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  7: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد پنج

  13باب 

  در آداب شروع مناز

َلَة فَاْنَس الدُّنيا َوما فيها َواْخلَْلَق َوماُهْم فيِه : قاَل الّصاِدُق عليه السالم شاِغٍل َيْشَغُلَك َوفـَرّْغ قـَْلَبَك َعْن ُكلِّ (إذا استَـْقبَـْلَت اْلِقبـْ
ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَْفٍس ما َأْسَلَفْت َو [ : َوعاِيْن ِبسرَِّك َعَظَمَة الّلِه َواذُْكْر وقُوَفَك بـَْنيَ يََدْيِه قاَل الّلُه َتعاىل »1« ) َعِن الّلِه َتعاىل

ُدوَن    َوالثَّرى  ِف َوالرَّجاِء فَاذا َكبـَّْرت َفاْسَتْصِغْر ما بـَْنيَ السَّماواِت اْلُعلىَقَدِم اخلَْوْ   َوِقْف َعلى »2« ] ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِ 
  .ِكْربِيائِهِ 

 َوِعزَّتى َوَجالىل يا كاِذُب َأَختَْدُعىن: قـَْلِب اْلَعْبِد َوُهَو ُيَكبـُِّر َوىف قـَْلِبِه عاِرٌض َعْن َحقيَقِة َتْكبريِِه َفقالَ   إذا اطََّلَع َعلى  َفانَّ الّلَه َتعاىل
ُسارَُّة ِمبُناجاتى

  .َالَحرَِّمنََّك َحالَوَة ِذْكرى َوَألَْحُجبَـنََّك َعْن قـُْرىب َوامل

ُعَدَك َعنْ   َواْعَلْم أنَُّه َغيـُْر ُحمْتاٍج إىل ا َدعاَك ِبَفْضِلِه ِليَـْرَمحََك َويـَبـْ ُعُقوبَِتِه َويـَْنُشَر  ِخْدَمِتَك َوُهَو َغىنٌّ َعْن ِعباَدِتَك َوُدعاِئَك َوإمنَّ
  .َسبيِل ِرضاُه َويـَْفَتَح َلَك باَب َمْغِفرَتِهِ   َعَلْيَك ِمْن بـَرَكاِت َحنانِيَِّتِه َويـَْهِدَيَك إىل

َدُه ِسواًء َكَفُروا ِبِه ِباْمجَِعِهْم َسْرَمِد اْالَبِد َلكاَن ِعنْ   ِضْعِف ما َخَلَق ِمَن اْلَعواملِِ اْضعافاً ُمضاَعَفًة َعلى  فـََلْو َخَلَق الّلُه َعزََّوَجلَّ َعلى
  .اْو َوحَُّدوهُ 

ِخْل َحتَْت َسريِر ُسْلطاِن الّلِه تـَْغَنْم َفواِئَد فـََلْيَس َلُه ِمْن ِعباَدِة اْخلَْلِق إّالإْظهاُر اْلَكَرِم َواْلُقْدَرِة َفاْجَعِل اْحلَياَء رِداًء َواْلَعْجَز إزاراً َوادْ 
  .عيناً ِبِه َوُمْسَتغيثاً الَْيهِ رُبُوبِيَِّتِه ُمْستَ 

______________________________  
  .باشد اين قسمت در ترمجه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  .30): 10(يونس  -)2(
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  8: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

 تعاىل و عاين إذا استقبلت القبلة فانس من الدنيا و ما فيها و اخللق و ماهم فيه و فرغ قلبك عن كل شاغل شغلك عن اهللا[
ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَْفٍس ما َأْسَلَفْت َو ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم [ :بسرك عظمة اهللا عزوجل و اذكر وقوفك بني يديه قال اهللا تعاىل

  ] ُدوَن ِكْربِيائِهِ   َوالثَّرى  واِت اْلُعلىَقَدِم اخلَْْوِف َوالرَّجا َفاذا َكبـَّْرت َفاْسَتْصِغْر ما بـَْنيَ السَّما  َوِقْف َعلى »1« ] احلَْقِ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

