى اينکه ديگر مطلب

  334:   ص أسرارالصالة                         

 هاخطاب از مقصود كه باشد متوجه بايد قرآن قرائت

 نمود تالوت اىآيه گاه هر و است، او كتاب، اين در

 است او كه بداند بايد است نهیى يا و امر بر ملمشت كه

 از يا و شده مأمور امر آن انجام به خدا طرف از كه

 غیر و وعید وعد در همچنین و شده داشته باز كار آن

 نازل امت همه هدايت براى قرآن كه چرا. هااين

 خشنودى و رضوان تابع كه را كس آن هر و گشته

 و سالمت اههاىر به حق اقدس ذات باشد حقتعالى

 از را آنها قرآن بقول و بود خواهد رهنمون صواب

 بصراط و برد، خواهد نور بسوى و خارج تاريکى

 اين قرآن بقول چون كرد، خواهد هدايت مستقیم
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 هدايت و مردمان بینائى و بصیرت مايه و بینشها كتاب

 اين نزول كه حال است، پرهیزگاران براى رحمت و

 میبايست اىخواننده هر پس بوده منظور بدين كتاب

 كتاب اين هاىخطاب مقصود و مخاطب را خود

 . بداند

 آيات، اختالف با انسان كه اينست از عبارت تأثر، اما و

 كه باشد اىآيه با مناسب حالش و كند، تغییر حالش

 نمايد تالوت را عذاب آيات اگر پس میکند تالوت

 آيات گاه هر و بگريد، ترس از و گردد محزون

 هر با خالصه و گردد، شادمان نمايد قرائت را رحمت

 مناسب حالى و بگیرد، بخود را آيه همان رنگ اىآيه

 . شود پیدا برايش آن با

 خداوند كه كند قرائت را آيات اين كه آنگاه پس

 : فرمايدمى
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 او بگیريد31 - 30: 69. صلوه الجحیم ثم فغلوه، خذوه

 كشید، خشدوز بطرف سپس كنید زنجیرش در و را

 گويا كه گردد محزون و خاطر رنجیده چنان آن

  گاه هر و میرد،مى دارد

  335:   ص أسرارالصالة                         

 : میفرمايد خدا كه نمايد تالوت را آيه اين

. جمیعا الذنوب يغفر اللّه ان اللّه رحمة من تقنطوا ال

 همه خداوند كه نگرديد ناامید خدا رحمت از53: 39

 . بیامرزد را گناهان

 خوشحالى از گويا چنانکه گردد مسرور و شادمان

 صفات و اسماء قرائت هنگام در و كند پرواز میخواهد

 او جاللیه صفات و اسماء خصوصا حق، اقدس ذات

 مقابل در و كند كوچك را خود العقاب، شديد مثل

 بآياتى كه هنگامى و نمايد، خضوع او جالله اسماء

 بذات كه ناروائى نسبتهاى كفار قول از كه میرسد
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 و همسر و فرزند داشتن مثل اندداده حق اقدس

 همچون و كند كوتاه را صوتش میدارد بیان شريك

 و انکسار آثار و میشود خجل و شرمسار كه كسى

 گويا كه اىبگونه شود نمايان اشچهره در شکستگى

 . بمیرد كه است نزديك نسبتى چنین خطر از

 چون و شاد، آيد بمیان آن اوصاف و بهشت منا چون و

 و بیمناك شود برده آن عذاب انواع و دوزخ نام

 نامى خدا اولیاء و مقربین از كه آنگاه و گردد، محزون

 آنها مقام بتحصیل را خود عالقه و تمايل آيد بمیان

 و نهاده منت او بر كه بخواهد خدا از و گرداند ظاهر

 از گاه هر و گرداند، وا نصیب را خود نزديکى و قرب

 نمايد استغفار شود برده نامى گناهان و معاصى

 زده سر او از گناه آن كه میترسد گويا كه اىبگونه

 . ديگر مسائل همینطور و باشد،
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 بمقتضاى آيات اين قرائت هنگام كه است آن بهتر و

 بپردازد، گفتگو و بمناجات خود خداى با احوال اين

 دل در آن تأكید باعث لبىمط آوردن زبان بر زيرا

 باين دستیابى قرآن، قرائت از اصلى مقصود و شود،مى

 اگر كه اال و است، روح و نفس و قلب براى احوال

  زبان، به تنها

  336:   ص أسرارالصالة                         

 نه و گرديد نرم قلبش نه ولى نمايد، قرائت را قرآن

 نیك، عمل انجام به اعضايش و جوارح در احوال اين

 شأن السّالم علیه صادق امام فرمايش طبق گذاشت، اثر

 اين شايد و است، شمرده خوار را خداوندى عظیم

 كه فهمید شريفه آيه اين از بتوان را حقیقت

 : فرمايدمى
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: 20. ضَنْکا مَعیشةً لَهُ فَانَّ ذِكْرِى عَنْ اعْرَضَ مَنْ وَ

 روى من ياد و ذكر از كه كس آن: ترجمه124

 . بود خواهد تنگى و سخت زندگى او براى گرداند

 و واعظ، زبان، قرآن، قرائت هنگام كه میبايست پس

 و متعظ اعضاء و جوارح ساير و قلب و مترجم، عقل

 . باشد پندپذير

 و غشوة و توبه از عجیبى حکايتهاى زمینه اين در و

 رسیده، قرآن قرائت هنگام در افراد از بعضى هالكت

 حقیقت كه شده موجب جهنم ترس از تأثر مثال و

 ديده بالعیان را آن او و گشته مکشوف او بر دوزخ

 شده سبب بهشت، از بشارت و شادمانى همچنین است،

 بالعیان را آن و گرديده آشکار او براى آن حقیقت كه

 و ثواب به دارندگان يقین زمره در و نموده مشاهده

 . ديگر ئلمسا طور همین و است، آمده در عقاب
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 حول هیچ قرآن قارى كه اينست از عبارت تبرى، اما

 بديده بخويشتن نگاه از و نبیند، خود براى اىقوه و

 و اعمال هرگز و باشد، حذر بر بینىخوش و رضا

 و نگردد، او پسندى خود و اعجاب موجب كردارش

 مبادا شودمى مقربان و صالحان از ذكرى كه آنگاه

 خداوند كه كند آرزو بلکه بداند، آنها زمره در را خود

 و آورد در آنها زمره در را او خويش عنايت و بفضل

  تالوت اىآيه گاه هر و باشد، آنها لقاء مشتاق

  337:   ص أسرارالصالة                         

 است كاران معصیت تهديد و مذمت در كه كند

 منتظر و آورده بحساب آيه آن مخاطب را خويشتن

 . باشد خويشتن بر عذاب آن وقوع

 علیه المؤمنین امیر موال كه است مطلبى همان اين

 و میدارد بیان پرهیزگاران و متقین وصف در السّالم

 : فرمايدمى
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 و قلوبهم مسامع إلیها اصغوا تخويف بآية مرّوا اذا و

 .آذانهم فی جهنّم زفیر انّ ظنّوا

 در تهديدى و تخويف كه رسند اىبآيه كه آنگاه و

 گويا كه بدانسان میدهند فرا بآن دل گوش هست آن

. است آنها گوشهاى در دوزخ آتش هاىشعله صداى

 اعمال همه در را نفسش و بود چنین حالش اگر و

 به او نزديکى و قرب سبب رويه اين ديد، مقصر

 آن پس. شودمى پروردگارش خشنودى و رضايت

 دببین دور را خود نزديکى و قرب حال در كه كس

 و خائف را او و نموده لطف او بر حق اقدس ذات

 و قرب از باالترى بدرجه بدينوسیله و سازد بیمناك

 دورى و بعد در كه كس آن و يابد،مى دست نزديکى

 همین نمايد تصور باو نزديك را خود خداوند از

 دورتر را او و گشته او فريب سبب خاطر، امنیت

 . سازدمى
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 در مدام قرآن قرائت در هك اينست از عبارت ترقى و

 از را كالم كه بدانجا تا باشد رفتن باال و ترقى حال

 از كه روايتى در چنانکه بشنود حق اقدس ذات خود

 حضرت كه شنیدى داشتیم بیان السّالم علیه صادق امام

 : فرمود

 از را آيه آن كه نمودم تکرار را آيه آن آنقدر

 است تلفمخ قرائت درجات زيرا شنیدم، اشگوينده

 نیز آن ترينپائین و است درجه سه آن ترينپائین كه

 پیشگاه در كه كند تصور چنین قرآن قارى كه اينست

 میکند قرائت او بر را قرآن و ايستاده متعال خداوند

  ذات كه حالى در

  338:   ص أسرارالصالة                         

 صورت ناي در شنود،مى او از و مینگرد باو حق اقدس

 در درخواست و زارى، و تمايل و سؤال، ناخواه خواه

 . شد خواهد پیدا او
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 كه كند مشاهده بقلبش كه اينست اين، از باالتر مرتبه

 مناجات او با كالمش با و گويدمى سخن او با خدا

 و دادن، فرا گوش قرائت، از مرتبه اين كه میکند،

 ببس را رجاء و هیبت، و حیاء، و تعظیم، و فهم،

 . شودمى

 در و ببیند، را متکلم كالم، در كه اينست برتر همه از و

 نظر از را او امر اين و كند، مشاهده را صفات كلمات،

 از غیر كه آنچه بهر و بخود توجه و بقرائت

 مشغول است، قرآن آن متکلم كه پروردگارش

 بود، خواهد او همش تمام و مقصودش تنها و میدارد،

 و گذشت خواهد در هم او حسانا و انعام از حتى

 شهود مقام در مستغرق گويا كه بود خواهد چنان

 علیه صادق امام كه است حالتى چنین از و است،

 : فرمايدمى و میدهد خبر السّالم

 .يبصرون ال لکن و كالمه فی لخلقه اللّه تجلّى لقد اللّه و
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 براى كالمش در حق اقدس ذات كه سوگند بخدا

 . بینندنمى آنان ولى نموده تجلى خلقش

 در قرآن از اىآيه تکرار حال در حضرت آن غشوه و

 بمقربان اختصاص درجه اين و. بود باب همین از نماز

 درجه آن، از ترپائین مرتبه و دارد، الهى درگاه

 و مردم ساير براى ترپائین مرتبه و يمین، اصحاب

 مرتبه و درجه همان در كامل لذت و. است غافالن

 حالى هیچ كه است حالى چنین صاحب و است آخر

 . نمیکند اختیار حال اين بر را

 قرآن من است گفته كه شده نقل حکماء از بعضى از و

  تالوت را

  339:   ص أسرارالصالة                         

 كه آنگاه تا يافتم،نمى آن در حالوتى ولى نمودم،مى

 اللّه صلّى لخدارسو از گويا كه نمودم تالوت اىبگونه

 تالوت و نمودم، تالوت باز و شنوم،مى آله و علیه
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 پس شنوممى جبرئیل از را آن گويا كه آنگاه تا نمودم

 بیش منزل يك رسید خطاب كه بود مرتبه اين از

 از و شنوممى متکلمش از را آن اآلن و است، نمانده

 نمیتوانم ديگر كه گشته نصیبم نعمتى و لذت حال اين

 . گذرم در آن از

 بیان مفصال گذشته در كه بدانگونه تفهم، و تفکر اما و

 نمود را امر دو اين رعايت نماز در نمیتوان داشتیم

 نماز، صورت از گزار نماز كه شودمى موجب زيرا

 خللى نماز بصورت كه اىبگونه بايد لذا و شود، خارج

 . گیرد انجام تفهم و تفکر نشود وارد

 در كه بآنچه اجماال كه نیست مناسبت بى اينجا در

 وارد توحید و قدر، و الکتاب، فاتحة هاىسوره تفسیر

 در غالبا سوره سه اين زيرا باشیم، داشته اىاشاره شده

 استعانت با پس شود،مى قرائت پنجگانه نمازهاى

 علیه صادق امام از:میگوئیم الرحیم الرحمن اللّه بسمبه
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 هر منما غفلت اللّه سمب گفتن از كه شده روايت السّالم

 و باشد مقداربى و كوچك امرى آن پى در كه چند

 ما شیعیان از كس هر: فرمود كه رسیده حضرت آن از

 ناخوشايند امرى به را او خدا كند اللّه بسم گفتن ترك

 محو و ثناء، و شکر بر او توجه موجب تا كند امتحان

 . گردد تقصیرش آثار

 موال محضر در شیعیان از يکى كه آمده اخبار در و

 غفلت اللّه بسم گفتن از نشستن هنگام السّالم علیه على

 باو السّالم علیه امام شکست سرش و افتاد پس نمود

 و ما اخبار در و بود، اللّه بسم ترك بخاطر اين: فرمود

 . است آمده زمینه اين در بسیارى احاديث عامه اخبار

  340:   ص أسرارالصالة                         

 ظاهر هستى وجود «باء» به كه است آمده اخبار در و

 شد، داده تمیز معبود از عابد باء، زير نقطه به و گشت

 : كه است آمده كريم قرآن در و
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 و تر هیچ59: 6. مُبینٍ كِتابٍ فی اال يابِسٍ ال وَ رِطْبٍ ال

  هست قرآن در اينکه مگر نیست خشکى

 كه شده روايت السّالم علیه المؤمنین - امیر از و

 : فرمود

 هر و هست، فاتحه سوره در هست قرآن همه در آنچه

 الرحمن اللّه دربسم هست فاتحه سوره در كه آنچه

 هستالرحیم الرحمن اللّه دربسم آنچه و هستالرحیم

 نقطه در هست باء در كه آنچه و هست، اللّه بسم باء در

 خبر در و تم،هس اللّه بسم باء زير نقطه من و هست باء

 و خداوندى، روشنى و بهاء «باء» كه آمده ديگر

 و توحید و كافى در و است او واالئى و سناء «سین»

 نقل السّالم علیه صادق امام از عیاشى از االخبار، معانى

 و مجد «میم» و او، سناء «سین» و بهاء، «باء» كه شده

 امام از قمى تفسیر صاحب. است باريتعالى بزرگوارى

 رضا امام و السّالم علیه صادق امام و السّالم علیه قربا
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 اعتماد مورد جملگى كه خود اسانید به السّالم علیه

 بجاى ولى نموده، روايت را مطلب همین مثل هستند

 از توحید در و است، آمده خدا ملك خدا، مجد

 . است آمده صورت بهمین ديگرى طريق

 رضا امام از خود باسناد توحید، كتاب صاحب باز و

 اول: فرمود حضرت آن كه نموده روايت السّالم علیه

 آفريد بخلقش كتابت آموزش براى خدا كه چیزى

 پدرش از پدرم: فرمايدمى اينکه تا بود، معجم حروف

 نمود حديث مرا السّالم علیه المؤمنین امیر جدش از

: فرمود ث، - ت - ب - الف درباره حضرت آن كه

 و جلوه و بهجت باء و اوندى،خد نعمتهاى و آالء الف

  «س» فرمود اينکه تا است تعالى حق حضرت شکوه

 341:   ص أسرارالصالة                         

 روز در خدا ملك میم و پروردگار، واالئى و اللّه سناء

 . حديث آخر تا است قیامت
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 در السّالم علیه كاظم موسى امام از كتاب همان در و

 نموده تفسیر خدا بملك را آن كه آمده «میم» تفسیر

 . است

 تفسیر در السّالم علیه المؤمنین امیر از كه روايتى در و

 در السّالم علیه باقر امام از ديگر روايتى و رسیده ابجد

 ملك از كنايه «میم» روايت دو هر در حمد، تفسیر

 . است شده دانسته خداوندى

 اللّه جالله لفظ حروف تفسیر در كه رواياتى باز و

 خداوندى نعمتهاى و آالء از كنايه را الف رسیده،

 نعمت به مقید نعمت، آنها از بعضى در كه است دانسته

 خداوند الزام از كنايه را الم و است، شده واليت

 محمد مخالفین از كنايه را هاء و واليت، به را بندگان

 از كنايه بعضى در و آله و علیه اللّه صلّى محمد آل و

 كه هاويه از كنايه بعضى در و دوزخ، راسه و هول

http://www.i20.ir/


654    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 هااين همه از مراد و اند،دانسته است دوزخ در چاهى

 . است ظاهر چنانکه است يکى

 از خود باسناد او و ثعلبى تفسیر از طبرسى میگويم

 در فرمود كه نموده روايت السّالم علیه رضا حضرت

 ابتدا، يکى است، خدائى صفات از صفت شش «الف»

 هم الف و است، هاآفريده همه ابتدا داوندخ زيرا

 عادل خداوند كه استواء، ديگر است حروف همه ابتدا

 راست ذاتا هم الف و است، ستم و ظلم از بدور و

 هم الف و است فرد هم خدا كه انفراد، ديگر میباشد،

 خدا ولى شوندمى متصل بخدا خلق اينکه ديگر فرد،

 او و هستند او مندنیاز جملگى و نمیگردد، متصل بخلق

 متصل الف و است چنین هم، الف است، آنها از نیازبى

  بلکه شودنمى حرفى بهیچ

  342:   ص أسرارالصالة                         
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 حروف بقیه از جداى او و شوندمى متصل باو حروف

 متصل باو بندگان كه است چنین هم خداوند و است،

 و است، جدا خلقش از صفات جمع در او و شوند،مى

 سبب هم پروردگار و شده، گرفته الفت از الف معناى

 اين مثل هم الدقايق كنز كتاب در است خلق الفت

 . است آمده روايت

 در كه رواياتى و احاديث ديگر و اخبار اين از میگويم

 در هم حروف كه شودمى دانسته رسیده زمینه اين

 آن ترتیب و دارد عالمى خود براى عوالم، ساير قبال

 كه چنانست الف و است، عوالم ديگر ترتیب با مطابق

 مخلوق بر باء و دارد الوجود واجب بر داللت گويا

 ما پیامبر نور كه اول نور و اول عقل همان كه اول،

 آن از لذا و میکند داللت باشد آله و علیه اللّه صلّى

 بمعناى بهاء زيرا است، گرديده «اللّه بهاء» به تعبیر

 ظهور از عبارت اول مخلوق و است، جمال و نحس
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 دقت بهاء معناى در اگر بلکه است، پروردگار جمال

 وقار و هیبت با نور از عبارت آن كه بینیممى كنیم

 و جالل، و جمال با مساوى حقیقت، اين كه است،

 كه است، «سین» مرتبه دوم، مرتبه و است، آنها جامع

 بمعناى لغت در سناء و است، شده تفسیر «اللّه سناء» به

 و رفعت بمعناى و جهدمى كه است برقى روشنى

 سوم، دارد، كلى نفس مرتبه بر داللت و است، واالئى

 كند،مى حکايت امکان دائره از كه است «میم» مرتبه

 تا سه عوالم اين بنابر است، شده «ملك» به تفسیر و

 شهادت، و ملك عالم و نفس، عالم و عقل، عالم است

 : بگو خواستى اگر

 بود مطالبى اين. ناسوت و ملکوت و جبروت، عالم

 . اللّه بسم حروف به راجع

 اللّه شريفه كلمه معناى در
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 يکى است، آمده اللّه بسم كلمات تفسیر در آنچه اما و

  است روايتى

  343:   ص أسرارالصالة                         

 در مردى كه السّالم علیه المؤمنین امیر از توحید در

 المؤمنین امیر اى گفت و ايستاد حضرت آن خدمت

 امام ده، خبر الرحیم الرحمن اللّه بسم معناى از مرا

 : فرمود السّالم علیه

 او غیر كه است، خداوند اسماء از اسم ترينعظیم اللّه

 و مخلوق هیچ و نهد، خود بر را اسم اين نمیتواند

 تفسیر گفت مرد نامید، بآن، نمیتوان را اىآفريده

 در كه كسى آن يعنى اللّه: فرمود چیست؟ «اللّه»

 او سوى رو مخلوقى هر حوائج و گرفتاريها هنگام

 هر و قطع، جا همه از انسان امید كه آنگاه و میکند

 و میکند توجه باو بیندمى ثمربى او سواى را سببى

 ديگر روايتى در و. نمايدمى دراز او بسوى نیاز دست
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 اللّه كه فرمايدمى رسیده السّالم علیه حضرت آن از كه

 او سوى رو و حیران، او در خلق كه معبودى يعنى

 درك بديدگان اينکه از حق اقدس ذات و دارند،

 . میباشد محجوب آيد وهم به اينکه از و مستور شود،

: میگويد روايت اين نقل از پس توحید كتاب صاحب

 اللّه، فرمود كه هشد روايت السّالم علیه باقر امام از

 حیران او ماهیت درك از خلق كه معبودى آن يعنى

 او چگونگى و بکیفیت احاطة از و سرگشته، و

 . هستند سرگردان

 كم به و شود حیران چیزى در كسى گاه هر عرب، و

 . الرجل اله میگويد نبرد پى آن كیف و

 چیزى يا بکسى بیم و ترس حال در انسان گاه هر و

 لغت در «اله» و. الرجل له و: میگويد عرب جويد پناه

 و پوشیده خلق حواس از كه است موجودى بمعناى

 . است مستور
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 الرحیم الرحمن: تفسیر اما و

  رحمن، كه آمده توحید كتاب در

  344:   ص أسرارالصالة                         

 رحم ما بر ما رزق داشتن ارزانى با كه كسى آن يعنى

 آخرتمان، و دنیا و اديان در آنکه يعنى رحیم و میکند،

 سبك ما بر را دين و دهد قرار رحم مورد را ما

 از را ما باينکه و نمود، آسان را آن و گردانید

 . كرد رحم ما بر نموده جدا دشمنانش

: كه آمده است اعتماد مورد كه ديگر روايتى در و

 در و بخصوص، بمؤمنین رحیم و خلق، بهمه رحمن

 راوى كه آمده حديثى ضمن در توحید كتاب

 گفتم عالم، بهمه فرمود «الرحمن» گفتم گويدمى

 ديگرى روايت در و. بمؤمنین تنها: فرمود «الرحیم»

 را آفريدگان روزى كه مهربانى بخداوند رحمان،
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 او اطاعت از آنها چه گر میدارد ارزانى آنها بر پیوسته

 . است شده تفسیر زنند، باز سر

 السّالم علیه مريم بن عیسى از بیانال مجمع صاحب و

 : فرمود كه نموده نقل

 الرحیم، و دنیا، در بخشنده و رحمان يعنى الرحمن

 . آخرت در بخشنده يعنى

 : كه است آمده سجاديه صحیفه دعاهاى از يکى در و

 .رحیمهما و اآلخرة و الدنیا رحمان يا

 رحمان كه شده روايت السّالم علیه صادق امام از و

 عام اسمى رحیم و عام، صفت براى است خاص اسم

 . خاص صفتى براى است

 مهربانى و عطوفت بمعناى رحمت، اصل گويممى

 پديد حالت سه هاانسان ما براى صفت اين و است،

 كه كس آن حال مشاهده از دل رقت اول میآورد،
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 دلسوزى و شفقت سپس گیرد،مى قرار رحم مورد

 اين مقتضاى كه چهآن انجام آن از پس و باو، نسبت

 انعام، و احسان از است او به نسبت مهربانى و دلسوزى

 «رحم» لفظ كه حالتى آن كه میرسد بنظر چنین و

 حالت و است، دوم حالت همان شده وضع آن براى

  مبادى از اول

  345:   ص أسرارالصالة                         

 را اين اگر و باشدمى آن نتايج از سوم حالت و

 الزم خداوند، بر صفت اين اطالق در ديگر پذيرفتیم،

 بگوئیم و شده قائل پوشى، چشم و تجوز به كه نیست

 براى صفت اين نتیجه و غايت اثبات تنها آن از مقصود

 كه اندپنداشته چنین كسانیکه چنانکه است، خداوند

 از و است، صفت اين حقیقت جزء دلى نرم و رقت

 ذات به را حالت تغییر اين كه نمیتوانستند چون طرفى

 بگويند كه اندشده اين بر بدهند، نسبت حق اقدس
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 مجاز باب از خداوند بر رحیم و رحمان لفظ اطالق

 هدف و غايت تنها بخداوند صفت اين نسبت از و بوده

 اطالق گفتیم ما كه آنچه بنابر ولى است، منظور آن

 و صفت اين حقیقت الغاء باب از خداوند، بر «رحیم»

 رحمت براى بلکه نیست، آن نتیجه و غايت اعتبار

 مبادى خداوندى، افعال ساير چون هم پروردگار

 اين و است تحقق از نیازبى كه است اىوجوديه

 اين، بنابر است، الفاظ اين معانى حقیقت همان

 آن باعتبار كه است معنائى همان رحمت، حقیقت

 قرار پروردگار عطوفت و رحم مورد ممکنات همه

 از كه است رحیم اسم حقیقت همان آن، و میگیرند،

 باشد،مى الجالل ذو حضرت عینیه مخلوقه اسماء

 شده روايت آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از چنانکه

 : فرمود كه
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 آنها از يکى كه است رحمت صد را حق اقدس ذات

 نمود، تقسیم خلق بین را آن و نموده نازل بزمین را

 دنیا اين در عطوفت و مهربانى و محبت چه هر پس

 قسمت نه و نود و است، قسمت يك همان از است

 به نسبت قیامت در تا نگهداشت، خود براى را ديگر

 بر رحمان اطالق اين بنابر دارد، مبذول بندگانش

 و او، رحمانیه رحمت آفرينش باعتبار متعال خداوند

 حق اقدس ذات به رحمت، قیام باعتبار رحیم، اطالق

 رحمت پس حلول، قیام نه صدور، قیام همآن ،است

  منبسط وجود افاضه از عبارت رحمانیتش

  346:   ص أسرارالصالة                         

 و او، رحمانیت همان او ايجاد و مخلوقات، جمیع بر

 رحمت و است، او رحمت يافته هستى و وجود آنچه

 و هدايت افاضه از عبارت حق اقدس ذات رحیمیه

 پاداش اعطاء و دنیا در مؤمنش بندگان به نسبت كمال
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 حق رحمانیت اين، بنابر است، آخرت در بآنها ثواب و

 عامى مسئله شودمى شامل را ايجاد مسئله كه تعالى

 رحیمیت ولى گیرد،مى بر در را بد و نیك كه است

 و دارد، بمؤمنین اختصاص باشدمى او هدايت كه او

 داللت عام مطلقه رحمت بر اينکه جهت از رحمان

 جمله از و شود،نمى اطالق مخلوقات رحمت بر میکند

 رحمت ولى است، تعالى حق حضرت خصائص

 اطالق است، مقید و اختصاصى اينکه جهت از رحیمیه

 است مخلوقات بین كه عطوفتى و رحمت بر آن

 كه جهت اين از بعالم كه كس آن پس ندارد، مانعى

 گويا بنگرد، است عالىت حق حضرت بايجاد آن قیام

 خداوند جز خارج در و نموده نظر او رحمانیت به

 اگر و ديد، نخواهد ديگرى چیز رحمتش و رحمان،

 حق اقدس ذات ناحیه از آن ايجاد باعتبار بعالم كه
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 و رحمان خداوند جز گويا كه است چنین بنگرد

 . ديد نخواهد ديگرى چیز بخشنده

 موارد، بعضى در هك اينست مانده باقى كه اىمسئله

 در باز و شود،مى اضافه بآخرت رحیم و بدنیا، رحمان

 بآخرت هم و دنیا به هم دو هر كه میخوانیم دعاء

 : میفرمايد السّالم علیه معصوم و شده اضافه

 . رحیمهما و اآلخرة و الدنیا رحمان يا

 رحمانیه رحمت كه است حقیقت باين اشاره اول، اما

 كه است اىمطلقه حمتر از عبارت پروردگار،

 خاص او رحیمیه رحمت و ندارد بمؤمنین اختصاص

  در دومى و دنیا، در اولى ظهور چون و است، مؤمنان

  347:   ص أسرارالصالة                         

 او رحیمیت و دنیا، به او رحمانیت است، آخرت

 دو هر كه دوم صورت اما است، شده اضافه بآخرت
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 باين اشاره دنیا، به هم و شده اضافه بآخرت هم

 سرا دو هر در رحمتها اين دو هر كه است حقیقت

 وجوه جمیع از كفار كه نیست چنین و دارد، وجود

 آنها دعوت زيرا باشند، شده محروم او رحیمیه رحمت

 آسمانى كتب فرستادن فرو و انبیاء، بعثت و ايمان به

 وا رحیمیه رحمت از آنها بهره آنها، هدايت براى

 آن از را خويشتن خود اختیار سوء بخاطر آنها و است،

 . اندنموده ضايع را آن و ساخته محروم

 چه هر كه كند ادعا كسى اگر اينکه ديگر مطلب

 آن و رحیم و رحمان آن از همه است رحمت

 است، گفته صحیح سخنى است بخشايشگر و بخشنده

 اين در مهربانى و عطوفت و رحمت از كه آنچه زيرا

 رحمت پرتو از شعاعى حقیقت در شودمى ديده المع

 ذات به آن نسبت و است، او آثار از اثرى و تعالى حق

 و تردرست ديگر كس بهر نسبتش از حق اقدس
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 او بغیر عطوفتى و رحمت اگر و بود، خواهد ترصادق

 است چنان و بود خواهد تأويل باب از شد داده نسبت

 رساندن در شیشه وساطت بمجرد را چراغ نور ما كه

 غیر به رحمت نسبت بلکه بدهیم، نسبت شیشه به آن،

 نور به افشانى پرتو و اشراق دادن نسبت چون هم خدا

 نسبت چون هم تعالى بحق آن نسبت و خورشید،

 . است خورشید بخود اشراق

 در خبیث ابلیس كه شودمى گاه اينکه ديگر مطلب

 و نجهار و دردها باينکه میکند شك ايجاد مؤمن دل

 بخصوص است عالم اين در كه ناگواريهائى و احتیاج

 و رحمت كمال با پروردگار، اولیاء و بمؤمنین نسبت

 در مؤمن اگر و دارد، منافات حق حضرت قدرت

  اين كه بگويد پاسخ

  348:   ص أسرارالصالة                         

http://www.i20.ir/


668    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 مؤمن براى كه خیرى عواقب به نسبت بديها، و شرور

 آيا كه گويدمى او نیست، رحمت جز چیزى دارد

 اين بدون را خیرات همین كه نیست قادر خداوند

 مسکین آن كه است اينجا برساند؟ باو ناگواريها و رنج

 باين جواب در اآلن كه آنچه و. ماندمى در جواب از

 از كه همانگونه كه اينست گذشت بخاطرم سؤال

 : فرمايدمى كه متعال خداى كالم

 بِقَدَرٍ اال نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا اال ءٍشَی مِنْ انْ وَ

 خزائنش اينکه مگر نیست چیزى هیچ و21: 15. مَعْلُومٍ

. نفرستیم فرو آن از معلوم باندازه جز ما و است، ما نزد

 هم فیض، افاضه در حق اقدس ذات شودمى فهمیده

 بصفت را صفات ساير كیفى، نظر از هم و كمى نظر از

 مستثناى هم او رحمت و قدرت و نموده مقید حکمت

 هیچ و آفرينش، هیچ حکیم، براى و نیست امر اين از
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 منافى كه عطوفتى و رحم و بخشش و جود هیچ و كار،

 . بود نخواهد باشد او حکمت با

 اينست رحمان صفت از بنده بهره اينکه ديگر مطلب

 اىاندازهب اينکه مگر نگذارد وا را مستمندى هیچ كه

 در و كند، طرف بر را نیازش دارد توان در كه

 رفع در را خود ديد فقیرى اگر خود شهر و همسايگى

 آبرو يا و بمال نیازمنديش رفع در و ببیند، متعهد او نیاز

 همه از اگر و كند كوشش ديگران، نزد شفاعت يا و

 از و كند، كمك را او دعاء با بود عاجز هااين

 ضرر در را خود و باشد غمگین او یاجاحت و نیازمندى

 رحمت از او بهره اما. بداند سهیم او حاجت يا و

 ترحم او غافل ببندگان باينستکه پروردگار رحیمیه

 گردانیده باز خبرىبى و غفلت راه از را آنان و كند،

 و قهر با نه - لطف و مهربانى و ارشاد و موعظه با و
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 بديده کارانگناه به و نمايد، دعوت بخدا - غضب

  گناهى هر و سرزنش، چشم به نه بنگرد رحمت

  349:   ص رارالصالة                        

 آن او خود گويا كه باشد چنین زد سر كسى از كه

 دارد امکان برايش كه حدى تا و شده، مرتکب را گناه

 با و نمايد، كوشش و سعى آن بردن بین از و ازاله در

 غضب و سخط معرض از را گناهکاران عمل، اين

 حق، رحمت جوار از دورى از و سازد، دور پروردگار

 . دهد نجات را آنها او بعذاب شدن گرفتار و

 در انسان كه اينست است مهم آنچه اينکه ديگر مطلب

 بدان و بشناسد، را الرحیم، الرحمن اللّه بسم خارج،

 همه در حق اقدس بذات استغاثه در و باشد عارف

 شخصیه، جزئیه معرفت باشد، داشته توجه بآن امور

 و خدا، از جهتى است، جهت دو چیزى هر براى زيرا

 اقدس ذات كه است آن اللهى اسم جهت همان آن
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 جهتى و است، آورده پديد را ءشى آن آن، با حق

 به استعانت حقیقت و چیز، آن خود نفس جهت ديگر

 را جهت اين خارج در انسان كه اينست «اللّه اسم»

 بذات آن با و باشد داشته معرفت بدان و بشناسد

 . نمايد او سوى رو و كند توجه حق اقدس

 بعضى براى كه باشکالى كه نیست مناسبتبى اينجا در

 ابتداى در را اللّه بسم قرائت و شده پیدا علم اهل از

 بقصد را آن قرائت يا آن، تعیین بدون اىسوره هر

 جايز نموده ئتقرا كه سوره آن از غیر اى،سوره

 چون كه گويندمى هااين گوئیم جواب اندندانسته

 هست، سوره آن از اىآيه اىسوره هر در اللّه بسم

 سوره اللّه بسم از غیر اىسوره هر در اللّه بسم اين بنابر

 سوره بجز كه شده ثابت چون بود، خواهد ديگر

 تعین و گشته نازل اللّه بسم اىسوره هر اول در برائت،

 حکايت بقصد كه بود خواهد آنگاه الفاظ اين قرآنیت
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 آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا بر جبرئیل كه آنچه

  نموده قرائت

  350:   ص أسرارالصالة                         

 باشد، قصد اين از بغیر اگر كه اال و گیرد، انجام

 الزمه اين بنابر و بود، نخواهد آن براى حقیقتى

 كه قصدى همان آنها از كه اينست اتآي قرآنیت

 و گردد، منظور داشته، آنها قرائت هنگام در جبرئیل

 الرحمن اللّه بسمقرائت هنگام در جبرئیل كه آنچه

 بسم حقیقت نموده، قرائت الکتاب فاتحة سورهالرحیم

 هر اللّه بسم اين بنابر است، بوده سوره اين اللّه

 بقصد مگر باشد ورهس آن از اىآيه تواندنمى اىسوره

 در قرآن قارى كه گاه هر و سوره، همان اللّه بسم

 مشخص خود نیت و قصد در اللّه بسم قرائت هنگام

 آن از اىآيه است سوره اين اللّه بسم اين كه نکند
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 اين در گفت توانمى بلکه بود، نخواهد سوره

 . نیست قرآن از اىآيه اللّه، بسم صورت،

 حقايقى كال قرآن، براى كه تاينس هااين همه جواب

 است، مخصوصى تأثیرات را آن و هست عوالم اين در

 قرائت جبرئیل را آن آيات اينکه بمجرد آن حقیقت و

 قرآن بماهیت ربطى مطلب اين بلکه نیست، نموده

 اول در كه نیست بیش آيه يك نیز اللّه بسم و ندارد،

 لّهال بسم كه مطلب اين و است، شده نازل اىسوره هر

 حقیقت در اختالف باعث گشته نازل اىسوره هر با

 همان مثال الکتاب فاتحة سوره اللّه بسم و شود،نمى آن

 در كه نیست الزم و است، اخالص سوره اللّه بسم

 سوره همان مخصوص اللّه بسم اىسوره هر قرائت

 سوره قرائت هنگام در بود واجب كه اال و شود، قصد

 انزال اول مرتبه آيا كه شود ینمع نیز الکتاب - فاتحة

 سوره اين چون دوم، مرتبه يا است مقصود سوره اين
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 قرائت هنگام در اگر اين بنابر. است گشته نازل بار دو

 اگر يا باشد، نداشته خاصى سوره قرائت قصد اللّه، بسم

 گفت اللّه بسم قصد اين با و نمود اىسوره قرائت قصد

 نخواهد کالىاش نمود قرائت ديگرى سوره سپس

  قصدى اختالف مثل اختالف اين و داشت،

 351:   ص أسرارالصالة                         

 . است ماهیات تعین از خارج كه است

 است افضل مسجد در نماز كه كرديم فرض اگر مثال

 مسجد در اينکه از نماز هنگام در گزار نماز فرد ولى

 را خود و گشت مشتبه او بر امر اينکه يا شد غافل است

 گذارد نماز حال اين با و پنداشت مسجد غیر در

 بوده، مسجد در اينکه در و نمیرسد بنمازش ضررى

 خواندن قصد با كه ثوابى به بلى بود، نخواهد اشکالى

 بلکه يافت، نخواهد دست بود او براى مسجد، در نماز

 نیت باب در مسئله آيدمى بر روايات و اخبار از آنچه
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 از كسى اگر اينکه مثل است، وسیعتر گفتیم ما آنچه از

 روزه نیت با و بود، خبربى رسیده فرا رمضان ماه اينکه

 ماه روزه به هايشروزه گرفت، روزه رمضان ماه غیر

 . شد خواهد حساب رمضان

 «اسم» كلمه معناى در

 تفسیر درباره سخنى كه است مناسب بحث اين از پس

 : داريم بیان اسم

 است نشانه و عالمت بمعناى كه «سمة» هب اسم تفسیر

 حدوث زمینه در كه اخبارى و است، معروف اخبار در

 در كه رواياتى و تواتر بحد رسیده پروردگار اسماء

 است حق اقدس ذات براى كه اىعینیه اسماء اثبات

 اين در زيادى روايات همچنین است، بسیار شده وارد

 اسماء مالسّال علیهم معصومین بیت اهل كه باب

 روايات اين از و شده، وارد هستند خداوندى حسناى

 اين در خداوند افعال همه كه شودمى استفاده چنین
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 هااين غیر و حفظ و رزق، و خلق، و ابداع، از عالم،

 اقدس ذات و است، خداوندى اسماء قضیه همه و همه

 ديگر بعضى آفرينش واسطه را مخلوقات از بعضى حق

 . است دانسته خود اسم را واسطه آن و نموده

 بدست حقیقت اين ادعیه از بعضى مضامین از چنانکه

  دعاها در ما و آيدمى

  352:   ص أسرارالصالة                         

 : میخوانیم

 الذي باسمك و البحر به خلقت الذي باسمك اسئلك

 .الجبال به خلقت

 ى،آفريد آن با را دريا كه اسمت بآن میخواهم تو از

 . آوردى پديد را كوهها آن با كه اسمت بآن و

 بعضى مرتبه كه است مراتبى پروردگار اسماء براى و

 او اسماء اعظم و است، ديگر بعضى مرتبه از باالتر
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 اقدس ذات بین واسطه كه است اول مخلوق همان

 و اخبار از بعضى كمك با كه است او غیر بین و حق

 ابن محمد ما یامبرپ نور با اول مخلوق اين روايات،

 در كه حضرت آن آل و آله و علیه اللّه صلّى اللّه عبد

 . دارد انطباق هستند متحد او با نورانیت اين

 اثبات در كه رواياتى از بعضى كه نیست مناسبتبى و

 : داريم بیان رسیده مطلب اين

 حضرت از كه شده روايت توحید كتاب در جمله از

 حضرت شد، سؤال «اللّه بسم» تفسیر از السّالم علیه رضا

 : فرمود

 خود يعنى «اللّه بسم: »گويدمى كه كسى سخن معناى

 عبادت كه خداوند هاىنشانه از عالمتى و نشانه به را

 گفتم گويدمى راوى نمودم، گذارى عالمت باشد او

 . عالمت و نشانه يعنى: فرمود حضرت چیست؟ «سمة»
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 سازد ققمح را تسمیة حقیقت كه كس آن گويممى

 است، يافته دست تعالى حق عبوديت بمقام واقع در

 پروردگارى و ربوبیت آن جوهره و كنه كه عبوديتى

 زيرا است، آن مظهر و ربوبیت نشانه آن و است،

 و سؤال و قابلیت، و تبعیت، و است فناء عبوديت،

  اعتصام، و التجاء،

  353:   ص أسرارالصالة                         

 و اعطاء و بخشش، و جود، و، است كمال وبیترب و

 زمینه و دومى، مظهر اولى و تأثیر، و امداد، و ايجاد،

 را نفسش كه كس آن اين بنابر است، آن بروز و ظهور

 باشد فناء و فقر جهات همان كه بندگى هاىنشانه به

 ربوبیت تأثیر از كه آنچه به حقیقت در بزند عالمت

 . ستا يافته دست نموده اراده

 عالمت خود نفسانى هاىنشانه با را خود كه كسى و

 باشد قائل قدرتى و قوه و حول خود براى يعنى بزند
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 بین حجاب او نفس و گشته، خود حجاب خود ببیند، و

 براى اينکه مطلب بیان است، شده پروردگارش و او

 آن براى كه است تركیبى زوجى موجود، ممکن هر

 هر خاص وجود براى نىيع است، ماهیتى و وجود نیز

 كه پروردگارش از جهتى است، جهت دو ممکنى

 حق حضرت ناحیه از او پیدايش و ايجاد جهت همان

 و انانیت همان كه او خود نفس از جهتى و باشد،

 ناحیه از او پیدايش جهت از اگر كه است، او ماهیت

 عدم و فناء دوم جهت اين كنیم نظر قطع حق حضرت

 باين اگر دهدمى انجام كارى هك كسى و بود، خواهد

 فقر جز او خود جهت از كه باشد داشته توجه حقیقت

 همه و همه اشقوه و حول و نیست، ديگرى چیز نیاز و

 در میباشد را او تعالى حق حضرت ايجاد جهت از

 كه خداوندى هاىنشانه از اىنشانه به را خود حقیقت

 موده،ن گذارى عالمت باشد او خود فناء و فقر همان
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 است، خدائى هاىنشانه از اىنشانه امر، همین و

 فقر بلکه فانى، و فقیر را خود او گاه هر ديگر، بعبارت

 پى در كه بآنچه دستیابى و تحصیل در ببیند، فناء و

 . داشت خواهد توجه او اسماء و بخدا است آن

 صادق امام از توحید، و كافى، كتاب در ديگر روايت

  ترواي السّالم علیه

  354:   ص أسرارالصالة                         

 اسمى حق اقدس ذات: فرمود حضرت آن كه شده

 شود، گرفته بکار صوتى اينکه بدون حروف با بیافريد

 شخص با و آيد در گفتن و نطق به اينکه بدون لفظ با و

 كه تشبیهى با و باشد داشته جسمى و جسد اينکه بدون

 و ابعاد و نشده رنگ كه رنگى با و نیايد، در وصف به

 توهم هر حس از و نیست، آن براى حدى و اطراف

 را او چیزى اينکه بدون پنهان و بدور اىكننده

 تمامى و تام كلمه را اسم آن پس باشد، داشته پوشیده
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 اجزاء از هیچیك كه بود جزء چهار شامل كه گردانید