چون براى اداى مناز به سوى قبله ايستادى، پس بايد فراموش كىن دنيا را و هر چه در دنيا است و باز فراموش كىن خلق 
دارد، پاك كن و با حقيقت باطنت   ت او باز مىعامل را و آنچه خلِق عامل گرفتار او هستند و دل از آنچه كه تو را از حضر 

كه اميان و عشق و چشم بصريت است، عظمت حضرت او را معاينه خود قرار ده و به ياد روزى كه در برابر او بايد براى 
  :حساب بايسىت باش؛ آن روزى كه درباره آن فرموده

شوند به سوى خداى خود كه موالى حق  ردانده مىشود هر نفسى به آنچه از پيش فرستاده و برگ در روز قيامت روبرو مى
  .آنان است

قيام و ايستادنت به هنگام مناز در برابر حضرت حق، بر قدم خوف و رجا باشد و چون تكبري مناز گفىت آنچه خملوق بني 
   ها و زمني است، ذليل و زبون آمسان

______________________________  
  .30): 10(يونس  -)1(

  9: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

  .و ناچيز بدان و تنها عظمت و بزرگى را شايسته جناب او دانسته و خمصوص آن حضرت حساب كن

  :در اين مجالت معنوى و ملكوتى چند مسئله مهم مورد توجه قرار گرفته است

  .قبله - 1

  .حال قلب - 2
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  .قدم خوف و رجا - 3

  .حقيقت تكبرية االحرام - 4

مطالب، الزم است به عظمت مناز كه اين چهار حقيقت و ديگر حقايق آينده از اجزاى آن پيش از توضيح و شرح اين 
  .پردازمي است اشاره شود، تا امهيت و ارزش مناز و منازگزار روشن شود، سپس به شرح اجزاى آن مى

  چهره با عظمت مناز

ترين رشته الفت بني بندگان و خداست و واى بر آن بدخبىت كه از اين پيوند با صفاى اهلى جدا باشد و حيات  حمكم مناز،
  .ره مباند و زندگيش از نور اين عبادت، ىب

  .ترين عمل در شبستان حيات بشر است واقعيىت است كه خداى مهربان عشق و حمبت از انسان خواسته و نوراىن مناز،

اى  سمان اتصاىل است كه مهه هسىت و موجوديت آدمى را، به ملكوت پيوند داده و مانند اين منبع فيض، برنامهري مناز،
  .توان يافت رت براى اجياد ارتباط بني بشر و حق مطلق منى

تان و افزاى عاشقان، چراغ پرفروغ نيمه شب مشتاقان، صفاى دل مس پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح پناه ىب مناز،
  .سري و سلوك آگاهان است

  10: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ها، منبع بركات و كليد گشاينده مشكالت و شستشو دهنده خطرات  برتر از مهه عبادات، منعكس كننده متام واقعيت مناز،
  .از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است

گاه سالكان، راز و نياز عارفان، سرمايه  زنده كننده جان، صفاخبش حيات جاودان، روشىن راه رهروان، تكيه مناز،
دالن، دليل گمراهان، اميد اميدواران، مايه شادى  درمان، شعله دل بيداران، نواى قلب ىب مستمندان، دواى درد ىب

اى جان دستگري انسان به موقع خطر و منجى بشر از سحرخيزان، سوز جان سوختگان، حرارت روح افسردگان، مايه بق
  .هاست متام بدخبىت

عمود دين، عصمت يقني، در رأس احكام دين، آيت مبني، نور جبني، زداينده اندوه غمني، برطرف كننده شرم  مناز،
  .شرمگني، دلگرمى دل مسكني و شادى جان اندوهگني است
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  .كس امكان ندارد ض خاص از پيشگاه با عزت ربوىب براى هيچمايه قرب اهلى است كه بدون آن، جلب في مناز،