 طربخا را اسماء آن از اسم سه نبود ديگرى از قبل آن

 و مخفى را يکى و گردانید ظاهر بآنها خلق نیاز

 غیر از كه است اسمى همان آن و داشت، پوشیده

 اين پس است، خداوندى علم خزانه در و پوشیده

 آن است ظاهر آنکه و شدند آشکار كه هايىاسم

 از يك هر براى حق اقدس ذات و است، تعالى «اللّه»

 جمعا هك نمود رام و مسخر ركن چهار نامها اين

 كه اسم سى ركنى هر براى بعد شودمى ركن دوازده

 آن كه بیافريد است آنها از بیکى منسوب فعلى هر

 القدوس، الملك، الرحیم، الرحمن،: از عبارتند اسماء

 و سنه تأخذه ال القیوم، الحى، المصور، البارء، الخالق،

 العزيز، الحکیم، البصیر، السمیع، الخبیر، العلیم، نوم، ال

 السّالم، القادر، المقدر، العظیم، العلى، المتکبر، لجبار،ا

 الرفیع، البديع، المنشئ، البارى، المهیمن، المؤمن،
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 الباعث، الممیت، المحیى، الرزاق، الکريم، الجلیل،

 . الوارث

 اسم، شصت و سیصد تا خداوند حسناى اسماء ديگر و

 نامهاى آن و گانه،سه اسماء بآن منسوب اسماء اين كه

 اسم يك آن و هستند، هااين اركان بمنزله گانهسه

 اين و است محجوب و پوشیده اسم سه اين به مکنون

 : فرمايدمى كه است خداوند سخن همان

  355:   ص أسرارالصالة                         

 االسماء فله تدعوا ما ايّا الرّحمن ادعوا او اللّه ادعوا قل

 رحمن بخوانید يا را اللّه نیدبخوا بگو110: 17. الحسنى

 نامهاى است او براى پس بخوانید كه را كدام هر را،

 . نیکو

 عینى اسم اين از مراد گفت بتوان شايد گويممى

 كه بود مخلوقى اولین كه میباشد محمد نور همان

 و مخزون جزء از مراد و آورد پديد را آن خداوند
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 ءجز سه از مقصود و آن، الهیت جهت آن مکنون

 روح عالم يکى كه باشد آن ثالثه عوالم آن ظاهرى

 و گرديده مقید بصورت كه مثال عالم ديگر و مجرد،

 مراد و است، صورت و بماده مقید كه جسم عالم سوم

 كه باشند معروف ملك چهار همان چهارگانه اركان از

 عزرائیل و جبرائیل، و میکائیل، و اسرافیل، از عبارتند

 مخلوقات روزى و علم و رگم و بزندگى موكل كه

 و مرگ خود اربعة اركان از مراد اينکه يا هستند،

 شصت و سیصد از مقصود و باشد، رزق و علم و زندگى

 است، گانهدوازده اركان بآن منسوب فعل كه اسمى

 چهار آن وساطت به حق اقدس ذات افاضات همان

 عالم در كه چه هر مثال باشد، گانهسه عوالم در ملك

 آن باشد آنها رزق و روزى از اجسام و مثال و ارواح

 بوساطت رزق باسم حق اقدس ذات كه است همان

 اين در كه آنچه همچنین است، نموده افاضه میکائیل
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 كه است همان آن شود، يافت هدايت و علم از عوالم

 و است، نموده افاضه علم باسم جبرئیل بوساطت

 گانهسه عوالم اين در كه تأثیراتى جمله طور همین

 كه اىمالئکه اين بوساطت و حق، اقدس ذات بايجاد

 اندشده گمارده علم و رزق و میراندن و نمودن بزنده

 از نوع شصت و سیصد آنها مجموعه و شود،مى واقع

 ممکن و است، شده نامیده عینیه باسماء است، مؤثرات

  اصناف انواع، اين از يك هر تحت كه است

  356:   ص أسرارالصالة                         

 از جملگى و باشد داشته قرار شمارىبى افراد و زياد

 گفته كه است خاطر بهمین و آيند بحساب اسماء عالم

 بناچار و است، شمارش قابل غیر اللّه اسماء شده

 و بآن، محیط و ديگر بعضى فوق بعضى كه میبايست

 . باشد ديگر بعضى عرض در بعضى
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 و احد واحد همان او دارد احاطه هااين بهمه آنکه و

 السّالم علیه موال مقصود شايد و است، حق اقدس ذات

 : فرمايدمى كه سخن آن از

 ءبشی منها ءشی كلّ و رقیب، و حافظ منها ءشی لکلّ

 .الصّمد االحد الواحد منها احاط بما المحیط و محیط

 . باشد مطلب همین

 صادق امام از خود باسناد كافى شريف كتاب صاحب

 اين تفسیر در حضرت آن كه نموده روايت السّالم علیه

 : فرمايدمى كه شريفه آيه

 براى و180: 7. بها فادعوه الحسنى االسماء للّه و

 هااسم بآن را او پس نیکوئى هاىاسم خداست

 . بخوانید

 : است فرموده

 .الحسنى االسماء اللّه و نحن
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 . یمهست ما نیکو هاىاسم آن بخدا سوگند

 اللّه صلّى رسولخدا: گويدمى وافى كتاب صاحب باز و

 : فرمود آله و علیه

 .نورى اللّه خلق ما اول

 : كه رسیده ديگر روايت در و

 .روحى اللّه خلق ما اول

 حضرت، آن از رمضان ماه دعاهاى از بعضى در و

 بزرگوار آن اين بنابر است، شده ياد اقرب، بحجاب

 ساير و الوجود واجب بین واسطه و ممکن، طرف

  و باريتعالى، بحضرت متصل كه است ممکنات

  357:   ص أسرارالصالة                         

 كسى اگر اين بنابر است، او ناحیه از شده امداد

 و كدورتها جمیع از را خود فکر و نفس توانست

 و خیاالت انواع و گرداند پاك معاصى هاىتاريکى
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 از و نمايد دور خود از شده ضعار او بر كه اوصافى

 ساير و گیرد بر را هاپرده اين خود روح وجه

 صلوات آنها نور كه تواندمى زند، بکنارى را هاحجاب

 روحش معرفت، اين با و بشناسد، را اجمعین علیهم اللّه

 كمك آنها نورانیت از و كند متصل آنها رواح با را

 و ربمق شیعیان از كه است صورت اين در بگیرد،

 - بود خواهد آنان اولیاء زمره در و آنها، نزديك

 مؤمن اولیاء جمیع و ما نصیب را مقامى چنین خداوند

 معرفت از مقصود كه دارد احتمال و - گرداند خود

 اگر پس داشتیم، بیان ما كه باشد همین اعظم، اسم

 در و نمود، پیدا معرفت حقیقت باين اولیاء از ولیى

 نمود، توجه بخدا معرفتى چنین با خود دعاهاى

 خواهد اشبخواسته را او و قبول، را دعايش خداوند

 . رسانید

 اللّه بسم به راجع مطالبى بیان در
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 بسم مورد در كه مطالبى بعضى كه است الزم اينجا در

 . شود تمام بدان مقصود تا شود بیان رسیده اللّه

 نآ كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از كافى در

 نازل آسمان از كه كتابى هر اول: فرمود حضرت

 گاه هر و است، بوده.الرحیم الرحمن اللّه گشته،بسم

 ننمودى استعاذه اينکه از پس نمودى قرائت را آن

 نمودى قرائت را آن گاه هر و باش، نداشته باكى

 خواهد تو سپر و حافظ است زمین و آسمان بین آنچه

 . شد

 روايت السّالم علیه صادق امام از قمى تفسیر صاحب و

 الرحمن اللّه بسم:فرمود حضرت آن كه نموده

 بلند میبايست كه است سخنى سزاوارترينالرحیم

 درباره خداوند كه است اىآيه همان اين و شود گفته

  آن

  358:   ص أسرارالصالة                         
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 : است فرموده

 ادْبارِهِمْ عَلى وَلِّوا وَحْدَهُ الْقُرآنِ فِى رَبَّكَ ذَكَرْتَ اذا وَ

 (. 46 - اسراء)46: 17. نُفُورا

 بیکتائى را خدايت قرآن اين در كه آنگاه و: ترجمه

 . بگريزند آن از و نموده پشت آنان كنى ياد

 اللّه بسم خواندن بلند رجحان علت شايد شده گفته و

 در آن فیوضات ظهور موجب امر اين كه باشد اين

 . ددگرمى عالم

 صراحتا كه نموده نقل روايتى صحیح در شیخ و

 بیان فاتحه سوره آيات ديگر بر را اللّه بسم فضیلت

 اللّه بسم كه آمده ديگر روايتى در و میدارد،

 ديگر روايت در و است، خدا كتاب از آيه ترينعظیم

. است شده دانسته خدا كتاب از آيه ترين - بزرگوار

 بسم جماعت امام گاه هر كه آمده ديگر روايتى در و
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 تا و میشود سوار دوشش بر شیطان نگويد بلند را اللّه

 . بود خواهد جماعت امام او نماز پايان

 مرسل بطريق السّالم علیه المؤمنین امیر از نیشابورى و

 الرحمن اللّه بسمآيه چون كه نموده روايت

: فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا شد نازلالرحیم

 كه بود السّالم علیه آدم بر آيه اين نزول مرتبه یناول

 عذاب از ايمن من ذريه گفت آن شنیدن از پس

 باال سپس كنند، قرائت را آيه اين كه مادامى هستند

 و شد نازل السّالم علیه إبراهیم بر دوم مرتبه شد، برده

 بسمت كه بود منجنیق كفه در كه هنگامى حضرت آن

 را آتش خدا نمود تالوت را آيه اين شود پرتاب آتش

 برده باال باز گردانید، سالم و سرد حضرت آن براى

 بود هنگام اين در و سلیمان، بر مگر نشد نازل و شد

 كه بخدا سوگند گفتند سلیمان به خطاب مالئکه كه
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 سپس شد، كامل و تمام جهت هر از تو سلطنت و ملك

  باال

  359  : ص أسرارالصالة                         

 كه قیامت روز و گشت نازل من بر اينکه تا شد برده

 را شريفه آيه اين كه حالى در آيندمى من امت شود

 نهاده میزان در اعمالشان چون پس دارند، زبان بر

 . شود سنگین آنها اعمال كفه شود

 كه آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا فرمايش از: گويممى

 كه شودمى فهمیده چنین «شد برده باال سپس: »فرمود

 مالئکه از ملکى قرائت بمجرد آن فرستادن فرو و انزال

 باال ديگر كه اال و است، نبوده انبیاء بر را اللّه بسم لفظ

 از مراد كه است ممکن و نداشت، معنائى آن بردن

 آثار و حقیقت فرستادن فرو و انزال آن، رفع و انزال،

 : شريفه آيه درباره همچنانکه باشد، عالم در آن
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 از پس كه شده گفته6: 1 «المستقیم الصراط اهدنا»

 امت از گشتن نصرانى و شدن يهودى آيه اين نزول

 . شد برداشته محمد

 صادق امام از معتبره باسانید الشرايع علل و كافى در

 نماز بیان در حضرت آن كه شده روايت السّالم علیه

 سپس: رمودف آله و علیه اللّه صلّى پیامبر معراج شب

 و علیه اللّه صلّى محمد اى فرمود جل و عز خداوند

 هاىحجاب بتعداد و نما االسود حجر سوى رو آله

 تکبیرات كه است خاطر بهمین و گوى تکبیر مرا من،

 و است، هفت هم هاحجاب تعداد زيرا است، تا هفت

 اينکه تا نما، بقرائت شروع يافت پايان هاحجاب چون

 فارغ نماز افتتاح و تکبیر از ونچ پس: فرمايدمى

 : فرمود باو خطاب خداوند گشت

 حضرت نما شروع من باسم پس رسیدى بمن اآلن

 : فرمود
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 . حديث آخر الى.الرحیم الرحمن اللّه بسم

 اهلش براى اعتبار، باين همآن حديث اين گويممى

  از ابوابى

 360:   ص أسرارالصالة                         

 كه مطلبى كمترين و گشايد،مى ارفمع اصول

 حقیقتى تسمیة براى كه اينست فهمید آن از توانمى

 بسمگفتن بمجرد حقیقت اين كه واالست بس و عالى

 ساير همچنین شود،نمى حاصلالرحیم الرحمن اللّه

 و رابطه وجه كه است ممکن و. قرائت و نماز اجزاء

 اقدس بذات وصول با اللّه بسم گفتن در اذن تعلیق

 وصول كه باشد اين گشته بیان حديث اين در كه حق

 هاىحجاب تمام شدن برداشته و عبد فناء به جز

 میسر هست خدا و بنده بین كه نورانى و ظلمانى

 نیست ممکن بنده براى مرتبه باين دستیابى و شودنمى

 اوصاف و اسماء و عوالم جمیع از را خود اينکه مگر
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 كه است هنگام اين در گرداند، فارغ و خالى آن

 لفظ حیطه در كه حق اقدس ذات اسماء ظهور براى

 حیطه در كه اسمائى ظهور و عموما، هست جالله

 و كند،مى پیدا اهلیت خصوصا، است رحیم و رحمان

 را اسماء اين حقايق بنده، كه است شرايطى چنین در

 اسماء مظهر و جامع، لوح و بیند،مى محقق خود در

 خدا رسول وصف در چنانکه ددگرمى خداوندى

 رحمة حضرت آن كه است آمده آله و علیه اللّه صلّى

 تمام است، انبیاء و مالئکة معلم و اللّه، خلیفة و للعالمین،

 حق بهاء و گانه،سه اسماء اين مظهريت آثار از هااين

 حقیقت گفت بتوان شايد و است، گشتن الهى سناء و

 كس آن پس است، همین آن روح و اللّه بسم نزول

 سزاوار بگويدالرحیم - الرحمن اللّه میخواهدبسم كه

 بآن را خود دارد توان در كه حدى تا كه است

 تشبیه اين مرتبه كمترين و گرداند، شبیه حضرت
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 و قلب با اسماء، باين معرفت از پس انسان كه اينست

 نیست ممکن اين و كند، توجه آنها بحقايق خود روح

 فراهم اسماء اين از اىبهره خود براى اينکه مگر

 او براى اىبهره «اللّه» لفظ بحقیقت بالنسبة اما آورد،

  عبوديت همان مگر نیست

  361:   ص أسرارالصالة                         

 توان را احدى زيرا الجالل، ذو ذات پرستش و

 وجوه از وجه بهیچ و نیست الوهیت حقیقت شناخت

 كسى همچنانکه يافت، دست قتحقی اين به تواننمى

 را بینائى معناى تواندنمى است، بینائى قوه فاقد كه

 در زيرا است، باالتر هم اين از امر بلکه كند، درك

 باو را بینائى قوه خداوند كه ندارد مانعى مورد اين

 كه مطلب اين ولى دريابد، را آن معناى او و كند عطا

 است محال اصال شود بالذات واجب لذات، با ممکن
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 بتوان كه نیست مطلبى و نمیگیرد تعلق بدان قدرت و

 . است تناقض آن فرض و نمود، را آن وجود تصور

 او تأثر همان تعالى حق الوهیت از بنده بهره اين بنابر

 را بندگى و عبوديت حقیقت كه است همین و است،

 و ذاتى غناء كه الوهیت خاصیت اما و گرداند، كامل

 اىبهره هیچ آن از بنده براى باشد، ذات وجوب

 آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا فرمايش و بود، نخواهد

 باوست، آنها داناترين و بخدا، مخلوقات نزديکترين كه

 : فرمايدمى كه

 علیك، ثناء احصى ال انا

 : فرمايدمى ديگر جاى در يا و

 .معرفتك حقّ عرفناك ما

 . است باب همین از
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 را همش تمام كه اينست اسم اين از بنده بهره و

 غیر به التفاتى هیچ و نمايد، حق اقدس ذات متوجه

 هر و خود نیاز و فقر به ديگر طرف از و باشد نداشته او

 در و باشد، آگاه جهات، جمیع در است او غیر كه چه

 ديگرى چیز او افعال و اسماء و خدا جز وجود عالم

 اسماء و او اقدس ذات سواى ديگرى، حقیقت و نبیند،

 . نکند مشاهده افعالش و

 رسیده باب اين در زيادى اخبار اينکه ديگر مطلب

 خدا، اعظم الرحیم،باسم الرحمن - اللّه بسمكه

  بسفیدى چشم سیاهى از است نزديکتر

  362:   ص أسرارالصالة                         

 اختالف بنابر آن، بسیاهى چشم سفیدى از يا و آن،

 از مقصود من بگمان و هست، باب اين در كه رواياتى

 اين حقیقت همان اعظم، اسم كه اينست روايات اين

 با میباشد، آن در جالله لفظ وجود جهت از اسماء
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 و است، الهى اسماء ساير جامع «اللّه» باينکه توجه

 ديگرى بر محیط يکى كه چیز دو از نزديکتر به تعبیر

 كنايه ربطو است اولى آن در داخل ديگرى آن و

 علت شود گفته اينکه يا و دارد، دو آن باتحاد اشاره

 اللّه لفظبسم شده ذكر آنچه كه اينست تعبیر اين

 حقیقت از عبارت اعظم، اسم و. استالرحیم الرحمن

 نیست، يکى لفظ با چه گر حقیقت و است، اللّه بسم

 باشد، ديگرى بر محیط يکى كه چیز دو از ولى

 دو آن نزديکى زيرا کترند،نزدي بهم لفظ با حقیقت

 باب از نزديکى دوم مورد نزديکى و مداخله، نزديکى

 . میباشد مالصقه

 الرحمن اللّه بسمگفتن در زيادى تأكید اخبار در و

 . شعر خواندن براى لو و است شدهالرحیم

 آمده باب اين در كه رواياتى از يکى در جمله از

 از بعضى كه ابس چه: فرمايد - مى السّالم علیه معصوم
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 غفلت اللّه بسم گفتن از كارى ابتداى در ما، شیعیان

 گرفتار مکروهى و ناراحتى به را او خدا و میکند

 و سازد متوجهش تعالى حق ثناء و شکر بر تا سازدمى

 شده پیدا او براى اللّه بسم گفتن ترك از كه سوئى اثر

 حق اقدس ذات: فرمايدمى اينکه تا نمايد محو او از

 به نیازمند كسانیکه اى: فرمايدمى ببندگانش ابخط

 نیازمند را شما حالى هر در من هستید، من رحمت

 و عبوديت ذلت شرايطى هر در و امساخته خود

 كه كارى هر در پس ام،نهاده شما بر را خود بندگى

 من سوى رو امیدواريد آن اتمام به و كنیدمى شروع

  من اگر كه بدرستى كنید،

  363:   ص أسرارالصالة                         

 نخواهد ديگرى كنم عطا چیزى بشما كه كنم اراده

 . كند منع آن از را شما توانست
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 را ديگرى كنم منع شما از را چیزى خواستم اگر و

 كسى سزاوارترين من و نیست آن اعطاء بر قدرت

 برده او پیشگاه به نیاز عرض و سؤال او از كه هستم

 چه و كوچك چه كارى هر شروع هنگام پس شود،

 اينکه تا بگوئیدالرحیم الرحمن اللّه بسمبزرگ

 هر فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا: فرمايدمى

 توجه و خلوص با پس آمد پیش برايش مشکلى كس

 دو از شخص اينالرحیم الرحمن اللّه بسم:بگويد بخدا

 و رادبم دنیا همین در اينکه يا نیست، خارج حال

 گشوده كارش از گره و رسید خواهد خود مقصود

 ذخیره پروردگارش نزد او براى اينکه يا و شد خواهد

 . است بهتر و پايدارتر باشد خدا نزد كه آنچه و میشود،

 كه شودمى فهمیده چنین روايات اين از گويممى

 آن خطور و زبان با اللّه بسم لفظ بگفتن تنها «تسمیة»

 جوارح و دل اتصاف به آن، حقیقت هبلک نیست دل بر
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 اين با كه كسى و میشود محقق بخدا بتوجه

 اين حق، اقدس ذات بگويد اللّه بسم خصوصیات

 يا را تسمیه اين ثمره و نمود، نخواهد ضايع را عملش

 در كه آنچه و داد، خواهد باو آخرت در يا و دنیا در

 . است پايدارتر و بهتر گرددمى انسان نصیب آخرت

 :للّه الحمد تعالى ولهق

 در انسان كه است ستايشى و ثناء از عبارت «حمد»

 زده سر آن فاعل از اختیار روى از كه نیکى كار قبال

 چه هر يعنى «للّه الحمد» و آورد،مى زبان بر است

 هر زيرا است، خداوند آن از هست ستايش و حمد

  زيبائى

  364:   ص أسرارالصالة                         

 هر و او، جمال آثار از اثرى شود يافت كه جمالى و

 و. است او فیض آثار از هست عالم اين در كه خیرى

 شده آورده اللّه مقدس لفظ الحمد كلمه از پس اينکه
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 بعلت گويا پروردگار، نامهاى از ديگرى نام نه

 اشاره حق اقدس بذات ستايشى و حمد هر اختصاص

 مستجمع كه ذاتى براى است اسم «اللّه» زيرا دارد،

 صفات اين جمله از كه است كمال صفات جمیع

 در است، او در خیر و جمال انحصار هم يکى كمال،

 هر كه میشود اين «للّه الحمد» جمله معناى حقیقت

 كه است كسى آن از هست ستايشى و حمد چه

 هر زيرا است، خیرات و كماالت جمیع مستجمع

 او براى و او از سته عالم اين در كه خیرى و كمال

 و انشاء جمله اين از مراد كه اينست ظاهر و است،

 معناى اين بنابر است لفظ باين ستايش و ثناء ايجاد

 را حق اقدس ذات كه بود خواهد اين للّه الحمد

 . ستايممى و گويم - مى حمد هاستايش و ثناها بجمیع

 كه است حقیقت اين بیانگر جمله اين ديگر طرف از

 واقع در هست عالم اين در ستايش و ثنا چه هر
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 كه كس آن چه گر است باريتعالى بذات بازگشتش

 نداشته توجه حقیقت باين خود گويدمى ثنا و حمد

 بخاطر را زيد مثال كه كسى اينکه مطلب بیان باشد،

 ستايش اين ستايد،مى نموده باو نسبت كه احسانى

 در د،دانمى خود منعم را زيد او كه اينست بخاطر

 باريتعالى ذات نعمتها جمیع در حقیقى منعم حالیکه

 : میخوانیم صحیفه دعاء در چنانکه است،

 االعطاء ولىّ دونهم من أنت و

 . گرددبرمى او پاك بذات ثناها و ستايشها تمام لذا

 از سپاسگزارى زمینه در كه اخبارى و روايات اما و

  نسبت كه كسى

  365:   ص رالصالةأسرا                         

 كه اينست بخاطر رسیده نموده، احسانى و انعام بانسان

 آن واقعى منعم كه نعمتى مظهر و واسطه شخص، آن
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 با منافاتى اين و است، گشته است باريتعالى ذات

 زيرا ندارد، حق اقدس ذات در حمد حقیقت انحصار

 بآن منتسب صورت و مظهر وجود كه است روشن

 همینگونه است يافته ظهور او در كه است كسى

 هم، حق اقدس ذات ثبوتیه شئون جمع و محموديت

 از پس و است، باريتعالى بذات منتسب حقیقة و اوال

 مظهر كه چه بآن متوجه مجازا و ثانى، مرتبه در و آن

 . میشود است گشته صفات آن

 تمام و دريافت، را حقیقت اين كه كس آن اين بنابر

 طمع خدا غیر در دانست، خدا از را خیرات و خوبیها

 طلبى، شهرت و ريا، و نمائى، خود از و كرد، نخواهد

 اين از عباداتش و داد، خواهد نجات را خود نفاق، و

 از بسیارى از همچنین بود، خواهد خالص جهت

 يا و بمردم، میل و رغبت آن منشأ كه اىرذيله اخالق

 . يافت خواهد رهائى است، آنها از ترس
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 از عبارت حمد، حال اينکه باب اين در المك خالصه و

 كند، اظهار را آن و بشناسد، را نعمت انسان كه اينست

 و قلب كه كس آن پس باشد، خوشنود منعم از و

 آوردمى زبان بر كه ستايشى و حمد با هم عملش

 آن ولى است، واقعى ستايشگر و حامد او باشد، موافق

 منافق کندن تصديق را اشگفته عملش و قلب كه كس

 . است گرحیله و

 زبان از            درون از اكراه و الحمد زبان بر         

 از عبارت «حمد» گفتیم اينکه وفسون يا باشد تلبیس

 است عام شود، آورده زبان بر كه است ستايشى و ثنا

 قرآن در لذا و. شودمى شامل را مقال و حال زبان و

 : میخوانیم

  366:   ص أسرارالصالة                         

 چیزى هیچ و44: 17. بحمده يسبح اال ءشی من ان و

 . است مشغول او ستايش و تسبیح به اينکه مگر نیست
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 .2: 1 العالمین رب:تعالى قوله

 از هست وجود عالم در كه را چیزى هر آنکه يعنى

 جمادات مرتبه در كه موجودى آن تا گرفته اول عقل

 و افراد و جزئیات و اجزاء جمیع با است گرفته قرار

 و اوست براى حکمتش بحکم كه كمالى به آن جهات

 و تغذيه و امور تدبیر از میکند اقتضاء را آن او اسماء

 آن، لوازم جمیع و نگهدارى و حفظ و نمو و رشد

 فاعل اسم بمعناى و مشبهه صفت رب، زيرا میرساند،

 كه چیزى آن دادن حركت از عبارت تربیت و است،

 هست آن بر كه كمالى بسوى گرفته قرار تربیت مورد

 شده اضافه الم و الف با بجمع اينجا در رب و. میباشد

 العالمین، - رب جمله نتیجه در است، عموم مفید كه

 شامل حق، حضرت ربوبیت: كه است معنا اين مفید

 بجمیع هست وجود عالم در كه موجوداتى تمام
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 يگانه و يکتا ربوبیت اين در او و میشود آن، جهات

 . است

 آنچه بر هم عالم لفظ كه اينست آن شمول وجه اما

 بر هم و شود،مى اطالق بمجموعه است خدا غیر كه

 افالك، عالم شودمى گفته مثال آن، انواع از نوعى هر

 گفته و آيدمى هم جمع صیغه به و ملکوت، عالم

 صورت اين و ملکوت، عوالم و افالك عوالم: شودمى

 يك هر ملکوت و افالك كه است اين باعتبار دوم

 در متحد يك هر كه است چندى امور بر مشتمل

 عالم عقول، عالم شودمى گفته لذا و است، جهتى

 شودمى گفته بلکه زيد، عالم و انسان، عالم ارواح،

 نسخه بالقوه انسان افراد از فردى هر زيرا زيد، عوالم

  او اعتبار باين و است، عوالم اين همه از مختصرى

  367:   ص أسرارالصالة                         
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 كالم خالصه و است، گشته تركیب شمارىبى عوالم از

 كه آمده اخبار بعضى در و است، بسیار عوالم آنکه

 . است عالم هزار هیجده بر مشتمل مثال عالم

 علیه باقر امام از خصال كتاب آخر در صدوق شیخ و

 عالم هزار هزار خداوند كه نموده ترواي السّالم

 آخرين در ما و نمود خلق آدم هزار هزار و بیافريد،

 . هستیم آدمها آخرين و هاعالم اين

 و رب حق، اقدس ذات شريفه آيه اين بحکم و

 و جنیان حتى است عوالم اين همه دهنده پرورش

 مطلب باين عرفه شب دعاء در چنانکه شیاطین،

 ما و الشیاطین رب و: كه تاس آمده و شده تصريح

 و اشیاء همه بر كه كس آن بالجمله و. اضلت

 افاضه را وجود آنها، ايجاد از پس عالم موجودات

 دهنده پرورش و تعالى حق پاك ذات او كند،مى

 جزئیات و اجزاء همه با عوالم جمیع و است، عالمیان
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 با كه كس آن و است او ربوبیت و بتربیت قائم آن

 رب بآن قائم را عوالم تمام بنگرد، عالم اين در دقت

 ربوبیت كه كندمى مشاهده و بیند،مى كننده تربیت و

 نسبت مالك تربیت چون هم او تربیت و تعالى حق

 يا و بفرزندان نسبت پدران تربیت يا و خود، بملك

 نسبت نفس تربیت يا و اعضاء، به نسبت نفس تربیت

 نفسانى، قواى به نفس تربیت ولى نیست، نفسانى بقواى

 ذات پرورش و بتربیت پرورشها و تربیتها ترينشبیه

 زيرا است، هستى عالم بموجودات نسبت حق اقدس

 تقويت هم و نفسانى، قواى حصول زمینه هم نفس

 كمال بمرتبه آنها از يك هر رساننده و حافظ و كننده

 . میباشد آنها ثانويه و اولیه

 است، رديگ بعضى بر محیط بعضى عوالم اين و

 طور همین و بآب، هوا و بزمین، آب احاطه همچون

  منتهى االفالك فلك به تا افالك بقیه
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  368:   ص أسرارالصالة                         

 بجمیع و است، حسى اشارات منتهاى كه آنجا شود

 ترينلطیف و ترينصاف آن و دارد احاطه اجسام

 آن ىباال طرف كه بنحوى است جسم عالم افالك

 باين محیط مثال عالم باز و است، مثال عوالم به شبیه

 است بوده آن احاطه در كه آنچه و االفالك فلك

 مادى اجسام احاطه شبیه كه لطیفى احاطه میباشد،

 مثال عالم اين خود و نیست، ديگر بعض بر بعضى

 ديگر بعضى فوق بعضى كه است بسیارى عوالم داراى

 منتهى مثال عوالم از المع بآخرين تا است آن محیط و

 لطف در و است مثال عوالم ترينلطیف كه شود

 است، شبیه مقدار، و ماده از مجرد نفوس بعوالم

 بعضى بر محیط بعضى نفوس عوالم آن باز همچنین

 و شود، منتهى اول نور و اول بعقل اينکه تا است ديگر

 هاآفريده نزديکترين اول نور و اول عقل آن
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 احاطه شد بیان كه عوالمى بهمه بوده جلیل بخداوند

 است او بر محیط حق اقدس ذات باز و دارد، عقلى

 بعضى بر عوالم از بعضى احاطه شبیه اىباحاطه نه ولى

 خود از ترپائین بعوالم اول عقل احاطه بلى ديگر،

 اول، عقل بآن حق اقدس ذات باحاطه است ترشبیه

 . خود از ترپائین عوالم به عوالم ديگر احاطه از

 داشتیم بیان اجماال كه كلى ترتیب اين بر ما دلیل و

 البالى در كه است السّالم علیهم معصومین كلمات

 بزرگواران آن از كه هائىخطبه و دعاها از بعضى

 . میشود يافت رسیده

 از يکى در كه السّالم علیه موال سخن اين جمله از

 هاىخطبه از االسالم ثقة قول بنابر كه خود هاىخطبه

 : فرمايدمى عوالم بیان در است حضرت آن مشهور

 منها احاط بما المحیط و محیط، ءلشی منها ءشی كل و

 اللّه
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  369:   ص أسرارالصالة                         

 .االحد الواحد

 و است، ديگرى آن بر محیط عوالم آن از يك هر و

 داوندخ و حق اقدس ذات دارد احاطه آنها بهمه آنکه

 . است يکتا

 كه آنچه هر اندگفته تحقیق اهل كه آنچه بنابر بلکه

 آن براى هست اعراض و جواهر از حس عالم اين در

 آثارى و صفات با ولى است حقیقتى هم مثال عالم در

 در كه چه هر براى بلکه هست، عالم آن با مناسب كه

 هر در شودمى درك ما حواس از يکى به عالم اين

 باز و است، جداگانه وجودى مثال عوالم از عالمى

 باالتر عوالم در هست عوالم آن در كه چیزى هر براى

 و آثار در كه اختالفى با ولى است حقايقى آن، از

 آنها براى عوالم اختالف بحسب صورت، و صفات

 و آثار عالمى هر در حقیقت يك براى پس است،
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 ،هست عالم آن با مناسب كه است اىجداگانه صفات

 ما كه است گونه اين عالم اين در علم حقیقت مثال

 شیر، بصورت مثال عوالم از بعضى در و میبینیم،

 . میباشد

 بیان آنچه اثبات در بآنها است ممکن كه اخبارى از و

 تنزل مورد در كه است رواياتى شود استدالل داشتیم

 و عروج و بزمین، آسمان از اشیاء شدن فرستاده فرو و

 اشاندازه كه روزى در خدا بسوى آنها رفتن باال

 . میباشد شده، وارد است سال هزار پنجاه

 : كه است آمده مجید قرآن در و

. مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ اال نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا اال ءشَی انْ وَ

 نزد آن خزائن اينکه مگر نیست چیزى هیچ و21: 15

 . معلوم اىباندازه رمگ را آن نفرستیم فرو و است، ما

 : فرمايدمى ديگر جاى در و
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  370:   ص أسرارالصالة                         

 آسمان در و22: 51. توعدون ما و رزقکم السماء فی و

 . شويدمى داده وعده آنچه و شما، روزى است

 انسان بصورت را ملکى خداوند كه آمده اخبار در و

 و است، او عهده بر آدمیان روزى و رزق و آفريده

 چهار و بهائم روزى و آفريده گاو بصورت را ملکى

 كه آمده روايات در باز و. است او بعهده پايان

 و آورد پديد را آب آن از و بیافريد جوهرى خداوند

 از و هاآسمان آن دود از و را زمین آب آن كف از

 . نمود خلق را انسان خاك

 مکنون اسم از حق اقدس ذات گذشت چنانکه هم و

 سى آنها از اسمى هر از و بیافريد اسم دوازده خود

 . بیافريد اسم
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 هزار هزار خداوند كه است آمده ديگر روايتى در و

 علیه المؤمنین امیر از و بیافريد آدم هزار هزار و عالم

 : فرمود كه رسیده السّالم

 . كورات كورتم و دورات دورتم قد

 وجوديه تنزالت بر لتدال در كه رواياتى بر نیز اين و

 دسته بآن كه است ممکن چنین هم میشود حمل آمده

 مالئکه كه حقیقت اين بیان با رابطه در كه رواياتى از

 اين موجودات و حق اقدس ذات بین فیض واسطه

 نیز مالئکه عوالم زيرا نمود، استدالل هستند عالم

 عوالم از بعضى و مثال، عوالم از بعضى است، مختلف

 . هستند عقول عوالم از آنها از بعضى و نفوس

 بعضى نزولى قوس در عوالم چنانکه هم خالصه و

 هم، صعودى قوس در است ديگر بعض بر مترتب

 در مطلب اين بر ما داليل جمله از و است، چنین

 در اعمال تجسم بر كه است اخبارى صعودى، قوس

http://www.i20.ir/


716    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 صورتهاى اختالف و میکند داللت قیامت و برزخ

  و برزخ در را آدمیان

 371:   ص أسرارالصالة                         

 اين از بعضى در حتى میباشد، داردمى بیان قیامت

 و جا يك اوقات و اعمال قیامت در كه آمده روايات

 جمعه روز و میشود آورده واحدى وقت در و مجتمع

 قدم زيبائى جوان بصورت نماز و عروسى نو بصورت

 روايات از بعضى در بلکه .گذارندمى محشر بصحنه

 و زنده آخرت در جمادات، حقايق حتى كه آمده

 عالم و بود، خواهند شعور و نطق و حیات صاحب

 كه چه هر و میباشد حیات دار و زندگى سراى آخرت

 و هست شعور داراى و ناطق و زنده باشد آن در

 عالم اين در را جواهر حکم صحنه آن در اعراض

 خداوند كه میشود فهمیده ینچن روايات از و دارند

 اين در كه موجوداتى همه نمونه را انسان صورت
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 لوح از مختصرى نسخه آدمى و داده قرار هست عوالم

 امیر موال به منسوب كه ابیاتى در چنانکه است محفوظ

 و شده اشاره حقیقت باين است السّالم علیه المؤمنین

 : فرمايدمى

 انطوى فیك و            صغیر جرم انك تزعم ا         

 االكبر العالم

 حالیکه در هستى كوچکى جرم تو كه پندارىمى آيا

 . است شده پیچیده هم در تو در بزرگتر عالم

 خلق ما اول:فرمود آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا و

 .نورى اللّه

 انوار كه رسیده السّالم علیهم معصومین ائمه از و

 مالئکه آفرينش از قبل شد آفريده ما نور از ما شیعیان

 هم مالئکه و شیعیان و گفتیم حق حضرت تسبیح ما پس

 : فرمايدمى كه قرآن شريفه آيه و گفتند تسبیح
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 اين بر دال آيه آخر الى31: 2 كلها االسماء آدم علم و

 . است حقیقت

 اين بر ما علماء از تحقیق اهل آنکه كالم خالصه و

 بالقوه كه است ىصورت انسان صورت كه متفقند نظريه

  همه در كه آنچه جمیع جامع

  372:   ص أسرارالصالة                         

 اقدس ذات چنانکه هم پس میباشد، است عوالم اين

 است حسى عالم اين در كه آنچه انواع جمیع از حق

 همانگونه نهاده بوديعت آن در اعراض، و جواهر از

 در كه آنچه میعج از مركب معجونى بالقوة را آن هم

 داده قرار است بوده عالم اين فوق و عالیه عوالم

 علیه صادق امام از السعادة معراج كتاب در و. است

 : فرمود حضرت آن كه شده روايت السّالم

 بوده، خلق بر خدا حجت بزرگترين انسانیت صورت

 است بنائى و نگاشته خود بدست او كه است كتابى و
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 مجموع و داشته، پا بر را آن خود بحکمت كه

 لوح در كه علومى مختصر و عوالم، جمیع صورتهاى

 هر بر حجت و غائبى هر بر شاهد و است محفوظ

 و خیرى هر بر راست راه و مستقیم طريق و منکرى،

 . است شده كشیده دوزخ و بهشت بین كه است راهى

 اين از مانع را عاقل چیز چه اين بنابر گويممى

 از آنچه تا كند تدبر خود فسن كتاب در كه شودمى

 از مانده پوشیده او بر كه هستى و كون عالم اسرار

 آشکار او بر آن حروف و خود نفس كلمات مطالعه

 كه اىنشنیده را السّالم علیه موال سخن آيا شود،

 : فرمايدمى

 يظهر باحرفه            الّذى المبین الکتاب أنت و         

 المضمر

 هر آن حرف بحرف كه آشکار كتاب آن توئى و

 . میگردد آشکار و ظاهر پنهانى
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 : فرمايدمى قرآن در خداوند و

 لهم يتبین حتى انفسهم فی و اآلفاق فی آياتنا سَنُريهم

 خود هاىنشانه و آيات كه است زود53: 41. الحق انه

 آنها براى تا بنمايانیم بآنان آنها، نفوس و آفاق در را

 . است حق او كه شود روشن

  373:   ص أسرارالصالة                         

 از پس كه است واجب بنده بر عقل بحکم حال بهر

 از و عوالم جمیع در پروردگارش كه دانست اينکه

 آنها از بسیارى از هم او خود حتى كه جهات جمیع

 و بوده او پرورش و تربیت صدد در است بوده غافل

 تا و بدارد ستدو را مهربان پروردگار اين هست

 او بخدمت خود عبادات به دارد توان در كه حدى

 يگانگى به و باشد او براى خالص عباداتش و بپردازد

 و حركات در او غیر مراقبت از و معتقد ربوبیت در او

 او، غیر بعبادت رسد چه تا باشد حذر بر خود سکنات
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 باينکه توجه با او پیشگاه در خود كوتاهى و غفلت از و

 او عنايت و لطف محتاج و باو، نیازمند وجوه مامت از

 در اينکه با حق اقدس ذات كه اين از و شرمسار است،

 اظهار است او بیاد باز است نیازبى او از جهات همه

 . كند شرمندگى

 در حق اقدس ذات توحید اينکه ديگر مطلب

 نادر بسیار بدان اعتقاد و علم كه است مطلبى ربوبیتش

 كه كسانى و است دشوار بسیار بآن عمل و گرانبها، و

 و باللّه عارفان انديافته دست بدان عمل و حال و بعلم

 و كارى ريا از كه هستند عبوديت صراط در كاملین

 و احوال و اعمال در مردم عامه كه هائىنمائى خود

 غم و هم از و بدور، هستند گرفتار بدان خود افعال

 ديگران بمراقبت جهتو و عبادات در كارى ريا و دنیا

 گاه هر و اند،يافته خالصى خود سکنات و حركات در

 تعظیم پیدايش اشثمره گشت انسان ملکه صفات اين
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 و او، برابر در شرمسارى و انکسار و حق، اقدس ذات

 خود و خلق، از بريدن و افکندگى سر و خشوع و حیا

 اينکه احتراز و دانستن فقیر و نیازمند جهت هر از را

 دچار ربوبى حضرت جالل مراتب از اىمرتبه در

 معناى حقیقت اگر و بود، خواهد شود، اىشبهه و شك

 عوالم اين اجزاء جمیع و شود، منکشف او بر ربوبیت

  تربیت تحت جهت هر از را

  374:   ص أسرارالصالة                         

 جمیع با را خود و ببیند او مراقبت و حق اقدس ذات

 مستغرق شده نهاده وديعت به وجودش در كه ىعوالم

 نعمتهاى و كند، مشاهده حق اقدس ذات نعمتهاى در

 و اصالح و رزق و حفظ، تا گرفته جود افاضه از را او

 ديگر و است سزاوار كه بکمالى رساندن و امور تدبیر

 ذات كه يابد در و آورد نظر در را الهى نعمتهاى

 را وجود فیض یوستهپ خود بخشش و جود با باريتعالى
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 را او خود عنايت و فضل از و دارد،مى ارزانى او بر

 محافظت را او خود حمايت كنف در و میدهد روزى

 با و نمايدمى حمايت او از عنايتش ظل در و میکند،

 او شئون جمیع اصالح به خود مرحمت و لطف

 اين جمیع در كه كمالى بمرتبه را او تا پردازدمى

 و وجه ترينبتمام هست او راىب شئون و صفات

 نگشته راضى راه اين در و برساند سعادات ترينكامل

 جمیع بلکه دارد دريغ او از را نعمتهايش از نعمتى كه

 حق در را هالطف انواع و داشته ارزانى او بر را نعمتها

 صورت، زيبائى و رنگ، صفاى كه آنجا تا داشته روا او

 كمان و چشمها، ىخمار و چشم، پلك ساختن مرتب و

 طرف از است، نشده گذاشته مهمل ابروى ساختن

 حق اقدس ذات چگونه كه كند توجه امر باين ديگر

 و گرفته قرار او راه سر بر كه مهالکى جمیع از را او

 و عیش زدن هم بر و رنج و اذيت و آزار پى در
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 جزء در و نموده محافظت است او كمال و سعادت

 و قوا ساير و خیال عوالم زاءاج و بدن اجزاء از جزء

 سکنات و حركات جمیع در و او سر و روح و قلب

 بآنها و كند توجه امور باين اگر است، او مراقب

 نعمت همه اين مقابل در ناخواه خواه بینديشد اندكى

 بخود و آمد خواهد بر آنها سپاسگزارى و شکر پى در

 حضرت كبرياء مراسم متعرض كه داد نخواهد اجازه

  كه چرا گردد او ربوبیت عوالم حدود در حق

  375:   ص أسرارالصالة                         

 و تربیت مورد جهت هر از كه موجودى وظیفه

 و مربى تنها و مطلق رب به نسبت گرفته قرار پرورش

 در صادق اخالص جز جهت، هر از او دهنده پرورش

 در چنانکه. نیست ديگرى چیز عبوديت حدود جمیع

 بیان السّالم علیه صادق امام از اخالص باب در گذشته

 . داشتیم
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 انسان كه اينست يکى توحیدى، چنین الزمه گويممى

 رساننده نفع و زننده ضرر خدا از غیر هستى عالم در

 همآن اى،عقیده چنین بر عمل و نبیند، مؤثرى بلکه

 انسان هاسبب سو هر از و غرور، دار كه عالم اين در

 آن تأثیر كه شودمى پنداشته چنین و گرفته افر را

 است امرى است، زندگى امور پیدايش سبب اسباب

 كشف و كامل بمعرفتى جز بآن دستیابى كه دشوار بس

 شايد و نیست، میسر كسى براى سر، غلبه و غیب، عوالم

 سوره از آيه اين در كه استقامتى از مراد گفت بتوان

 امرت كما فاستقم:ايدفرممى خداوند و شده بیان هود

 امر چنانکه باش جاى بر پاى و استوار و112: 11

 . اىشده

 گفته كه نمود پیر مرا هود سوره: فرمود رسولخدا و

 اين بخاطر آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا فرمايش شده

 . داشتیم بیان كه باشد معنا همین به عمل بود آيه
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 بتنس تعالى حق حضرت ربوبیت تصور كه بدان و

 چنان آن جزء جزء تشريح از پس عوالم اين بجمیع

 انسان اگر مثال بعنوان میسازد، حیران را عقل كه است

 كند تعقل جبروت عوالم با را محسوس عالم اين نسبت

 بعضى اقل ال يا جبروت عوالم كه زيرا ديد خواهد چه

 غیر با متناهى نسبت و است متناهى غیر عوالمى آن، از

 انسان اگر باز و است چگونه كه ستا معلوم متناهى

  ايمنموده فرض ما كه محسوس عالم همین در

  376:   ص أسرارالصالة                         

 است آنها حقیرترين و ترينتنگ و عوالم كوچکترين

 و بیفکند خود سر بباالى نظرى ابتدا بنگرد، بدقت

 و بینديشد رسیده بدان هیئت علم بحال تا كه بآنچه

 بشر براى بحال تا كه كواكبى و نجوم و افالك در

 در كه ثابتى كواكب به مثال و كند، تأمل شده كشف

 هر اندگفته كه آنچه بنابر كه بینديشد هست آسمان
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 كه ما خورشید چون هم است خورشیدى آنها از يك

 است، اكراتى و اراضى آنها براى و است، معلق فضا در

 هزار دوازده كه اندگفته ما خورشید همین مورد در و

 . است زمین برابر میلیون

 اين كه چهارم فلك با را خورشید اين انسان اى حال

 با خورشید اين كه بسنج گرفته قرار آن در خورشید

 كوچك چقدر او مقابل در بزرگیش و عظمت همه

 فلك نسبت شده گفته كه مطلب اين در باز و است،

 در كه است اىحلقه چون هم پنجم بفلك چهارم

 و نما تأمل میباشد شود افکنده وسیعى بسیار بیابان

 بعد عرش، و كرسى، تا و هفتم، فلك تا طور همین

 آن پهناورى و وسعت در و برگرد ما خود زمین بهمین

 بسنج، گفتیم كه هااين تمام با را خود جثه و نما، دقت

 خودت وجود از و برگرد بخود و واگذار را همه بعد

 از كوچك جزء همین در كه بنگر بچشمت تنها هم
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 شده گرفته بکار تدابیرى و خواص و اجزاء چه بدن،

 و طبقات در و گشته، منظور چگونه صحت شرايط و

 اجزاء اين از يك هر غذاى و آن، عروق و هاپرده

 تدبیر آن اجزاء از جزئى هر براى چگونه كه بینديش

 و دمیرس بآن يك هر غذاى و شده گرفته بکار خاصى

 اشکال در كه تدابیرى و گردد، - مى دفع آن زوائد

 آن از يك هر شده گرفته بکار آن رنگهاى و هاپرده

 و آفات و است گرفته قرار خود جاى در اجزاء

 براى كه دواهائى و شودمى آن متوجه كه امراضى

  دواها آن خواص در و كن دقت است آنها

  377:   ص أسرارالصالة                         

 آنها معالجه و اطباء به و بینديش آن معالجه علوم و

 صرف را عمرش تمام كسى اگر كه ديد خواهى بنگر

 از كوچك جزء همین معالجه علوم تکمیل و تحصیل

 برساند، پايان به را راه اين توانست نخواهد نمايد بدن
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 و آور نظر در بدن اجزاء بتمام راجع را مسائل همین

 خود از بعد میبینى، چه ربوبیت امر ظمتع از كه ببین

 بساير سپس آور نظر در را هاانسان ديگر و بگذر،

 كه جماداتى و نباتات بعوالم آن از پس و حیوانات،

 بآخرين طور همین بینديش هست زمین كره اين در

 و كرات و كواكب و افالك محسوسات از ذره

 نظرى مجردات عوالم در سپس برسى، آنها مخلوقات

 در آن از پس و ارواح و نفوس و مثال عوالم و یفکن،ب

 و سر و قلب حقیقت از بعد، و نما، سیرى عقول عوالم

 كه بگوى وجودت شراشر و روح باطن از و وجود

 پروردگار ادب حق تا. بحمده و العظیم ربى سبحان

 پیدا اهلیت او جوار و قرب براى و باشى، نموده ادا را

 . گردى فانى ارتپروردگ پیشگاه در و كنى،

 .الرحیم الرحمن
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 در ولى شد آيه اين بتفسیر اىاشاره اللّه بسم تفسیر در

 سوره در اسم دو اين تکرار بعلت كه است الزم اينجا

 كه آمده معراج خبر در كنیم، اىاشاره فاتحه

 پیش ازالعالمین رب للّه الحمدگفتن از پس رسولخدا

 : فرمود خود

 نمودى، قطع مرا حمد مد،مح اى رسید خطاب. شکرا

 الرحیم،در لذاالرحمن آور، زبان بر مرا نام دوباره پس

 يکى و اللّه، بسم در يکى شد ذكر مرتبه دو حمد سوره

 پیامبر كه باشد اين مراد شايد و. الحمد آيه از بعد

 كالم قرائت بعنوان. شکرا فرمود آله و علیه اللّه صلّى

  باعث و نبود پروردگار

  378:   ص أسرارالصالة                         

 است خدا حمد و خدا كالم كه حمد قرائت كه شد

 بردن خدا كالم در مرتبه دو شروع براى شود، قطع

 نازل الرحیم،دوباره - لذاالرحمن و بود، الزم خدا نام
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 الرحمن بیان اقتضاى و است حمد مقام مقام، زيرا شد،

 الحمد آيه در «لّهال» چون اينکه يا دارد، را الرحیم

 اسم سه هر تا شد تکرار همالرحیم شدالرحمن تکرار

 . باشد شده تکرار

 كه اينست جهت از تکرار، اصل كه شده گفته و

 اسم توصیف به اشاره اللّه بسم در الرحیم الرحمن

 اشاره الحمد آيه از پس و صفت دو باين خداوند

 اينکه و دارد، صفت دو باين حق اقدس ذات بتوصیف

 شايد شده داشته مقدم ذات توصیف بر اسم توصیف

 مقام كه است قرائت هنگام در بنده بمقام توجه بخاطر

 ذات بمقام نظر بعدى مقام و اسماء، بمقام نظر اول

 بیان از مراد كه دارد احتمال شده گفته و. است

 رحمن صفت دو نفس اللّه بسم در الرحیم - الرحمن

 حمد مقام در و میت،رحی و رحمانیت حیث از رحیم و

 . باشد عالم در صفت دو اين ظهور حیث از
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 :الدين يوم مالك

 . است جزا روز مالك

 دو هر اصل و شده قرائت همالدين يوم آيه،ملك اين

 تنها و باشد، قدرت و استیالء همان كه است يکى

 حق، اقدس ذات مالکیت حال، بهر دارد، فرق هاصیغه

 مالکیت يا و خود الكام به نسبت مالك مالکیت مثل

 نسبت نفوس مالکیت يا و خود، ببندگان نسبت ملوك

 نیست، علمى صورتهاى و قوا به نسبت يا و اعضاء، به

 و است، هااين همه از باالتر و برتر مالکیت آن بلکه

 بصورتهاى نسبت نفوس مالکیت كه گفت توانمى تنها

 حق اقدس ذات بمالکیت هامالکیت ترينشبیه علمى

  میباشد، خود سواى ما بر

  379:   ص أسرارالصالة                         
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 آن ايجاد و نفس، به قیامش مالکیت اين كه زيرا

 بمجرد آن بردن بین از و توجه، و التفات بمجرد

 . میشود انجام آن، از اعراض

 شرع، روز يا جزاء و حساب روز يعنى: الدين يوم: اما

 براى و است، منطبق قیامت زرو با هااين از يك هر و

 و روز آن صفات از كه است زيادى اسماء روز آن

 روز مثل شده، گرفته افتدمى اتفاق آن در كه وقايعى

 آينده، فرود روز حسرت، روز ندامت، روز نشر، و حشر

 از معصومین، كلمات در كه آنچه از هااين غیر و

 آنها زا كه دعاهائى و اخبار در و شده تعبیر بآن قیامت

 . است آمده رسیده

 است آمده قرآن در كه آنچه بنابر روز آن طول و

 و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و است، سال هزار پنجاه

 آيه اين تالوت هنگام حضرت آن است رسیده آله

 : شريفه
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 كه روزى: ترجمه6: 83. الْعالَمینَ لِرَبِّ النّاسُ يَقُومُ يَوْمَ

 . عالمیان پروردگار اهپیشگ در مردمان شوند بپا

 را شما خداوند كه آنگاه بود خواهید چگونه: فرمود

 گرد تركش در تیر هاىچوبه كه آنگونه آورد گرد

 . ننگرد بشما سال هزار پنجاه و. شود آورده

 : فرمايدمى مظالم و اعمال جزاء مورد در خداوند و

 يُؤَخِّرُهُمْ انَّما مُونَالظّالِ يَعْمَلُ عَمّا غافِال اللّهَ تَحْسَبَنَّ ال وَ

 ال رُؤسِهِمْ مُقْنِعى مُهْطِعِیْنَ. االبْصارَ فِیهِ تَشْخَصُ لِیَوْمٍ

 و43 - 42: 14. هَواءً افْئِدَتُهُم وَ طَرْفَهُمَ الَیْهِمْ يَرْتَدُّ

 غافل كنندمى ستمگران كه آنچه از خدا كه مپندار

 نگه روزى براى را آنان كه نیست اين جز است،

  فرو «ترس» از چشمها كه داردمی

  380:   ص أسرارالصالة                         
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 باال را سرها زده شتاب. ايستد باز گردش از و ماند

 بر چشم مینگرند بدان كه جائى از كه اىبگونه دارند

 . است تهى دلهايشان و ندارند

 روايت السّالم علیه العابدين زين امام از كافى در و

 كه پدرم مرا كرد حديث فرمود حضرت آن كه شده

 در السّالم علیه المؤمنین امیر پدرش از حضرت آن

 كه بود شنیده گفتمى سخن مردم براى كه هنگامى

 خداوند رسد فرا قیامت روز كه آنگاه: فرمودمى

 بر عور، و لخت انگیزاند بر گورهايشان از را مردمان

 ظلمت و اندمیر را آنها نور حالیکه در واحدى، صحنه

 بايستند محشر در اىعقبه بر اينکه تا. آورد گرد را آنها

 كنند ازدحام آنان دارند، باز رفتن از را آنها ديگر كه

 شدت از و شوند، ديگر بعضى سوار بعضى كه اىبگونه

 جارى آنها روى و سر از عرق و افتند نفس نفس به فشار

 به آنها فرياد كه آيد تنگ آنها بر آنچنان صحنه و شود
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 اولین اين فرمود السّالم علیه امام. شود بلند آه و ناله

 : فرمود بعد است، قیامت احوال از هول

 از مالئکه از اىسايه در الجالل ذو ذات هنگام اين در

 دستور مالئکه از ملکى به و شودمى مشرف عرشش فوق

 فرا گوش خاليق گروه اى آورد بر فرياد كه میدهد

 و شوند ساكت و بشنوند را او اىند جملگى دهید،

 آيد در بلرزه وجودشان بند بند و خوابانند فرو چشمها

 صدا ببینند نموده بلند را سرها و افتد طپش به دلها و

 كافر كه است زمان اين فرمود امام. است كجا از

 اين در فرمود بعد. مشکل روز آن است اين: گويدمى

 كه اللّه منم رسدمی خطاب تعالى جبار پیشگاه از هنگام

 كسى بر آنکه بعدل، حاكم منم نیست، من جز خدائى

 شما بین خود قسط و بعدل امروز دارد،نمى روا ستمى

  رفت، نخواهد ستم احدى بر و كنم داورى

 381:   ص أسرارالصالة                         
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 خواهم قوى از را ضعیف حق كه است روزى امروز

 خواهم بحقش را اىمظلمه صاحب هر و گرفت،

 از است او بگردن اىمظلمه كه ظالمى هیچ و رسانید،

 آن صاحب يا اينکه مگر گذشت نخواهد عقبه اين

 پس بگیرد، او از را اشمظلمه يا و ببخشد، را او مظلمه

 از و دارد، ديگرى نزد اىمظلمه كه شما از يك هر

 ظالم آن از را خود حق است ديده ستمى كسى

 بس همین و. هستم شما گواه و شاهد من و كند مطالبه

 . باشد گواه خدا كه

 بر جو و پرس به و آمیزند هم در مردم: فرمود امام

 ديگرى از حقى و مظلمه كه نماند احدى پس خیزند

 و كند پیدا را او شخص آن اينکه مگر باشد او نزد

 آنها بخواهد خدا كه آنگاه تا پس گردد او مالزم

 است جارى آنها روى و سر از عرق حالیکه در بمانند،

 فکر در كس هر و است بلند ناله و آه به آنها فرياد و
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 باشد كه هم حقش از گذشتن به چه گر است اين

 بر خداوند پس نمايد، خالص معركه آن از را خود

 اىبگونه دهد در ندا حق منادى و بنگرد صحنه آن

 منادى سخن به خاليق گروه اى كه بشنوند همگان كه

 . دهید فرا گوش حق

 هستم بخشنده و وهاب من گويدمى باريتعالى ذات

 و گذريد در يکديگر از داريد من بخشش به امید اگر

 از آنان كنید مطالبه را خود مظالم داريد دوست اگر

 خوشحال ندا اين شنیدن از ازدحام و ناراحتى شدت

 مظالم از احوال، آن از نجات بامید بعضى و شوندمى

 بار گويندمى و مانندمى بعضى ولى گذرندمى خود

 در بگذريم آن از كه است اين از بزرگتر ما مظالم الها

 رضوان كه كند ندا منادى عرش نزد از هنگام اين

 قصرى كه كندمى امر باو خدا كجاست، بهشت خازن
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 از كه آنچه با است نقره از كه را بهشتى قصرهاى از

  بنماياند بآنها است آن در خدمه و اثاثیه

  382:   ص أسرارالصالة                         

 بلند را سر خاليق گروه اى كه كندمى ندا منادى و

 نموده بلند را سرها جملگى بنگريد قصر اين به و كنید

 بآن رسیدن آرزوى بیندمى را آن كه كدام هر و

 براى هااين همه كه دهدمى ندا منادى و كندمى

 مظلمه از جملگى گذرد در مؤمنى از كه است كسى

 . اندكى مگر بپوشند چشم خود حق و

 هیچ كه است روزى امروز: گويدمى حق اقدس ذات

 جز من آتش و نیست، راهى من بهشت به را ظالمى

 از احدى و بود نخواهد ظالمان جايگاه و مأوى

 باشد او گردن بر اىمظلمه كه ماندنمى باقى مسلمین

 گرفته او از مظلمه آن حساب موقع در اينکه مگر

. كنید آماده حساب براى را خود خاليق اى. شودمى
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 عقبه به و شودمى گشوده آنها بر راه آنگاه فرمود امام

 را يکديگر با آشنائى حالیکه در كنندمى حركت ديگر

 تعالى جبار و میرسند قیامت بعرصه تا نمايندمى انکار

 میزانها و ده،ش باز همگى هاپرونده است، عرش بر

 باشند ائمه همان كه شهداء و پیامبران و گرديده نصب

 بر امامى هر و هستند، محضر آن در حاضر جملگى

 میان در خدا بامر كه دهدمى گواهى خود عالم اهل

 . كرد دعوت خدا راه به را آنان و نمود قیام آنها

 و قیامت روز هراس و هول زمینه در گويممى

 تفصیل به اخبار در آن كیفیات و شدايد و احواالت

 گنجايش را مقام اينکه بخاطر ما كه شده گفته سخن

 يك همین و نموديم، خوددارى آنها بیان از نیست آن

 حقوق اهمیت به راجع اشاراتى حاوى كه را روايت

 ديگر طرف از و آنها با لطف و مداوا و رفق و ديگران
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 بیان است مؤمنین براى رجاء و امیدوارى مايه

 . داشتیم

  383:   ص أسرارالصالة                         

 عبارت كه گانهپنج اسماء اين براى اينکه ديگر مطلب

 يوم ومالك العالمین، رب و رحیم، و رحمن، و اللّه، از

 و متقین از يمین اصحاب به نسبت باشدالدين

 تأثیر نیك صفات از بعضى جلب در پرهیزگاران

 پیدايش سبب اسماء اين ئتقرا و است، بسزائى

 و حیاء و متعال خداى به نسبت تذلل و خضوع

 از طمع قطع و دائم ذكر و خدمت و او، از شرمسارى

 و خوف و میلى، و رغبت هیچ ديگر و شود،مى او غیر

 تعالى حق حضرت ناحیه از جز بنده براى ترسى

 رحیم رحمان آن رحمت به تنها و بود نخواهد

 خواهد او عنايت و فضل به طلب چشم و امیدوار،

 خیر به و بود خواهد او هاىوعده به مطمئن و داشت،
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 از ترسى يا و باشد او غیر جانب از بخواهد كه نفعى و

 و ترس تنها و داشت، نخواهد التفاتى هیچ او، غیر

 هراس و هول و شدايد و جزا روز عقوبت از خوفش

 انهمگ نزد رسوائى و خداوند بر عرضه از و روز، آن

 در كه همانگونه مطلب اين كه چرا بود خواهد

 امرى نموديم نقل السّالم علیه صادق امام از گذشته

 يمین اصحاب براى اشهمه هااين است، بزرگ بس

 اسماء اين تالوت هنگام در را بخدا عارفان اما و است

 اين حقیقت انکشاف از اىفاخره تنقالت و تأثرات

 هست قلوبشان و ارواح و اسرار بر آن تجلى و اسماء

 باال الیقین عین بمرتبه الیقین علم مرتبه از را آنان كه

 . میرساند الیقین حق بمرتبه مرتبه، آن از و میبرد

 كه شده روايت السّالم علیه صادق امام از كه آنچه و

 و رفت، هوش ازالدين يوم مالكآيه تکرار حال در

 هر كه شده قلن السّالم علیه سجاد امام از كه آنچه يا
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 كه اىبگونه میکرد تکرار را آن میرسید آيه باين گاه

 باب همین از است مرگ و احتضار حال در گويا

 ذكر هنگام را باللّه عارفان آنکه كالم خالصه و. است

  لذات و عالى حاالت خداوندى حسناى اسماء

  384:   ص أسرارالصالة                         

 جالل، دار گردشگاههاى در اىالیهع تجلیات و فاخره

 در جمال صفات انوار تجلیات از هائىگرفتن انس و

 . است وصال دار

 از را عوالم جمیع اسماء، اين در آنکه كالم خالصه و

 را مبدأ هم آنها در بلکه میکند سیر آن منتهاى تا مبدأ

 با و را، عالم منتهاى هم و عالم، هم و میکند مشاهده

 باشدالدين يوم مالككه اخیر اسم اين در تفکر و تدبر

 به آن در و. میگذراند نظر از بتفصیل را قیامت عوالم

 باين معراج خبر در چنانکه پردازدمى گذار و گشت

 . است شده تصريح حقیقت
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 منوال اين بر اسماء اين ترتیب اينکه ديگر مطلب

 جالله لفظ مقام زيرا است، واقعى ترتیب با مطابق

 بر مقدم ربوبیت مقام و ربوبیت مقام بر مقدم

 رحیمیت مقام و رحیمیت، بر مقدم آن و رحمانیت،

 تفصیلى ظهور زيرا است، اخیر اسم مقام بر مقدم

 و است، جزاء روز در حق حضرت رحیمیه رحمت

 مبناى شودمى ظاهر روز آن در آتشى و عقوبت اگر

 دين اهل و بمظلومان نسبت خداوند رحمت بر نیز آن

 امرى غضب، و اصل رحمت، آفرينش، در زيرا است،

 . است عرضى

 روز و الدين يوم به ملك اضافه اينکه ديگر مطلب

 خود معمول بغیر مشبهه صفت اضافه باب از جزاء

 زمان، كه زمان، ملك میگوئى اينکه مثل میباشد

 يوم به مالك اضافه و است، گرفته قرار آن منعوت

 است ظروفم مجراى ظرف اجراء باب از الدين
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 نشأة« الدين يوم» از مراد بگوئیم اينکه يا مجازا،

 سلطنت و مالکیت اختصاص حال بهر و است اخروى

 و مالك او باينکه توجه با حق اقدس بذات جزاء روز

 اينست جهت از است عوالم همه و روزها همه ملك

 زيرا مییابد، تام ظهور كه است روز آن در دو اين كه

 سراى دنیا اينکه بخاطر دنیوى أةنش اين در و امروز،

  غرور

  385:   ص أسرارالصالة                         

 تصور هم خدا غیر براى ملکیت و مالکیت گاهى است،

 وقتى كه است روزى آن قیامت، روز لکن و میشود،

 : آيد بر فرياد

 اين تنها كیست، آن از ملك امروز.الیوم الملك لمن

 : میشود هگفت پاسخ در كه نداست

 و. است قهار يکتاى خداوند براى.القهار الواحد للّه

 و مییابد ظهور كه است روز آن در خداوندى سلطان
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 از و. میرود بین از بیکباره بندگان مالکیت و سلطنت

 پرده عوالم بهمه مالکیتش در تعالى حق توحید

 بخالف میگردد، مکشوف همگان بر و شودمى برداشته

 و سلطنت و مالکیت در خداوند یدتوح كه دنیا اين

 نیست ظاهر مردم عامه بر الجالل ذو ذات صفات ديگر

 بر چه گر آيد،مى بحساب غیب امور از بآنها بالنسبة و

 آن ندرت بخاطر ولى است مسلم و معلوم معرفت اهل

 به او، مالکیت ظهور لذا آورد، بحساب را آن نمیتوان

 . است يافته اختصاص جزاء روز

 خداوند پنجگانه هاىنام اين بیان اينکه يگرد مطلب

 در حمد جهات بانحصار است توجهى مقام، اين در

 چنین ببنده خطاب آيات اين گويا و موارد، اين

 بخاطر كسى براى تو ستايش و حمد اگر كه: گويدمى

 تنها كه است سزاوار باشد او جالل و جمال و كمال

 همه كه چرا بگوئى، او ثناء و ستايش و كنى خدا حمد
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 اين از هم ديگرى اگر و است او براى صفات اين

 او براى و او به و او از باز باشد داشته اىبهره صفات

 بتو احسانى كس آن كه اينست بخاطر اگر و است،

 ناحیه از هست عنايتى و احسان چه هر باز است نموده

 بفضل امیدوارى بخاطر اگر و است، عالمیان پروردگار

 كه بدانى بايد است دنیوى يا دينى حمتر و نعمت و

 الرحیم الرحمن آنها، بخشنده و نعمتها اين همه مالك

  اگر و. است

  386:   ص أسرارالصالة                         

 قهر و سطوت از ترس بخاطر ثنائت و ستايش و حمد

 كه باشى داشته توجه بايد باشد حاكمى و سلطان

 روز ملك و مالك همان واقعى، مالك و قاهر سلطان

 براى جز ستايش و حمد اين بنابر و است، جزاء

 و رحیم و رحمن و عالمیان پروردگار كه خداوندى

 . نیست سزاوار است جزاء روز مالك
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 نستعین اياك و نعبد اياك

 يارى و كمك تو از و بپرستیم را تو تنها: ترجمه

 . طلبیممى

 غیر براى و تیمنپرس را تو جز ما اينکه يعنى نعبد اياك

 عبادت از ما مطلوب و مراد اينکه يا نکنیم خضوع تو

 و است، آمده اخبار در معنا دو هر و نیست، تو غیر

 داشتن مقدم از كنیم،مى بخدا منحصر را پرستش اينکه

 آن فاعل و فعل بر است «نعبد» مفعول كه «اياك»

 بکار هم منفصل ضمیر كه بخصوص شودمى فهمیده

 متصل ضمیر از كه داشت امکان اينکه اب شده گرفته

 اول معناى كه است صورتى در اين شود، استفاده

 . باشد منظور

 نمود نزديك بذهن توانمى چنین را دوم معناى اما و

 ذات توحید با مطلوبیت، در دادن قرار شريك كه

 از هست كه خوبى و خیر هر اينکه در حق اقدس
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 از وجود تحقیق بلکه و جمال و كمال هر و اوست

 حقیقت امر، باين توجه با و دارد، منافات است او آن

 در را او غیر بنده كه است باين بندگى و عبوديت

 نتیجه در نگرداند شريك امور اين از هیچیك

 آن گذشته اين از شود،مى او در منحصر هم مطلوبیت

 باو منحصر را پرستش و عبوديت وجوه جمیع كه كس

 خواهد مطلوبیت وجوه عجمی مستحق را او بداند

 . دانست

  387:   ص أسرارالصالة                         

 مقدم كه دارد امکان است گفته محققین از يکى

 باشد حقیقت باين لطیفى اشاره فعل بر مفعول داشتن

 نتیجه در است، مقدم معبود بنگريم كه لحاظ هر از كه

 اول خود رفتار و اعمال جمیع در كه میبايست بنده

 همآن بنگرد او بغیر باو توجه با بعد باشد باو نظرش

. غیر آن خود بخاطر نه است باو منسوب غیر آن چون
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 بلکه باشد، چنین بايد امر هم مطلوبیت لحاظ از لذا و

 بنده براى باينکه جز عبادت در كامل توحید اصال

 تنها نفس زيرا نیست ممکن نباشد خدا غیر در هوائى

 بآن و آوردمى فرود سر و میشود شعخا و خاضع آنجا

 اگر لذا و باشد، آن با هوايش كه میکند میل سوئى

 در توحیدش داشت توجهى و میل خدا بغیر انسان

 . بود نخواهد خالص عبادت

 بجاى و آمده الغیر مع متکلم بصیغه فعل اينکه اما

 شده گفته پرستیممى «نعبد» پرستم، - مى «اعبد»

 را خود چون انسان اينکه و ادب رعايت بخاطر است

 بیان جمع بصیغه را مطلب نمیبیند عبوديت مقام اليق

 . داردمى

 بین كه است صفتى عبوديت، صفت اينکه ديگر جهت

 هست خدا غیر كه آنچه هر و اللّه سوى ما جمیع

 اين در اختصاص و انفراد براى وجهى و است مشترك

http://www.i20.ir/


751    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 اين با گزار نماز فرد اينکه ديگر علت نیست، زمینه

 ضمیمه هم را حق حضرت صالح بندگان عبادت تعبیر

 خود براى شرافتى بدينوسیله و نموده خود عبادات

 دروغین ادعاى از ديگر طرف از كند،مى كسب

 غلبه بخاطر پروردگار، خالص عبوديت و پرستش

 خواهد احتراز او عبادت بر مخلص بندگان عبادات

 اين «پرستیممى را تو تنها: »كه سخن اين در و نمود،

  آنها عبادات جهت از اخالص، ادعاى

  388:   ص أسرارالصالة                         

 . بود خواهد صادق

 غايب از كالم لحن آيه اين در اينکه ديگر مطلب

 دارد حقیقت باين اشاره اين و يافته، تغییر بمخاطب

 بعالم دورى، و بعد عالم از اسماء، آن ذكر با انسان كه

 در و رسیده بحضور غیبت از و نموده ترقى قرب

 با گويا كه است اىبگونه آيات اين تالوت هنگام
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 محضر در و میکند مشاهده را الجالل ذو ذات قلبش

 : میگويد باو خطاب او

 قدسى حديث در5: 1. نستعین اياك و نعبد اياك

 ياد كه هستم كسى آن نشین هم من كه است آمده

 . كند من

 جمیع در بندگى و عبوديت براى: يتعبود اما و

 نفس و روح و عقل عالم از او شئون تمام و بنده، عوالم

 تا گرفته بقدم تا سر از بدنش اجزاء تمام و قلب و

 كه است هائىنشانه و ظهور سکناتش و حركات جمیع

 اشاره آن مراتب از ببعضى بصرى عنوان حديث در

 رد بنده كه است آمده حديث آن در است، شده

 مالکیتى خود براى نبايد نموده عنايت باو خدا آنچه

 نیست مالکیتى و ملکى را بندگان كه زيرا شود قائل

 راهى همان در و بداند اللّه مال را مال میبايست بلکه

 خويشتن مدبر خود و كند، صرف داده دستور او كه
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 امر بدان خدا كه آنچه مصروف غمش و هم و نباشد

 چنین اگر پس گردد، است اشتهد باز آن از يا نموده

 داشته ارزانى او بر خدا كه را دنیا متاع از آنچه و بود

 خواهد آسان او بر مال آن انفاق ندانست خود ملك

 كه خود بنفس نه را امورش تدبیر بنده كه اگر و بود

 او بر دنیا مصائب تحمل نمود محول خود بپروردگار

 امر اخد كه بآنچه انسان اگر و گشت خواهد سهل

  است كرده نهى آن از يا و نموده

  389:   ص أسرارالصالة                         

 و نمائى خود و رياء براى فرصتى ديگر داشت اشتغال

 ذات گاه هر و ماند، نخواهد باقى برايش مباهات

 دنیا كرد عنايت اىببنده را خصلت سه اين باريتعالى

 براى و اشتد نخواهد ارزشى او نزد آن رياست و

 عزت بدنبال و رفت نخواهد دنیا پى در تکاثر و تفاخر

 را روزگارش و بود نخواهد مردمان نزد برترى و
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 از درجه اولین اين و. گذرانید نخواهد ببطالت

 . است پرهیزگاران و متقین درجات

 عبوديت مراتب زمینه در جامع سخن گويممى

 آنها تمخلوقا و عوالم جمیع و خود بنده، كه اينست

 او كه عالمیان پروردگار به نیازمند جهات جمیع از را

 و ببیند است هااين همه از نیازبى جهت هر از

 . كند عمل هم عقیده اين بمقتضاى

 آن. دارند شمارىبى مراتب راه اين در مردمان و

 بندگى و عبوديت در كامل وجوه، جمیع از كه كس

 و رباق و بخدا خاليق همه اعرف او است تامه

 النبیین - خاتم و االنبیاء، سید باو آنها همه نزديکترين

 جانشینان و آله و علیه اللّه صلّى مصطفى محمد

 متحدند او با معرفت اين در كه او گانهدوازده

 جمیع در توحید، مراتب در كاملین اينان میباشند،

 هر بگذريم كه هااين از هستند، آن مراتب و وجوه
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 مراتب از باالترى مرتبه از اشدب بیشتر معرفتش كه

 اصحاب عوالم بآخرين اينکه تا است برخوردار توحید

 اينان كه برسیم مسلمین مراتب ترينپائین و يمین

 در خداوند يگانگى و بتوحید كه هستند كسانى

 شريکى او، خلیفه و نبى نصب در و معتقدند، خالقیتش

 ببس آخرت در عقیده همین و اندنشده قائل او براى

 خواهد آتش در جاودانگى و خلود از آنها نجات

 بهشت و خداوندى رحمت به كارشان عاقبت و گشت،

  كه مدتى از پس چند هر شد خواهد منتهى

  390:   ص أسرارالصالة                         

 بدان روايت در كه اىگانهسه مراتب و. باشند معذب

 مالکیت رد حق اقدس ذات توحید آن منشأ شد اشاره

 است الوهیت شئون از كه معبوديت و ربوبیت و

 چیز همه مالك را خدا تنها بنده كه آنگاه پس میباشد،

 گاه هر و بود، نخواهد قائل مالکیتى خود براى بداند
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 پرورش و پروردگار الجالل، ذو ذات تنها كه دانست

 براى يعنى است هستى عالم مطلق رب و دهنده

 ءشى در بکمال رساندن و تربیت در تأثیرى ديگرى

 او از را امور همه تدبیر نديد، امور از امرى و اشیاء از

 حتى او غیر كه گشت خواهد معتقد و دانست، خواهد

 خود نشر و حشر و حیات و مرگ و ضرر و نفع بر قادر

 بخدائى گاه هر و بديگران، نسبت رسد چه تا نیست

 ستحقم را ديگرى و نبود معتقد اللّه مقدس ذات جز

 و شئون جمیع در ندانست عبوديت وجوه از وجهى

 خواهد كمر الجالل ذو ذات طاعت و ببندگى حاالت

 برايش ديگر كارهاى براى فراغتى ديگر چنانکه بست

 . ماند نخواهد باقى

 بر و تو بندگى و طاعت بر يعنى5: 1. نستعین اياك و

 كه بآنچه قیام و آنها مکر و حیله و دشمنان شرور دفع
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 تو از و میجوئیم كمك تو از اىنموده امر بدان تو

 . طلبیممى يارى

 و خدا دشمنان شرور دفع از مراد كه اينست ظاهر

 اصل با امور اين كه است مواردى آنها، مکر و حیله

 صورت اين در است، تضاد در آن تکمیل و عبادت

 براى تعالى حق از طلبیدن يارى و استعانت كه است

 از بعضى و میباشد، عبادت مراتب جزء آن دفع

 استعانت متعلق چیزى كه اندداده ترجیح محققین

  همان مقام، اين با مناسب كه زيرا نگیرد قرار

 391:   ص أسرارالصالة                         

 بندگى و عبوديت راه در خداوند از خواستن يارى

 در هم اخبار در كه هست بخاطرم چنین و است، او

 شده نهى عبادت جهت غیر در استعانت از مقام اين

 . است
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 كمك او از و كنیم طلب يارى خدا از تنها اينکه اما

 فروع از اين بدانیم او منحصر را امر اين و بخواهیم

 كه بود معتقد كه كس آن پس است ربوبیت توحید

 او از هم را ضررها و نفعها همه نیست اللّه جز ربى

 نخواهد امید شمچ بديگرى باو جز و ديد خواهد

 با او، غیر از خواستن كمك و استعانت و داشت،

 سازگار ربوبیتش در حق اقدس ذات يگانگى و يکتائى

 يارى ديگرى كس از خدا از جز مؤمن بنده لذا نیست

 به جز و نمیخواهد فريادرسى او جز و طلبد،نمى

 توحید، اين و نمیکند، البه و عجز ديگرى نزد او پیشگاه

 جهت از و علم حیث از هم مشکل سب است امرى

 موفق امر اين بر خداوند را كه هر و عمل، و حال

 بندگى، و عبوديت عوالم از اىبهره او براى بدارد،

 خواهد قرب درجات از بلکه و معرفت، مراتب از بلکه
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 طالبان جمیع و ما روزى را مقام اين خداوند بود،

 . بگرداند بخود تقرب و معرفت بمدارج ترقى

 بیان استعانت مورد در آيه اين در ما كه آنچه و

 لحاظ از گفتیم عبادت مورد در كه آنچه با داشتیم

 آيه سه ذكر از پس قارى زيرا است، مرتبط ترتیب

 از پس و میرسد، عبوديت در اخالص بمقام سوره اول

 يارى و كمك بدون مییابد در كه است معنا اين اظهار

 . نیست ممکن برايش تعالى حق

 میکند نفى را جبر آيه اين اول قسمت كه شد گفته و

 در( پرستیممى را تو)«نعبد اياك»گوئیممى وقتى زيرا

  ببندگان عبادت جمله اين

  392:   ص أسرارالصالة                         

 میکند نفى را تفويض دوم قسمت و شده، داده نسبت

 كه است حقیقت اين بیانگر«نستعین اياك»چون

 شودمى میسر او يارى و بکمك تنها پرستش و ديتعبو
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 بر بنده دهنده يارى و معین متعال خداى اين بنابر و

 پديد بلکه او، كننده مجبور نه است او كارهاى انجام

 اراده از پس ولى هست بنده افعال و اعمال آورنده

 ذات نیز بنده اراده آفريدگار و خالق چنانکه هم او،

 میکند اقتضا او ذات آنچه ربناب كه است حق اقدس

 كار در جبرى اين بنابر آورد،مى پديد را او اراده

 تفويضى و گرفته، انجام بنده باراده فعل كه چرا نیست

 است، خدا اراده مخلوق بنده اراده زيرا نیست هم

 گرفته تعلق اين بر حق اقدس ذات اراده ديگر بعبارت

 ظهور رضبمع و شود ايجاد بنده باراده افعال آن كه

 در كه جهت اين از بنده اين بنابر برسد بروز و

 و نیست، كارى انجام بر مجبور است مختار كارهايش

 تفويض باو امر است، مجبور مختاريتش در اينکه از

 . تفويض نه و است جبر نه پس است، نگشته
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 توجه و بدانستن جز استعانت كمال اينکه ديگر مطلب

 شود،نمى تمام خود خداى و بخود راجع مطلب بچند

 او كه معنا اين دانستن و خود نیاز و بفقر علم اول

 حل از و ندارد كارى انجام بر قدرت خود بخودى

 و غناء به علم سپس و است، عاجز خويش مشکالت

 يارى و اعانة بر او قدرت و حق اقدس ذات نیازىبى

 استعانت مقام در كه كسى آن به نسبت عنايتش و بنده،

 باين توجه و است، آمده بر او از هىخوا كمك و

 كمك او از آنکه چیزىبى و بفقر هم او كه حقیقت

 بخل او خواسته اجراء در هم و هست آگاه طلبدمى

 بهتر را كارش صالح بنده خود از هم و ورزد،نمى

 و بخود راجع را مطالب اين كه گاه هر پس میداند

  دانست، خدايش

  393:   ص ارالصالةأسر                         
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 پیدا او براى است استعانت مقتضاى كه حالتى

 يارى مقام در قال لسان از قبل حالش لسان و شود،مى

 اعتقاد چه هر و آيد،مى بر خواستن كمك و طلبیدن

 او استعانت حال شود تركامل مطالب باين بنده

 گشت كامل استعانت كه گاه هر و شد خواهد تركامل

 خواهد او نصیب دعايش اجابت و ىتعال حق يارى

 كه شد معلوم بنده براى كه گاه هر مثال بعنوان شد،

 و صفت و وجود، حیث از هم و ذات، حیث از هم او

 اوقات جمیع در و وجوه جمیع از و چیزبى و فقیر فعل

 آنات از آنى هر در را خود و است نیازمند احوال و

 ديد یاجاحت سراسر بلکه و محتاج، جهات جمیع از و

 كفايت گذشته لحظه در او ايجاد كه اىبگونه

 نیاز فعلیش وجود در و نمیکند، حال در را وجودش

 مطلب اين خود جاى در چنانکه دارد جديدى بايجاد

 هستى و كون عالم در چه هر كه است شده محقق
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 اىمحدثه بعلت نیاز اىلحظه هر و آن هر در است

 آنى هر در نیز صفاتش وجود در چنین هم دارد،

 خالصه و هست، نوى ايجاد و جديد بفیض نیازمند

 و نیازمند كه را آنچه جمیع و خود صفات و را خود

 و فقیر، حیثیات وجوه جمیع از است بآن محتاج

 ديگر طرف از ديد، خود پروردگار به نیازمند

 نیازبى وجوه جمیع از و مطلق، غنى را پروردگارش

 او از است متنعم نبدا كه را نعمتى هر و دانست،

 تواندمى كسى علم نه كه شمارىبى نعمتهاى دانست،

 آن شمارش بر قادر كسى نه و كند پیدا احاطه بدان

 قدم او اينکه از قبل كه نعمتهائى بسیار چه و میباشد،

 ارزانى او بر حق اقدس ذات گذارد هستى بعرصه

 او و داشته ارزانى او بر كه نعمتهائى بسیار چه و داشته

 كه داشت توجه حقیقت باين و است، غافل آنها از
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 او احیاء نتیجه زندگیش و بوده، او بايجاد وجودش

  رزق از و است

  394:   ص أسرارالصالة                         

 نیروئى و بقوت و است ساكن او ملك در و میخورد او

 ولى كند،مى او معصیت فرموده عنايت وى به او كه

 گناهانش بر را او ببزرگواريش حق اقدس ذات

 باين اگر كند،نمى خواست باز او از و گیرد،نمى

 در پروردگار بعنايت امیدوارى نمود توجهى مطلب

 پديد قلبش در استعانت حال و گیرد،مى قوت او

 مسائلى آن در حال اين پیدايش از پس اگر و آيدمى

 كمك و طلبید يارى خدا از نیست او بضرر كه

 در بر او حاجت و مستجاب دعايش كه داندب خواست

 او بضرر میخواهد خدا از كه آنچه اگر و است او خانه

 يا شر آن بجاى خداوند بپندارد خیر را آن او و باشد

 نمود، خواهد عنايت باو خیرى آخرت در يا و دنیا در
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 و بهتر گردد انسان نصیب آخرت در كه آنچه و

 دعايش در نسانا كه اينست بهتر پس است، پايدارتر

 اگر اينکه يا و كند، استثنا نیست صالحش كه را آنچه

 خوبى و خیر ازاء در دنیا بگرفتارى كه است كسانى از

 صالح بشرط طلبدمى كه را آنچه نیست راضى آخرت

 . نمايد طلب عافیت و

 مورد در استعانت كمال شرايط از كه آنچه كه بدان و

 از آنها تمام داشتیم، بیان تعالى حق حضرت صفات

 بلکه است، تعالى حق حضرت پنجگانه اسماء لوازم

 در و مندرج «اللّه» جالله لفظ در اجمال به آنها همه

 . است آمده بتفصیل ديگر اسم چهار

 .المستقیم الصراط اهدنا

 . باش رهنمون مستقیم صراط و راست براه را ما

 نقل االخبار معانى كتاب و السّالم علیه امام تفسیر از

 منجر تو بمحبت كه راهى به را ما يعنى كه شده
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 از ما كه میشود اين مانع و میرساند ببهشتت و شودمى