خردانند و حمرومان از اين مقام اسري  خربان از مناز ىب سود است، ىب حقيقىت است كه كيمياى حيات بدون آن ىب مناز،
يدستند و فقريان با مناز، ثرومتندان بزم وجودند دست شيطانند، ثرومتندان ىب   .مناز، 

شت و انسان فاقد آن هيزم جهنم است، ميدان زندگى بدون مناز هم اى روزنه مناز، اى بدون  چون منطقه به سوى 
مناز جايگاه كرب و  اى كه خاىل از اين حقيقت باشد، از رمحت خاص حضرت دوست جدا است، دل ىب خورشيد و خانه
  .ها و پسىت هاست مناز تراكمى از ظلمت غرور و جان ىب

صل پايندگى، نبود آن مايه شرمندگى و سسىت در آن علت سرافكندگى و نور آن حرارت خبش حقيقت بندگى، ا مناز،
   زندگى و فرار از آن ريشه شر و افسردگى

  11: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

و اجراى آن عني آزادگى و اتصال به آن رها شدن از بردگى و وجود آن در ميدان حيات عني سازندگى و منازگزار واقعى 
  .ر آلودگى استدور از ه

ها و  ها، شفاى مسىت ها، عالج كننده نادرسىت ها، جنات دهنده از پسىت ها، ظاهر كننده درسىت راهرب به سوى خوىب مناز،
  .درمان مهه دردها است

چون جوهر و در دنيا و آخرت ناصر و  راهرب است كه اجنام آن وسيله قرب به داور و نسبت به عبادات ديگر هم مناز،
  .بر متام خوىب ها مصدر و واجب بر مجله افراد بشر استياور و 

رتين حاصل و فاقد آن موجودى ناقابل و كشىت مناز، رتين منزل  براى زندگى  نشينان حيات را ساحل و براى رهروان راه 
 انسان و و دل عّشاق حقيقى به آن مايل و روح پرواز را حممل و مشع روشىن خبش هر حمفل و ثروت و غناى سايل و بني

  .عذاب فردا حايل است

رتين دستور و حكم قرآن و امر واجب حضرت  مناز، در فرهنگ اهلى ريشه و بنيان و براى صورت حيات به منزله جان و 
سبحان و اجرايش بر مهه كس سهل و آسان و نور صفاخبش دل با اميان و ميوه باغ عرفان و از جانب حق به بندگان 

رتين عنوان و دردها را عالج و درمان و راه انسان به سوى رضوان الّله اكرب استترين احسان و صح عاىل   .يفه حق را 
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رتين عنايت، برترين كفايت، حمكم مناز، ترين روايت، ريشه درايت، قابل  ترين وصايت، عاىل عني هدايت، مغز واليت، 
ايت و برپا دارنده  ، رساننده انسان به حقيقت ىبرعايت، از عذاب اهلى هر كس را كفايت، قرآن جميد را شديدترين آيت

  .آن داراى قابليت است

ها دارد، انسان گوىي با برخورد به نيت، تكبريةاالحرام، محد،  مو شكاىف و حتليل از حقيقت مناز، نياز به نگاشنت كتاب
   سوره، ركوع، سجود، تشهد و سالم، به

  12: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .ساحل برخورد كرده است رى ىبدرياىي بيكران و حب

  !!اند ها نوشته شده كه هنوز به كنه با عظمت آن نرسيده تنها براى سوره مباركه محدش كتاب

شرح و توضيح حقايق مناز و اين سري پرارزش معنوى فقط درخور پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله و امامان با كرامت عليهم 
يدستان از   .ميوه اين حقيقت كوتاه است السالم است و دست ما 

مايگى و عجز قلم مانع از نوشنت  اش به رشته حترير درآورد، اما كم اين فقري ناچيز، عالقه داشت كه مناز را با مهه گسرتدگى
  .است