 يا و كنیم نابود را خود و كنیم پیروى نفسانى هواهاى

  آراء اينکه

  395:   ص أسرارالصالة                         

 بهالكت را خود و داده قرار مالك را خود نظريات و

 . نما رهبرى و هدايت مبیفکنی

 از عبارت مستقیم صراط كه آمده اخبار از بعضى در و

 روايتى در و میرسد، خدا بمعرفت كه است راهى

 صراط يك است صراط دو صراط كه شده گفته ديگر

 عبارت دنیا صراط اما آخرت، در صراط يك و دنیا در

 او اطاعت كه است پیشوائى و الطاعة مفترض امام از

 را او دنیا اين در كه كس آن پس ،است واجب

 از نمود پیروى او از و يافت راه او بهدايت و شناخت

 است پلى همان آن و است آخرت در كه هم صراطى

 آن و گذشت خواهد شده كشیده دوزخ روى بر كه
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 صراط آن بر نشناخت را او دنیا اين در كه كس

 . افتاد خواهد دوزخ آتش در و لغزيد خواهد قدمش

 امیر مستقیم صراط از مراد كه آمده روايات در باز و

 گفته ديگر روايتى در و است، السّالم علیه المؤمنین

 ديگر روايت در و است، امام معرفت مراد، شده

 چنین هم. هستیم مستقیم صراط ما: فرمايدمى معصوم

 آن معرفت و المؤمنین امیر مراد كه شده روايت

 المؤمنین امیر مراد كه اين بر دلیل و است حضرت

 كه است متعال خداى قول است السّالم علیه

: 43. حکیم لعلی لدينا الکتاب أم فی انه و:فرمايدمى

 سوره در كه است السّالم علیه المؤمنین امیر آن كه4

 مستقیم صراط به او از است الکتاب ام كه الکتاب فاتحة

 . است شده ياد

 از آله و لیهع اللّه صلّى خدا رسول از كه رسیده باز و

 سال هزار: فرمود است چگونه كه شد سؤال صراط
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 و آمدن فرود و هبوط سال هزار و رفتن، باال و صعود

 . است خذالن سال هزار

 و باريکتر موى از صراط كه آمده آن وصف در باز و

  شمشیر از

  396:   ص أسرارالصالة                         

 بعضى و بگذرند، آن از برق چون بعضى است، تیزتر

 چهار و شکم بر بعضى و پیاده بعضى و رو، تیز اسب مثل

 آتش، گاه كه اىبگونه معلق بعضى و پا، و دست

 از شودمى رها باز و گیردمى فرا را آنها تن از اىپاره

 . گذرندمى آن

 بقدر مردمان و است تاريك صراط كه شده گفته و

 . كنندمى طى را آن خود نور

 در بلکه ندارد يکديگر با تناقضى اخبار ينا گويممى

 از يك هر و است مؤتلف هم با صراط معناى بیان
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 براى زيرا هست، آن افراد از فردى به ناظر هااين

 و صورت و روح، و حقیقت آن، معانى ساير و صراط

 داراى واحدى حقیقت كه شودمى گاه و است، قالبى

 حقیقتى ركمت بلکه است متعددى هاىقالب و صورتها

 نباشد، متعددى صورتهاى آن، براى كه شودمى يافت

 براى نه است شده وضع حقايق و ارواح براى الفاظ و

 روح و حقیقت يك كه گاه هر و صورتها، و هاقالب

 در اتحاد بخاطر جملگى باشد متعددى هاىقالب در

 لفظ مثال شوند،مى نامیده نام بیك حقیقت و روح آن

 نگارش و نقش آلت از عبارت مهكل اين روح «قلم»

 توجهى اينکه بدون است لوحى يا و صفحه در صورتها

 يا آهن از يا باشد نى از آلت اين كه باشد شده باين

 بودن محسوس يا و قلم جسمانیت اصال بلکه ها،اين غیر

 است، نشده اعتبار گذارى نام اين در نقش آن

 و سلوك كه حقیقتى براى «صراط» لفظ همینطور
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 شده وضع میرساند مقصود به را انسان آن، بر فتنر

 روح اين براى و است، صراط روح معنا، اين و است

 راههائى همین آنها از يکى است، متعددى هاىقالب

 هاآبادى و شهرها بین آمد و رفت براى كه است

  معرفت طريق ديگر يکى شود،مى كشیده

  397:   ص أسرارالصالة                         

 او جوار و الهى الجالل ذو ذات به تقرب راه و خدا،

 دين به عمل از عبارت راه اين كه باشد،مى بهشت در

 امیر معرفت و او، از اطاعت و امام معرفت و شريعت، و

 شناخت و معرفت و بخصوص، السّالم علیه المؤمنین

 آن حدود و اخالق و اوصاف يعنى انسانیت، صورت

 پلى راه، و طريق مصاديق از ديگر است، دنیا اين در

 كه راههائى اما است، شده كشیده دوزخ بر كه است

 هست دنیا اين در او به تقرب و خدا به معرفت براى

 و است، راست راه و مستقیم صراط بعضى آنها میانه از
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 آن در انسان كه مقامى بین كه است راهى همان آن

 آن از نزديکتر راهى دارد نظر در كه مقصدى و هست

 آن نیست، چنین راهها اين از بعضى و نشود، تصور

 بسیار دومى ولى باشد راه يك از بیش تواندنمى اولى

 ما إلى معوج و كج راههاى از بخواهى چه هر است

 نفوس باندازه را آنها تعداد توانمى و اللّه، شاء

 ولى دانست، اندنرسیده كمال بمرحله كه آدمیانى

 صراط بآن راهها اين از بعضى نیست گونه بیك همه

 برسیم تا است دورتر و دور، بعضى و نزديکتر، مستقیم

 و خدا مخلوقات تريندشمن راه كه راهى بآن

 كه هست حق حضرت قرب جوار از آنها دورترين

 . باشد او رديفان هم و ابلیس راه همان

 نزديکترين تعالى حق بجوار رسیدن راه ترينكامل و

 و بخدا معرفتش كه است كسى راه آن و است، راهها

 و معارف، ترينكامل او افعال و صفات و اسماء به
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 ترينمتعادل او مزاج و اخالق، نیکوترين او اخالق

 و ترينكامل راهها همه میان از راه اين باشد، مزاجها

 بمجموع بالنسبة مطالب اين و. است راه نزديکترين

 افراد از كي بهر نسبت بخواهیم اگر اما. است راهها

 حال كه میبايست كنیم مشخص را راه نزديکترين بشر

  را آنها فعلى

  398:   ص أسرارالصالة                         

 . كنیم مالحظه

 قوس يك انسانى هر براى اينکه اجمال اين تفصیل و

 ختم عالم باين و شروع غیب عالم از كه است نزولى

 عالم اين از كه است صعودى قوس يك و گرددمى

 هنگام از انسان و مییابد، پايان غیب بعالم و شروع

 از پیش بلکه و نطفه، پیدايش اول از بلکه و تولدش،

 و سیر در عالم اين در خاكش و تربت همان آن،

 روح كه مادامى بلى است، غیب عالم بسوى حركت
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 دمیده از پس و عالم، اين در سیرش نشده دمیده او در

 و سیر به غیب عالم در روح همان با روح، شدن

 غیب، بعالم او تربت سیر اما پرداخت، خواهد حركت

 نبات بعالم جماد عالم از خاك آن ترقى جهت از

 انسان غذاء كه است مرحله اين از پس و است،

 در نبات بصورت خاك آن اينکه از پس و شود،مى

 بدن از جزئى آن، تناول با و شد انسان غذاء و آمد

 سپس و آيد،مى پديد نطفه غذا همین از گشت، انسان

 شود،مى مبدل استخوان به آن از پس و علقة، بصورت

 آفرينشى و میرويد گوشت هااستخوان آن بر سپس

 : آيدمى پديد انسانى و گیردمى انجام ديگر

 والدت از پس14: 23. الخالقین احسن اللّه فتبارك

 سر پشت ديگرى از پس يکى را تکامل و ترقى مراحل

 عقلش كه اينجاست میرسد، بلوغ سن به تا گذاردمى

 مشرف تکلیف تشريف به كه اىبگونه گرددمى كامل
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 راهى دو سر بر او كه است منزل اين در و شود،مى

 سیر و غیب، عوالم در حركت اينکه يا گیرد،مى قرار

 بر را بهشت و معرفت و قرب و سعادت طريق در

 از دورى و شقاوت راه در قدم اينکه يا و گزيند،مى

  گذارد،مى دوزخ پرتگاههاى و جهل و خدا

  399:   ص أسرارالصالة                         

 اختیار خود اراده به كند اختیار كه را يك هر و

 و سعادت راه عقل و شرع طريق از كه چرا نموده،

 روشن او براى بعد و قرب و دوزخ و بهشت و شقاوت

 پیش در را سعادت راه كه اينست يا پس است، گشته

 ملکاتى تکمیل و روحانى اخالق تحصیل به و گیردمى

 اهل بمعارف دستیابى و میشود بخدا او قرب وسیله كه

 او، فرستادگان و كتب و مالئکه و بخدا ايمان از يقین

 تا نهدمى قدم راه اين در و پردازدمى قیامت روز و

 را شقاوت راه کهاين يا و شود، ملحق علیین به اينکه
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 براه و افتدمى نفسانى شهوات پى در و گزيندبرمى

 هر از لذات به دستیابى براى و نهدمى قدم شیاطین

 اين شهوات منجالب در و میکند استفاده مکرى و حیله

 و بخدا و شودمى غرق آن برق و زرق و پست، دنیاى

 و شده كافر قیامت روز و او رسوالن و كتب و مالئکه

 بزمین قرآن بقول و گرددمى هااين همه منکر

 روانه و گشته ملحق شیاطین بحزب اينکه تا چسبدمى

 . گردد دوزخ دركات

 از كه حركتى هر كه باشد داشته توجه بايد انسان

 قلبش و حقیقت و روح در بزند، سر او از اختیار روى

 سبب اثر آن يا حال گذاشت، خواهد بجاى اثرى

 باعث اينکه يا و شودمى وحانیاتر به و بخدا او تقرب

 امر اين گردد،مى تعالى حق جوار از او دورى و بعد

 و روح در كه اثرى هر و هست، هم مباحات در حتى

 انسان كه است قدمى بمنزله آيدمى پديد آدمى قلب
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 پس دارد،مى بر دوزخ يا و بهشت، بسوى حركت در

 حركت هر از هنگام همین در حركت اين اگر

 قرب حصول در نمود را آن تصور بتوان كه ديگرى

 و سازتر كار و مؤثرتر روحانیات به رسیدن و بخداوند

 كه شده برداشته راهى بر قدم آن باشد سريعتر

 اگر كه اال و است، مستقیم صراط و راه، نزديکترين

  در حركت اين كه اندازه هر نبود چنین

  400:   ص أسرارالصالة                         

 و دورتر، راه باشد كند و ناقص بخدا تقرب حصول

 و. بود خواهد بیشتر مستقیم صراط از اشفاصله

 از كه عملى هر كه گرفته قرار اين بر الهى حکمت

 دل در او از بعد و بخدا قرب در و میزند، سر انسان

 خذالن و توفیق در تأثیرى آن براى گذاردمى اثرى

 . است داده قرار
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 مستعد و آماده را قلب خیر عمل ينکه،ا مطلب بیان

 را حالت اين و میکند ديگرى خیر اعمال انجام براى

 آماده و مستعد را قلب شر عمل و گويند،مى «توفیق»

 انجام زمینه و سازدمى ديگر شر كارهاى انجام براى

 را حالت اين و نمايدمى فراهم را ديگرى گناه

 انسان رفیق یقتوف كه گاه هر و اند،نامیده «خذالن»

 هانیکى كه اندشده گمارده انسان بر كه اىمالئکه شد

 از و وسوسه صدد در كه شیاطینى بر كنند الهام باو را

 اثر بر اگر و میکنند غلبه هستند او كردن بدر راه

 آن شد «خذالن» دچار انسان ناپسند، كارهاى

 . آيندمى غالب مالئکه بر شیاطین

 خداوند انگشت دو بین منمؤ قلب شد گفته اينکه و

 پیوسته قلب كه است معنا بهمین اشاره است رحمان

 رو و زير و تقلب در اشگذشته اعمال اثرات طبق بر

 انسان حركت و سیر تقلبات، اين از و است، شدن
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 كه آنچه پس شود،مى حاصل دوزخ يا و بهشت بسوى

 سیر و است انسان روح همان است حركت و سیر در

 گاه كه است او نفسانى حركات همان او، حركت و

 بدى و شر بجانب گاه و است حركت در خیر بسوى

 قدم گاه حركت، و سیر اين در آدمى و كند،مى میل

 بقدم سر گاه و گذاردمى خود نفسانى هواهاى سر بر

 يا و است، روحانى اوصاف يا سیر اين حاصل و آنها،

 بقر يا میماند جاى بر آن از كه اثرى و طبیعى،

 . است او از دورى يا و بخداوند،

  401:   ص أسرارالصالة                         

 همان گذاردمى اثر قلب در كه حركاتى اين منشأ و

 و كفر، و علم، و معرفت، مراتب قبیل از قلبى صفات

 الزمه قلبى صفات اين كه میباشد آن امثال و جهل،

 است، اآنه مقتضاى حركات اين و او، ذاتى اوصاف

 كه است صفاتى حركات، اين منشأ ديگر بعبارت
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 ماهیت ايجاد هنگام در و هست، انسان ذات مقتضاى

 معین او براى متعال حکیم آن بحکم خارج، در او

 جواد آن از حال بزبان ماهیتى هر كه چرا است، شده

 او صفات با كه را آنچه كه میخواهد حکیم بخشنده و

 باشد حال زبان با كه ؤالىس و ببخشد باو دارد مناسبت

 صفات ذاتى، صفات اين و شودنمى رد هیچگاه

 اعمال در ديگر صفات آن كه میکند اقتضا را ديگرى

 تقلب در چنین هم آدمى اعضاء و جوارح رفتار و

 روحى اثرات به يا آن تأثیر و است، مؤثر او قلب

 انسان از كه عملى هر و طبیعى ظلمانى يا است نورانى

 خود اراده بواسطه متعال حکیم آن بحکم بزند سر

 او اراده در كه است او ذاتى صفات اين و است انسان

 كه است همان صفات و اوصاف اين و است، مؤثر

 مسئلت حکیم بخشنده خداوند از او ماهیت و انیت

 ماهیت باقتضاء كس هر ديگر بعبارت است، نموده
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 در رفتن و سلوك توفیق كه میخواهد خدا از خود

 راه در نهادن گام يا و بهشت، و سعادت و خیر اهر

 اين و ببخشد، باو را خدا از دورى و آتش و شقاوت

 است السّالم علیهم معصومین فرمايشوجوه از يکى

 .االمرين بین امر بل تفويض ال و جبر ال:كه

 اين بین بلکه واگذاشتن، و تفويض نه و است جبر نه

 را خوبى و خیر ما اينکه علت چنین هم است، امر دو

 حالیکه در ببنده را بدى و شر و دهیممى نسبت بخدا

 . گشت معلوم است خدا دو هر خالق

  402:   ص أسرارالصالة                         

 باشى، نموده دقت شد بیان كه مطالبى باين اگر حال

 بر «صراط» كلمه اطالق كه شد خواهد روشن برايت

 انسانیت صفات همان از عبارت كه انسانیت صورت

 پلى بر و شريعت، بر و او هدايت بر و امام بر و باشد،

 زيرا است، صحیح جملگى شده كشیده دوزخ بر كه
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 و نور عالم طريق و بهشت راه شد بیان كه هااين همه

 راه آن اينکه ديگر مطلب بخداست، تقرب وسیله

 و اسماء به و بخدا كه كسى براى جز حقیقى مستقیم

 شرايع و رسوالن و كتب و فرشتگان و افعال و صفات

 و حركت هر كه اىبگونه باشد داشته معرفت او

 آنچه با مطابق و علم روى از میزند سر او از كه سکونى

 حکمت كیف و كم به و گرديده حکم بدان كه

 در اخالقش و باشد آگاه امر آن در حکیم پروردگار

 اجشمز و تفريط، و افراط از بدور و اعتدال، حد

 و افعال در را مزاج كه چرا باشد، مزاجها ترينمعتدل

 اخالق كه همانگونه است، بسزائى تأثیر انسان اعمال

 و توفیق هااين همه با و است، مؤثر زمینه اين در

 - كمك و يار را او متعال خداوند جانب از عصمت

 حركت راه نزديکترين در حقیقتا اينکه تا باشد، كار

 را عصمت و توفیق باز امور اين همه با اينکه اما كند،
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 نیز عالم حوادث كه است خاطر بدين نموديم، شرط

 اين اينکه بدون آدمى و دارد، تأثیراتى موارد اين در

 گردد او يار باشد عصمت و توفیق، كه صفت دو

 بهمین و باشد، استوار و ثابت راه اين بر تواندنمى

 همعلی معصومین حق، اقدس ذات كه است خاطر

 در چنانکه بلکه نمود، مؤيد القدس روح به را السّالم

 عنايتى و لطف بواسطه است، آمده زيارات از بعضى

 خوف بوسیله را آنان هاىدل رياضت دارد آنها به كه

 بطور مستقیم، صراط اين دارد، بعهده خود رجاء و

 . است مطلق

 403:   ص أسرارالصالة                         

 عبارت مکلفى، هر براى راست راه و مستقیم صراط اما

 كه است، راهها بین در او براى راه ترين - نزديك از

 حق حضرت قرب بمقام را او او، ذاتى بصفات توجه با

 است، ممکن بآن دستیابى او براى كه مقامى همآن
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 حركات جمیع كه است بدينصورت امر اين و برساند،

 رساندن در هست، كه اىمرتبه هر در انسان، اختیارى

 باشد، سازتر كار و سودمندتر پروردگار، رضاى به او

 از را رجب ماه شبهاى بنماز اشتغال فرضا اگر حتى

 يا و ديد ترنافع خود براى علمى كتب بمطالعه اشتغال

 مستحبى روزه چنانچه ديد اگر اينکه يا و بالعکس،

 کهاين تا بپردازد عبادات بانجام تواندمى بهتر نگیرد

 ماند، باز عبادات از روزه ضعف اثر بر و بگیرد روزه

 تقرب براى كه است راهى همان راه، نزديکترين

. شود داده تشخیص ترنافع او رضايت جلب و بخدا

 انسان بحال خیر اعمال ترك كه شودمى گاه بلکه

 بنده كه است آمده روايات در چنانکه است، ترنافع

 محروم دارى دهزن شب و تهجد از شب دو يا يك

 روايت بلکه نکند، عجب بخود اينکه براى گرددمى

 تا میشود مبتال لغزشها از ببعضى مؤمن گاهى كه شده
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 است لغزش آن از بیش بمراتب گناهش كه عجب از

 براى مستقیم صراط آنکه كالم خالصه و بماند، امان در

 نفسى هر در بلکه روزى، و شرايطى هر در و كسى هر

 و عمل همان و كار همان سکونى و حركت هر و

 از پس و حاضر، بحال بالنسبة كه است راهى همان

 كار و ترنافع سعادت و خیر طريق سلوك در آن،

 كه باشند بدينگونه میتوانند كسانى تنها و باشد، سازتر

 علوم اين با كه اال و گردد، راهشان رفیق الهى توفیق

 اين همه و ید،رسان بمنزل را بار اين تواننمى اكتسابى

 شده گفته اينکه شايد و داد، قرار نظر مورد را جوانب

  است، باريکتر موى از صراط

  404:   ص أسرارالصالة                         

 اين دانستن از پس باز و است، مطلب بهمین توجه با

 و است، ترنافع كارى چه شرايطى هر در كه مطلب

 نمود، هدايت امر بدين را انسان خداوند اينکه از بعد
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 كه شده گفته لذا و است دشوار بس كارى بآن عمل

 . است تیزتر شمشیر از «صراط»

 كه رسیده السّالم علیه على موال از كه روايتى آن اما و

 هدايت بر ثبات سوره، اين در هدايت طلب از مراد

 از مقصود كه است صورت باين يا اين. است پیشین

 از بعضى در چنانکه است انايم همان مستقیم صراط

 اينکه يا و است، شده اشاره مطلب اين به روايات

 از خود امثال و خود به مختص حضرت آن مقصود

 آنان كه چرا است، بوده السّالم علیهم معصومین

 جهات و هاهدايت انواع به نسبت احوالشان كه هستند

 كه است اين آنها مطلوب و كندنمى تفاوت آن،

 نموده هدايت را آنها گذشته در كه گونههمان خداوند

 در ثبات طلب معناى و. نمايد هدايت هم آينده در

 . است همین هدايت
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 كه اينست طلبیممى خدا از كه را آنچه ما، امثال اما

 در سیر به اينکه تا بیفزايد، ما هدايت بر آينده در

 انس، مقامات در سلوك - به و يابیم، راه قدس، حظائر

 نائل خود از طبیعى و جسمانى عاليق ثارآ كندن با

 بر حق حضرت جالل و جمال تجلیات انوار و شويم،

 . گردد آشکار و مکشوف ما بر او غیبیه اسرار و ظاهر ما

 حیوان و نبات و جماد از يك هر اينکه ديگر مطلب

 و سیر است نرسیده مکلف انسان حد به كه مادامى

 حركت نهما به پیدايشش و تکون اول از حركتش

 بر آن جوهرى صورتهاى همان بر بلکه كیفى، و كمى

 از موجودى هر كه معنا باين است مستقیم صراط

  پیدايشش ابتداى

  405:   ص أسرارالصالة                         

 شده نهاده بوديعه او وجود در كماالت از كه آنچه

 آخرين به اينکه تا آيدمى در فعل به قوه از تدريجا
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 فعلیاتى از او شخص و نوع براى كه كمالى از همرتب

 در اين و برسد، شده معین و است او شايسته كه

 حركت و سیر اين از را او مانعى كه است صورتى

 اوان به اينکه از پس انسان، اما نشود، مانع كمال بسوى

 شودمى گاه رسید، است معتبر تکلیف در كه اختیارى

 كه خصوصیاتى از هك آنچه خود، نفسانى سیر در كه

 موجود بالقوة او وجود در و است انسان نوع شايسته

 نوع با مخالف كه فعلیتى اينکه بدون را هااين است،

 تا میرساند، فعل به قوه از آيد، میان در باشد انسان

 سزاوار كه فعلیت مراتب درجات آخرين آن به اينکه

 و است، كم بسیار اين و. میرسد است كامل انسان

 حركت انسانى مستقیم صراط در كه است فردى نچنی

 حركت آن اينکه از پس بشر، افراد اغلب اما كند،مى

 در فعل به قوه از صدد در آمد پديد برايشان اختیارى

 ولى آيند،مى بر است آنها وجود در كه آنچه آوردن
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 میان در نیست انسان شايسته و اليق كه هم فعلیاتى

 صراط بر نه آنها ركتح و سیر نتیجه در آيد،مى

 در خود اختیار سوء بخاطر بلکه انسانى، مستقیم

 خواهد انسانیت مسیر از انحراف و كجى و اعوجاج

 ترينپست به حركت اين سرانجام كه اىبگونه بود،

 بلکه درندگان، و بهائم شايسته كه فعلیات از مرتبه

 در كه شودمى گاه و شود،مى منتهى هست شیاطین

 همان بر هم ظاهريش صورت و ماندمى مرتبه همان

 بايد كه - آيدمى در هست آن بر كه فعلیتى صورت

 . برد پناه خدا به آخرت و دنیا خوارى و ذلت اين از

 صراط كه است آمده اخبار از بعضى در اينکه اما و

 است معنا باين است، انسانیت صورت همان مستقیم،

  بطرف انسان حركت كه

  406:   ص أسرارالصالة                         
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 كه سعادتى و خیر هر كه - است او براى كه كماالتى

 حركت يك - است نهفته كماالت همین در هست

 براى راه و طريق اما است، جوهرى حركت و كیفى،

 و كیف، مراتب همان از عبارت حركت، اين

 انسان جوهر در حركت اين پى در كه صورتهائى

 انوار و شريفه ملکات همان از عبارت آيدمى پديد

 جوهر رهرو، و سالك اين، بنابر است، ربانى معارف

 و ملکات اين تحصیل راه، و او، كمال مقصد، و انسان،

 در راه، حركت، اين در و است، علوم و معارف انوار

 پیدا كه است حركت خود با و سیر و حركت حین

 از عبارت معرفت نور و آن، از بعد و قبل نه شودمى

 اين، بنابر است، عقل و روح و نفس مراتب ظهور

 بیك و مقصد، لحاظ بیك و راه، لحاظ بیك نور، همین

 . است سالك لحاظ
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 علیهم ائمه و طالب ابى ابن على حقیقت از اينکه اما

 كه است خاطر بدين است شده صراط به تعبیر السّالم

 در خداوند نور و نور، هر اصل و االنوار، نور هااين

 . باشندمى هستى، المع

 خداوندى مستقیم صراط همان حقیقت در اينان پس

 غیر بر را لفظ و تجوز به نیاز اينکه بدون هستند،

 اللهى وجه همان اينان باشد، نمودن استعمال معنايش

 همان و كنندمى توجه آنان به خدا اولیاء كه هستند

 بسوى بندگان بازگشت و مصیر كه هستند اللهى جنب

 و:كه است آمده جامعه زيارت درچنانکه است، آنها

 .است شما بسوى خلق بازگشت و. إلیکم الخلق اياب

 :علیهم انعمت الذين صراط

 . دادى نعمت آنها بر كه آنان راه

 از مقصود باب در كه است مطلبى همان تفصیل اين

  مستقیم صراط
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  407:   ص أسرارالصالة                         

 شیعیان شده داده نعمت آنها به كه هااين و شد، بیان

 آنها راه و صراط و هستند، امت از السّالم علیه موال

 امیر موال كه است آنها اعمال و اوصاف و اخالق بعینه

 چنین را اينان همام جواب در السّالم علیه المؤمنین

 : كندمى وصف

 فضايل اهل و خدا، بامر عامالن و بخدا، عارفان آنان

 آنها خوراك و صواب، گويندمى كه سخنى د،هستن

 روى از آنها رفتن و میانه، حد در آنها پوشاك و قوت،

 . باشدمى تواضع

 آنها بر نعمت كه كسانى راه به مستقیم صراط اينکه اما

 ارشاد بخاطر است ممکن. است شده تفسیر شده داده

 صراط كه باشد حقیقت اين به بندگان راهنمائى و

 و افراط از بدور و وسط، طريق از تعبار مستقیم

 حق در يا اخالق در میانه حد و ولى، حق در تفريط
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 از مقصود كه نکند توهم چنین كسى تا است، غیر

 به است نفسى هر روش و راه و صراط مستقیم، صراط

 و ذات و است او شخص شايسته و اليق كه كمالى

 را آن متعال خداى اسماء اقتضاء بحکم ذاتش، لوازم

 راهى همان به را مستقیم صراط مثال و كندمى اقتضا

 ترينپائین به را او ذاتیش صفات و ماهیت بخاطر كه

 چنین آيه گويا نکند، تفسیر میبرد دوزخ دركات

 : گويدمى

 داراى كه كن هدايت مستقیمى صراط به را ما كه

 تو قرب جوار و رضا به را ما و است واقعى استقامت

 آنها بر كه است كسانى راه نهما آن كه میرساند

 كسانى راه نه المؤمنین، امیر شیعیان از دادى نعمت

 صفات و ذات مقتضاى كه آنچه به آن، استقامت كه

 راهى به مرا ديگر بعبارت و میرساند مرا است من

 آن به نه است تو انعام و فضل مقتضاى كه نما هدايت
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 كسانى راه همان آن و است تو عدل مقتضاى كه راه

 ارزانى آنها بر را المؤمنین امیر واليت نعمت كه است

 . داشتى

  408:   ص أسرارالصالة                         

 الضالین ال وَ عَلَیَهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیرِ

 راه و شدند واقع غضب مورد كه كسانى آن غیر يعنى

 غلو بواسطه كه كسانى آن يا و گرفتند، پیش در انکار

 . دگشتن گمراه

 در زيرا نمود فرق تعبیر اسلوب آيه، از قسمت اين در

 نعمت آنها بر تو كه كسانى راه: فرمود اول قسمت

 آنها بر تو كه كسانى غیر نفرمود اينجا ولى دادى،

 غیر يعنى آمدعلیهم المغضوب غیربلکه نمودى، غضب

 تعبیر اين شايد و. گشتند واقع غضب مورد كه كسانى

 ذات به نعمت نسبت كه باشد تحقیق اين به اشاره

 امرى غضب ولى ابتدايى، و اصلى نسبتى حق اقدس
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 آيدمى پديد بنده خود صفات اقتضاء جهت از و تبعى

 و شده اشاره حقیقت باين شريفه آيه آن در چنانکه

 : فرمايدمى

 سَیِئَةٍ مِنْ اصابَكَ ما وَ اللّهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ اصابَكَ ما

 جانب از رسد بتو خوبى از كه آنچه79: 4 نَفْسِكَ فَمِنْ

 از شود متوجهت بدى از كه آنچه و متعال خداى

 . است تو خود

 السّالم علیه صادق امام از االعمال ثواب كتاب در

 : فرمود كه شده روايت

 و. هست الکتاب ام سوره در پروردگار اعظم اسم

 الکتاب ام كه نموده روايت خدا رسول از عیاشى

 هر شفاء سوره اين و است، قرآن هاىهسور افضل

 . مرگ اال است دردى

 بخاطر شايد سوره، اين بر الکتاب ام اطالق گويممى

 است قرآن همه در كه را آنچه سوره اين كه باشد اين
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 امیر موال از كه روايتى در چنانکه دارد، بر در

 شده تصريح مطلب باين رسیده السّالم علیه المؤمنین

 در كه آنچه هر: فرمايدمى السّالم هعلی امام است،

  حمد سوره در هست قرآن

  409:   ص أسرارالصالة                         

 و هست اللّه بسم در است حمد در چه هر و هست،

 و هست، اللّه بسم باء در است اللّه بسم در كه آنچه

 نقطه من و هست، باء نقطه در هست باء در كه آنچه

 . املّهال بسم باء زير

 با و يافت، ظهور وجود «باء» به كه شده روايت نیز و

 . گشت جدا معبود از عابد آن نقطه

 واليت مقام همان مطلقه، عبوديت مقام گويممى

 از پس كه مطلق فقر مرتبه همان مقام اين زيرا است،

 . باشدمى است الوهیت مقام آن

http://www.i20.ir/


796    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 الفقر:فرمود كه شده روايت خدا رسول ازچنانکه

 .رىفخ

 است گفته كه هم سخن اين گوينده مقصود شايد و

 خدائى مرتبه آن از پس رسید بپايان فقر مرتبه گاه هر

 داللت فاء زيرا باشد، معنا همین گشت، خواهد آغاز

 بلکه كند،مى آمدن ديگر امر پى از امرى و تعقیب، بر

 در را السّالم علیه صادق امام فرمايش آن توانمى

 اىجوهره عبوديت: فرمايدمى هك الشريعة مصباح

. دانست معنا همین به است ربوبیت آن كنه كه است

 گذشته در كه است مطلبى آن شئون از هااين همه و

 كه آيدمى بر چنین اخبار بعضى از كه داشتیم بیان

 هم حروف براى عوالم، ساير قبال در متعال خداوند

 اشاره باء و الوهیت، مقام به اشاره الف: بیافريد عالمى

 و انیت جهت به اشاره نقطه و اول، مخلوق مرتبه به

 . است او ماهیت
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 از حضرت آن و السّالم علیه صادق امام از عیون، در و

 از فرمود كه نموده روايت السّالم علیه المؤمنین امیر

 جل و عز خداوند گفتمى كه شنیدم خدا رسول

 امهبند و خود بین را الکتاب فاتحة كه است فرموده

 از آن ديگر نصف و من، آن از آن نصف نمودم تقسیم

  پس است، من بنده آن

  410:   ص أسرارالصالة                         

 الرحیم الرحمن اللّه بسم:بگويد بنده گاه هر

 بر و كرد آغاز من باسم من بنده: فرمايدخداوندمى

 را احوالش و رسانم انجام به را امورش كه است من

 رب للّه الحمد:بگويد چون و. گردانم ركمبا

 دانست و نمود حمد مرا من بنده فرمايدمى.العالمین

 و است من نزد از گرفته فرا را او كه نعمتهائى آن

 است، بوده من لطف به گشته دور او از كه بالهائى

 براى هم را آخرت نعمتهاى كه را شما گیرممى گواه
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 هم را آخرت بالهاى و كنم، اضافه دنیا نعمتهاى به او

 . گردانم دور او از

 گواهى: فرمايدمى.الرحیم الرحمن:بگويد چون و

 گیرممى گواه هستم، مهربان و بخشنده من كه داد

 نصیبش و فراوان، خود نعمت از را او بهره كه را شما

 يوم بگويدمالك چون و. گردانم زياد خود عطاء از را

 چنانکه هم كه را شما گیرممى گواه: فرمايدمى.الدين

 روز هستم جزا روز مالك من كه نمود اعتراف او

 و قبول، را حسناتش و. بگیرم آسان را حسابش حساب،

 . گذرم در گناهانش از

 راست: فرمايدنعبد،مى اياك:بگويد بنده چون

 گیرممى گواه پرستد،مى مرا تنها من، بنده گويدمى

 آن هر كه مده پاداشى عبادت اين بر را او كه را شما

 غبطه او بر است مخالف او با عبادت اين در كه كس

 اياك بگويدو چون و برد، رشك و خورد
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 پناه بمن و خواست كمك من از فرمايدمى.نستعین

 - كمك و ياور را او كه را شما گیرممى گواه آورد،

 روز و رسم او بفرياد هاسختى و شدايد در و باشم كار

 اهدنا:بگويد چون و بگیرم را او دست گرفتارى

 براى اين فرمايدمى سوره آخر تاالمستقیم الصراط

 دعاى تحقیق به كند طلب كه چه هر و است من بنده

 او به داشت آرزو كه را آنچه و. نمودم اجابت را او

  كه آنچه از و كردم عطا

 411:   ص أسرارالصالة                         

 . گردانیدم ايمن را او ترسیدمى

 حیران كرمش از عقل كه او، است منزه گويممى

 اين تا عالمان، كجايند و غافالن، كجايند گردد،مى

 به هم جهت اين از و ببینند، را بزرگوارى و كرم

 ساير در چنانکه هم نمايند، اعتراف او يگانگى و توحید

 و ستايند،مى يگانگى و يکتائى به را او او، عالیه صفات
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 وا داورى به را خود عقل عظمى متكرا اين شکر در

 شکر در را عمرشان تمام اگر كه كنند اعتراف و دارند

 توانندنمى كنند صرف بزرگى نعمت چنین سپاس و

 الجالل، ذو ذات كه كنند ادا را نعمت يك همین حق

 را نماز ذلیل بندگان اين به عنايت و لطف راه از

 و كنند او ياد كه داده اجازه آنها به و نموده واجب

 بخشش سبب را عبادت همین و بپردازند، او عبادت به

 به ترقى وسیله و آنها، معايب اصالح و آنها، گناهان

 نماز، به تکلیف با را آنها و داده قرار عالیه درجات

 با گفتگوى و مناجات براى را آنان و بخشیده، شرافت

 آنها سئوال بمقدار آنها، جواب در و پسنديده، خود

 . است افزوده آنها اكرام در بلکه نمودهن قناعت

 كه ديدم روايتى در كه هست بخاطرم چنین و

 بنده اين براى گويدمى قرائت، از پس متعال خداوند

 فالن، و فالن از است اىدرجه حرفى هر تعداد به من
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 و فرمايدمى اينکه تا شمردمى را جواهرات همینطور

 . من نور از اىدرجه

 احد اللّه هو قل

 يعنى «قل» كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از

 مبعوث بدان را تو و نموديم وحى بتو كه را آنچه

 نموديم قرائت تو بر كه حروفى تألیف با گردانیديم

 هم و دارد شنوا گوشى كه كس آن تا گردان، ظاهر

  كه است او

  412:   ص أسرارالصالة                         

 ضمیر اسم «هو» و شود، هدايت انبد است، گواه

 در هاء شودمى اشاره غايب شخص به بدان كه است

 آنکه به اشاره او و و ثابت، معناى بر دادن آگاهى هو

 . روايت آخر تا باشد،مى است غايب ما حواس از
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 مرتبه در ولى است ذات اسم «هو» لفظ گويممى

 از ولى است ذات اسم نیز اللّه لفظ و الغیوب، غیب

 . را كمالیه صفات جمیع ذات آن جامعیت حیث

 چیزى از كه اىيگانه آن و متفرد فرد آن يعنى «احد»

 احدى آن يعنى ديگر بعبارت است، نشده انگیخته بر

 منقسم وجود در نه و وهم در نه و عقل در نه كه المعنا

 . گرددمى

 الصمد اللّه

 آن و كنند، او قصد همگان كه آقايى و سید آن يعنى

 آشامد،نمى و خوردنمى و است، او براى جوفى نه كه

 خواهد و بوده، پیوسته كه دائمى آن و خوابد،مى نه و

 خلق صفات از واالتر الهیتش به كه اىيگانه و بود،

 . است

 كه نموده روايت پدرش از السّالم علیه صادق امام

 علیه على ابن حسین به اىنامه در بصره اهل: فرمود
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 نمودند سؤال صمد معناى از حضرت آن از السّالم

 الرحمن اللّه بسم:نوشت آنها جواب در حضرت

 با بجدال آن در و نرويد فرو قرآن در. بعد اما.الرحیم

 نگوئید سخنى علم بدون آن در و مخیزيد، بر يکديگر

 كه شنیدم آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول جدم از

 : فرمود

 بگويد خنىس قرآن مورد در علم بدون كس هر

 را صمد خداوند و بود، خواهد آتش از پر جايگاهش

 هو قل:است گفته كتابش در و فرموده تفسیر بدينگونه

 چنین را كلمه اين بعد2 - 1: 112 الصمد، اللّه احد اللّه

  كه نمود تفسیر

  413:   ص أسرارالصالة                         

 .داح كفوا له يکن لم و. يولد لم و يلد لم

 باشد حجم داراى كه چیزى نه يعنى3: 112 يلد لم

 خارج مخلوقات از كه اشیائى ساير و فرزند مثل
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 مثل لطیفى ءشى نه و شودمى خارج او از شودمى

 اندوه و غم و خواب، و چرت مثل حاالتى نه و نفس،

 و خستگى، و رغبت و رجاء و خوف و گريه و خنده و

 اين از تربزرگ او و دارد، راه او در سیرى و گرسنگى

 متولد او از ءشى و شود خارج او از چیزى كه است

 . گردد

 خارج و نشده متولد چیزى از و3: 112 يولد لم و

 خود عناصر از يك هر اشیاء چنانکه نه است، نگرديده

 حیوان و جماد، از جماد خروج چون شودمى خارج

 زا میوه و چشمه، از آب و زمین، از نبات و حیوان، از

 خود، مراكز از لطیفه اشیاء خروج مثل نه و درخت،

 بويائى و گوش، از شنوائى و چشم، از بینائى چون هم

 و معرفت و زبان، از سخن و زبان، از ذائقه و بینى از

 نسبت هااين از هیچیك سنگ، از آتش و قلب، از تمیز

 در نه كه است2: 1 الصمد اواللّه بلکه نیست، روا او به
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 و اشیاء آورنده پديد او است چیزى از نه و چیزى،

 آنچه و است، خويش بقدرت آنها خالق و موجودات،

 و شود، متالشى او مشیت به آفريده فناء براى كه را

 پس ماند، باقى علمش به آفريده بقاء براى كه را آنچه

 نه و زايدنمى ،آنکه2: 1 الصمد اللّهمعناى است اين

 : است او بلکه شده، زائیده

 .9: 13 المتعال الکبیر الشهادة و الغیب لمعا

 همتائى و كفو او براى و4: 112 احد كفوا له يکن لم و

 . نیست

  414:   ص أسرارالصالة                         

 از گروهى كه شده روايت السّالم علیه صادق امام از

 آن از را مسائلى و شدند، وارد باقر امام بر فلسطین

 از سپس داد جواب آنها به امام پرسیدند، حضرت

 پنج الصمد، در فرمود حضرت پرسیدند الصمد تفسیر
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 اشاره و متعال خداى انیت بر دلیل الف است، حرف

 : فرمايدمى كه است شريفه آيه اين به

 توجه حقیقت باين و18: 3. هو اال اله ال انه اللّه شهد

 الم و. نمود درك نمیتوان حواس با را او كه دهدمى

 ادغام يکديگر در الم و الف و است او الهیت بر لیلد

 كتابت در ولى شوندنمى ظاهر تلفظ در و میشوند

 الوهیت كه است اين بر دلیل اين كه شوند،مى نوشته

 وصف به و نیست درك قابل حواس به حقتعالى ذات

 اللّه، تفسیر زيرا شنود،نمى را آن گوشى و آيدنمى در

 به او كیفیت و ماهیت درك از خلق كه آن يعنى

 كه شودمى چگونه و عاجزند، و حیران وهم يا و حس،

 آورنده پديد او حالیکه در آيد در وهم و حواس به او

 . است حواس خالق و اوهام

 دلیل شودمى ظاهر كتابت در الم و الف اينکه، اما و

 پديد و ابداع در را ربوبیتش خداوند كه اينست بر
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 اجساد، در آنها لطیفه رواحا تركیب و خلق، آوردن

 اگر بنده كه همانگونه پس است، گردانیده ظاهر

 هم الصمد در الم نمیبیند، را خود روح بنگرد بخود

 آنچه بنگرد الصمد نوشته به چون ولى شودنمى ديده

 اگر گونه همین گردد،مى ظاهر بود پوشیده او بر كه

 بپردازد بتفکر خداوند كیفیت و ماهیت در بنده

 بتصورش چیزى و نمیبرد، بجائى راه و شودمى رانحی

 اگر ولى است، صورتها خالق او كه چرا آيدنمى

  میگردد معلوم برايش بنگرد هابآفريده

  415:   ص أسرارالصالة                         

 اجساد با ارواح كننده تركیب و آنها، خالق او كه

 . است

 كالم و صدق، او قول كه اينست بر دلیل «صاد» اما و

 از پیروى به بصدق را بندگان او و میباشد، صدق او
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 بسراى وعده بصدق را آنان و نموده دعوت صدق

 . است داده صدق

 از حکايت و است، او ملك دوام بر دلیل «میم» اما و

 برتر زوال و بودن از و سرمد، و دائم او كه میکند اين

 هاپديده و كائنات همه آورنده پديد و مکون او بلکه

 . است

 بمن خدا كه دانشى اين براى اگر: فرمود سپس

 اسالم و توحید آينه هر يافتممى حاملى داشته ارزانى

 الصمد، كلمه همین از را شرايع و دين و ايمان و

 چنین چگونه و نمودم،مى نشر و كشیدممى بیرون

 امیر جدم حالیکه در بود خواهد من براى كسى

 نیافت، حاملى خود علم براى المالسّ علیه المؤمنین

 منبر بر و كشید،مى بر دل از آه حسرت از كه اىبگونه

 : گفتمى
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 از قبل كنید سؤال من از. تفقدونى ان قبل سلونى

 قفسه اين بین همانا نیابید، خود میان در مرا اينکه

 كه باشید آگاه آه، آه، است، نهفته بسیار علمى امسینه

 بیابم او در را آن گیرى فرا و درك توان كسیکه

 . هستم شما بر الهى بالغه حجت من و نمیبینم،

 اين تفسیر در كه آنچه از بود اىخالصه اين گويممى

 شايد و داشتم، بیان عصمت بیت اهل اخبار از سوره

 باشد، گرديد بیان كه آنچه از بیش نشد ذكر كه آنچه

 خدا از نورى با و است تعقل اهل كه كس آن براى و

 . است كافى مقدار همین پردازدمى بتفکر

 و است، الغیوب غیب بمرتبه اشاره «هو» لفظ اين بنابر

  اللّه لفظ

  416:   ص أسرارالصالة                         

 و تفرد به احد لفظ و اجماال، اسماء ظهور بمرتبه

 بکیفیت صمد لفظ و اسماء، مرتبه از حقیقى يگانگى
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 حق اقدس ذات مبدئیت باينکه و او، اصالت و تفرد

 ديگر ببعضى اشیاء از بعضى مبدئیت مثل اشیاء به نسبت

 وجود كه است حقیقت اين بیانگر و دارد اشاره نیست

 و قیومیت به قائم اشیاء همه و است باو مختص حقیقى

 چون هم اشیاء به نسبت او احاطه و هستند، او قدرت

 احاطه ثلم حتى ديگر، بعض به آنها از بعضى احاطه

 هااين از يك هر احاطه كه چرا نیست بمعقوالت عقل

 خالى تو و مجوف ءشى يك احاطه شبیه ديگرى بر

 مگر میباشد، است گرفته قرار او جوف در كه بآنچه

 نمیزايد آنکه است، صمد محیط كه حق اقدس ذات

 . است همتائى و كفو او براى نه و شده زائیده نه و

 آن قرائت فضیلت و سوره اين فضیلت در اخبار و

 اين كس هر كه است آمده روايات در و است، بسیار

 تمام كه است چنین كند قرائت مرتبه سه را سوره

 ديگرى روايت در و است، نموده تالوت را قرآن
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 هو قل و بگذرد او بر اىجمعه كه كس هر كه است

 أبو دين بر بمیرد حال اين بر و نکند قرائت را اللّه

 . است مرده لهب

 و شود گرفتار بمرضى كس هر كه شده روايت باز و

 قل مهلکه يا و مرض، آن در و بیفتد، اىمهلکه در يا

 مهلکه آن يا و مرض، آن در و نکند قرائت را اللّه هو

 ديگرى روايت در و. بود خواهد آتش اهل از بمیرد

 علیه اللّه صلّى رسولخدا خدمت مردى كه است آمده

 حضرت كرد شکايت تنگدستى و فقر از و رسید آله و

 كسى چه شوى،مى اتخانه داخل گاه هر فرمود باو

 مرتبه يك را اللّه هو قل و كن، سالم نباشد چه و باشد

 باو آنقدر خداوند كرد، را كار همین مرد نما، قرائت

  انفاق هم همسايگانش بر كه نمود عنايت

  417:   ص أسرارالصالة                         
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 روز و بخدا ايمان كس هر كه رسیده باز و. نمودمى

 پس اللّه هو قل خواندن از كه میبايست دارد قیامت

 را آن كس هر كه چرا نکند، غفلت واجب نماز هر از

 خواهد جمع او بر آخرت و دنیا خیر كند قرائت

 نسل از كه را كس هر و را او والدين خداوند و گشت

 . بیامرزد است آنها

 الفاظ معانى در كه رواياتى و اخبار خالصه مگويمى

 اشاره «هو» كه شودمى چنین است رسیده سوره اين

 اللّه و است، اوهام و حواس از غايب كه است ذاتى به

 ماهیت درك از جملگى خلق كه معبودى آن يعنى

 و حقیقى يگانه و فرد آن يعنى «احد» و حیرانند، او

 در نه و وهم در نه هآنک و خارجا، هم و معنا هم واقعى

 يعنى «الصمد» پذيرد،مى قسمت وجود در نه و عقل

 و كنند، او آهنگ بتمامه خلق كه موالئى و آقا آن

 خارج چیزى از آنکه و نیست او براى جوفى آنکه

http://www.i20.ir/


813    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 اشیاء كننده ايجاد نشود، خارج چیزى نیز او از و نگشته

 . است آنها خالق و

 ركوع، تکبیر اما و

 بزرگتر تکبیر، باين كه باشد اين مقام اين مناسب شايد

 كه آنگونه بتواند كسى اينکه از متعال خداوند بودن

 بلند و شود، قصد كند قیام او بعبادت است او سزاوار

 باشد نیت باين تکبیر اين گفتن حین در دستها نمودن

 او شايسته كه چنان آن توانمى كه اعتقاد اين از كه

 گزار نماز لذا و جويد برىت نمود قیام او بعبادت است

 قیام حال از و شود،مى خم ركوع براى قیام حال از

 حکايت كه ركوع بحال است قدرت و قوت نشانه كه

 خضوع، اين با و آيد،مى در میکند فروتنى و تواضع از

 ركوع ذكر و آورد،مى بجاى را پروردگار محضر ادب

 لمتعا خداى تسبیح از كه است سزاوار و میگويد، را
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 او براى اراده در اينکه از را او تنزيه ركوع، در

 . نمايد قصد باشد شريکى

  418:   ص أسرارالصالة                         

 متعال، خداى تسبیح اينکه باب اين در ديگر مطلب

 و است، خداوند سلبى جالل صفات قضیه از عبارت

 سلب و حدود، سلب به او، سلبى جالل صفات اصل

 در سلوب سلب و گردد،مى باز سلوب سلب به حدود

 نیست، ديگرى چیز وجود سعه جز حق اقدس ذات

 كه سلبى زيرا است ممکنات تنزيه بخالف اين

 كه وجوداتى سلب به شودمى داده نسبت بمخلوقات

 آن، وجودات از نه شده انتزاع آن وجودات حدود از

 است صفاتى بهمان متعال خداى تسبیح پس. میباشد

 موارد، اغلب در لذا و میشود ستايش و حمد آن با كه

 ذكر در چنانکه گردد،مى مقرون حمد با او تسبیح

 : میخوانیم هم قرآن در و است، چنین سجود و ركوع
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 اقدس ذات تنزيه حقیقت و98: 15. ربك بحمد فسبح

 وجوه بجمیع نقايص سلب به قلبا بنده باينستکه حق

 اعضائش و جوارح و باشد، معتقد باريتعالى ذات از آن

 چنین مقتضاى و كند، عمل اعتقاد اين بمقتضاى هم

 از حسنه، صفات اغلب در بنده كه اينست اىعقیده

 و توحید و رضا و تسلیم و توكل و صدق و اخالص،

 اگر بنده زيرا رسد، كمال بمرتبه نیك صفات ديگر

 بناچار باشد معتقد وجوه جمیع در حق حضرت بکمال

 غیر ناحیه از ضررى و نفع هیچ كه بود خواهد معتقد

 خدا غیر خود، اعمال و افعال در ديگر لذا و نیست، او

 صدق و اخالص و داشت، نخواهد نظر در هرگز را

 متعال خداى بعلم گاه هر و نیست، اين جز چیزى

 و او، حق در خداوند عنايت و خود، نفس بصالح

 بود معتقد او امور اصالح بر باريتعالى كامله قدرت

 كه گاه هر و آيدمى فراهم رضا و تسلیم و توكل
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 در و ندارد، شريکى به نیاز اينکه حیث از او بکمال

 آيدنمى در تجزيه و تقسیم به وجود و عقل و وهم

  بذات نسبت كه معنائى دو بآن توحید بود معتقد

  419:   ص أسرارالصالة                         

 فرمايش در چنانکه. دشومى كامل رواست، باريتعالى

 علیه على الموحدين سید و المؤمنین - امیر موال

 است جايز بخدا نسبتش كه وحدتى تفسیر در السّالم

 آن كه شودمى چنین آن خالصه كه آمده مطلبى

 بخداى نسبت احد و، واحد، از توانمى كه معنائى

 يکى اللّه اينکه يکى است، معنا دو نمود اراده متعال

 احدى او، اينکه ديگر و نیست، شريکى او اىبر و است،

 كه است نقايصى سلب قضیه معنا دو هر و است، المعنا

 . است كمال ضد

 در بنده كه اينست از عبارت تسبیح حال اين بنابر

 از پروردگار كمال به قلبش پروردگار، تسبیح هنگام
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 بر سکناتش و حركات همه و باشد، معتقد وجوه جمیع

 كامل تسبیح در اين باشد، عرفتم اين از خواسته

 همین میبايست نیز، مقید تسبیح در اما و است، مطلق

 آن در هست آن براى كه قیدى همان بحسب معنا

 نیت باين كه میبايد ركوع در تسبیح مثل شود، لحاظ

 قوه و حول در اينکه از را حق اقدس ذات كه باشد

 . بداند مبرا و منزه باشد شريکى برايش اراده و

 مصباح كتاب در زمینه همین در كه مطلبى از نانکهچ

 معنا اين شده، نقل السّالم علیه صادق امام از الشريعة

 . شودمى فهمیده

 براى اىبنده كه نمیشود: فرمايدمى السّالم علیه امام

 آنچنان و حقیقت روى از ركوعى كند، ركوع خدا

 بهاء نور به را او خداوند اينکه مگر است شايسته كه

 خود بزرگى و كبرياء سايه در و بخشد، زينت خود

 بپوشاند او بر را خود برگزيدگان لباس و دهد، جاى
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 اول كه كس هر و دوم سجده و است اول ركوع و

 انجام براى آورد بجاى است شايسته كه آنچنان را

 در و ادب، ركوع در و. كندمى پیدا صالحیت دوم

  سجده

  420:   ص ارالصالةأسر                         

 نگه نیکو را ادب كه كس آن و است، نزديکى و قرب

 پس گشت، نخواهد نزديکى و قرب شايسته ندارد

 قلبش كه آور بجاى كسى ركوع كنىمى ركوع چون

 خود ذلت به و خاضع جل و عز خداوند برابر در

 اينکه از و هراسان خداوندى سلطان از و معترف

 فوت او از هست گانكنند ركوع براى كه فوايدى

 . باشدمى محزون و بیمناك شود

 يك به را شب خثیم ابن ربیع كه شده حکايت و

 آه شدمى صبح چون و میرسانید صبح به ركوع

 ما بر اخالص اهل كه واى اى گفتمى و كشیدمى
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 راست را پشتت باينکه را ركوع حق و. گرفتند سبقت

 تعالى حق بخدمت قیام در را خود و نما ادا نگهدارى

 راهت رفیق او كمك و يارى اينکه مگر بدان مقصر

 و خدعه و شیطان وسوسه از را قلبت و گردد،

 بندگانش خداوند كه چرا دار، حذر بر او هاىنیرنگ

 اصول به و گرداند،مى بلند آنها تواضع باندازه را

 عظمت كه اندازه بهمان خشوع و خضوع و تواضع

 باشد داشته غلبه انانس باطن و سراير بر خداوندى

 اين در گويممى. انتهى كندمى هدايت را آدمى

 آمده مختصر اين در كه را آنچه و نما، تأمل كلمات

 كند،مى كفايت مقام اين در را تو همین ساز، محقق

 و است اول ركوع كه امام فرموده اين در اگر و

 قرب، سجده در و است ادب ركوع در و دوم، سجده

 داشتیم بیان پیش در كه را آنچه وجه بنگرى، نیك

 قوه و حول از تبرى زيرا شد، خواهد معلوم برايت
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 حضرت تنزيه باب از كه تسلیم و خدا به توكل و خود،

 نشانه است او اراده و قوه و حول در شريك از حق

 است بخدا قرب الزمه كه فنائى مقام و است، ادب

 تاس فرموده اينکه و است، سجودى تنزيه از عبارت

  كوچکتر كنى قیام او بخدمت اينکه از را خود و»

  421:   ص أسرارالصالة                         

 اين صريحا «باشد او كمك و يارى به اينکه مگر بدان،

 و تبرى ركوع، از مراد كه داردمى بیان را حقیقت

 داشتن منزه و شد، ذكر كه آنچه از جستن بیزارى

 شريکى او براى امور اين در اينکه از حق حضرت

 كالم صدر در كه پاداشى چنین هم باشد،مى باشد،

 با مناسب شده، بیان واقعى كنندگان ركوع براى امام

 تسبیح و تنزيه كه زيرا گفتیم، ما كه است مطلبى آن

 و كبرياء سايه در و او بهاء نور با مناسب حق حضرت

 . باشدمى گرفتن قرار او بزرگى
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 اسباب از را كارها كه كسى هر آنکه كالم خالصه و

 و تدبیر به امور در و بداند، مؤثر را آنها و ببیند، آن

 خود نیروى و قدرت به و بنگرد، خود قوه و حول

 ركوعش كه هم چند هر كسى چنین باشد متکى

 اللّه سبحان مرتبه صد مرتبه سه بجاى و باشد طوالنى

 هب را خدا و نیاورده بجاى را ركوع حقیقت بگويد،

 و ركوع حقیقت و. است ندانسته منزه ركوعى تنزيه

 او عمل و توكل، صفت بر بنده قلب باينستکه آن روح

 فاعل و مدبر وجود عالم در و باشد، متوكلین عمل

 اينکه از و نبیند، الجالل ذو پاك ذات بجز مستقلى

 و بجويد، تبرى باشد قائل اىقوه و حول خود براى

 از آوردمى روى اسباب هب و پردازدمى كسب به اگر

 نموده امر امور اين انجام به خداوند اينکه جهت

 حريص خود كار و كسب در ديگر كسى، چنین باشد،

 مال از كه بماند كه حرام مال و بود، نخواهد
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 خدا، غیر براى جز و نمود، خواهد حذر هم ناكشبهه

 خواهد نه و گرفت خواهد چیزى نه خدا بامر و

 يکسان، كسى چنین براى امساك و اقانف بلکه بخشید،

 خواهد مساوى برايش غنا و فقر و عدم و وجود بلکه و

 امور تدبیر خود خدا كه است صورت اين در و بود،

  را اىبنده چنین

 422:   ص أسرارالصالة                         

 . گذاردنمى وا غیر به هرگز را او و گیرد،مى بعهده

 ركوع، از پس داشتنبر سر و قیام اما و

 كه باشد اين میبايستکه عمل اين انجام در انسان نیت

 پروردگار برابر در تواضع و خشوع و خضوع از پس

 برترى و افرازد، گردن او دشمنان بر او قوه و بحول

 بلند كه را دستها آن، تکبیر گفتن هنگام در و جويد،

 خدا دشمنان مقابل در فروتنى و تواضع از میکند

 ركوع هنگام در كه است مستحب و بجويد، تبرى
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 باين بکشد را گردنش و دارد نگه صاف را خود پشت

 بزنى، را گردنم چه گر آوردم ايمان بتو من كه نیت

 و خشوع و خضوع كه امید باين كند بلند را سر سپس

 با و باشد، شده الهى درگاه قبول حمدش و تسبیح

 را امید اين و آيد، غالب او دشمنان بر او قوه و حول

 لمن اللّه سمع» كه آوردمى زبان بر كه ذكر اين با

 كند حق حضرت ستايش و حمد كه كس هر) «حمده

 . نمايد تأكید( شنودمى را آن خداوند

 با پروردگار به نسبت را خشوعت و خضوع سپس

 : كه ذكر اين گفتن

 . الجبروت و الجود و العظمة و الکبرياء اهل

 و عبوديت براى اينکه از پس ديگر بعبارت نما، زيادتر

 از كه میکند اقتضا قیام اين نمودى، قیام خدا بندگى

 حول او بندگى و بعبوديت قیام در خود براى اينکه

 اين با و بجوئى، تبرى ركوع انجام با ببینى اىقوه و
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 باشد شريکى قوه و حول در برايش اينکه از را او عمل

 اينکه با تو كه نستاي امر اين اقتضاى و بدانى، منزه

 دشمنان بر هستى خاشع و خاضع و ذلیل او مقابل در

 تفوق و برترى او قوه و بحول او دوستان دشمنان و او

 كه اينست مطلب اين تصور اقتضاى و. باشى داشته

  برترى اين از پس

  423:   ص أسرارالصالة                         

 و كبرياء شدى، قائل او دشمنان بر خود براى كه

 آداب كه است اينجا آورى، نظر در را او عظمت

 از سپس شود،مى تمام عمال هم و علما هم عبوديت

 عبوديت ادب حق اداء رؤيت مرحله كه مرحله اين

 شرفیاب قرب بمقام و نموده ترقى است بندگى و

 اينکه از را او و گوئىمى تکبیر مرتبه دو پس شوى،مى

 آنگاه گويا پس دانى،مى بزرگتر باشد برايش شريکى

 جمال انوار شد حاصل برايت بخدا نزديکى و قرب كه
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 تجلى، اين قبال در و میکند، تجلى تو بر احديت

 پس گردد،مى مضمحل خاليق جمیع وجودات

 كمالى در كه دانىمى اين از برتر و بزرگتر را خدايت

 او عظمت مقابل در و باشد شريکى برايش كماالت از

 روى است او غیر كه آنچه جمیع از و تىافمى بخاك

 با تضاد در كه نقايصى جمله از را او و گردانى،مى

 وجود در حتى دانى،مى مبرا آيدمى وهم به كماالت

 بآنجا خود و ديد نخواهى او براى شريکى حقیقى،

 ديگرى چیز خدا جز وجود عالم در كه رسید خواهى

 . ديد نخواهى

 تشنه كه سرابى چون هم را ممکنات جمیع وجودات و

 ديد خواهى و يافت، خواهى پنداردمى آب را آن

 است، خیالى وجودى گويا عالمیان و عالم وجود كه

 ذات وجود همان خارجى، عینى حقیقى وجود و
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 تا داشت نخواهى او بغیر التفاتى بلکه است باريتعالى

 . باشى قائل وجودى غیر آن براى كه

 السّالم علیه صادق امام از الشريعة مصباح كتاب در

 : فرمود كه شده روايت

 و آورد بجاى را سجده حقیقت كه كسى نکرده زيان

 آنکه نبیند رستگارى روى و مرتبه، يك عمر تمام در لو

 اين در ولى نهد، بسجده سر و كند خلوت خدايش با

  و دارد، مشغول بخود را او شیطان فريب و مکر حال

  424:   ص سرارالصالةأ                         

 و نموده مهیا كنندگان سجده براى خدا كه آنچه از

 بآنان كه آينده در راحتى و نزديك و عاجل انس

 نشود دور خدا از هرگز و بماند، غافل داده وعده

 سجده حال در بخدا را نزديکیش و تقرب كه كسى

 قرب بجوار و نشود نزديك بخدا هرگز و گرداند، نیکو

 محضر ادب رعايت كه كسى نیابد دست حق حضرت
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 حال در او بغیر خاطر تعلق با و ننمايد، را پروردگار

 . گرداند ضايع را حرمتش سجده

 ذلیل و خدا برابر در متواضع كه باش كسى چون پس

 از را او خداوند كه داندمى و است او پیشگاه در

 و بیافريد نمودند - مى لگد را آن مردمان كه خاكى

 كرد، خلق دانستندمى نجس را آن همه كه اىنطفه از

 و سر و دل تقرب سبب را سجود معناى خداوند و

 بخدا كه كس آن و است، دانسته بخود آدمى روح

 ظاهر همین آيا شد، خواهد دور او غیر از شود نزديك

 پشت چیز بهمه میرود كه بسجده انسان كه بینىنمى را

 پنهان او نظر از شودمى ديده كه آنچه و میکند

 كسى اين بنابر است، همینگونه هم باطن امر گردد،مى

 نزديك، چیز بآن باشد مشغول خدا بغیر نمازش در كه

 بدور نموده اراده او نماز از خدا كه حقیقتى از و

 : فرمايدمى متعال خداوند بود خواهد
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 خداوند4: 33. جوفه فی قلبین من لرجل اللّه جعل ما

 . است دادهن قرار قلب دو هیچکس براى

 ذات كه رسیده آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از و

 در و بنگرم اىبنده دل بر گاه هر فرمود حق اقدس

 اين در كه ببینم خود طاعت براى اخالص محبت آن

 جستجو مرا رضايت و دارد نظر در مرا تنها طاعت

 بخود را او و گیرم، بعهده خود را او امور تدبیر میکند

  نمازش در كسیکه و م،گردان نزديك

  425:   ص أسرارالصالة                         

 خود كه است كسانى زمره در او باشد، مشغول من بغیر

 ثبت زيانکاران ديوان در نامش و اند،گرفته بمسخره را

 . انتهى. شد خواهد

 را آنچه شايد نما، تأمل روايت اين الفاظ در گويممى

 آن در داشتیم بیان جودس حقیقت مورد در ما كه

 اگر كه فرمايدمى امام كه را معنائى آن كه چرا بیابى،
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 چنین شده كه هم دفعه يك عمرش تمام در كسى

 آنچه با جز بود، نخواهد زيانکار دهد انجام اىسجده

 بخصوص داشت، نخواهد مناسبت داشتیم بیان ما كه

 در راحتى و خدا، با انس آن پاداش در بعدا اينکه

 آن تجلى با جز خدا با انس كه. میکند بیان را دهآين

 . نشود میسر او وصال و مطلوب

 كند، خلوت خدايش با: فرمايدمى كه آنجا چنین هم

 وسیله را سجود معناى خداوند: فرمايدمى كه آنجا يا و

 است، داده قرار بخود انسان روح و سر و دل تقرب

 كسى اگر و نیست، ممکن گفتیم ما كه آنچه با جز اين

 در كس هر» فرمايدمى كه آنجا امام فرمايش بگويد

 بآن نزديك او باشد، خدا غیر چیزى پى در دلش نماز

 نموده اراده نماز از خداوند كه حقیقتى از و چیز،

 حضرت، مقصود كه میرساند را اين «بود خواهد بدور

 از نماز احوال جمیع در كه است قلبى حضور همان
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 ولى گوئیممى میباشد، است زمال آن اقوال و افعال

 امر بیان در مطلب، چه گر شود بیشترى تأمل اگر

 همان كه میشود مربوط نماز اجزاء بجمیع كه عامى

 قلب حضور همین الزمه ولى هست، باشد قلب حضور

 بیان ما كه اىگونه بهمان سجده حال كه اينست

 باينستکه، قیام حال در قلب حضور زيرا باشد، داشتیم

 باشد، داشته التفات ربوبیت و عبوديت بمقام گزار زنما

 اينست میکند اقتضا قلب حضور كه آنچه ركوع در و

  كه

  426:   ص أسرارالصالة                         

 اىقوه و حول هیچ باشد نداشته التفات بغیر انسان

 سجده با مناسب كه قلبى حضور و نبیند، آنها براى

 محضر در و فانى چیز همه از زارگ نماز باينستکه است

 مطلبى همان عین اين و يابد، حضور متعال خداى

 روى اينکه آخر مطلب و داشتیم بیان ما كه است
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 سجده، ظاهرى هیئت در ببدن چیز همه از گردانیدن

 خدا غیر كه چه هر از دل گردانیدن روى و توارى و

 . نیست ممکن گفتیم ما كه بآنچه جز است،

 ببندگانیکه خداوند اخیر، روايت در ينکها ديگر مطلب

 است، داده پاداش وعده باشند هم اخالص دوستدار

 نیستى اخالص اهل اگر تو لذا بمخلصین، رسد چه تا

 مخلصین و اخالص دوستى در اينکه از اقل ال پس

 از صورت اين در كه باش، حذر بر كنى سستى

 محروم حق، حضرت ناحیه از امورت تدبیر كرامت

 بود خواهى كسانى زمره در نماز در و بود، ىخواه

 ملحق زيانکاران به و اند،گرفته بمسخره را خود كه

 . شد خواهى

 از و است، بدنى اعمال افضل از سجود كه بدان و

 را نور فرمود كه شده روايت السّالم علیه صادق امام

 كه شده روايت و سجده، و گريه در يافتم، چیز دو در
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 است، سجده حالت بخدا، بنده حاالت نزديکترين

 براى و. باشد گريان و گرسنه، انسان اگر بخصوص

 جمله از است شده بیان بسیارى فضیلتهاى سجده

 آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا از جمعى كه است آمده

 آنها براى را بهشت خداوند طرف از كه خواستند

 بطول مرا كه شرط باين فرمود حضرت كند، تضمین

 بهشت هم حضرت پذيرفتند آنان كنید رىيا سجده

 بحضرت كه شده روايت و. فرمود ضمانت آنها براى را

 متعال خداوند چرا شد گفته السّالم علیه صادق

  گردانید، خود خلیل را إبراهیم حضرت

  427:   ص أسرارالصالة                         

 . زمین بر او سجده بسیارى بخاطر: فرمود حضرت

 بگذارد نماز گاه هر بنده كه شده روايت حیحص در و

 خداوند آورد، بجاى شکر سجده و رود بسجده سپس

 و گیردمى بر است مالئکه و او بین كه حجابى متعال
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 فريضه كه بنگريد بنده باين من مالئکه اى گويدمى

 بخاطر سپس و نمود، تمام مرا عهد و آورد بجاى را من

 آورد، بجاى شکر سجده امداشته ارزانى باو نعمتهائیکه

 مالئکه است، او براى چیز چه بگوئید من مالئکه اى

 چه ديگر میرسد خطاب تو، رحمت الها بار گويندمى

 چه، ديگر میرسد خطاب تو، بهشت گويندمى چیز،

 میرسد خطاب او، مهمات كفايت گويندمى مالئکه

 باقى چیزى خیر از ديگر: فرمود حضرت چه، ديگر

 جواب در لذا و اندگفته را آن مالئکه اينکه مگر نمانده

 خطاب دانیم،نمى چیزى ديگر ما الها بار گويندمى

 منهم نمود شکر و گفت سپاس مرا او چنانکه هم میرسد

 و كرد، خواهم او سوى رو و بود خواهم او سپاسگزار

 . داد خواهم نشان او به را خود

 كفايت را او روايت همین باشد دلى را آنکه گويممى

 . میکند
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 طول از السّالم علیهم معصومین ائمه اصحاب از و

 بايد كه اندنموده نقل شگفت بس مطالبى آنها سجود

 . باد پیروانشان و آنها گواراى گفت

 كتاب در است گفته كه شده روايت كشى از جمله از

 كه ديدم بود خودش بخط كه شاذانى اللّه عبد ابى

 كه شنیدم شاذان ابن فضل محمد ابا از بود نوشته

 كه ديدم را يکى بودم رفته عراق به وقتى گفتمى

 : گويدمى باو و داده قرار عتاب مورد را دوستش

 و كارى و بکسب محتاج و هستى مندىعیال مرد تو

 كه شود سبب تو طوالنى هاىسجده اين كه ترسممى

  چون دهى، دست از را بینائیت

  428:   ص الصالةأسرار                         

 حرف خیلى گفت مرد آن گذرانید حد از را عتاب

 كورى سبب طوالنى سجده میخواست اگر زدى،

 چه میبود، نابینا عمیر ابى ابن بايد شود كسى
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 را سر صبح نماز از پس كه مردى درباره پندارىمى

 سجده از سر ظهر و نهاد زمین بر شکر سجده براى

 الصباح ابن نضر القاسم أبو از كشى چنین هم. برداشت

 بر است گفته كه نموده روايت شاذان ابن فضل از

 بود، سجده در او و شدم داخل عمیر ابى بن محمد

 اين گفتم برداشت سر چون شد طوالنى اشسجده

 ابن جمیل اگر پس گفت بود، طوالنى سجده چه

 كه نمود نقل بعد گفتى،مى چه ديدىمى را دراج

 سجده در او و شدم وارد جدرا ابن جمیل بر روزى

 برداشت سر چون شد طوالنى خیلى اشسجده بود

 ابن اى گفت شد طوالنى خیلى اتسجده گفتم باو

 چه ديدىمى را خربوز ابن معروف اگر عمیر ابى

 . گفتىمى

 علیه كاظم امام و السّالم علیه سجاد امام سجده طول و

 . است معروف السّالم
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 عامل، عارف، القدر، لجلی بود شیخى مرا گويممى

 كسى مراتب اين در او نظیر كه تربته اللّه قدس كامل

 جلب و دل، اصالح در عملیکه از او از نديدم، را

 شده ثابت آن اثر هم تجربه به و باشد مؤثر معارف

 دو اين از مؤثرتر عملى گفت او نمودم، سؤال باشد

 طوالنى سجده بر مداومت يکى نديدم، گويممى كه

 : شود گفته آن در كه مرتبه، يك روز و شب هر در

 اين.الظالمین من كنت انى سبحانك أنت اال اله ال

 زندان در را خود حالیکه در آورد زبان بر را ذكر

 بر را رذيله اخالق بند و قید و ببیند، زندانى طبیعت

 قید اين خود او كه حقیقت باين و كند، مشاهده خود

  اين در و دهآور فراهم خود براى را بند و

  429:   ص أسرارالصالة                         

 را خود و كند اعتراف نموده محبوس را خود زندان

 ديگر و را، خدا نه بداند ستمکار و ظالم بخود نسبت
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 عصر و جمعه شب هر در قدر سوره قرائت مرتبه صد

 باين اشمجاهده بحسب يك هر او دوستان و جمعه،

 شده نقل آنها از بعضى از و ودند،نممى عمل توصیه

 اين اينکه كالم خالصه و است، گفته مرتبه هزار سه كه

 عمل توصیه باين كسانیکه براى آن بركات و سجده

 . است معروف نمودند

 اول سجده معناى از السّالم علیه المؤمنین امیر از و

 الها بار كه اينست آن تأويل: فرمود حضرت شد سؤال

 سجده از سر چون و آفريدى، خاك ناي از را ما تو

 خاك اين از را ما كه اينست تأويلش بردارى اول

 باين را ما دوباره يعنى دوم سجده و ساختى، خارج

 دوم سجده از سر چون و گردانى،برمى خاك

 خواهى خارج را ما خاك اين از دوباره يعنى بردارى

 . نمود
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 نستاي شودمى فهمیده امام تفسیر از آنچه گويممى

 و ارتفاع قصد اول، سجده از سر برداشتن از نیت كه

 و است، او اولیاء دشمنان و خدا دشمنان بر برترى

 كه نمود جمع باينگونه را دو اين بین است ممکن

 به اشاره دومى و دنیا، به خروج مطلق به اشاره اولى

 . دارد است او باولیاء و بخدا ايمان همان كه آن حکم

 مقام صورت اينکه جهت از سجده اينکه ديگر مطلب

 درجه نهايت از حاكى كه مقامى است، بنده فناء

 در كه است مناسب لذا است، بنده ذلت و استکانت

 - ذلیل بر را بدنش اعضاء عزيزترين انسان حال اين

 و اعلى نام به را خدا حال آن در و بنهد اشیاء ترين

 . كند تسبیح برترش

 گاه هر پس. بحمده و االعلى ربى سبحان: بگويد و

  مطالب اين به بنده

  430:   ص أسرارالصالة                         
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 بواسطه داد، انجام نیت اين با را سجده و داشت توجه

 كه اصل آن به باشد خودش كه فرع گردان باز و رد

 كدورتها از عقلش و نرم دلش است باريتعالى ذات

 را او بانىر عنايات شد چنین چون و شود،مى پاك

 مراكز و ذلت مواضع به او عنايت زيرا گیرد،مى فرا

 از ذلت، كدامین و رسد،مى زودتر همه از اضطرار

 اضطرار از اضطرار كدامین و بیشتر، ذلتش فناء مقام

 و عبوديت رسوم چون و است، شديدتر عبوديت

 قوه و بحول برد، بپايان خويش از فناء به را بندگى

 با و گويدمى تکبیر و داردمى رب سجده از سر الهى

 خواهدمى خدا از. إلیه اتوب و ربى اللّه استغفر گفتن

 او قصورات و تقصیرات از و بیامرزد را گناهانش كه

 كه است اىمسئله اين كه گذرد در ارتفاع حال در

 با موافق كه زيرا است مشکل عمال هم و علما هم

 میرود، سجده به دوباره آن از پس است، نفس هواى
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 خويش از فناء. بحمده و االعلى ربى سبحان گفتن با و

 اين با و گرداندمى كامل آن آثار جمیع از فناء به را

 شهود مقام و بندگى و عبوديت مقامات اقصى به عمل

 بر سجده از سر پس يابد،مى دست ابدى بقاء و

 از پس و خیزدمى بپا دوم ركعت براى و داردمى

 و آوردمى بجاى را قنوت سوره و حمد قرائت

 از و سازد طوالنى تواندمى چه هر را آن بايستمى

 ديگرى دعاهاى يا و رسیده، قنوت براى كه دعاهائى

 قلب رقت در كه را كدام هر شده وارد آن غیر در كه

 امکان حد در را دعا شرايط و نمايد اختیار ديد مؤثرتر

 وتشقن كه كسى كه بداند و كند مراعات حال اين در

 خود بهره كند مراعات را دعا شرايط و شود طوالنى

 از دعا كه چرا است، گرفته سعادتها همه از را

 قبال در و پروردگار، رحمت ابواب ترينوسیع
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 جمیع بسوى راهى مستقال خود ديگر، خیر راههاى

  و است، سعادات

 431:   ص أسرارالصالة                         

 از دعاهائى مغرب و صبح نماز قنوت براى من

 اختیار رسیده السّالم علیهم ائمه از كه ائىادعیه

 وارد قنوت مورد غیر در آنها از بعضى چه گر ام،نموده

 . ندارد اشکالى اين ولى شده

 كه عمیقى اسرار و دقیق افعال اين انجام از پس و

 از نشستى، تشهد براى چون دارد بر در بسیارى فوائد

 آن غیر بر اىكرده كه آنچه میعج مبادا كه اين

 باشد گرفته انجام شود، انجام بايستمى كه وجهى

 سراسر حیاء و ترس و خوف كه اىبگونه باش، بیمناك

 از كه نما احساس چنین لذا و گیرد فرا را وجودت

 شده بیان اعمال اين براى كه آثارى و فوايد همه اين

 برحمت حق اقدس ذات اينکه مگر اىنگرفته اىبهره
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 اعمال اين خود فضل به و كند تدارك را آن خود

 اصل و امر مبدأ به مرتبه دو لذا و بپذيرد، را تو ناقص

 ندارى دست در ديگرى چیز كه حال و برگرد، دين

 كه دژى و حصن به و بینداز، چنگ توحید كلمه به

 به و آى در است ايمن آيد در آن در كس هر

 و بزرگوار رسول و ده، گواهى پروردگار وحدانیت

 بر و بدان مجلس آن در حاضر را الشأن عظیم نبى

 درود او آل و او بر و ده، گواهى او رسالت و عبوديت

 خدا با را عهدت شهادتین، تکرار اين با كه فرست

 اساس و پايه عمل، اين كه زيرا كنىمى تجديد

 و بخداست، تقرب براى وسیله اولین و عبادت مراتب

 باش داشته را اين امید او آل و خدا رسول بر درود با

 تو به حضرت آن تو، صلوات و درود اين مقابل در كه

 و صلوات مورد تو مرتبه يك اگر كه گويد جواب
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 رستگار همیشه براى گیرى قرار حضرت آن درود

 . شد خواهى

 تشهد كه است آمده الشريعة مصباح شريف كتاب در

 اظهار اهرظ در چنانکه هم پس است خداوند بر ثناء

  باطن در كنىمى او بندگى

  432:   ص أسرارالصالة                         

 خشوع و خضوع با موافق عملت و باش او بنده هم

 آورىمى زبان بر كه را آنچه باطن صفاء با و باشد

 دستور تو به و آفريد، بنده را تو او كه چرا نما، تصديق

 بنده اعضايت و رحجوا و زبان و قلب با كه است داده

 بربوبیتش او براى را بندگیت و عبوديت و باشى، او

 عالم موجودات همه زمام كه بدانى و سازى، محقق

 جز هم لحظه يك حتى آنها براى و است او بدست

 اينکه از جملگى و نیست وجودى او مشیت و بقدرت
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 كمترين او مملکت و ملك در او اراده و اذن بدون

 . اجزندع دهند انجام كارى

 آمده شريفه كلمات اين در كه اشاراتى از گويممى

 و: فرمايدمى اينکه بخصوص شوى غافل مبادا است

 تحقق زيرا ساز، محقق او ربوبیت به را او براى بندگى

 مطلق تسلیم و كامل تفويض به جز بربوبیت عبوديت

 باينکه جز نیز هااين و شود،نمى تمام جهات جمیع از

 چیز هیچ كه كند پیدا معرفت قیقتح اين به بنده

 هر و گرددنمى میسر او براى او مشیت و قدرت بدون

 بود معتقد بدان وجود تمام با و دانست را اين كه گاه

 اثر او اعمال و افعال در اعتقاد اين كه اىگونه به

 بیندنمى مؤثرى خدا جز وجود عالم در ديگر گذاشت

 در كندنمى اهدهمش او غیر به فاعلى هستى عالم در و

 به طمع چشم و پیونددمى باو و بردمى همه از نتیجه

 خود براى اىقوه و حول و داشت نخواهد كسى
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 كمال و تمام مرتبه به او علمى توحید و ديد نخواهد

 يکتائى به شهادتش و گواهى در و رسید، خواهد

 جز مثال را خیر كسیکه اما و بود خواهد صادق خداوند

 جز مانعى و كننده عطا و بیند،نمى تثرو و مال در

 در توحید با فردى چنین حركت شناسد،نمى مردم

 بر شهادت بزبان هم اگر كسى چنین و است، تضاد

 خداوند و نفاق اش،گفته اين بدهد خداوند يکتائى

  منافقان كه داده گواهى خود

  433:   ص أسرارالصالة                         

 كه عظمى مصیبت اين از بايد پس دروغگويانند،

 إلیه انا و للّه اناگفت دارد پى در سنگین عقابى

 المؤمنین امیر از زمینه همین در گويممى.راجعون

 را ايمان طعم بنده كه شده روايت السّالم علیه على

 و میرساند ضرر آنکه بداند اينکه مگر چشید نخواهد

 اگر و نیست، ديگرى يکتا، خداوند جز بخشدمى نفع
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 بیش دارد دست در كه آنچه به رسید مقام اين به بنده

 و بود، نخواهد مطمئن است خدا نزد كه آنچه از

 . است يکسان برايش فقر و غناء و عدم، و وجود

 االسباب مسبب از و ببیند، را اسباب كه كسى اما و

 باشد نداشته اطمینان خداوند ضمانت بر و باشد، غافل

 براى نه بدانیم اسباب براى عابد را او كه است سزاوار

 و جزم روى از بخدا اعتقادش بگوئیم اينکه مگر خدا،

 عملش در ايمان و اعتقاد اين اينکه ولى بوده، يقین

 او، ضعف و دل بیمارى بخاطر نگذاشته، جاى بر اثرى

 غلبه بخاطر خاطرش تزلزل و او بر ترس استیالء و

 به قلب كه شودمى گاه زيرا است، بوده او بر اوهام

 بدون گرددمى وهم پیرو و شود،مى آرام نا وهم تبع

 اينکه از انسان مثال باشد، انسان اعتقاد در نقصانى اينکه

 به مرده آن گور در يا اىخانه در اىمرده با را شبى

 ساير چون هم مرده آن داندمى اينکه با آورد صبح
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 وحشت نیست ساخته او از كارى و است جمادات

 . گرددنمى راضى امر باين دل و دارد

 از كه بايستمى پیامبر بر تو صلوات اينکه ديگر مطلب

 نماز زيرا باشد، است خدا براى كه نمازت همان قبیل

 سوى از رغبت و میل و عبوديت و خدمت از عبارت

 نسبت امور اين اظهار و است، پروردگار به نسبت بنده

 يابد،مى ققتح كه است نماز انجام با متعال خداى به

  چنین هم

  434:   ص أسرارالصالة                         

 و میل و تواضع و خدمت از عبارت پیامبر بر صلوات

 تمام صورت و است بزرگوار آن محضر به رغبت

 خداوند از او براى صلوات طلب همان در هااين

 . است نهفته متعال

 داوندخ صلوة به پیامبر صلواة وصل لزوم ديگر مطلب

 پس او كه زيرا است، پروردگار طاعت به او طاعت و
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 بندگان، بر خداوند نعمتهاى ولى حق، اقدس ذات از

 و خدا، خلیفه و حق، حضرت اقدس فیض واسطه و

 اولیاء كه است اللهى وجه و اللّه، باب و اللّه، جنب

 خلفاء حضرت آن از پس و كنند،مى آن سوى رو خدا

 و السّالم علیه المؤمنین یرام كه بزرگوار آن معصوم

 . دارند قرار باشند حضرت آن فرزند يازده

 در كه فوائدى و بركات از كه بايستمى انسان لذا و

 كه نشود غافل است نهفته حضرت آن حرمت معرفت

 فوائد از نکند پیدا معرفت حقیقت اين به كس هر

 معرفت زيرا بود، خواهد محروم پیامبر بر صلوات

 اخبار زمینه اين در و است، امور اتمهم از اينان

 آنها به توانىمى باشى مايل اگر كه رسیده بسیارى

 كمال در خیر تمام بگويد كسى اگر و كنى، مراجعه

 كه زيرا است، گفته درست سخنى است هااين معرفت

 و نیست، راهى كه باريتعالى ذات كنه به معرفت براى
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 است ممکن آن به يابى دست ما براى كه معرفتى تنها

 هم دين مقامات افضل و سعادت، مرتبه آخرين كه

 بپاى فضیلتى گفت توانمى بلکه است، معرفت همین

 و است، خداوندى اسماء معرفت همانا نمیرسد آن

 به او اعظم اسم بلکه و خداوندى، حسناى اسماء اينان

 كه كس آن پس نیست، ديگرى چیز آنها حقیقت جز

 و رسیده مقصود به كند پیدا معرفت آنها حقیقت به

 معرفت، كه است خاطر بدان اين و است گشته رستگار

  وصول به جز

  435:   ص أسرارالصالة                         

 اين و شود،نمى حاصل باو نزديکى و قرب و معروف به

 است عظمائى كرامت و واال، مقام و عالى مقصد همان

 . نیست اىبهمرت آخرت در نه و دنیا در آن فوق كه

 رسیده زيادى اخبار پیامبر بر صلوات فضیلت در و

 و كنیممى قناعت خبر يك به آنها همه از ما كه است
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 داده وعده آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول اينکه او

 بر بار ده فرستد صلوات او بر يکبار كس هر كه است

 باسنادش كافى در كه روايتى در بلکه فرستد، درود او

 كه است آمده نموده روايت السّالم علیه صادق ماما از

 فرستید صلوات او بر بسیار شد برده پیامبر نام گاه هر

 فرستد، صلوات پیامبر بر يکبار كس هر كه بدرستى

 درود بار هزار او بر مالئکه از صف هزار در خداوند

 مگر ماندنمى باقى هاآفريده از موجودى و فرستد

 او بر بنده، آن بر مالئکه و اخد صلوات بخاطر اينکه

 بشنود را روايت اين كه كس آن پس فرستد،مى درود

 او نکند رغبت شده بیان آن در كه پاداشى و اجر به و

 بیت اهل و او رسول و خدا كه است مغرورى جاهل

 . بیزارند او از پیامبر

 كه است آمده رسیده خدا رسول از كه حديثى در و

 صلوات من بر و شود، دهبر من نام او نزد كس هر
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 دور را او خدا و شود، آتش داخل پس نفرستد