مناز را يك انسان منور به نور اهلى و يك متصل به ملكوت عاىل و يك آراسته به حتليه، ختليه و جتليه و يك شربت عشق 
ى نوا را كجا رسد كه چهره اصلى و ملكوتى اين عبادت  دست ىب او چشيده و يك منازگزار واقعى بايد جتزيه و حتليل كند، 

  .را نشان دهد؛ بايد گفت كه اين نوشتار، فقط راهنماىي به ظاهر مناز و دورمناىي از چشمه پرفيض خداست

اى كه ابو مثامه  على عليهما السالم در ظهر عاشورا، حلظهاميد است مهان گونه كه ساالر شهيدان، حضرت حسني بن 
خداوند تو را : صيداوى از حضرت خواست مناز ظهر را در آن باران اسحله به مجاعت اقامه كند و آن جناب به او فرمود

  .زاران قرار دهدجزء منازگزاران حمسوب بدارد، مهه ما وفرزندان ما را موفق به مناز واقعى و در قيامت كربى در صف منازگ

   مناز در آيينه تاريخ

  حضرت آدم عليه السالم و مناز

  :، در توضيح آيه»تفسري على بن ابراهيم قمى«
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  13: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماتٍ   فـَتَـَلقَّى[

از سوى ] ه توبه و بازگشت بودمانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت عليهم السالم كه ماي[پس آدم كلماتى را 
  .پروردگارش دريافت كرد

كه   »2« كند روايىت را از قول پدرش ابراهيم قمى، از ابن اىب عمري، از ابان بن عثمان از امام صادق عليه السالم نقل مى
قرار گرفته   »جامع الرواة«، »رجال الكشى«، »قاموس الرجال«، »معجم الرجال«: مورد اعتماد كتب رجاىل شيعه از قبيل

گر اين معىن است كه مسئله مناز از جانب حضرت ذواجلالل به عنوان عبادتى بزرگ و طاعىت عظيم  كه اين اعتماد منايش
  !!در عصر حضرت آدم ابوالبشر مطرح شده و پروردگار عزيز آيني و مكتب مربوط به آدم را مهراه با مناز قرار داده است

  .گذرد باشد از نظر خوانندگان عزيز مى الزم مى جا كه ترمجه فارسى روايت، تا آن

شت رانده مى آدم پس از اين كند، به مدت چهل  شود و به زمني هبوط مى كه بر اثر نزديك شدن به درخت منهيه، از 
  .منايد روز در كوه صفا واقع در مكه نزديك به حمل بيت اقامت مى شبانه

شت، در حاىل ك سفت و به خاطر دورى از  ه سر به سجده داشت سرشك از ديده مىدر آن مدت به خاطر دورى از 
  !!گريست جنت و به خصوص دچار شدن به مقام فراق از حمبوب به شدت مى

ساخت و گاهى جبني بر خاك درگاه  او شب و روز سر به زانوى غم داشت و آتش دل در سرشك ديده آشكار مى
  :داشت ر پيشگاه آن غياث مستغيثني عرضه مىحضرت معبود ساييده به عنوان اظهار فقر و عجز د

______________________________  
  .37): 2(بقره  -)1(

  .44/ 1: تفسري القمى -)2(

  14: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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  اى خدا اى رهنماى گمرهان
 

ان   اى تو دانا هم به پيدا و 

  اى تو پيدا جز تو ناپيدا مهه
 

  وى تو بينا جز تو نابينا مهه

  يا غياث املستغيثني الغياث
 

  اى نشاط جان غمگني الغياث

  الغياث اى بيكران درياى لطف
 

  خيز لطف الغياث اى موج توفان

  دور گشتم گم شد آواز جرس
 

  اى امري كاروان فريادرس

 در ميان رهزنان ماندم اسري
 

 كشندم گه به زير گه به باال مى

  

و خاك زير صورت، از اشك ديده تر منود كه امني وحى بر او نازل شد و سبب ناله  آن چنان از عمق دل ناله كرد
  :جانسوز او را از او پرسيد؟ در پاسخ فرشته حق گفت