 . گرداند

 سالم و فرستدمى درود پیامبر بر كسیکه گويممى

 و صلوات اين با عملش كه باشد مراقب بايد گويدمى

 و تحیت صلوات روح كه زيرا نباشد تضاد در سالم

 الشريعة مصباح در كه است همان سالم روح و اكرام

 و اذيت با مخالف سالم و صلوات معناى و است، هآمد

 درود او آل و پیامبر بر كه گاه هر پس است آزار

  پیامبر بر زبان با و فرستادى

  436:   ص أسرارالصالة                         

 آزار را او عملت با كه باش مواظب پس گفتى، سالم

 مخالف عملت با قولت صورت اين در كه ندهى

 اعمال عرضه مورد در زيادى اخبار زيرا بود، خواهد

. است شده وارد السّالم علیهم ائمه و خدا رسول بر تو

 و قبیح اعمال كه اگر را آنها بینىمى چگونه تو پس
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 و ظلم اعمالت میان در كه اگر و ببینند، تو از معصیت

 اين آيا كنند، مشاهده آنها عترت و شیعیان بر ستم

 آيا و شود؟نمى آنها اذيت و آزار موجب اعمال گونه

 بر سالم و صلوات با مخالف و تضاد در رفتارى چنین

 و عمل با مخالف زبانت اگر ديگر طرف از نیست؟ آنها

 آن از بايد كه نیست نفاق جز چیزى اين باشد، قلبت

 شده حکايت مراقبه اهل از يکى از و. برد پناه بخدا

 دعا شايمانی برادران از جمعى براى مدتى او كه

 فرد اين به او از مالى و مرد پدرش اينکه تا نمودمى

 مورد در برادرانم با منکه گفت او. رسید ارث به

 مواسات است همیشگى و باقى كه اخروى هاىنعمت

 رفتنى بین از و فانى كه دنیا متاع اين از چگونه داشتم

 پدر از كه ارثى تمام و ورزم، بخل آنها به نسبت است

 دعا برايشان كه افرادى همان بین بود رسیده او به

 . نمود تقسیم كردمى
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 دنیوى زخارف اين از بعضى به كه كسى گويممى

 ببرد حسد و ورزد بخل ايمانیش برادران - به نسبت

 كه باشد راغب امر باين كه است ممکن چگونه

 ارزانى فرد آن به را آخرت عالم كرامات خداوند

 كه دنیا متاع اين از ىچیز تواندنمى كسیکه و بدارد،

 چگونه ببیند برادرش دست در است شدنى فانى

 اخروى بزرگ نعمتهاى كه باشد اين مشتاق تواندمى

 چیز خلف جز امر اين آيا و گردد، فرد آن نصیب

 دعاى در مردم بینیممى اينکه اما و هست؟ ديگرى

  نسبت بهشت براى

  437:   ص أسرارالصالة                         

 بخشش و بذل به نسبت و سخاوتمند، خیلى ديگران به

 عدم بخاطر يا اين هستند، حسود و بخیل دنیا متاع

 عدم جهت از يا و است دعاها آن تأثیر به اعتقادشان

 . است اخروى نعمتهاى وجود به آنها اطمینان
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 نماز آخر سالم كه است آمده الشريعة مصباح كتاب در

 اطاعت را خدا امر یکهكس يعنى است، امان بمعناى

 بوده خاشع و خاضع او پیامبر سنت برابر در و نموده،

 برائت آخرت عذاب از و امان دنیا بالء از او براى

 میان در كه است الهى اسماء از اسمى سالم و است،

 و امانات، و معامالت در تا نهاده وديعت به خلق

 هست آنها بین كه مجالستهائى و هامصاحبت تصديق

 گردد، آنها معاشرت صحت سبب و گیرند بکار را آن

 بکار خودش موضع در را سالم خواستى اگر پس

 تقواى و بترس، خدا از نمائى، ادا را معنايش و گیرى،

 و دين سالمت به كه باش مواظب و كن پیشه را الهى

 معاصى ظلمت به را آنها و نزنى اىصدمه عقلت و قلب

 بسالمت تو ناحیه زا عیالت و اهل و نگردانى، آلوده

 آنها اذيت و آزار سبب خود معامله سوء با و باشند،

 دشمنانت به نسبت سپس و دوستانت، با بعد نگردى،
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 او كسان نزديکترين كه كس آن كه چرا باش، چنین

 دارد خود جاى است دورتر آنکه نباشند، امان در او از

 نه نگیرد بکار خود جاى در را سالم كه كس آن و

 بر را آن هم اگر و تسلیمى، نه و است او راىب سالمى

 . بود خواهد دروغگو آورد زبان

 نمودن سالم حکم كلمات اين از عاقل اى گويممى

 در نمودى سالم بکسى اگر آيا درياب، را مردم بر

 را آنها از بعضى يا نعمتها جمیع سالمتى دل در حالیکه

 ديگرى چیز نفاق جز اين آيا خواهىنمى او براى

 سالمى چنین مقابل در انسان تواندمى آيا و ست؟ه

  اجر توقع

  438:   ص أسرارالصالة                         

 داشته نموده معین عمل اين براى خدا كه ثوابى و

 ائمه و پیامبر به را سالمت موقعیت چنین هم باشد،

 ببین و كن، درك آنها زيارات و نماز در السّالم علیهم
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 روا ستم آنها ذريه و شیعیان و مردم به نسبت كه كسى

 بعد و بگیرد، آنها از حق بدون را آنها مال و دارد،مى

 در اگر بخصوص برود آنها زيارت به مال همین با

 قوت با يا و باشد، مال همین از تنش لباس حال همان

 ايستاده آنها محضر در گرفته مال اين از كه نیروئى و

 بخصوص بود؟ واهدخ چه سالمى چنین حکم باشد

 و سالم، اين با مخالف هم باطنش ظاهر، بر عالوه اگر

 باشد، شرع دستورات خالف بر هم ظاهريش هیئت

 لباس در و باشد، پوشیده را آنها دشمنان لباس باينکه

 شبیه خدا دشمنان به را خود ظاهرى هیئت و

 در دين دشمنان روش و راه رواج باعث و گردانیده

 چنین در كسى چنین سالم آيا د،گرد مسلمین جامعه

 گرفته مسخره به را خود يا است؟ تحیت و سالم حالتى

 زيارتها و سالمها اين از بعض گفت توانمى بلکه است،

 افکنده آنها پاك قلب بر كه است تیرهائى بمثابه
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 در كه فضايحى اين از و امر اين از بايد كه شود،مى

 تقرب سبب كه است اعمالى افضل از كه زيارات

 بقول برد، پناه بخدا گیردمى انجام است بخدا انسان

 : قرآن

 فِى سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذينَ اعْماال بِاالخْسَرِيْنَ نُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ

: 18. صُنْعا يُحْسِنُونَ انَّهُم يَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ

 رينزيانکارت از دهم خبر را شما آيا بگو104 - 103

 و سعى كه هستند كسانى آن عمل، حیث از مردم

 چنین و گشته، گم دنیا زندگى اين در كوششان

 . هستند نیکوكاران كه پندارندمى

 است متعارف كه واجب قدر بهمان تشهدت در و

  مکن، قناعت

  439:   ص أسرارالصالة                         

 هم ان،بخو را كبیر تشهد فقرات از بعضى اقل ال و

 به مالئکه و انبیاء و ائمه بر سالم از نماز، سالم در چنین
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 مشو غافل رسیده زمینه اين در كه دعاهائى خواندن

 افراد جز كه شده مشکلى گذشتگان از تبعیت چه گر

 و عبادات در حتى ندارند، خالصى آن از نادرى

 را شیعیان مثال است مشهود امر اين مستحب اعمال

 اللّه ولى علیا ان اشهد گفتن از ذانا در كه بینىمى

 باره اين در كه معتقدند اينکه با كنندنمى غفلت

 درست هم اعتقاد اين كه چند هر - نرسیده روايتى

 معتقد اينکه با را نمازها در ائمه بر سالم ولى - نیست

 همان جز اين و كنند،مى ترك هستند آن استحباب به

 . نیست ديگرى چیز گذشتگان از پیروى

 زمینه اين در كه رواياتى است الزم اينجا در گويممى

 علیه امام داريم بیان رسیده السّالم علیه امام تفسیر در

 : فرمايدمى السّالم

 گردد نماز آماده خويش مصالى در مؤمن كه آنگاه

 مرا بنده اين آيا فرمايدمى مالئکه به خطاب خداوند
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 رو و ده،بري خاليق جمیع از چگونه كه بینیدنمى

 و وجود رحمت به امید چشم و نموده، من سوى

 من كه گیرممى گواه را شما است، دوخته من رأفت

 چون و. گردانم مختص خود كرامات و برحمت را او

 ثناء خدا بر و كند بلند تکبیر گفتن براى را دستها

 را او آيا فرمايدمى مالئکه به خطاب خداوند بگويد

 تکبیر و داردمى بزرگ مرا چگونه كه بیندنمى

 نظیرى و شريك و شبیه من براى اينکه از و گويد،مى

 خود دستهاى نمودن بلند با و دارد،مى منزه مرا باشد

 گواه جويدمى تبرى گويندمى دشمنانم كه آنچه از

 گردانم بزرگ را او كه باشد زود كه را شما گیرممى

 دار در و بخشم، عظمت باو خود جالل دار در و

  جمیع از و گردانم، منزه را او رامتمك

  440:   ص أسرارالصالة                         
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 آتش و جهنم عذاب از و سازم، پاك را او گناهانش

 . بدارم امان در را او آن

 الکتاب فاتحة و الرحیم الرحمن اللّه بسم بگويد چون و

 بمالئکة خطاب خداوند كند قرائت را سوره و

 قرائت از چگونه كه مرا بنده نمیبینید آيا: گويدمى

 روز كه میگیرم گواه را شما میبرد لذت من كالم

 بهشت درجات به و بخوان میگويم باو شود كه قیامت

 هر بعدد و كند تالوت مرا كالم او پیوسته و رو باال

 اىدرجه و نقره از اىدرجه و طال، از اىدرجه حرفى

 زبرجد از اىرجهد و جوهر، از اىدرجه و لؤلؤ، از

 نور از اىدرجه و سبز زمرد از اىدرجه و سبز

 به چون پس گذارد، سر پشت را عزت پروردگار

 : فرمايدمى اشبمالئکه خطاب خداوند رود ركوع

 من عظمت مقابل در چگونه ببینید من، مالئکه اى

 را او كه را شما میگیرم گواه میکند، فروتنى و تواضع

http://www.i20.ir/


861    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 چون و گردانم، بزرگ خود لجال و كبرياء دار در

 آيا میگويد بمالئکه خداوند بردارد ركوع از سر

 كه همانگونه میگويد عمل اين با امبنده كه نمیبینید

 امايستاده تو بخدمت و نمودم فروتنى تو اولیاء براى

 را شما میگیرم گواه میکشم، گردن تو دشمنان برابر در

 گردانم، او یبنص را بهشت و نیکو، را او امر عاقبت كه

 : میگويد بمالئکه خداوند رود بسجده چون پس

 تواضع باز برترى آن از پس چگونه كه نمیبینید آيا

 بزرگوار و جلیل دنیا اين در من چه گر گفت و نمود

 از سر چون پس فروتنم و ذلیل حق نزد ولى هستم

 او نمیبینید آيا فرمايدمى خداوند بردارد اول سجده

 تواضع تو براى چه گر میگويد لشعم اين با كه را

 چون و برخیزم، تو بخدمت كه است زود ولى نمودم

  میگويد خداوند رود دوم بسجده

 441:   ص أسرارالصالة                         
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 را فروتنى و تواضع چگونه كه مرا بنده نمیبینید آيا

 سر چون و كنم اعاده باو را رحمتم منهم نمود اعاده

 بمالئکه خطاب خداوند شود بپا و داردبر سجده از

 بلند را او تواضع اين بواسطه من مالئکه اى: فرمايدمى

 و آيد،مى باال من بسوى نمازش چنانکه هم گردانم

 انجام كه عملى هر و ركعت هر در طور همین

 مرا بنده بنگريد كه فرمايدمى بمالئکه خطاب دهدمى

 بمالئکه خطاب حق اقدس ذات اينجا دوم تشهد تا

 : فرمايدمى

 بجاى مرا عبادت و خدمت من بنده من مالئکه اى

 صلّى محمد من فرستاده بر و گفت من ثناء و آورد،

 ملکوت در كه باشید آگاه فرستاد، درود آله و علیه اللّه

 بر ارواح میان در و گويم ثنا او بر زمین و هاآسمان

 یهعل المؤمنین امیر بر چون و فرستم، درود او روح

 كه همانگونه من بنده اى بگويد فرستد درود السّالم
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 شفیع را او و فرستم درود تو بر فرستادى درود او بر

 و نمودى شفاعت طلب او از چنانکه هم گردانم تو

 . دهند سالم او بر مالئکه و خدا دهد نماز سالم چون

 عطوف و مهربان چنین خداوندى است منزه گويممى

 همه اين كه بزرگوارى آن تاس منزه و بخشنده، و

 و كريم اندازه اين كه لطفى صاحب و دارد، لطف

 . است بزرگوار

 سؤال معصوم از كه شده روايت اللئالى كتاب در باز و

 در شده معین اذان نماز براى اينکه حکمت كه شد

 چیست، ندارد اىاقامه و اذان عبادات ساير حالیکه

 احوال - به شبیه نماز اينکه بخاطر: فرمود حضرت

 براى كه است اولین نفخه شبیه اذان و است، قیامت

 به شبیه اقامه و شود،مى دمیده خاليق جمیع مردن

 : فرمايدمى خداوند چنانکه است دوم نفخه

  442:   ص أسرارالصالة                         
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 قیام و41: 50. قريب مکان من المناد يناد يوم استمع و

 است قیامت روز در خاليق قیام هب شبیه نماز براى

 : گويدمى قرآن چنانکه

 شوند بپا روزيکه6: 83. العالمین لرب الناس يقوم يوم

 و عالمیان خداوند پیشگاه در «حضور» براى مردمان

 بلند به شبیه االحرام تکبیرة و دستها نمودن بلند

 قرائت و عمل نامه اخذ براى قیامت در دستها نمودن

 : میگويد قرآن چنانکه است روردگارپ پیشگاه در آن

: 17. حَسیبا عَلَیْكَ الْیَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفى كِتابَكَ اقَرأْ

 خود امروز تو كه بس همین را كتابت بخوان14

 . باشى خود حسابگر

 است پروردگار برابر در خاليق بخضوع شبیه ركوع و

: 20. القیوم للحى الوجوه عنت و:میفرمايد چنانکه

 آن برابر در هاچهره همه شدند درمانده و رخوا و111

 . پايدار زنده

http://www.i20.ir/


865    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 خداوند براى قیامت در مردمان سجده شبیه سجود و

 : است فرموده چنانکه است

: 68. السُّجُودِ الَى يُدْعَوْنَ وَ سْاقٍ عَنْ يُکْشَفُ يَوْمَ

 بسجده مردمان و برگیرند ساق از پرده روزيکه42

 . شوند دعوت

 پیشگاه در مردمان آمدن در زانو به شبیه تشهد و

 : است فرموده چنانکه است باريتعالى

 در گروهى7: 42. السَّعیرِ فِى فَريقٌ وَ الْجَنَّةِ فِى فَريقٌ

 . گردند دوزخ روانه گروهى و بهشت

 كیفیت آن در كه است معراج حديث ديگر روايت

  معراج

  443:   ص أسرارالصالة                         

 از است، منطبق نماز كیفیت با كه شده بیان اىنهبگو

 آله و علیه اللّه صلّى پیامبر معراج باب در كافى جمله
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 در آن اجزاء بتمام اقامه و اذان تشريح بیان از پس

 : میگويد چنین چهارم آسمان

 پس نما، بلند را سرت محمد اى شد گفته بمن سپس

 شکافته هم از هاآسمان كه ديدم نمودم بلند را سرم

 سر رسید خطاب سپس است، رفته باال هاپرده و شده

 نمودم خم را سرم پس میبینى، چه ببین و دار پیش

 است، شما میان در كه خدا خانه همین مثل اىخانه

 دستم از چیزى اگر كه حرم همین مثل حرمى و

 . ديدم آمدنمى فرود همان روى بر جز افتادمى

 حرام هم تو و است حرم اين محمد اى شد گفته پس

 شد وحى وى به سپس است، مثالى مثلى هر براى و

 است آبى آن و رو چشمه اين نزديك محمد اى كه

 خدا رسول پس است، جارى عرش راست ساق از كه

 و گرفت بر راست بدست را آب آله و علیه اللّه صلّى

 شروع راست دست با وضو كه است خاطر بدين
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 كه چرا بشوى را صورتت كه شد وحى سپس شود،مى

 و راست دست سپس بنگرى من بعظمت میخواهى تو

 گیرى،مى مرا كالم دستها اين با كه چرا بشوى را چپ

 پايت و سر است دستها در كه رطوبتى همان با بعد و

 بجائى را تو و گردانم، مبارك تو بر من تا نما مسح را

 و است، ننهاده آنجا بر گام تو از غیر احدى كه رسانم

 كه نمود وحى خداوند پس اينست، وضو و اذان تعل

 باندازه و نما، االسود حجر سوى رو محمد اى

 است خاطر بدين و گوى تکبیر مرا من هاىحجاب

 هاحجاب زيرا است، تا هفت نماز اول تکبیرات كه

 كه است يکديگر با مطابق هاحجاب و است، تاهفت

  بر خداوند كه نورى از درياهائى را آنها بین

  444:   ص أسرارالصالة                         
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 از چون و است، گرفته فرا فرموده نازل پیامبرش

 فرمود پیامبرش به خداوند شد فارغ نماز اول تکبیرات

 : فرمود پیامبر آور، زبان بر مرا نام كه

 حمد مرا كه شد وحى سپس.الرحیم الرحمن اللّه بسم

 پس العالمین،و رب هللّ الحمدگفت پیامبر گوى ثنا و

 قطع مرا ذكر كه رسید خطاب شکرا فرمود آن از

 مرتبه دو پیامبر لذا آور، زبان بر مرا نام دوباره نمودى

 رسیدالضالین ال وبه چون الرحیم،پس الرحمن:فرمود

 : فرمود پیامبر

 شکرا،العالمین رب للّه الحمد

 بر مرا نام دوباره نمودى قطع مرا ذكر رسید خطاب

 الرحمن اللّه بسم:فرمود پیامبر لذا آور انزب

 : بخوان كه شد وحى الرحیم،سپس
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 يکن لم و يولد، لم و يلد لم الصمد، اللّه احد، اللّه هو

 كذلك:فرمود رسولخدا اينجا4 - 1: 112 احد كفوا له

 .ربنا اللّه كذلك ربى، اللّه

 به رسولخدا برو، ركوع به كه رسید خطاب سپس

 سبحان بگو كه رسید خطاب الح آن در رفت ركوع

 نمود، بیان مرتبه سه را ذكر اين بحمده و العظیم ربى

 راست رسولخدا نما بلند را سرت كه شد وحى سپس

 نما، سجده پروردگارت براى كه رسید خطاب ايستاد

 ربى سبحان بگو كه شد وحى رفت بسجده رسولخدا

 فرمود مرتبه سه را ذكر اين رسولخدا بحمده و االعلى

 را پروردگار عظمت نشست چون بنشین، رسید طابخ

 زمین بر اختیاربى نموده تجلى او بر كه كرد مشاهده

 رسید خطاب گفت، را ذكر آن بار سه مرتبه دو و افتاد

 سجده انجام از پس تا ديگر بايست و نما بلند را سرت

 در دوم سجده از سر چون نیافت، را عظمت آن دوم
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 خدايت محمد اى یدرس خطاب برداشت دوم ركعت

 گفته بايستد خواست چون پس گردانید، ثابت را تو

  بتو كه حال رسید خطاب سپس بنشین شد

  445:   ص أسرارالصالة                         

 كه شد الهام و آور زبان بر مرا نام پس نمودم انعام

 : بگو

 هاكلّ الحسنى االسماء و اللّه اال اله ال و باللّه و اللّه بسم

 .تعالى للّه

 خود بیت اهل و خود بر محمد اى كه شد وحى سپس

 على و علىّ اللّه صل:فرمود رسولخدا فرست درود

 بیتى، اهل

 و مالئکه از صفوفى نگريست خود طرف دو به سپس

 نما سالم آنها بر محمد اى شد گفته ديد را مرسلین

 : فرمود پیامبر
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 .بركاته و اللّه رحمة و علیکم السّالم

 بركات و رحمت و تحیت و سالمت كه شد وحى سپ

 در عاقل براى گويممى. است تو ذريه و تو آن از

 بس امرى براى نماز تشريع كه حقیقت باين اطمینان

 با نما مطابقت و مؤمن معراج حقیقت همان كه بزرگ

 باشد، مبدأ احوال با آن مطابقت بلکه قیامت احواالت

 كما:میگويد قرآن چنانکه میکند كفايت اخبار همین

 كرديم آغازتان كه همانگونه29: 7. تعودون بدأكم

 . گردانیم باز را شما

 كه میبايست دانست را حقیقت اين بنده گاه هر و

 نماز بزرگداشت و تعظیم در دارد توان در كه آنچه

 در و زند، باال را هاآستین آن تکمیل در و گیرد بکار

 و تقصیر و قصور و عجز به و برد پناه بخدا راه اين

 كه چرا شود، متوسل تعالى حق عنايت به اضطرارش

 عمل بنده با عدل و فضل از بخواهد كه آنچه بر او
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 كند، طلب بنده از اخالص و صدق اگر پس كند،

 نسبت اگر و شودمى برگردانیده باو نمازش و محجوب

 رحمتش و فضل با و كند رفتار مهربانى و عطوفت با باو

 پذيرفته باشد هم ناقص چه گر عملش كند معامله او با

  شد، خواهد او نصیب عظیم ثوابى و

  446:   ص أسرارالصالة                         

 بتوفیق را او ببیند صداقتى بنده دل در خداوند اگر و

 او از كه آنچه انجام در و نموده، اكرام خود تأيید و

 و ر،بزرگوا و كريم او كه چرا میکند كمکش خواسته

 او باب به كه است ببندگانى نسبت كرامت دوستدار

 باو و بريده جا همه از را خود امید و نمايندمى روى

 من ا:فرموده كتابش در خود كه چرا اندبسته دل

 كه هست كسى آيا62: 27. دعاه اذا المضطر يجیب

 . گويد جواب بخواند را او درمانده و مضطر كه آنگاه

  447:   ص أسرارالصالة                         
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 «نماز تعقیبات در» فصل

 اين در و است، نماز مکمالت و مهمات از نماز تعقیبات

 و دعاها و اذكار، و قرآن، از زيادى چیزهاى مورد

 آنها جمع صدد در ما علماء از بعضى كه رسیده نماز

 شده تصنیف زمینه اين در كه هائىكتاب و اندآمده بر

 براى را هااين از بعضى من ولى. تاس زياد معموال

 يا و علم تحصیل صرف را اوقاتشان اكثر كه علم اهل

 آنها از بعضى كه نمودم انتخاب كنندمى آن تدريس

 براى خصوصیتى ديگر بعضى و نماز تعقیب مخصوص

 . نیست آن

 سالم از بعد تکبیر سه از پس صلوات جمله آن از كه

 : است چنین آن صورت و است نماز

 من يبقى ال حتّى محمّد آل و محمّد على صلّ للّهمّا

 حتّى محمّد آل و محمّد على ارحم و ءشی صلواتك

 آل و محمّد على بارك و ءشی رحمتك من يبقى ال
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 على سلّم و ءشی البركات من يبقى ال حتّى محمّد

 ءشى السّالم من يبقى ال حتّى محمّد آل و محمّد

 و( عج) زمان ماما زمین در خدا حجت بر دعاء و

 : است چنین آن صورت

  448:   ص أسرارالصالة                         

 شیعته و بیته اهل فی و فیه ارنا و الفرج لولیّك عجّل و

 .يحذر ما اعدائه فی و يأمل ما خاصّته و عامّته و رعیّته و

 از جماعتى و والدين و خود شیخ براى آن از پس

. كنممى دعا مؤمنین عموم و دينى برادران و خويشان

 رسیده السّالم علیه باقر حضرت از كه دعا اين سپس

 : شود قرائت است

 اعوذ و علمك به احاط خیر كلّ من اسئلك انّى اللّهمّ

 اسألك انّى اللّهمّ علمك، به احاط سوء كلّ من بك
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 و الدّنیا خزى من بك اعوذ و كلّها امورى فی عافیتك

 .اآلخرة عذاب

 : بخواند را دعا ناي بعد و

 يا برحمتك العین، الحور و الجنّة، اسألك انّى اللّهم

 .الرّاحمین - ارحم

 : بخواند را دعا اين سپس

 انشر و فضلك من علىّ افض و عندك من اهدنى اللّهمّ

 .بركاتك من علىّ انزل و رحمتك من علىّ

 . كند تکرار مرتبه سه را دعا اين و

 میرسد السّالم علیها ازهر حضرت تسبیح به نوبت سپس

 است بسیار رسیده تسبیح اين فضیلت در كه اخبارى و

 امام از آوريم - مى اينجا در را آنها از يکى ما كه

 تسبیح فرمود كه شده روايت السّالم علیه صادق
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 خدا نزد نماز هر از پس روز هر در فاطمه حضرت

 . روز هر در نماز ركعت هزار از است ترمحبوب

 شهد آيه و الکرسى، آية و الکتاب، فاتحة آن از پس

: 3 حساب تابغیر26: 3 الملك مالك اللهم قلآيه و اللّه،

  از زمینه اين در میکنم، قرائت ،را27

  449:   ص أسرارالصالة                         

 فرمود كه شده روايت آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا

 آية و کتاب،ال فاتحة كه نمود اراده خداوند چون

 نازل راالملك مالك اللهم وقل اللّه، شهد و. الکرسى

 بین كه حالى در انداختند چنگ بعرش اينان نمايد

 ما پروردگار اى گفتند و نبود حجابى خدا بین و آنها

 كه كسانى میان به و معصیت سراى و گناه دار به را

 به ما حالیکه در آورىمى فرود میکنند تو معصیت

 و بعزت رسید خطاب هستیم متعلق دسق و طهور

 هر از پس را شما كه نیست اىبنده هیچ سوگند جاللم
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 بر القدس - حظیرة در او اينکه مگر كند قرائت نماز

 مکنونه عین به و گردانم، ساكن است او در كه آنچه

 روز هر در و نگرم،مى باو مرتبه هفتاد روز هر در خود

 مغفرت آن كمترين كه كنم روا او براى حاجت هفتاد

 بر و دهم پناه دشمنى هر از را او و باشد، او آمرزش و

 مرگ جز ببهشت دخول از را او و گردانم پیروزش او

 . نیست مانع ديگرى چیز

 : میخوانم را دعا اين آن از پس

 ان اللّه يحبّ كما و ءشی اللّه سبّح كلّما اللّه سبحان

 عزّ و وجهه لکرم ينبغى كما و اهله هو كما و يسبّح

 يحبّ كما و ءشی اللّه حمد كلّما للّه الحمد و جالله،

 وجهه لکرم ينبغى كما و اهله هو كما و يحمد ان اللّه

 كما و ء،شی اللّه هلّل كلّما اللّه اال اله ال و جالله، عزّ و

 جالله، عزّ و وجهه لکرم ينبغى كما و يهلّل ان اللّه يحبّ

 يکبّر ان اللّه يحبّ كما و ءشی هاللّ كبّر كلّما اكبر اللّه و
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 و اللّه سبحان جالله، عزّ و وجهه لکرم ينبغى كما و

 نعمة كلّ على. اكبر اللّه و اللّه اال اله ال و للّه الحمد

 إلى يکون او كان ممّن احد كلّ على و علىّ بها انعم

 تصلّى ان اسألك انّى اللّهمّ القیامة، يوم

  450:   ص أسرارالصالة                         

 خیر و ارجو ما خیر اسألك و محمّد آل و محمّد على

 ال ما شرّ من و احذر ما شرّ من بك اعوذ و ارجو، ال ما

 .احذر

 و میکنم قرائت را توحید سوره مرتبه سه آن از پس

 . نمايممى االمر صاحب حضرت پیشگاه به هديه را آن

 : میخوانم را دعا اين سپس

 لم نفسك تعرّفنى لم ان فانّك نفسك فنىعرّ اللّهمّ

 لم ان فانّك رسولك عرّفنى اللّهمّ رسولك اعرف
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 عرّفنى اللّهمّ حجّتك، اعرف لم رسولك تعرّفنى

 .دينى عن ضللت حجّتك تعرّفنى لم ان فانّك حجّتك

 تعقیبات براى كه است اذكارى و دعاها تفصیل اين

 يك هر یلتفض در و امنموده اختیار پنجگانه نمازهاى

 اختصار بخاطر ما كه رسیده رواياتى و اخبار هااين از

 صبح نماز براى ولى پوشیديم چشم آنها ذكر از

 جمله از كه است آمده اخبار در بیشترى تعقیبات

 : مرتبه ده گفتن و عهد، دعاى خواندن

 احدا واحدا الهاله شريك الوحدهاللّه اال اله الان اشهد

 .ولدا ال و صاحبة يتّخذ صمدالم فردا

 : بخواند را دعا اين مرتبه ده و

 دنیا او دين فی عافیة او نعمة من لی اصبحت ما اللّهمّ

 الشّکر لك و الحمد لك لك، شريك ال وحدك فمنك

 .الرّضا بعد و ترضى حتّى ربّ يا علىّ بها
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 هفت و كند قرائت را توحید سوره مرتبه دوازده و

 : بگويد را ذكر اين مرتبه

  451:   ص أسرارالصالة                         

 باللّه اال قوّة ال و حول الرّحیم،ال الرّحمن اللّه بسم

 و عجلتى يدىّ بین يوم كلّ ابتدء و العظیم، العلّى

 .باللّه اال قوّة ال اللّه شاء ماباللّه و اللّه بسم نسیانى

 : مرتبه ده و

 .باللّه اال قوّة ال و حول ال بحمده و العظیم اللّه سبحان

 : مرتبه سه و

 و الرّضا مبلغ و العلم منتهى و المیزان مالء اللّه سبحان

 .العرش زنة

 : مرتبه سه و

 الملك اصبح و اصبحنا لك، شريك ال ربّى أنت اللّهمّ

 و العظیم، اللّه سبحان و بحمده، و اللّه سبحان للّه
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 و الجالل ذوالقیّوم الحىّ هو اال اله الالّذى اللّه استغفر

 و محمّد آل و محمّد على يصلّى ان اسئله و االكرام

 مسکین بائس فقیر خائف ذلیل عبد توبة علىّ يتوب ان

 موتا ال و ضرّا ال و نفعا لنفسه يملك ال مستجیر مستکین

 هو اال اله ال الّذى اللّه استغفر و. نشورا ال و حیاتا ال و

 جمیع من رض،اال و السّموات بديع الرّحیم، الرّحمن

 .إلیه اتوب و نفسی على اسرافى و ظلمى و جرمى

 : مرتبه هفتاد و

 .إلیه اتوب و ربّى اللّه استغفر

 : مرتبه ده و

 اعوذ و الشّیاطین همزات من العلیم السّمیع باللّه اعوذ

 .العلیم السّمیع هو اللّه انّ يحضرون ان ربّ بك

 صد اين بر هم مرتبه ده و.اللّه اال اله ال:مرتبه صد و

 . بیفزايد مرتبه
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 452:   ص أسرارالصالة                         

 السّالم علیه المؤمنین امیر از كه را صباح دعاى سپس و

 . بخواند شده روايت

 . است اذكار و ادعیة باب در هااين همه

 نماز از بعد بخصوص است تفکر هااين همه از افضل و

 فکر جمله از است، وجه چند بر آن و مغرب و صبح

 از گذشته در كه تقصیراتى مورد در نفس محاسبه در

 در كه روزى وظايف ساختن مرتب و زده سر او

 ياد از را او كه آنچه دفع در تدبیر و است، آن ابتداى

 او دورى باعث كه هائى - مشغله و دارد،مى باز خدا

 در صالحه نیات احضار و شود،مى كمال و خیر از

 ديگر به و بخود، نسبت روزش آن تاررف و اعمال

 عنايت باو خدا كه هائىنعمت در تفکر و مسلمانان،

 آنها وجود بر و افزون، بآنها نسبت معرفتش تا نموده

 در كه میبايست چنین هم باشد سپاسگزار و شاكر
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 شود گريبانگیرش است ممکن لحظه هر كه عقوبتهائى

 اينکه از ترسش و خداوند، بقدرت معرفتش تا بینديشد

 كند فراهم خود براى خود را عقوبت اين موجبات

 محلش در همانگونه باشد مرگ بفکر و شود، زيادتر

 نفس معرفت پى در اينکه يا است، شده بیان بتفصیل

 الهى اسماء و صفات در و هستى اسرار در و آيد، بر

 مطالب گونه اين اهل اگر بپردازد، انديشه و بتفکر

 براى و دارد زيادى شعب امور اين در تفکر كه است،

 . هست بآن مخصوص اهلى اىشعبه هر

 يکسال عبادت از يکساعت تفکر كه است آمده خبر در

 سال هفتاد عبادت از روايات از بعضى در و است، بهتر

 دارد احتمال پاداش اختالف اين كه شده، دانسته بهتر

 . باشد تفکر انواع اختالف جهت از كه

 كه اينست شده دانسته عمل از بهتر تفکر اينکه سر اما

  تفکر حقیقت
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  453:   ص أسرارالصالة                         

 زيادى سبب امر اين و است، آورى ياد و ذكر همان

 است، معرفت كلید فکر زيرا شود،مى محبت و معرفت

 آن شهود و معروف شدن آشکار سبب معرفت و

 زيرا تاس محبت موجب شهود و شناخت و شود،مى

 معتقد و نبیند خیرى و جالل و جمال كسى در تا قلب

 جز معرفتى چنین و نمیشود، آن دوستدار نباشد

 خداوندى جلیله و جمیله صفات شناخت و بمعرفت

 هم ذكر چه گر است، فکر آن مفتاح و شود،نمى میسر

 اين بین فرق ولى گردد،مى دوستى و محبت باعث

 چرا است، ديدن و خبر، بین فرق چون هم محبت، دو

 بر ذكر از اين و است شهود و كشف مفتاح فکر كه

 انس و محبت موجب ذكر چه گر آيد، - نمى

 . شودمى
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 براى است شکر سجده نماز تعقیب از بعد مهمات از و

 آن فضیلت در و بگذارد، نماز كه يافته توفیق اينکه

 . است رسیده بسیارى روايات

 زيرا است شده بسیار تأكید نوافل انجام در چنین هم

 واجب نمازهاى در بخدا توجه و اقبال در اگر كه

 كامل را آن میتوان نوافل انجام با باشد نقصى

 نشود ترك امکان حد تا كه است سزاوار و. گردانید

 را آن توانمى كه صورتى كوتاهترين به چه گر

 خود كسب و كار پى در رفتن حال در و آورد، بجاى

 بنابر است روز تمام عصر و ظهر لنواف وقت و. باشد

 . اقوى

 تأكید نوافل بانجام ترغیب و حث در كالم خالصه و

 ترك از روايات از بعضى در حتى است، شده بسیار

 از آن انجام بعضى در و است، شده تعبیر بمعصیت آن

 مراقب كه اىبنده براى و شده، دانسته شیعه هاىنشانه
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 نوافل حق در كه است سزاوار است عبوديت مراسم

  و سعى

  454:   ص أسرارالصالة                         

 واجب حقوق اداء كه زيرا باشد داشته زيادى كوشش

 چنین شده معین عقابى آن ترك در اينکه جهت از

 نوافل اداء ولى است، اجبارى طاعت گويا كه است

 اين از اين مراقب بنده براى و است، اختیارى طاعتى

 . است مهمتر جهت

 در بنده نیت كمال از نوافل بر اهتمام و مواظبت بلکه

 را نوافل كه كسى و دارد،مى بر پرده نیز واجبات

 انجام در او كه است چنین حالش زبان دهدمى انجام

 بخداى تقرب و امر، امتثال هدفش تنها هم واجبات

 . آن ترك عقوبت از ترس نه است متعال

 شده تأكید آن انجام رب خیلى كه نوافلى جمله از و

 كه خبرى،بى نماز اين عظمت از تو و است، شب نماز
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 از است انسى و ظلمت، مقابل در است نورى آن

 . كثرت از است خلوتى و وحشت،

 شب نماز كه رسیده السّالم علیه صادق امام از و

 سنت و مالئکه، محبت و پروردگار رضايت موجب

 و بدن، راحتى و ايمان، اصل و معرفت نور و انبیاء،

 و دشمنان، بر سالح و شیطان، ناخشنودى و كراهت

 در بركت و اعمال، قبولى و دعاء، اجابت موجب

 گور چراغ و الموت، ملك و انسان بین شفیع و رزق،

 منکر جواب و قبر، در انسان پهلوى زير فرش و انسان،

 است، قیامت روز تا قبر در انسان زائر و مونس و نکیر، و

 و او، سر باالى بر اىسايه شود، قیامت وزر چون و

 كه نورى و او، بدن بر لباسى و او، سر بر تاجى

 آتش، و او بین پوششى و است، حركت در او پیشاپیش

 سنگینى مايه و متعال، خداوند بین و او بین حجتى و

http://www.i20.ir/


888    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 كلید و صراط، از عبور گذرنامه و جواز و او، میزان

 . است بهشت

 به متعال خداى كه است دهآم ديگرى روايت در و

  صديقین از يکى

  455:   ص أسرارالصالة                         

 مرا كه هستند بندگانى من براى كه نمود وحى

 آنان دارم، دوست را آنها هم من و دارندمى دوست

 در مرا آنان و هستم، آنها مشتاق هم من و من، مشتاق

 دارند، نظر من به و هستم، آنان بیاد منهم و دارند ياد

 قدم جاى قدم تو اگر پس دارم، نظر آنها به منهم و

 راه از اگر و داشت خواهم دوست هم را تو نهى آنها

 بار گفت او نمود، خواهم عقوبتت شوى منحرف آنها

 روزها آنان رسید خطاب چیست، آنها هاىنشانه الها

 خود گوسفندان مواظب كه مهربانى چوپان همچون

 و هستند، شب آمدن منتظر و نگرندمى هساي به هست
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 شوق و شور با غروب هنگام پرندگان كه همانگونه

 حال همین با هم اينان. گردندمى خود آشیانه عازم

 كه آنگاه پس روند،مى خورشید غروب استقبال به

 و گرفت، فرا را جا همه تاريکى و رسید، فرا شب

 تىدوس هر و شدند جمع هم گرد همه و پهن هافرش

 بپاى من برابر در اينان نمود خلوت خود دوست با

 با و نهند،مى خاك بر را خود صورتهاى و ايستندمى

 بر من با گفتگوى و مناجات به قرآن آيات تالوت

 آنان پس گويندمى سپاس مرا نعمتهاى و خیزند،مى

 سر شیون گاه و كنند،مى گريه گاه كه بینىمى را

 گناهان و معاصى از گاه و كشند،مى آه گاه دهند،مى

 در گاهى و نشسته، گاه و ايستاده گاه كنند،مى شکوه

 كه را آنچه و هستند، سجده در گاه و ركوع، حال

 بینم،مى را همه كنند،مى آن تحمل من بخاطر آنان

 شنوم،مى دارند لب بر من محبت از كه هائىشکوه و
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 يکى است چیز سه كنم عطا آنها به كه چیزى اول

 نتیجه در بیفکنم آنها دلهاى در را خودم نور ينکها

 خبر با من از نیز آنها آگاهم، آنها از من كه همانگونه

 و هازمین و هاآسمان اگر اينکه دوم بود، خواهند

 باز ببینم آنها میزان در هست میان اين در كه را آنچه

  خواهم كم را آن

  456:   ص أسرارالصالة                         

 من كسى اگر آيا و كنم،مى آنها سوى رو سوم دانست،

 عطا او به چه كه بداند تواندمى احدى آورم سوى رو

 . نمود خواهم

 شب نماز آن در كه هائىخانه كه است آمده باز و

 همانگونه گردد،مى تالوت قرآن و شود،مى خوانده

 هاخانه اين درخشندمى زمین اهل براى ستارگان كه

 . درخشید خواهد آسمان اهل اىبر هم
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 السّالم علیه المؤمنین امیر به وصیتش در خدا رسول و

 و شب، نماز به باد تو بر شب، نماز به باد تو بر فرمود

 شب در آنانکه به آيا: فرمود و شب نماز به باد تو بر

 مردم زيباترين اينان نگريد،نمى گذارندمى نماز

 نماز پروردگار براى شب در آنها كه زيرا هستند،

 . پوشانید آنها بر خود نور از هم خداوند و گزاردند

 فضیلت در كريم قرآن در كه آياتى سواى گويممى

 زيادى روايات و اخبار است آمده دارى زنده شب

 اگر و است، تواتر بحد كه رسیده عمل اين فضیلت در

 : فرمايدمى كه قرآن از آيه همین جز نبود

 يبعثك ان ربك عسى لك نافلة هب فتهجد اللیل من و

 و باش بیدار را شب از اىپاره و79: 17 محمودا مقاما

 امید تو براى است افزونى اين برخیز عبادت به آن در

 بر پسنديده گاهى ايستادن به را تو پروردگارت كه

 . بود كافى انگیزاند،
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 و بزرگ عمل اين شأن قدر چه اللّه سبحان پس

 ستوده مقام آن پاداش و جزاء كه واالست ارزشش

 و اخبار بیان در من و. است شده داده قرار شده

 مقدار بهمین رسیده عمل اين فضیلت در كه رواياتى

 را مطلب اين تفصیل كسى اگر و كنم،مى اكتفا

 در كه كند مراجعه «اللّه إلى سیر» كتاب به خواست

 . امداشته بیان را مطلب اين تفصیل به آنجا

  457:   ص أسرارالصالة                         

 زمینه در كه هم رواياتى به كه است الزم اينجا در

 رسیده آن ترك و شب نماز شمردن سبك و استخفاف

 . كنیم اىاشاره

 شده، روايت السّالم علیه صادق امام از االمین بلد در

 در و نیست، ما شیعیان از نخواند شب نماز كس هر كه

 در خلق ترينمبغوض كه است رسیده ديگرى روايت
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 و بیفتد، مردارى چون شب كه است كسى خدا نزد

 . بگذراند تنبلى و بطالت به را روز

 شب تمام كس هر: فرمود كه رسیده خدا رسول از و

 روز و كند،مى بول او گوش در شیطان بخوابد را

 و نهد،مى قدم محشر صحنه به چیزبى و مفلس قیامت

 هر كه است ملکى او براى اينکه مگر نیست احدى

 بنده اى گويدمى باو و كندمى بیدار را او بار دو شب

 اگر سوم دفعه باش، پروردگارت بیاد و برخیز خدا

 . كندمى بول او گوش در شیطان نکرد توجهى

 بدانها بلکه شوى، كافر اخبار باين كه مبادا گويممى

 زا بعضى كه گیرممى گواه را خدا من و بیاور ايمان

 صداى كار اوائل در كه شناسممى را دارانزنده شب

 بیدار خواب از «آقا» لفظ با را او كه ملکى آن

 . شنیدمى نمودمى
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 كه را اثراتى كه بسا چه باشى داشته دلى تو اگر و

 به اگر و باشى، دريافته است رسیده شب نماز براى

 آن باشى مؤمن رسیده نماز اين براى كه فضیلتها اين

 زيرا ساخت، نخواهى ضايع و كرد نخواهى ركت را

 و خیر دوستدار كه شده سرشته اين بر انسان طبیعت

 كه نشنیدى قدسى حديث آن در آيا است، خوبى

 غروب براى من بندگان فرمود حق اقدس ذات

 رفتن شوق شامگاهان كه پرندگانى همچون خورشید

  آشیانه به

  458:   ص أسرارالصالة                         

 كه پذيرفت توانمى چگونه و هستند مشتاق دارند،

 معتقد شب نماز براى فضايل، اين از بعضى به كسى

 انسان همین آيا نباشد، آن وقت رسیدن مشتاق و باشد

 اين حکام و دنیائى، سالطین به تقرب در كه نیست

 و گذردمى خود اهل و مال از آنها با خلوت و جهان
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. كند فدا راه اين در را خود دگىزن و روح كه بسا چه

: 2. للّه حبا اشد المؤمنون و:فرمايدمى متعال خداى و

 محبتى و دوستى هر از خدا به محبتشان مؤمنین و165

 . است شديدتر و بیشتر

 براى نشدن بیدار و خواب، غلبه بهانه به كه كسى به و

 داردمى معذور آن ترك در را خود نماز اين انجام

 مردود وجه چند از عذر اين كه چرا ننما توجهى

 در السّالم علیه على موال فرمايش اين جمله از است،

 و ماندم بخواب ديشب من گفت كه كسى جواب

 تو فرمود نشد نصیبم دارى زنده شب و تهجد توفیق

 و است، شده تو بند و قید گناهانت كه هستى مردى

 بزرگى باين امرى مثل از ماندن خواب اينکه ديگر

 بینىنمى را دنیا اين طالبان آيا است، ممکن غیر الباغ

 خواند فرا بخلوت وقت سلطان را آنها از يکى اگر كه

 به او دهد، قرار شب دل را او با مالقات وقت چه گر
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 اينکه ترس از را شب آن بلکه ماند نخواهد خواب

 مجلس بفکر پیوسته و بیدار كال بماند بخواب مبادا

 باحوال اگر تو و. بود خواهد وا با صحبتش و سلطان

 اگر كه ديد خواهى يقین به كنى تأمل خويش

 توجهى قابل مبلغ شب نیمه كسى كه دهى احتمال

 آن به يابى دست شوق از آورد خواهد برايت پول

 برود، دستت از خواب بواسطه مبادا اينکه ترس و مال،

 هااين همه از. داشت نخواهى خوابیدن بر قدرت

 بمانى بخواب كه دارى خوف اين از اقعاو اگر گذشته

  را تو كه كسى نزد توانىمى

  459:   ص أسرارالصالة                         

 عادت خود اينکه تا بخوابى كند بیدار نماز بوقت

 به يابى دست مانع خواب اينکه كالم خالصه و. كنى

 كه است ذلتى و خوارى شود عظمى فضیلت اين

 . نیست دنیا اين در مثلش
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 دهندمى ترجیح شب نماز بر را خواب كه كسانى و

 كه هستند كسانى آنها از اىدسته هستند، دسته چند

 نیمه به بیهودگى و نشینى شب به را شب اول

 نهى آن از كه آنچه و مؤمنین غیبت به و رسانند،مى

 به تا را خود معده و كنند،مى تلف را خود وقت شده

 نرم، بستر در سپس و كنند،مى پر هاخوردنى از حلقوم

 اىخوابیده چنین و. میروند بخواب راحتى مکان و

 . شد نخواهد بیدار شب نماز براى مسلما

 فراهم را خواب اسباب شب ابتداى از او كه چرا

 شدن، بیدار قصد به او كه گفت توانمى بلکه كرد،مى

 بخار سبب خورى پر زيرا شود، بیدار تا نرفته خواب به

 زياد خواب موجب همآن و شودمى سستى و همعد

 آخر خواب اسباب از شب اول بودن بیدار و است،

 از شب اول در معصیت چنین هم باشد،مى شب

 نرم بستر همینطور و است شب آخر در خواب اسباب
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 میشود آن سنگینى و خواب، زيادى موجب راحت و

 عذرش كند بهانه را نشدن بیدار اگر كسى چنین و

 كسى مثل كسى، چنین مثل و. بود خواهد مردود

 در است عقل شدن زايل موجب كه دوائى كه است

 وقت در كه بیاورد عذر سپس و بیاشامد، نماز وقت

 . است نبوده بهوش نماز

 شدن بیدار براى را خود انسان كه شودمى گاه بلى

 شودمى خواب غلبه باعث كه آنچه از و كندمى مهیا

 كه آنچه به و كندمى پرهیز شد رهاشا بدان باال در كه

  متوسل رسیده شدن بیدار براى اخبار در

  460:   ص أسرارالصالة                         

 از لطفى اين كه ماند،مى بخواب باز ولى شودمى

 او امر سیاست در بنده به نسبت متعال خداى جانب

 را او كه است خاطر بدين يا امر اين كه چرا باشد،مى

 شديد تأسف بخاطر اينکه يا و كند، محافظت عجب از
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 باو بیشترى اجر شب، نماز و تهجد رفتن دست از بر او

 . فرمايد عنايت

 خیلى امر اين شودمى استفاده اخبار از كه آنچه ولى

 . بود نخواهد بیش شب - دو يکى و اندك

 قابل غیر عذرى يا و بیمارى، بخاطر كه كسى اما و

 يکى دارد صورت دو نیز اين ماندمى بخواب اجتناب

 بنده به نسبت خداوند لطف جهت از امر اين اينکه

 اين در او و سازد گرفتار مرضى به را او مثال باشد،

 خوابیدن همین كه ماند باز شب نماز انجام از حال

 شب و شب نماز از فضیلتش او براى بیمارى حال در

 كه هآمد اخبار در و بود خواهد بیشتر دارىزنده

 در كه اعمالى همان ثواب اىبنده چنین مثل براى

 بعضى در و شود،مى نوشته میداده انجام صحت وقت

 آسمان دربهاى و مصلى و محراب كه هست روايات از

 . گريندمى او بر میرفته باال آن از اعمالش كه
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 بسیار گناهان سبب به امر اين كه اينست دوم، صورت

 . باشد شده او از توفیق لبس سبب گناهانش و باشد، او

 بر راست سمت از شیطان كه هستند مردم از بعضى و

 تهجد از مطالعه اينکه بخیال را آنها و شودمى وارد آنها

 عظمى فضیلت اين از است افضل دارى زنده شب و

 مطالعه - به نیمه تا را شب كه بسا چه و میدارد باز

 خشنود او و شود قضا هم صبحش نماز بعد و بپردازد

 است، بیشتر فضیلتش و برتر هم نماز از مطالعه اينکه از

  غرور جز چیزى اين و

  461:   ص أسرارالصالة                         

 . نیست فريب و

 بدنى عبادات از بمراتب چه گر علوم تحصیل زيرا

 آن از شروطى، و شرطى به ولى است بیشتر فضیلتش

 اينکه ديگر باشد، فعهنا علوم از علم اينکه يکى جمله

 كه نباشد چنین و باشد، شرع برنامه طبق آن تحصیل
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 واجب آن تحصیل كه علمى گرفتن فرا پى در كسى

 عینى واجب تحصیلش كه را علمى و برود است كفائى

 . گذارد مهمل است

 شرعى امور در كه داشت امکان انسان براى اگر مثال

 در و بردب پى آن احکام و مسائل به تقلید طريق از

 يا و تقلید بطريق هم سازى خود و نفس تزكیه مورد

 تزكیه علم بیکباره اگر بپردازد علم كسب به اجتهاد

 طريق از كه آمد بر اين پى در و گفت ترك را نفس

 جائز غیر اين يابد، دست احکام و مسائل به اجتهاد

 عینا كه علومى تحصیل از كسى اگر چنین هم است،

 علومى تحصیل پى در و شد ارغف بوده واجب او بر

 است، كفائى واجب آن گیرى فرا كه آمد بر

 و مهمترين كند،مى انتخاب كه اىرشته بايستمى

 نمود اختیار را اين غیر اگر و باشد، رشته ترينضرورى

 گذاشت مهمل است مهمتر و ترضرورى كه را آنچه و
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 نقشى اختیار اين در هم نفسانى هواى اگر بخصوص

 خدا عبادت علمى، تحصیل چنین اين باشد، داشته

 را جوانب اين تمام انسان كه بسا چه و بود، نخواهد

 و مهمتر كه علمى آن تحصیل پى در و بگیرد نظر در

 صرف را خود اوقات اكثر ولى آيد، بر است ترضرورى

 مردم عامه تنها و نیست، الزم خیلى كه كند مقدماتى

 . ننددامى برترى مايه و فضیلت را آن

  462:   ص أسرارالصالة                         

 باشد، اللّه إلى قربة كه اينست علم تحصیل ديگر شرط

 است آنها ترينپیچیده و شرايط ترينمشکل از اين و

 و افتادند خاك بر بسیارى كه است جا اين در و

 . گشتند هالك

 كه صورتى آن بر علم تحصیل اينکه كالم خالصه

 كه باشد عباداتى جمله از و بوده وندخدا مرضى

 كم بسیار بسیار خارج در گیردمى انجام للّه خالصا
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 نیست بیش يکنفر هزار صد هر در من گمان به و است،

 دوستان از يکى و باشد روال اين بر تحصیلش كه

 گفتمى داشت اشتغال علم تحصیل به كه من متقى

 حصیلت در امتوانسته بسیار مجاهدتهاى از پس من

 اينکه به رسد چه تا گردانم، شريك هم را خدا علم،

 اغلب حال سوگند، خودم بجان و باشد، للّه خالصا

 اين متوجه خود چه گر است چنین متقى محصلین

 در و ندارند اىبهره تقوا از آنانکه حال نیستند، امر

 باين و است آنها براى فاسدى اغراض علوم تحصیل

 و اموال در حکومت رب علوم تحصیل با كه امید

 هواهاى به و بیابند دست مردمان نفوس و اعراض

 كه. بود خواهد چگونه حالشان برسند، خود نفسانى

 پناه باو مهالك و دامها اين از و باللّه، العیاذ گفت بايد

 از را علم تحصیل انسان كه شودمى چگونه و برد،

 در بداند افضل شب نماز و دارىزنده شب و تهجد
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 در خود نیت تصحیح براى متقى مردان کهحالی

 را خود درد و بردندمى پناه شب نماز به علم تحصیل

 شب دل در تضرع و دارىزنده - شب داروى با

 براى كه سوگند خودم بجان و نمودند،مى درمان

 است راهها بهترين راه اين عینیه، واجبه نیات تصحیح

 . شیدك دست آن از نبايد كه است محکمى دستگیره و

 نمود حکايت برايم حقه، علوم در من پیشواى و شیخ و

  از كه

  463:   ص أسرارالصالة                         

 دينى مقامات از مقامى به احدى آخرت، طالبان

 بودند، دارىزنده شب و تهجد اهل آنانکه مگر نرسید

 در كه بود او از سخن اين شنیدن از پس گمانم به و

 : فرمايدمى معصوم كه ديدم روايتى

 در و نیست، ما شیعیان از نخواند شب نماز كه كس آن

 كند شب نماز ترك كه كسى كه آمده ديگرى روايت
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 دفع براى روايت، همین جز نبود اگر و. نیست ما از

 انصارى عالمه مرحوم ما شیخ و بود، كافى وسوسه اين

 آيا كه نمود سؤال اين از او از كه كسى جواب در

 نیکو چه علم تحصیل و مطالعه يا است افضل شب زنما

 تو آيا بود گفته او به خطاب كه است گفته جواب

 بجاى بود گفته شیخ بلى، بود گفته كشىمى قلیان

 جوابى اين و بخوان، را شب نماز كشیدن، قلیان دوبار

 هم خیال اين فساد به آن در كه است محکم و متین

 تو اگر كه است تهگف چنین شیخ گويا و شده، اشاره

 هستى اعمالت در اخالص و احوال مراقب اندازه اين

 شب نماز كه مطلب اين تشخیص برايت كه اىبگونه

 را اوقاتت چگونه علم، تحصیل و مطالعه يا است افضل

 و است مختلف آن باب در اقوال كه قلیان كشیدن به

 و گذرانى،مى است، مباح يا و مکروه يا و حرام يا

 مستحب دو هر كه عمل دو بین كه شودمى چطور
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 انتخاب میخواهى را يکى وقت كمى بهانه به است

 كه كارى به را وقتت ديگر جاى در حالیکه در كنى

 صرف است مباح اقل ال يا و مکروه، يا و حرام يا

 فضیحت و عظمى مصیبت اين از بايد كه. كنىمى

 را علما گونه اين پلید شیطان كه برد، پناه بخدا آشکار

 كه رسمى علوم اين مطالعه به اشتغال كه دهد فريب

 از بوجهى كه شرعى قصد تواننمى آن اغلب براى

 و سحرگاهان در استغفار از يافت باشد صحیح وجوه

  خداوند با خلوت

  464:   ص أسرارالصالة                         

 چنین كه شودمى چگونه و بدانند، افضل غفار عزيز

 شب و تهجد بر را انسان كه علمى آن الیکهح در باشد

 و بهره و نور كه است علمى. برنینگیزاند دارىزنده

 كه است علمى آن واقعى علم و نیست آن در خیرى

 باشد خشیت با مالزم السّالم علیه صادق امام بفرموده
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 دارى زنده شب ترك تواندنمى خشیت صاحب و

 عمل ينا انجام به را او ترس و بیم همان و كند

 . وامیدارد

 شب نماز علم، تحصیل راه در مؤمن كه دانست بايد و

 اللّه رحمة ما شیخ و بیند،مى سازتر كار مطالعه از را

 علمى مسائل در گاه هر كه نمودمى توصیه ما به علیه،

 و تضرع به و بريم پناه خدا به برخورديم مشکلى به

 تجربه به امر اين و شويم، متوسل پروردگار نزد زارى

 و تهجد چرا اينکه اما و. است شده ثابت ما براى هم

 است، علم تحصیل اسباب از دعاء و دارىزنده شب

 از بعضى در كه همانگونه - علم كه است خاطر بدين

 كثرت به - است شده تصريح مطلب اين به روايات

 در خدا كه است نورى علم بلکه نیست، مطالعه و تعلم

 و افکندمى بخواهد كه ودخ بندگان از يك هر دل

 نورانى را دل شب دل در مناجات و دارىزنده شب
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 شود،مى مؤمن دل در نور ثبات باعث و گرداندمى

 هر كه شده روايت السّالم علیه صادق امام از چنانکه

 خلوت ظلمانى، شب دل در خود موالى با بنده گاه

 را نور خداوند بپردازد مناجات و بگفتگو او با و كند

 يا بگويد چون و. گردانید خواهد ثابت او قلب در

 بنده لبیك رسد خطاب خداوند طرف از رب، يا رب

 بر و كنم عطا بتو كه نما طلب میخواهى چه هر من،

 حال بهر و. نمايم كفايت را امورت تا نما توكل من

 از پیشینیان احوال و بیت، اهل اخبار در كسى اگر

  تحقیقى و تتبع ما بزرگ مشايخ

 465:   ص أسرارالصالة                         

 با خواندن شب نماز كه يابدمى در باشد داشته

 آن قوى اسباب از بلکه ندارد، تضادى علم تحصیل

 تهجد اهل كه میشناسم را محصلین از بسیارى و هست،

 استقامت سبب امر همین و بودند دارى زنده شب و
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 به يابى دست و وصول در آنها ذهن بارورى و فهم،

 عالیه مراتب به و گشت علمى مسائل در حقه مطالب

 مطالعه به پیوسته كه طالبى بخالف آمدند نائل علمى

 صاحب فرد شودمى كمتر كه مشغولند علمى كتب

 . برخیزد آنها میان از نظرى

 پیدا آنها میان در مشکك بین باريك افراد گاه بلى

 نیست، اشدب بركت علمش در كه محققى ولى شود،مى

 علم فوايد كسب در و اندك نورشان و خیر افراد اين

 . هستند ناموفق

 بخاطر اين و شدم، خارج بوديم آن در كه مطلبى از

 خداوند داشتم، دل در االيام قديم از كه بود اىعقده

 قلم و باشم، گفته سخنى نفس هواى روى از اينکه از

 . گذرد در باشد شده خارج حق طريق از

 شب اول در و روز ابتداى از كه بايستمى مؤمن و

 عبارت كه دارى زنده شب و تهجد اسباب تهیه بفکر
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 مناسب، مکان تهیه و شب، اول در و روز در خواب از

 است، چراغ و مسواك و وضوء آب و دعا، كتاب و

 سوره آخر آيه خوابیدن هنگام در و باشد، خود براى

 شود اربید شب نماز وقت در اينکه بنیت را كهف

 تهجد اهل كه كسانى براى مسئله اين كه كند قرائت

 رسول از چنین هم است، شده ثابت تجربه به هستند

 نماز براى میخواهد كه كسى كه شده روايت خدا

 : بگويد كرد آماده را بسترش چون برخیزد شب

 تجعلنى ال و ذكرك، تنسنى ال و مکرك تؤمنّى ال اللّهمّ

 الغافلین من

  466:   ص أسرارالصالة                         

 .كذا ساعة اقوم

 را خودت ياد و. مگردان ايمن خود مکر از مرا بارالها

 بعد مده، قرار غافالن زمره در مرا و منما فراموشم

 نظر در خیزد بپا نماز براى میخواهد كه را ساعتى
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 در را او كه كندمى مأمور را ملکى خداوند آورد،

 . كند بیدار وابخ از ساعت همان

 شب آخر توفیق در شب اول حاالت چون بالجمله و

 تهجد قصد كه انسانى كه است سزاوار لذا است مؤثر

 داشته مواظبت خوابیدن آداب و وظايف بر دارد

 از و شود، نصیبش شب نماز براى قیام توفیق تا باشد

 باشدمى نفس محاسبه يکى خواب هنگام مهم وظايف

 از قبل شب در كه وقتى ابتدا از كه بايستمى كه

 براى میخواهد كه هنگام آن تا شده بیدار خواب

 و اقوال و سکنات و حركات تمام برود بستر به خواب

 شد بیان پیش در كه كیفیتى همان به را خود افعال

 كه باشد داشته توجه مطلب اين به بعد كند محاسبه

 خداوند خواب هنگام و است، مرگ برادر خواب

 گرفته مرده روح چنانکه هم گیردمى را او روح

 : كند قرائت را شريفه آيه اين و شودمى
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 فی تَمُتْ لَمْ الَّتى وَ مَوْتِها حینَ االنْفُسَ يَتَوَفّى اللّهُ

 مرگ هنگام را جانها آنکه است خدا42: 39. مَنامِها

 . خواب حال در است نمرده آنکه و گیردمى

 توجه حقیقت باين و بداند، صغیر مرگ را خواب و

 باز بدنش به خداوند را روحش اگر كه باشد داشته

 سخنى همان لذا و است، مرده همیشه براى نگرداند،

 و بگويد آورندمى زبان بر مرگ از پس مردگان كه

 : كند تالوت را آيه اين

  467:   ص أسرارالصالة                         

 بارالها100 - 99: 23. صالِحا اعْمَلُ لَعَلىّ ارْجِعُونِ رَبِّ

 . باشد پسنديده و نیك اعمالم كه امید برگردان مرا

 بخواب كه كسانى آن همه كه باشد داشته بخاطر و

 سر برخواستن بامید و بود همین حالشان زبان رفتند

 بر بالین از سر ديگر آنها از بسیارى ولى نهادند ببالین
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 خطاب اآنه بازگشت تقاضاى جواب در و نداشتند،

 : رسید

 يوم إلى برزخ ورائهم من و قائلها هو كلمة انّها كال

 پیوسته كه بود سخنى اين هرگز،100: 23 يبعثون

 آن تا است برزخ عالم مرگ اين پس از و گفتىمى

 . شويد برانگیخته كه روز

 و ادعیه از و رود، بستر به خدا ياد و طهارت با و

 روح و کند،ن غفلت رسیده مورد اين در كه اذكارى

 خدا به را خود امور تمام و قالب و قلب، و نفس، و

 . میروم خدا بسوى بگويد حال زبان به و بسپارد

 آمده روايات در خواب هنگام براى كه وظايفى اما و

 در اللّه بسم گفتن جمله آن از است، بسیار است

 آمن شريفه آيه قرائت و بستر به ورود ابتداى

 تفضالت به كه اشاراتى به جهتو و دل، در... الرسول

 گرامى پیامبر شفاعت و شده شريفه آيه اين در الهى
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 و خداوندى هاىنعمت گزار شکر و باشد داشته اسالم

 . باشد پیامبر شفاعت

 سه آن از پس و السّالم علیها زهرا حضرت تسبیح سپس

 و مرتبه، يازده يا توحید، و حمد سوره قرائت مرتبه

 : بخواند رتبهم سه را دعا اين بعد

 .بعزّته يريد ما يحکم و بقدرته يشاء ما اللّه يفعل

 و كند تالوت را اللّه شهد آيه و الکرسى آية سپس

 پیامبر بر آورد زبان بر اربعه تسبیحات و نمايد استغفار

  و بزرگوار آن آل و آله و علیه اللّه صلّى اسالم

  468:   ص أسرارالصالة                         

 درود اجمعین علیهم اللّه صلوات گذشته انبیاء بر

 . فرستد

 است، رسیده بسیارى فضايل هااين از يك هر براى و

 همانگونه بقبله رو و راست طرف بر رود ببستر چون و
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 لب بر خدا ذكر و بخوابد، نهندمى قبر در را میت كه

 غلبه او بر خواب حال همین در تا باشد او بیاد و داشته

 عبادت هم خوابش بخوابد بدينگونه اگر و كند

 ظل و كنف در و خدا نزد او روح بلکه بود خواهد

 . بود خواهد تعالى حق عطوفت

 و بهتر غافالن بیدارى از بمراتب خوابى چنین بلکه

 است امید رود بخواب نحو بدين اگر و است واالتر

 به خاص بشارات و كرامات از ببعضى او بر خداوند كه

 بدان شريفه آيه اين در چنانکه نهد منت آن غیر و رؤيا

 : فرمايدمى و نموده اشاره

: 10. اآلخِرَةِ فی وَ الدُّنْیا الْحَیوةِ فی الْبُشْرى لَهُمُ وَ

 و. است شده تفسیر صالحة رؤياى به دنیا بشارت كه64

 در كه شناسممى را افرادى كه گیرممى گواه را خدا

 و شده نائل السّالم همعلی ائمه از بعضى بزيارت خواب

 نموده سؤال آنها از اىخفیه اسرار و جلیله معارف از
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 را ديگر بعضى و است، داشته دريافت جواب و

 ظاهر او بر نفسش حقیقت خواب در كه شناسممى

 و شده متالشى جملگى عوالم كه است ديده و گشته

 نفس و نموده، مشاهده را خود نفس و روح آنها بجاى

 همین در و ديده متحد الموت ملك قیقتح با را خود

 بیدارى از پس و است شده بیدار خواب از حال

 خود بسمت را بدنش روحش كه نموده مشاهده

 صداى با و نموده وحشت امر اين از او و كشد،مى

 اينکه تا فالنى، فالنى، كه نموده صدا را همسرش بلند

 همان حال، اين و است، شده طرف بر او از حال اين

 راه آمده اخبار در چنانکه كه است نفس عرفتم

  خدا شناخت

  469:   ص أسرارالصالة                         

 . هااين غیر و است،
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 حال در كه دارد امکان مجاهد براى اينکه خالصه و

 در كه يابد دست روحانى عوالم از امورى - به خواب

 یتكیف اين با كه كسى و باشد، نرسیده بدان بیدارى

 وقت آن از قبل كه بار هر میبايست میرود بخواب

 خواب از شود، بیدار میبايست شب نماز براى كه مقرر

 چون و باشد او بیاد و بگويد خدا ذكر شد بیدار

 تسبیحات بغلطد ديگر پهلوى به پهلوئى از بخواهد

 بر اللّه، سبحان ذكر بدون ثالثه، تسبیحات يا و اربعه،

 . آورد زبان

 اين تفسیر در كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از

 ما اللیل من قلیال كانوا:فرمايد - مى كه شريفه آيه

 میکردند خواب را شب از كمى و17: 51. يهجعون

 به پهلوئى از هرگاه ولى خوابیدندمى آنان فرمود

 : گفتندمى گشتندمى ديگر پهلوى

 .اكبر اللّه و اللّه اال اله ال و للّه الحمد
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 و بفضل بايستمى خواست بپا شب نماز براى چون و

 بخشیده باو اىتازه حیات كه باو نسبت خداوند عنايت

 و رود بسجده بنشیند اينکه از قبل و باشد داشته توجه

 كه اينست آن كمترين و بخواند، رسیده كه دعاهائى

 : بگويد

 .اشکره و العبده روحى علىّ ردّ الّذى للّه الحمد

 دعا اين شدن بیدار بمحض و سجده از لقب اينکه يا

 : بگويد و رود بسجده سپس بخواند، را

 لجعله شاء لو و هذا، مرقدى من بعثنى الّذى للّه الحمد

 و اللّیل جعل الّذى للّه الحمد القیامة يوم الى ساكنا

 لمن خلفة النّهار

  470:   ص أسرارالصالة                         

 اللّیل جعل الّذى للّه الحمد. شکورا ادار يذّكّر ان اراد

 اال اله ال.نشورا النّهار و اللّیل جعل و سباتا النّوم و لباسا
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 الّذى للّه الظالمین،الحمد من كنت انّى سبحانك أنت

 علیه يخفى ال و الستور منه تکنّ ال و النّجوم منه يخبؤ ال

 .الصّدور فی ما

 : بگويد و بنشیند سپس

 منذ حسبى هو الّذى حسبى عباد،ال من الرّب حسبى

 .الوكیل نعم و اللّه حسبى حسبى، كنت

 باشد جديد زندگى همین كه نعمت باين بنده چون و

 گفت سپاس نعمت اين بر را خدا و نمود توجه

 غنیمت آورده بدست كه را فرصت اين میبايست

 امر اين متوجه را خود كوشش و سعى تمام و بشمارد

 باقى حیات روزه چند زندگى و حیات اين با كه كند

 فراهم خود براى ندارد پى در مرگى كه پايدار و

 اىسرمايه بمنزله دنیائى زندگى اين كه بداند و آورد

 تجارت به آن با كه نموده عنايت باو خداوند كه است

 تريننفیس سرمايه اين با كه بیندمى اگر و بپردازد
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 انگارى هلس زمینه اين در كند تهیه تواندمى هامتاع

 وهم، در حتى وجود، عالم در كه بداند و ننموده

 و زيباتر، و تر،كامل و تر،نفیس و سودمندتر موجودى

 بلکه نیست الجالل ذو ذات از تربخشنده و ترشريف

 و جود، و شرف، و بهاء و جمال و نفاست و نفع، هیچ

 عاقل لذا نیست، او از و او، در و باو، جز وجودى بلکه

 نکند، اختیار خود براى حق حضرت جز وبىمطل هیچ

 انسان مطلوب جهتى از هم اگر است او غیر چه هر و

 اين عاقل چون و. است او ناحیه از مطلوبیتش باز باشد

 غیر آمد، بر او جستجوى و طلب در و دانست را معنا

 در هیچگاه را همتش و هم و گفت خواهد ترك را او

  چیزى پى

  471:   ص أسرارالصالة                         

 او رضاى كسب پى در و كرد نخواهد صرف او از غیر

 هر سپس خدا بگو ذرهم ثم اللّه قل كه آمد برخواهد
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 طلب در را عمر ديگر و واگذارد، است او از غیر چه

 مشتهیات پى در و داد نخواهد بهدر او از غیر چیزى

 سانى،نف هواهاى اما بود، نخواهد معاش امور و نفسانى،

 آنها در كه كدورتى و تیرگى بخاطر بآنها اشتغال

 روحانى لذات با كه تضادى و آنها بقاء عدم و هست

 دومى اما و است، ناپذير جبران خسارتى دارد واقعى

 گرداب در شدن غرق اينکه بعلت باشد معاش امور كه

 بکار راه اين در را خود غم و هم تمام و دنیائى، امور

 اين و شده، حواس تفرق و دل، تهالك سبب گرفتن،

 امور اين در فکر و هست، تضاد در خدا ياد با امور

 توكل نقیض و بندگى، و عبوديت چشم در خارى

 كه آنچه زيرا نیست آن براى هم اىفايده و است،

 راه، اين در انسان غم و هم و میرسد، بانسان شده مقدر

 معنا اين انسان اگر و. آوردنمى ببار خسران جز چیزى

 معرفت بدان حقیقیه شخصیه بمعرفت و دريافت را
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 همانگونه شد او وجدانیات جزء كه اىبگونه نمود پیدا

 و روح و قلب هستند، دنیا لذات به نسبت دنیا اهل كه

 و يافت، خواهد خدا محبت در مستغرق را خود سر

 خواهد سرايت جوارحش و اعضاء ساير به محبت اين

 آن بر آنچه از است خدا یرغ كه را چه هر و نمود،

 بود، خواهد ترارزشبى و حقیرتر برايش نهدمى قدم

 حق محبت درياى در چنان آن كه شودمى گاه بلکه

 است او غیر چه هر از دلش كه شودمى غرق تعالى

 تدبیر از عقلش و ندارد، التفاتى او سواى ما به و غافل،

 او بر عشق و شیدائى حالت و ماندمى باز او امور

 امیر موال حاالت بعضى در چنانکه شودمى عارض

 معراج حديث در و است رسیده السّالم علیه المؤمنین

 : فرمايدمى خداوند كه شده اشاره بدان

 472:   ص أسرارالصالة                         

 .عقله مقام القومن ثم بمعرفتى عقله أستفرقن و
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 خود سپس مگردان خود معرفت در غرق را او عقل و

 . باشم عقلش بجاى

 معرفت سعادتها و ها،خوبى همه كلید كالم خالصه و

 هاخوشى و لذات، لذيذترين و است، او محبت و خدا

 . است خدا با انس در

 بر دوباره لذا افتاديم دور بحث از مختصر اين ذكر با

 نماز كیفیت تفصیل در گوئیم،مى و: میرويم سخن سر

 و آداب السّالم علیهم ائمه از دارىزنده شب و شب،

 و عالى مضامین كه مناجاتى و دعاها و مفصل وظايف

 احوال و پروردگار محضر شئون با و دارد بلندى

 مناسبت باشد مقامى و مرتبه هر از اللّه إلى سالکین

 میتواند باشد آن طالب كس هر كه است رسیده دارد

 . ندك مراجعه االنوار بحار مجلدات از صلوة كتاب به

 بنده اينکه آن و است سخنى مقام اين در را ما و

 و وظايف اين از و باشد خود حال مراقب میبايست
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 مؤثر و بیندمى خود حال مناسب كه را آنچه آداب

 اللّه اهل از ما پیشینیان كند، اختیار دهدمى تشخیص

 دل ساختن نرم و رقت تحصیل در كوششان و سعى

 از ببعضى عالیه حاالت ايرس و بآن دستیابى براى و بود

 بستن و خشن، و زبر لباسهاى پوشیدن مثل حاالت

 را بدن اعضاء و غلطیدن، خاك در و بگردن، دستها

 روى و سر بر خاك پاشیدن و داشتن، آتش نزديك

 مالمت و مردگان، نداء و گورها، در دخول و خود

 و قرآنى، هاىعقاب به بخود خطاب و خويشتن،

 میزند آتش را دل كه هائىناجاتم و دعاها اختیار

 حالتى جلب براى هااين همه و شدند،مى متوسل

 رعايت بايد كه است مسائلى مهمترين از كه مطلوب

  حالش اينکه از میبايست چنین هم است، مؤثر شود آن

  473:   ص أسرارالصالة                         
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 پرهیزد،ب جدا باشد مخالف آوردمى زبان بر كه آنچه با

 مثال نگويد دروغ خدا، با گفتگوى و مناجات مقام در و

 السّالم علیه الحسین - ابن على موال مناجات اين اگر

 از كه را جاريم اشك اين بارالها: كه میکند قرائت را

 تو ترس از كه را امدلهره اين و گشته، روان تو ترس

 تو هیبت از كه را جوارحم و اعضاء لرزه اين و است،

 از شرمساريم و حیاء بخاطر هااين تمام میبینى، ستا

 صدايم كه است خاطر بدين و هست، ناپسندم اعمال

 عاجز بگويم سخن بلند محضرت در اينکه از و گرفته

 . هستم

 او چشم از اشکى نه كه حالى در بگويد را سخنان اين

 هیبت از نه و دارد، دل در ترسى نه و است، جارى

 افتاده او اندام بر اىلرزه نه و تاس بیمناك تعالى حق

 صدايش نه و گشته، عارض او بر شرمسارى و حیاء نه و

 . است گرفته
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 در همآن است ديگرى چیز محض دروغ جز اين آيا

 كه ترسدنمى اىبنده چنین آيا خداوند، محضر

 اين از آيا دروغگو اى گويد او پاسخ در خداوند

 - مى آيا ؟نمیکنى حیا باطل ادعاى و صريح دروغ

 كه آنچه و بینمنمى را تو حال ظاهر من كه پندارى

 با مخالفت اينکه يا است؟ پنهان من بر دارى دل در

 است چگونه دانى؟مى جايز مرا محضر در دروغ و من

 و بگوئى دروغ آنها حضور در اينکه از مردمان از كه

 میکنى، حیا آورى زبان بر سخنى آنها رضايت مخالف

 و مناجات مقام در همآن من محضر رد دروغ از و

 اى،گرفته بمسخره مرا آيا ندارى، شرم من با گفتگوى

 بود خواهى چگونه ترسى؟نمى من غضب و قهر از و

 تاب را زمین و هاآسمان كه من غضب و قهر كه آنگاه

 . شود تو متوجه نیست آن تحمل

  474:   ص أسرارالصالة                         
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 اين در كه دعاهائى و مناجاتها ساير طور همین و

 قلب میبايست كه اللّه استغفر لفظ حتى رسیده هازمینه

 موافق آوردمى زبان بر كه دعائى آن مضامین با انسان

 . باشد

 علیه المؤمنین امیر موال محضر در كه شده روايت

 فرمود باو حضرت. اللّه استغفر گفت كسى السّالم

 يعنى استغفار كه دانىمى آيا بنشیند بعزايت مادرت

 كه است اسمى آن و است علیین درجه استغفار چه،

 : دارد بر در را معنا شش

 ترك بر تصمیم دوم گذشته، از ندامت و پشیمانى اول

 از حقى اگر سوم همیشه، براى گناه بآن ببازگشت

 در تا كنى ادا را حق آن است تو گردن بر كسى

 مالقات را خدا ستنی تو بر كسى از حقى كه حالى

 . كنى
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 بجا را قضايش اىنموده ضايع كه اىفريضه هر چهارم

 تو تن بر معصیت راه از كه گوشتى پنجم. آورى

 اىبگونه كنى آب گناه آن بر اندوه و غم با روئیده

 ششم: برويد نو گوشت و بچسبد باستخوان پوست كه

 درد چشانیدى بجسمت را معصیت لذت كه همانگونه

 هااين همه از پس و بچشان، باو هم را عتطا رنج و

 . اللّه استغفر بگو

 میبايست است، دقیق قدر اين امر كه حاال گويممى

 كه معنائى بقصد را دعاها مناجات، حال در انسان كه

 شب نماز در اگر مثال بخواند، است او حال با مناسب

 كه میبايد بگويد إلیه اتوب و ربى اللّه استغفر خواست

 گناهانش داشتن پوشیده و مغفرت، طلب تغفاراس از

 رجوع توبه، از و. كند اراده را تعالى - حق برحمت

 قصد الهى آمرزش و مغفرت طلب و او بیاد و بخدا

 طور همین و باشد، منظورش مطلق توبه اينکه نه نمايد
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 ذكرى هر براى كه چرا دعاها، و اذكار جمیع در

  كه است واقعى حقیقتى

  475:   ص أسرارالصالة                         

 البراى مثال باشد، ذكر آن صفت بر آن گوينده میبايد

 و اكبر اللّه و اللّه، سبحان و للّه، الحمد اللّه،و اال اله

 هااين گوينده كه است حقايقى ديگر اوراد و اذكار

 اال اله الگوينده مثال باشد، متصف حقايق بدان بايد

 گوينده و حامد، للّه، الحمد گوينده و موحد، بايداللّه

 مکبر بايد اكبر اللّه گوينده و مسبح، بايد اللّه سبحان

 . باشد

 با قلبش حقیقت میگويد،اللّه اال اله الكه كسى اگر پس

 بقیه طور همین و باشد، مخالف كامل مطلق توحید

 نظر در هست حالش با مناسب كه معنائى میبايد اذكار

 مثال نیست، متصف بدان كه مطلقى ناىمع آن نه بگیرد

 مقابل نقطه كه كند قصد را توحیدىاللّه اال اله ازال
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 نه هست پرستان بت و كافران، و مشركان قول

 چنین هم هست، آن ناقض غیر به اتکاء كه توحیدى

 عقیده مقابل نقطه كه كند قصد را معنائى خود تکبیر به

 نه ستنده تعطیل يا و بجسم، قائل كه است كسانى

 الشريعة مصباح كتاب در كه را عملى تکبیر حقیقت

 با مناجات از بردن لذت عدم تا شده، اشاره بدان

 تکبیر حقیقت زيرا باشد، تکبیر آن با منافى پروردگار

 طبیعت زيرا دارد منافات مناجات از بردن لذت عدم با

 هم و معاشرت و ببزرگان كه شده سرشته اين بر انسان

 اگر و است، راغب و مايل آنها با انس و نشینى

 از مؤمن بنده قلب در حق اقدس ذات كه پذيرفتیم

 در بوصف اينکه از او اينکه يا و است بزرگتر چیز همه

 از بايد انسان ناخواه خواه است، واالتر و بزرگتر آيد

 و انس و بذكر و برد لذت او با گفتگوى و مناجات

 و لذت خود دل در اگر و باشد، راغب او با خلوت
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 تکبیر كه است حقیقت اين از كاشف اين نديد رغبتى

 . نیست واقعى تکبیر او

 اشهد میگوئى كه تو سخن اين اينکه مطلب خالصه و

 .اللّه اال اله الان

  476:   ص أسرارالصالة                         

 گواهى معنا اين بر هم قلبت اينکه مگر نیست توحید

 ناخواه خواه داد شهادت حیدبتو قلب اگر و دهد،

 و بود خواهد روال همان بر هم رفتارت و اعمال

 اثر كردارت و اعمال در حق اقدس ذات توحید

 با مخالف قلبت كه ديدى اگر پس گذاشت، خواهد

 در كه بدان هست قلبت با مخالف عملت يا و زبانت

 بلکه نیستى صادق خداوند يگانگى به شهادت اين

 . منافقى

 متصف توحید مراتب از ببعضى قلبت كه ازهاند هر و

 از اندازه بهمان گردد يافت آن آثار عملت در و شود

http://www.i20.ir/


932    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 ببعضى دستیابى با ولى شد، خواهى خارج مطلق نفاق

 با اگر و شد، نخواهى مطلق موحد توحید مراتب از

 دعوى اين بگوئى،اللّه اال اله الان اشهد قصدى چنین

 بعضى در و شد اهدنخو پذيرفته تو از حقیقت بدون

 اين بهتر پس گشت، خواهى داخل نفاق مراتب از

 يا آورى زبان بر ذكرى میخواهى گاه هر كه است

 میبینى خود حال با مناسب كه را آنچه بخوانى دعائى

 در كه آنچه با مخالف قصدت كه اىبگونه كنى قصد

 از بنحوى چه گر نباشد، میکنى عمل و دارى دل

 بپا تهجد براى كه كسى كه میبايست لذا و تجوز،

 اينکه از پیش و بپردازد بفکر معارف اين در خیزدمى

 حالش تا بینديشد آن درباره آورد زبان بر ذكرى

 اين در و گردد، دعا و ذكر آن با آماده و موافق

 بخصوص میشود، كمتر قلب با زبان مخالفت صورت
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 اعمال و هاگفته در نفاق و دروغ نفوذ راههاى به اگر

 . باشد آگاه ودخ

 دعا حالت جلب براى ما كه را آنچه اينکه ديگر مطلب

 و بگردن، دستها بستن قبیل از داشتیم بیان مناجات و

 صورت آن با حال موافقت كه میبايست آن غیر

  در كه صورتى آن با انسان حال اگر و شود، مراعات

  477:   ص أسرارالصالة                         

 عمل اين باشد مخالف نموده فراهم خود براى ظاهر

 ابتدا در كه نیست واجب بلى است، نفاق نوعى نیز هم

 اين با و میکند كارها گونه باين اقدام انسان كه امر

 يابد، دست بکمالى و كند پیدا حالى میخواهد اعمال

 میبايست اقل ال ولى باشد، كامل جهت هر از عملش

 با اگر مثال باشد، دارا را حقیقت مراتب از بعضى كه

 و شد، بیدار خواب از داشتیم بیان ما كه كیفیتى آن

 اعمال اين ناخواه خواه پرداخت بفکر گفتیم آنچه در
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 و خشیت و گذاشت خواهد اثرى قلبش در اقوال و

 همین كه آمد خواهد پديد او دل در ذلتى و ترس

 دستهاى و بنشیند خاك بر اينکه براى را او حالت،

 از كه كسى ولى سازد،مى آماده ببندد نبگرد را خود

 و فکر و غافل خدا ياد از ولى شده، بیدار خواب

 اين انجام او براى است، دنیائى امور در غرق ذكرش

 جايز است گرفته نشأت عالیه حاالت از كه اعمال گونه

 گرفت نخواهد آن از اىبهره بکند، هم اگر و نیست،

 كه اينست بهتر و باشد داشته هم ضرر كه بسا چه اى و

 پس و بگیرد نشأت قلب احواالت از اعمال گونه اين

 كرد پیدا حالى و رسید كمال بمرحله قلب اينکه از

 . دارد وا اعمال گونه اين باقدام را انسان حال همان

 معركه در جوانى كه شده روايت شامى قدامه ابى از

 به افتاد خاك بر كه هنگامى و رسید بشهادت جهاد

 بمادرش را خرجینش كه كرد وصیت امهقد ابى
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 كه ديدند كردند دفن را او بدن چون مرد، و برساند

 سفیدى پرندگان ناگهان افکند بیرون را بدن خاك

 او بدن گوشت و آمدند گرد او جنازه بر و شدند پیدا

 جاى بر او از چیزى استخوان مشتى جز خوردند را

 دفن را هااستخوان آن و آمدند دوستانش نماند،

 آن مادر نزد را خرجین آن قدامه أبو چون نمودند،

  ماجرا او پرسید فرزند حال از مادر برد جوان

  478:   ص أسرارالصالة                         

 از و گشود را خرجین و نمود خدا حمد زن گفت را

 گفت و آورد بیرون پشمینى لباس و زنجیر، آن میان

 و میکرد تن بر را زبر لباس اين شدمى كه شب پسرم

 خدايش با و كشیدمى ببند زنجیر اين با را خود

 مناجات ضمن در و پرداختمى گفتگو و بمناجات

 محشور پرندگان دانهاى چینه از مرا بارالها: میگفت

 . كرد مستجاب را او دعاى هم خدا فرما
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 بود جوان اين حال مثل اىبنده حال اگر گويممى

 خواهد اثرى چنین و واستر او براى هم عمل اين

 شب اولیاء بحق و خود كرم و بفضل خداوند داشت

 را حاالتى چنین او با انس و خلوت اهل و دارشزنده

 . گرداند ما نصیب

 چه و اقوال، چه كنندگان، عمل عمل كه بدان و

 : است وجه سه بر آنها افعال

 كه صفتى از و حال از انسان عمل و قول اينکه اول

 مرگ از كه آنگاه دل زيرا بگیرد، نشأت است قلب در

 ناخواه خواه ريا، و تصنع هیچ بدون بسوزد مثال فرزند

 اظهار و گرددمى بلند اشناله و شودمى جارى اشکش

 دل از اختیاربى هااين تمام و میکند، اندوه و حزن

 كسى اگر چنین هم خیزد،مى بر داده دست از فرزند

 غم حديث اختیاربى شود گرفتار عزيزى بفراق
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 و شوق اظهار و كندمى شکوه جدائى از و گويدمى

 : است چنین حالش زبان و نمايدمى عشق

            من و آمد بیار ديده را همه آمد شب چون         

 اگر طور همین شدومى نشتر سر مويم بن اندر گوئى

 او احوال شاهد و نگردمى باو حبیب كه شود متوجه

 و گشايدمى نیاز و زارى و بتضرع زبان اراختیبى است

  افتدمى بخاك

  479:   ص أسرارالصالة                         

 عظمت كه اندازه هر و مالدمى بخاك چهره و

 اين باشد، بزرگتر او گناه و جنايت و بیشتر، محبوب

 : شاعر بقول و بود خواهد بیشتر التماس و زارى

 درويش            دارد روا خويش بر هازبونى بسیار         

 عملى يا و سخن هر باشدپس محتشمى با بازارش كه

 تکبیر يا تسبیح يا باشد توحید خواه برخیزد دل از كه

 انس اظهار يا و شوق دعوى يا و سجود يا و ركوع يا
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 از اعلى مقصد و اول، مطلوب همان هااين غیر يا و

 عبادات ديگر و نماز و قیام و دارى،زنده شب و تهجد

 . است

 باشد داشته تام مخالفتى عمل با قلب اينکه دوم وجه

 بانجام كسالت با كه گذارندمى منافقان كه نمازى مثل

 كه توكل دعوى مثل يا و خیزند،مى بر فريضه اين

 كسیکه از محبت و عشق دعوى يا و. دارند مردم عامه

 از فراق از شکوه و شوق اظهار و نبرده محبت از بوئى

 مفید تنها نه هااين همه كه ندارد، محبوبى كسیکه

 . بود خواهد هم ضرر مايه بلکه نیست اىفايده

 باشد، مراتب اين از صفتى قلب در اينکه سوم وجه

 يا و عملى، بانجام را انسان اختیار كه حد بآن نه ولى

 چنین میبايست صورت اين در كه دارد وا گفتارى

 مرتبه آن با موافق كه بقصدى را عملش و قول كسى

 با و دهد انجام اوست قلب براى كه صفتى و حال، از
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 كامل را مناجات و دعا حالت خود عمل و قول

 قول از دارد دل در كه آنچه از بیش مبادا و گرداند

 منافق و دروغگو صورت اين در كه كند قصد عملش و

 خواهد خسران و خذالن سبب عملش و بود خواهد

 شب و تهجد براى بنده قیام كه تمیبايس و. گشت

  روى از دارىزنده

  480:   ص أسرارالصالة                         

 راضى اندك بعمل بود چنین اگر چون باشد، شوق

 مقدارى بهمان تهجد كه است اين بهتر و شد، نخواهد

 بودند او با كه مؤمنانى و پیامبر براى خدا كتاب در كه

 خاصى يا و عام عذر بخاطر راگ و باشد، شده، معین

 چهار زمستان در كه كند سعى نشد موفق اندازه باين

 مناجات ساعت سه تا دو تابستان در و ساعت پنج إلى

 داشت امکان برايش اگر و بکشد، طول عباداتش و

 از ركعت چهار و برخیزد رسید نیمه به شب چون
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 اين كه زيرا آورد بجاى وقت اين در را شب نمازهاى

 بخواند را خدا و است خلوت اهل مخصوص ،ساعت

 بر خواب اگر بعد و كند، طلب او از را خود حوائج و

 دوباره اعمال بقیه انجام براى و بخوابد، كرد غلبه او

 و دعاء اجابت مخصوص ساعت، اين زيرا برخیزد،

 روايت السّالم علیه صادق امام از است، خدا با خلوت

 بنده شودنمى كه است ساعتى شب در فرمود كه شده

 خدا و بگذارد نماز و خیزد بپا ساعت آن در مسلمانى

 . ننمايد مستجاب را دعايش خداوند و بخواند، را

 يك فرمود، است ساعتى چه اين گفتم گويدمى راوى

 . شب دوم نیمه از اول ششم

 آن شبها از بعضى در كه شده روايت خدا رسول از و

 و خوابید،مى نماز ركعت چهار انجام از پس حضرت

 . خواستمى بپا دوباره عبادات بقیه انجام براى
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 حبیب فرستاده اكرام محبت اهل مهمات جمله از و

 سید محبت اهل پیشواى خاطر همین به و است،

 پاداش جدش امت از را او خداوند كه ما بزرگوار

 پروردگار منادى جواب براى فرمايد كرامت معلمین

 با مناجات و انس و تخلو به را بندگان شبها كه

  میخواند، فرا حق حضرت

 481:   ص أسرارالصالة                         

 مناسب و مقام اين مراسم جامع كه نموده تهیه مطلبى

 قرار اين از آن و. است نداء و منادى آن حق اداء با

 : است

 محمد حضرت برسالت و تو، بربوبیت من بارالها

 ما تو جوار از كه منادى اين به و تو، فرستاده آخرين

 گر كه منادى اين به و آوردم، ايمان دهدمى ندا را

 بواسطه عقلم ولى نشنیدم بگوش را صدايش چه

 دريافته را او نداء است تو دعوت متضمن كه اخبارى
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 جانب از كه اىفرشته اى بتو مرحبا گويممى است

 ما بسوى ما محسن و جواد و كريم و حکیم مالك

 از كه شنیديم را تو سخن عقل گوش با ما اىآمده

 ما از كه هست سائلى آيا كه دادى ندا خداوند جانب

 هستم سائل آن من و كنیم عطا باو تا بخواهد چیزى

 كند اقتضا را آن من بر او اقبال كه چه هر به كه

 و خواستار را او به اقبال براى توفیق دوام و نیازمند

 او محضر در را ادبم الكم و من، به را او احسان تمام

 كه را آنچه و مرا كه خواهممى او از و كنممى طلب

 فرشته اى نمايد، حفظ نموده عطا من به احسان راه از

 آوردن بر بر كه ما موالى جانب از كه را سخنت اين

 آيا كه دادى ندا است توانا ما آرزوهاى و آمال همه

 یديم،شن بپذيرم، را اشتوبه كه هست اىكننده توبه

 از هم و اختیار، روى از هم كه هستم كسى آن من و

 من كه چرا دارم، بازگشت و توبه قصد اضطرار راه
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 به مضطر و ضعیف، او عقاب و غضب مقابل در و عاجز،

 را توبه اين هم نفسم اگر هستم، او ثواب و رضاء

 بهر عقلم حال زبان كه اال و بهتر، چه كه كند تصديق

 بسوى بازگشت و توبه هواى یق،توف راههاى از راهى

 از كه شنیديم را سخنت اين فرشته اى. دارد را تو

 ما قبول و رحمت اهل آنکه و ما سلطان و سید قول

 مغفرت و آمرزش طلب كه هست كسى آيا گفتى است

  بنده آن منم ببخشايم، او بر را گناهانش تا كند

  482:   ص أسرارالصالة                         

 طلب نپسندى را آن تو كه آنچه هر از كه لوكمم

 تو بخشش و عفو به خود گناهان از و كنم،مى مغفرت

 را استغفار اين هم زبانم و قلب اگر آورم،مى پناه

 و عقلم، حال زبان كه اال و بهتر، چه كه كرد تصديق

 تنگدستى، و چیزىبى و هستم، آن در كه اضطرارى

 طلب تو رحمت و عفو و جالل پیشگاه از امشکستگى و
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 عزت پیشگاه در حقیر و ذلیل من و كنندمى آمرزش

 سؤال، از كه را آنچه فرشته اى ام،ايستاده تو رأفت و

 عرضه تو بر انکسار و ذلت و نیاز و استغفار، و توبه و

 امیدوارم و كنم،مى تو تسلیم امانتى بصورت داشتم،

 شش،بخ و كرم و رحمت و حلم باب از را آنها تو كه

 و فرستاد، ما بسوى را تو و بخشید نعمت ما بر آنکه بر

 . بدارى عرضه گشود ما بروى را توسل ابواب

 حفظ از نمودم بیان كه را آنچه اگر گويدمى بعد

 بخوانى، را آن شب هر كه نشد ممکن برايت و نکردى

 آخر ثلث چون و باش داشته خود با و بنويس، را آن

 اى بگو و بگذار خود روى پیش را آن رسد فرا شب

 و مهربانان ترينمهربان جانب از كه اىفرشته

 و بزرگواران ترين - بخشنده و بزرگوارترين

 تسلیم كه است من قصه اين دهى،مى ندا بخشندگان
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 خود حال حکايت كه دلى و زبان مرا و نمودم، تو

 . نیست گويم

 میخواند فرا را بندگان كه اىفرشته به اينکه گويممى

 علیه اللّه رحمة جلیل سید اين بهره شود داده وابىج

 من گمان به ولى است، گفته جوابى نیکو چه و. است

 اسالم، پیامبر رسالت تصديق از پس كه بود بجا

 كه هم حضرت آن گانهدوازده اوصیاء تصديق

 اضافه هستند زمین در او خلفاء و خداوند، حجتهاى

 . نمودمى

 كرده جمع امر دو هر نبی كه خواستى اگر گويممى

  شب باشى

  483:   ص أسرارالصالة                         

 آخر ثلث ابتدا در ديگر شبهاى و شب، اول در جمعه

 : كن قرائت را دعا اين شب
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 و صلواتك، بافضل محمّد آل و محمّد على صلّ اللّهمّ

 إلى يندبنا علینا الوارد الکريم الملك هذا على صلّ

 الجابته وفقنا و قبولك، و مغفرتك و ائكدع و رحمتك

 و دعائنا و استغفارنا يعرض ان مره و رضاك وفق على

 كرم و حلمك باب من جمالك حضرت إلى توبتنا

 حنّان يا حنانك و عطفك و منك و جودك و عفوك

 و آله و محمّد على صلّ و الرّاحمین ارحم يا منّان يا

 صلواتك یائهمالول وعدته ما افضل اعطنا و بهم الحقنا

 اجمعین علیهم سالمك و

 در كه است واجب عقل حکم به مراقب بنده بر و

 زنده شب و تهجد در و بندگى و عبوديت جهات

 به دارد كه اذكارى و اوراد ديگر و خصوصا، دارى

 اين در را خود وظايف و كند اقتدا دينى پیشوايان

 از كه را آنچه و نمايد، اخذ نبوت اهلبیت از موارد

 بلکه دهد، قرار خود الگوى و اسوه رسیده آنان
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 و كند مقايسه آنها احواالت با را خود حال بايستمى

 تضرع و تذلل، و تمکن، از كه را آنچه مقايسه اين از

 جائى ببیند و آورد بدست است واجب او بر زارى و

 او فرامین مطیع و الهى، درگاه مقربان اينکه با آنها كه

 غافل او ياد از و نکرده او معصیت اىلحظه و اند،بوده

 و زارى و تضرع به او مقابل در گونه اين اندنشده

 و گناه همه اين با ما وظیفه پردازند،مى ناله و گريه

 خواهد چه ناپسند و زشت اخالق همه باين اتصاف

 . بود

 زين چهارم امام مناجاتهاى از اىقطعه نمونه براى من

 از نماز، ركعت دو هر بین كه السّالم علیه العابدين

  اينجا در داشتهمى بیان شب نمازهاى

  484:   ص أسرارالصالة                         
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 روايت باشد، عبرتى مايه ما امثال براى تا آورممى

 سجده دو نماز ركعت دو هر بین حضرت آن كه شده

 : میفرمود سجده در و آوردمى بجاى شکر

 از اگر كه سوگند عظمتت و جالل و عزت به بارالها

 پديد دهر روز اولین در مرا فطرت كه روز آن

 بر تو خدائى تا و پرداختممى تو عبادت به آوردى

 تو سپاس و حمد و دادممى ادامه تو بپرستش جاست

 از نعمت يك پنهانى شکر اداء از را خود باز گفتممى

 آهن معادن تمام اگر و ديدم،مى ناتوان تو نعمتهاى

 را اراضى تمام و خراشیدم،مى دندانهايم با را دنیا ناي

 باندازه تو ترس از و زدم،مى شخم چشم پلك با

 همه گريستم،مى خون زمین و هاآسمان درياهاى

 دارى، من بر تو كه بزرگى حق از بود اندكى هااين

 خاليق همه بعذاب مرا تو هااين همه از پس اگر بارالها

 تمام كه گردانى بزرگ آنقدر مرا جسم و كنى، معذب
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 معذبى آتش در كه اىبگونه كند پر را جهنم طبقات

 اين نباشد، من جسم سواى اىگیره آتش و من، غیر

 من كه است عقوبتى از اندكى و تو، عدل با موافق

 . هستم آن سزاوار

 نما تأمل دعا اين در و حال اين در اندكى من برادر

 اقدس ذات جالل و بعزت سوگند از پس كه ببین و

 چگونه و بیند،مى اندازه چه را خدا سپاس و شکر حق،

 چنین كسیکه و داند،مى او عقوبت مستحق را خود

 مواليش حضور در او حال آورد زبان بر سخنانى

 و طهارت آن با حضرت آن اگر و بود، خواهد چگونه

 بخشش و معرفت آن با و زهد و عبادت آن با و پاكى،

 بخداوند او نزديکى و تقرب و ودخ موالى به نسبت

 و وزر همه اين با ما حال پس باشد، حالش زبان اين

 حال بر واى و بود خواهد چه معصیت و گناه و وبال

  به نسبت ما كه آنچه بر افسوس و آه و ما
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  485:   ص أسرارالصالة                         

 بنگرى نیك اگر و داديم، انجام خود پروردگار

 همه و. ايمگرفته مسخره به را خود ما كه ديد خواهى

 امثال و من اينکه و است ما غرور و جهل بخاطر هااين

 و بگريد خدا خوف از ساعتى اگر جاهل افراد از من

 حالتى شود جارى چشمش از اشك مثقال دهم يك

 ادا خود، بر را خدا شکر حق گويا كه بیندمى خود در

 شب و احیاء اگر و است شده زيادترهم بلکه و نموده،

 ناز با آنچنان شود اضافه باين هم شب يك دارىزنده

 خدا از هم چیزى گويا كه كندمى حركت كرشمه و

 ديگرى چیز جهل و غرور اثرات جز هست طلبکار

 آن با را بزرگوار اين حال كه بايستمى و نیست،

 خود حال با اشگريه سال چهل و زهد، و عبادتها

 حضرت آن باز هااين همه با كه ببینى و كنى، مقايسه

 معذب خاليق همه عذاب به مرا اگر كه: فرمايدمى
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 در اين نمائى، پر من از را جهنم طبقات و گردانى

 خواهد اندك هستم آن مستحق كه عقوبتى مقابل

 . بود

 ثناء و حمد و است نور آفريننده كه خدائى است منزه

 سزاوار كه ئىثنا و حمد همآن است، پروردگار آن از

 انوار اين آفرينش در او جالل عز و او وجه كرم

 و بمعرفت و هااين بآفرينش كه او است، تابناك

 باد آنان بر خدا درود و نهاد منت ما بر آنها واليت

 فیض و جمال نور و او، وجه كرم شايسته كه درودى

 . است او كمال و جود

 اينان شفاعت به و خود برحمت كه خواهیممى او از و

 دور ما از را غرور و جهل وبال وزر و گذرد، در ما از

 هاتاريکى از خود اذن به را ما اينان بواسطه و گرداند

 هدايتمان مستقیم صراط به و گرداند، خارج نور بسوى

 . است عالمیان پروردگار اللّه آن از ثنا و حمد و كند

http://www.i20.ir/


952    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 میخیزد بپا كه شب نماز براى انسان كه است سزاوار و

  تلطیف در

  486:   ص أسرارالصالة                         

 و گريه از تواندمى كه نحوى بهر و كند سعى مراقبت

 به را پروردگار خواندن و دعا و آه و ناله و زارى

 بزير سر و آسمان، به نگاه و سکوت، و او، جمالیه اسماء

 ببخشد، تحقق را معنا اين رفتن فرو خود در و افکندن

 بارالها،: بگويد و بپردازد مناجات به خود خداى با و

 خاك كره اين ساكنان بین كه نمیدانم من آقاى اى

 سراى آن در و است، چگونه من به نسبت نظرت

 من موالى كرد، خواهى رفتار چگونه من با وحشت

 گوئى،مى چه من دعاى پاسخ در كه دانستممى كاش

 محضر در را خود و كند، تکرار را جمالت اين و

 و است او محضر در گويا چنانکه ببیند متعال خداوند
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 نه؟ گوئىمى هم باز آيا بگويد مواليش به خطاب بعد

 . باشد ترسنگین كوهها از برايش «نه» اين گفتن و

 من، بر واى من بر واى پس نه بگوئى اگر بگويد، بعد

 از كه ذلتى و خوارى در بعد بیچارگى اين از واى و

 گريبانگیرش خداوند محضر از شدن رانده اين

 خود بدن و قلب و روح و عقل در آن آثار و شودمى

 از يك هر بر كردن نوحه به سپس بپردازد، تفکر به

 واى بگويد، و شود مشغول ديگرى از پس يکى هااين

 و براند خود از را او پروردگارم كه اگر عقل اين بر

 گردد ورد تمکین مرتبه و حضور، شرف و نور مقام از

 خادم و شهوت، خوك مطیع و هوس، و هوا بنده و

 پاكیزگان با مجاورت از و گردد، غضب سگ

 در شود، محروم پروردگار به نزديکى از و محجوب،

 شیطانى و گشته مسخ خود حقیقت از صورت، - اين

 روح به بعد گشت، خواهد باز حیله ابلیسى و گر،فتنه
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 چه شود رانده بىربو بارگاه از اگر كه بپردازد خود

 از اگر من روح بر واى بگويد و آمد، خواهد سرش بر

 و محروم، قدس بعز تعلق از و منع، خداوندى جوار

  طرد، انس مجلس حضور از

  487:   ص أسرارالصالة                         

 دركات در و گشته، محجوب علیین مرتبه به ورود از و

 . گردد نقري شیاطین با و گزيند جاى سجین

 بگويد و كند نوحه او بر و بپردازد خود قلب به سپس

 و منع، خدا ياد از اگر من قلب مثل قلبى بر واى اى

 هواى و گشته، محروم مهربان خداوند محبت از

 شیداى و شده پست دنیاى اين عاشق و كند، شیطان

 كه بچسبد بزمین و بیفتد او دام در و گشته، او محبت

 تو بر كنى او آهنگ اگر هك است سگ مثل مثلش

 سیاه معاصى ظلمت از نتیجه در كرد، خواهد پارس

 كسب بجاى و برد، خواهد ياد از را خدا ياد و گشته
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 بر مهر و گشت، خواهد وسواس گرفتار دانش و علم

 باقى او براى ديگر خالصى راه و شد، خواهد زده او

 ابتدا بگريد بدنش جزء جزء بر سپس ماند، نخواهد

 چگونه سر اى بگويد، و داده قرار مخاطب ار سرش

 و بگیرد را تو رحمان خداوند غضب اگر بود خواهى

 خوك سر به و كند عذاب را تو بخواهد دنیا اين در

 را اتچهره اينکه يا گرداند مسخ را تو میمونى يا و

 مفتضح و رسوا را تو عالمیان همه بین و گردانیده سیاه

 از را تو گويائى يا و نوائى،ش يا بینائى اينکه يا سازد،

 اىنشنیده آيا گرداند، زشت را اتچهره يا و بگیرد، تو

 آنها بر خداوند كه بودند گناهکاران از بسیارى كه

 عذاب دنیا همین در بدينگونه را آنان و نمود غضب

 را آنها دنیا همین در كه فرستاد آتشى اينکه يا نمود،

 و نمود، روانه را آنها دوزخ آتش به بعد و سوزانید،

 بعذاب مرگ از پس اگر بود خواهد چگونه حالت
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 دردناكتر بمراتب عذاب آن كه شوى گرفتار الهى

 و بصیرت و عقل صاحب االن آنکه اى بود، خواهد

 در را بدن پوسیدگى و قبر احوال آيا تدبیرى رأى

 اين از را اتبهره كه آنگاه كه آورىنمى نظر در گور

  كه تاس زود گرفتى دنیا

  488:   ص أسرارالصالة                         

 داخل اتبینى در كرمها و بخورد، را تو گوشت خاك

 و گردد جارى هايتگونه بر چشم هاىحدقه و شوند

 اىگنديده جیفه به لطیف، جمال و نظیف، منظر اين

 چرك و ريزد، خاك بر صورتت گوشت و شود مبدل

 عقلت آئینه در خود پس آمیزد، در هم با خون و

 نظر در هم را حاالت آن و بنگر، را صورتت جمال

 را فکرت عنان بعد و گیر، پند میانه اين از و آور،

 عذابهايش و بدوزخ و نما؟ آخرت عذاب متوجه

 ريزند آنها سر بر جوش آب چون چگونه كه بینديش
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 آن به و آيد، بجوش است آنها هاىشکم در كه آنچه

 در گناهکاران كه بدان و نديش،بی آهنین هاىپتك

 گودى و شديد، حرارتش كه شوندمى افکنده آتشى

 و آهنین، هاىزنجیره آن آالت زيور و بسیار، آن

 . است خون و چرك و جوش، آب شرابش

 نوحه ديگرى از پس يکى بدنش جزء جزء بر خالصه و

 باشد عذاب اهل از اگر كه آورد بیاد و بگريد، و كند

 بر شب هر خواست اگر و آمد، هدخوا سرش بر چه

 خواست اگر و. بگريد خود بدن اعضاى از عضو يك

 علیه سجاد امام از زهرى كه را آنچه شبها از بعضى در

 روايت شعر و نثر به خود بر گريه و نوحه از السّالم

 و حیاء بر گريه و و نوحه به را شبى و بخواند نموده

 نعمتهاى ابتدا پس دهد،مى اختصاص خود شرمسارى

 و حلم در و آورد نظر در خود به نسبت را خداوند

 لطف و خود، نافرمانى همه اين مقابل در او بردبارى
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 خود انس مجلس و خلوت به اشبنده دعوت در را او

 اين به نسبت را خود كردار و رفتار بعد بینديشد

 او كه آنچه در و آورد، بخاطر جلیل پروردگار

 دادمى انجام كرامات ههم اين قبال در بايستمى

 و عنايت و لطف همه اين بر سپس و بینديشد،

 و حیائىبى همه اين و پروردگار، طرف از بزرگوارى

  نوحه به خود طرف از ناسپاسى

  489:   ص أسرارالصالة                         

 از واى حیائى،بى اين از واى بگويد و بپردازد گريه و

 پادشاه و من منعم و آقا و ارپروردگ اين فضاحت، اين

 بزرگواران بزرگوارترين و جبابره، جبار و پادشاهان،

 با انس و مجالست به و كندمى دعوت خود ياد به مرا

 و الملوك، ملك او حالیکه در خواندمى فرا خود

 است، آسمان و زمین خداوند و نیازان،بى نیازترينبى

 در زنمىم باز سر عظمى، كرامت اين قبول از من و
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 و فقیر جهت هر از و ذلیالن، ترينذلیل من حالیکه

 و او، نعمتهاى مرهون و محض، فقر بلکه چیز،بى

 داده روزى و او، حیات به زنده و او، بعنايت موجود

 او خدمت در جانى و مقصر و او، نعمتهاى به شده

 . هستم

 و آمد؟مى من سر بر چه نبود او بردبارى و حلم اگر و

 پوشیده مرا عیوب و داده مهلت مرا او هآنک حال

 طاعت راه به و نمود اكرام مرا خود بمعرفت و داشت،

 خود كرامت به دستیابى راه و نمود، هدايت مرا خود

 بخود نزديکى و تقرب راه و ساخت، هموار برايم را

 من بر كه پى در پى نعمتهاى با و نمود، آماده برايم را

 براى و آمد، بر نم دلجوئى پى در داشت ارزانى

 او، مناجات با انس و او كرامت مجلس حضور

 مأمور را بندگانش ترينمحبوب و خلق، ترينگرامى

 نعمت غیر نعمتى به راه اين در و نمود، من دعوت
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 بلکه ننمود قناعت ديگر كرامات فوق كرامتى و ديگر

 دعوت براى را اىفرشته شب هر كه رفت پیش آنجا تا

 و بزرگوارى همه اين قبال در من اما فرستاده من

 پرداختم، رفتارى - بد به و نمودم، درب اسائه احسان،

 شودمى او غضب و خشم موجب كه آنچه انجام بر و

 بر و خوردم،مى او روزى اينکه با و گشتم، حريص

 و پرداختم او معصیت به بودم، نشسته او نعمت خوان

  طلبکار او از هم را خود باز هااين همه با

  490:   ص أسرارالصالة                         

 كه اىبگونه طلبیدم،مى او از را مهماتم انجام و دانسته

 و جرم همه اين قصاص از و ايمن، او عذاب از گويا

 اين ازراجعون إلیه انا و للّه هستم،انا امان در جنايت

 و سخت عقابش و سنگین، وبالش و وزر كه معصیت،

 چه و فضاحت چه و حیائى،بى چه ينا. است بزرگ

 كه وفائىبى و شرمىبى اين از واى و است، رسوائى
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 آن افراد كوچکترين از شدم گناهى مرتکب گاه هر

 در ننمودم را او حضور مالحظه ولى داشتم، پنهان را

 . است من با او دانستممى كه حالى

 داشت پوشیده مرا گناهان خود بزرگوارى و بلطف او

 پوشیده و ستر اين مراعات باز ولى نساخت، رسوا مرا و

 چه با شرمى،بى اين از واى اى ننمودم، او داشتن

 به زبانى چه با و كنم، مالقات را او خواهممى روئى

 عهدها بسیار حالیکه در بنشینم، او با گفتگوى و مناجات

 گناه گرداب در حالیکه در و شکستم، سوگندها و

 باز و داد جوابم او و خواندم را او زدممى پا و دست

 او من ولى خواند مرا بود من از نیازبى او حالیکه در

 روى من ولى آورد من سوى رو و ننمودم اجابت را

 . گردانیدم

 كه بود جرئتى چه اين حیائى،بى اين از واى پس

 فراهم خود براى كه بود سرزنشى چه اين و كردم،

http://www.i20.ir/


962    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 پناه خدا به حتفضا و رسوائى اين از بايد پس آوردم،

 كه من آقاى و موال اى سوگند جاللت و عزت به. برد

 تو انتقام مقابل در قوتى و تو عذاب بر طاقت مرا اگر

 بلکه شدمنمى خواستار را بخششت و عفو هرگز بودمى

 از پس چگونه كه طلبیدممى را خود عقاب و عذاب

 معصیت باز داشتى، ارزانى او بر كه كرامات همه اين

 اعراض او نمودى، او سوى رو تو اينکه با و مود،ن تو

 برگردانید، روى تو از لطف همه اين از پس و نموده

  اللّه سبحان و مهربان، پروردگار اين است منزه

  491:   ص أسرارالصالة                         

 باز هااين همه با كه لطف، همه اين و حلم همه اين از

 طاغیان و فرومايه گناهکاران از من امثال و من براى

 جوار به بازگشت از را ما و گشوده، را توبه باب پست،

 قبول، وعده كنندگان توبه براى و ننموده، منع خود
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 از آن برابر چندين به آن تبديل و گناهان، عفو و

 . است داده حسنات

 گناهان و جنايات اظهار در كه میبايست خالصه و

 بر و بینديشد او به سبتن پروردگار كرامات و خود،

 در و شود، افزون اشگريه و حسرت تا آورد زبان

 واقع مؤثر او كرامت شمول و پروردگار رحمت نزول

 . شود

 كه اينست داشت توجه بدان بايد كه ديگرى مطلب

 پاسداران و شب، آن نگهبانان به شب هر آخر در كه

 آنها بر و شود متوسل السّالم علیهم معصومین از امت

 شفیع پروردگار نزد كه بخواهد آنان از و دهد سالم

 به را گناهانش و بپذيرد، را او خداوند تا گردند او

 حزب و شیعیان زمره در را او و نمايد، مبدل حسنات

 از كه بخواهند خداوند از و دهد، قرار آنها دعات و
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 از و سازد، ملحق بآنها و بپذيرد را او و شود راضى او

 . دهد قرار را او آنها سابقین اولیاء و مقرب شیعیان

 توجه بدان بايد نماز باب در كه ديگرى مهم امور از و

 ترغیب و جماعت نماز درباره كه است جماعت شود

 از زيادى روايات و اخبار آن ترك از نهى و آن به

 كس هر كه است رسیده السّالم علیهم معصومین ائمه

 اخبار تبك به بايد است مطلب اين تفصیل خواهان

 به آن تشريع سر به اشاره از پس من و كند، مراجعه

 . كنممى اشاره روايات آن از بعضى

 نماز تشريع در اصلى حکمت كه گويممى پس

 و است، خدا امر در مؤمنین قلوب اتحاد جماعت،

  از بسیارى فوائد اتحاد اين براى

 492:   ص أسرارالصالة                         

 از گذشته باشد،مى آن غیر و مسلمین و ماسال قوت

 سیر در آنها قوت و نفوس، تکمیل در جماعت نماز اين
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 زيرا است، مؤثر بسیار الهى فیوضات جلب و اللّه، إلى

 شود آنها از يکى حال شامل تعالى حق رحمت اگر

 راه در و خدا براى آنها اتحاد و اجتماع اگر بخصوص

 چه گر گرفت، هدخوا فرا را آنها همه باشد، خدا

 اجتماع مثل و نباشند، رحمت آن مستحق ديگران

 كه است، بیکديگر قلیل هاىآب اتصال مثل قلوب،

 خارج قلیل آب صورت از شوند متصل بیکديگر چون

 نجاستى اندك به ديگر كه شود كرمى و شده

 علم در معنا اين براى و نمیدهد، دست از را طهارتش

 نماز چنین هم. است لطیفى وجه و شريف سر معرفت

 كه كنیم فرض اگر است فرادا نماز مثل جماعت

 و فضیلت شرايط از بعضى گزاران - نماز از بعضى

 شرايط بعضى ديگرى افراد و باشند، دارا را نماز كمال

 را يك هر نماز از قسمت آن كريم خداوند را، ديگر

 ديگرى، توجه بخاطر بوده شرايط آن فاقد كه
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 ابتدا در كه بود جهتى دو همان عمده و پذيرد،مى

 واجب بنده بر مراقبت حکم به اين بنابر. داشتیم بیان

 صفاء و مؤمنین قلوب اتحاد امر تقويت در كه است

 صفا و بیشتر اتحاد چه هر كه چرا باشد، كوشا آنها

 خواهد بیشتر ديگرى نور از يك هر تأثر گردد، زيادتر

 شرع كه ببین و شد، خواهد بیشتر روحانیت و گشت

 را كسانى و نموده، مبالغه چقدر باره اين در مقدس

 خود بر را ديگران يا و نموده مواسات ديگران با كه

 چه باشند، داشته بآن نیاز خود چه گر بدارند مقدم

 السّالم علیهم معصومین روايات و قرآن در اندازه

 تجديد به را مسلمانان اندازه چه و اند،شده ستايش

 تا است نموده سفارش بريده آنها از هآنک با رابطه

  حق بر را خود واقعا انسان اگر جائیکه

  493:   ص أسرارالصالة                         
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 غیر را خود بايستمى برادرى حفظ بخاطر میداند

 براى مقدس شرع و بداند محق را طرف و محق،

 مؤمنین و دانسته، مستحب را دروغ مؤمنان بین اصالح

 آنان به و نموده دعوت يکديگر با صمیمیت و صفا به را

 كه مؤمنى برادر از را خود امور نبايد كه داده دستور

 خود اين زيرا دارند نگه مخفى است آنها اعتماد مورد

 صفا و كمال آن با و میشود، قلوب بین اختالف باعث

 در كه رواياتى به باز و است، تضاد در صمیمیت، و

 رسیده عمل اين فضیلت و داخ راه در محبت زمینه

 شده مقرر عمل اين براى پاداشهائى چه ببین و بنگر

 از بعضى به كه است بجا و سازدمى حیران را عقل كه

 . كنیم اىاشاره آنها

 كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از كافى در

 خداوند كنند مصافحه و برسند بیکديگر چون مؤمنین

 روى و كندمى داخل آنان دستهاى بین را خود دست
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 محبت ديگرى به نسبت كه دو آن از كدام بهر را خود

 . نمايدمى باشد بیشتر دوستیش و

 بر در ظريفى نکته نما تأمل روايت اين در گويممى

 فضائل اهل يکى كه مؤمن نفر دو اگر اينکه آن و دارد

 معصیت اهل ديگرى و است متقى بسیار فردى و بسیار

 اگر كنند، مصافحه هم با و برسند کديگربی است گناه و

 است معصیت اهل آنکه كه بگذاريم اين بر را فرض

 اين متقى آن كه اندازه آن از بیش را متقى فرد آن

 روى خداوند بدارد، دوست دارد دوست را عاصى

 كاشف اين و نمود، خواهد عاصى اين بطرف را خود

 همه از خدا، راه در محبت كه است حقیقت اين از

 حقیقت اين گوياى بلکه است، بیشتر تأثیرش فضايل

 چون هم فضیلت اين به بالنسبة ديگر فضايل كه است

  امرى اين كه سوگند خودم بجان و است، عدم

  494:   ص أسرارالصالة                         
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 ارزش و قدر درك توان را كسى كه است عظیم بس

 . نیست آن

 از حضرت آن و ادقص امام از شده روايت باز و

 از است آفريدگانى خدا براى فرمود كه خدا رسول

 خدا راست سمت و رو پیش در و عرش راست سمت

 خورشید از و سفیدتر، برف از آنها صورتهاى كه

 هستند، كسانى چه اينان شد سؤال است، ترنورانى

 راه در آنها دوستى و محبت كه هستند كسانى فرمود

 . است خداوندى جالل

 رسول فرمود كه شده روايت السّالم علیه باقر امام از و

 راه در شاندوستى و محبت كه كسانى فرمود خدا

 در و سبز زبرجد از زمینى بر قیامت روز باشد خدا

 حق حضرت راست سمت در و خداوندى عرش سايه

 است، راست دست او دست دو هر و هستند، تعالى -

 كمال در و تر،نورانى خورشید از آنها صورتهاى
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 به مرسل نبى هر و مقرب ملك هر و است، سفیدى

 چه اينان پرسندمى مردم میخورد غبطه آنها مقام

 كه هستند كسانى اينان شودمى گفته هستند كسانى

 . است بوده خدا براى و خدا راه در آنها محبت

 بخاطر كس هر فرمود كه شده روايت خدا رسول از و

 مالئکه به خداوند دبرو مؤمنش برادر بزيارت خدا

 مالقات را او چون نمايدمى افتخار او بوجود خود

 و اىپاكیزه كه میدهد، ندا آسمان از اىفرشته كند

 سخن به او با چون و تو، رفتن و مشى اين است پاكیزه

 گويدمى فرشته دو آن به خطاب خداوند بپردازد

 راه در آنها تمام كه پیامبر هفتاد عمل است او براى

 ريخته زمین بر خونشان من راه در و كوشا من عتطا

 خطاب بپردازد مزاح و خنده به او با چون است،

 كه روز آن در كه را شما گیرممى گواه كه میرسد

  صورتهائى و سفید، صورتهائى
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  495:   ص أسرارالصالة                         

 غذا به او با چون و گردانم، خندان را او است سیاه

 سکان و بهشت نگهبانان به خداوند بپردازد ردنخو

 شما گیرممى گواه گويدمى بزرگوار مالئکه از آن

 قیامت در را او من كه را اممالئکه و نگهبانان و بندگان

 گواه و بخشم كرامت كبريائم و جالل و نور به نظر به

 پاكیزه و پاك را او كه هستم من كه را شما گیرممى

 و سازممى خشنودش و میدهم، ششپادا و گردانممى

 . كنممى او شفاعت

 اندكى شده بیان كه پاداشى اين در و روايت اين در

 پس گشت معلوم برايت معنا اين گاه هر و بینديش،

 جماعت امام با قلبت جماعت نماز در كه باش مواظب

 امام به نسبت بخصوص باشد صاف مأمومین ديگر و

 و است، تو شفیع وا كه آمده روايات در كه جماعت

 شهید لذا و گردانى،مى خود شفیع را كسى چه ببین

http://www.i20.ir/


972    www.i20.ir     

 مولف میرزا جواد ملکی  أسرارالصالة              

 در كه عالمى معناى در نفلیه شرح در علیه اللّه رحمة

 هر فرمايدمى معصوم و شده اشاره بدان روايت اين

 : گويدمى كند، برگزار عالمى امامت به را نماز كس

 و خدا به عالم كه است كسى اينجا در عالم از مراد

 نماز صحت كه آنچه و او پیغمبر سنت و او تاببک

 به عالم و امور، ديگر و مقدمات از است او بر متوقف

 اين گیرى بکار با نفس، تزكیه و قلب، تطهیر كیفیت

: گويدمى كالمش آخر در و باشد، آن به عمل و علوم

 گرددمى بهشت و بخدا قرب موجب كه علمى و

 امامى كه ستا خاطر بدان اين و است، آخرى همین

 . نمود پاكیزه و مهذب را نفسش و پاك را قلبش كه

 را او بشناسد را كسى چنین كه كس هر محاله ال

 بخاطر بمؤمنین، نسبت هم او و داشت خواهد دوست

 است، آنها و او بین پیوند رشته كه الهى محبت همان
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 دوست را او آنان آنکه از بیش آنان به و مهربان،

  میدارند

  496:   ص أسرارالصالة                         

 كه مؤمنینى به نسبت او قلب هم نتیجه در دارد محبت

 كه مؤمنینى دلهاى هم و صاف، اندايستاده نماز به او با

 خواهد صفا كمال در او به نسبت اندنموده اقتدا باو

 امامى چنین اصحاب كه گفت توانمى بلکه و بود،

 نتیجه در هستند، صاحبدل و صفا با مردمان از غالبا

 مراد وفق بر و الهى، اجتماعى نماز در آنها اجتماع

 جماعتى اگر اما و بود خواهد تعالى و تبارك خداى

 نموده اجتماع يکديگر با جملگى بصورت تنها كه بود

 عداوت بلکه و يکديگر، با مخالف آنها دلهاى و بودند،

 واهبدخ آنها از يك هر و بود، آنها در دشمنى و

 ارزانى او بر خدا كه نعمتهائى به نسبت و ديگرى،

 و امام بین معنا اين اگر بخصوص ورزد، حسد داشته
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 نور جماعتى چنین در كه كنمنمى گمان باشد، مأموم

 و فضیلت خدا نزد اجتماع اين و باشد، صفائى و

 اينست عبادات در عمده كه چرا باشد، داشته ارزشى

 نورانى را قلب و گذارد، ىجا بر مثبتى اثر دل در كه

 بجاى خود از قلب در اثرى كه عبادتى و گرداند

 است عدم با مساوى وجودش كه اندكى جز نگذاشت،

 . داد نخواهد اىنتیجه

 فداه ارواحنا ما امام كه اىنامه در احتجاج كتاب در

 اگر كه است آمده نوشته علیه اللّه رحمة مفید شیخ به

 موفق خود طاعت راه در ار آنان خدا كه ما شیعیان

 اين به و ساختندمى مجتمع هم با را دلهايشان بدارد

 بركت از نمودندمى وفا شده گرفته آنان از كه عهدى

 بتأخیر ديدار اين و شدندنمى محروم ما ديدار

 . افتادنمى
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 دنیا، بندگان اى است، فرموده عیسى حضرت و

 كوتاه را خود پیراهنهاى و تراشیدمى را خود سرهاى

 كینه ولى افکنید،مى پائین را خود سرهاى و كنید،مى

 . گیريدبرنمى خود دلهاى از زنگار و
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 عیسى حضرت به خطاب خداوند كه شده روايت باز و

 حرام كسب از را خود ناخنهاى بگوى كه فرمود

 و دشنام نیدنش از را خود گوشهاى و كنید، كوتاه

 من متوجه را خود دلهاى و بگیريد، يکديگر، بدگوئى

 . نیست كارى شما صورتهاى با مرا كه نمائید،

 قلوب اجتماع است مهم آنچه اينکه كالم خالصه و

 كه جماعتى با كه يافت توفیق كسى اگر پس است،

 نماز است مجتمع يکديگر با خدا راه در آنها دلهاى

 در روايات و اخبار در كه ار آنچه بخواهند جماعت

 اما و باشد، امیدوار شده وارد جماعت نماز فضیلت
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 بین كه كندمى شركت جماعتى نماز در كه كسى

 امید بعد و هست، حسد و كینه و دشمنى آن افراد

 اخبار در كه را ثوابهائى آن خداوند كه باشد داشته

 كه بداند كند، عنايت باو شده بیان جماعت نماز براى

 رجاء و امیدوارى اين و نیست بیش غرورى آرزو ناي

 . دانست خود فريب و آرزو را آن بايد بلکه نیست،

 جماعت امام برترى و فضیلت در كه رواياتى به اگر و

 بیان ما كه را حقیقتى اين بنگرى، رسیده مأموم بر

 كتاب از مستدرك كتاب در يافت، خواهى در داشتیم

 السّالم علیهم صوممع كه شده روايت العقول تحف

 كه اينست تو بر جماعت امام حق اما و: فرمايدمى

 و گرفته، بعهده را خدايت و تو بین سفارت او بدانى

 سخن تو جانب از تعالى و تبارك خداوند پیشگاه در

 او گوئىنمى سخنى او جانب از تو ولى گويد،مى

 و كنى،نمى دعا او براى تو ولى كند،مى دعا تو براى
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 تو ولى كند،مى طلب را حاجاتت خدا از تو براى

 برابر در اينکه از و كنىنمى طلب او براى چیزى

 را تو او بخواهى را حاجاتت و ايستى به خداوند

  كند،مى كفايت
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 اين از يك هر در اگر پس نیستى، چنین تو ولى

 بزند سر او از تقصیرى شده نهاده او بعهده كه وظايف

 شود مرتکب گناهى اگر و تو، نه بود خواهد مسئول او

 فضیلتى او براى و بود، نخواهى گناه آن شريك تو

 او نماز به را نمازت و او، نفس به را نفست پس نیست،

 ال و حول ال و باش، او گزار شکر پس كند،مى حفظ

 . باللّه اال قوة

 امام كسى كه یستن پوشیده عاقل بر گويممى

 خود بین سفیر را او و بنگرد چشم اين به را جماعتش

 همه بداند، الهى بارگاه در خود سخنگوى و خدا و
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 را اين و كرد خواهد او نثار هم را خود روح و دنیا

 بود اين. وفاء و صفاء به رسد چه تا ديد خواهد كم

 22 اللّه يوم در كه الصلوة اسرار شريف كتاب ترجمه

 . رسید بپايان دو و شصت و سیصد و يکهزار بهمن
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