چرا نگرمي؟ براى چه ننامل؟ كه من بايد تا جان در بدن دارم در آتش اشك بسوزم و از حسرت جان بكاهم، مگر نه اين 
شت است كه موالى عزيز من و يار دل نواز من حضرت حق به خاطر عصيان من، مرا از جوار قرب بريون كرده و از 

ايتش حمروم منوده و جامي را بر فراز خاك تريه در  عنرب سرشت خود كه جايگاه عزيزان اوست رانده و از پيشگاه رمحت ىب
بر من است كه تا . وى برگرداندهاين بيابان پر از سنگ و خار قرار داده و از من ضعيف ناتوان و فقري دل شكسته ر 

  !!توامن بنامل و تا قدرت دارم اشك بريزم و در آتش حسرت و اندوه و پشيماىن بسوزم مى

  :فرشته وحى به او گفت

به پيشگاه لطف حق برگرد و وجود خويش را به زينت توبه بياراى كه توبه جربان كننده گناه گذشته است و علت جذب 
  :رو به پيشگاه او كن و با زبان حال و قلىب سوزان به حضرت او عرضه بدارعنايت حق به سوى تائب، 

 اى به ازل بوده و نابوده ما
 

 وى به ابد زنده و فرسوده ما

  حلقه زن خانه به دوش توامي
 

  چون در تو حلقه به گوش توامي
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  اى طمعيم از مهه سازنده ىب
 

  اى جز تو ندارمي نوازنده

  

  15: ، ص5 جعرفان اسالمى، 

  

  از پى توست اين مهه اميد و بيم
 

 «1»  هم تو ببخشاى و ببخش اى كرمي

  

اى از  خداوند مهربان چون اراده آدم را بر جربان گذشته راسخ ديد و ميل او را به بازگشت و توبه، ميل حقيقى يافت، قبه
منود، فرو فرستاد و به امني وحى  حرم را معلوم مىكرد و تابش نورش حدود جغرافياىي  نور كه جايگاه بيت را مشخص مى

  .گذارى كند فرمان داد كه حمل بيت را نشانه

چون به وسيله آن نور اهلى، حمل بيت و حدود و حرم معلوم شد، فرشته وحى از آدم خواست آماده شود تا مرامسى را به 
  .برداردنياز براى توبه  جاى آورده و در ضمن آن مراسم دست نياز به سوى ىب

  .آدم روز اول ذوالقعده هبوط داشت و پس از طى مقدماتى روز ترويه برنامه الزم را شروع كرد

پدر آدميان به فرمان فرشته وحى، غسل كرد و احرام بست، پس از آن در روز هشتم ذواحلجه به سرزمني مىن رفت و 
  .دستور گرفت كه شب را در مىن مباند

م به عرفات آمد در  گذشت؛ امني وحى به  حاىل كه زبان پاكش مرتّمن به تلبيه بود و آفتاب عرفات از ظهر مىصبح روز 
پس از مناز . او گفت كه از ادامه تلبيه خوددارى كن و دو مرتبه خود را به غسل، زينت ده و مشغول مناز عصر شو

ا به دستور حق به وى تعليم كرد، چون برخاست، كلمات توبه ر : در اين سرزمني بپاخيز: خواندن، فرشته حق به وى گفت
  .»2«  آن گاه آدم به شرف با عظمت توبه، پس از اداى فريضه عصر مشرف شد و عظمت از دست داده را بازيافت

   هاى ديگر هم ، كتاب»تفسري على بن ابراهيم«از اين روايت پر ارزش كه عالوه بر 
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______________________________  
  .مى گنجوىخمزن األسرار، نظا -)1(

، وجوب احرتام احلرم وحكم 9باب  329/ 9: ؛ مستدرك الوسائل25، حديث 3، باب 178/ 11: حبار األنوار -)2(
  .44/ 1: ؛ تفسري القمى11018صيده، حديث 

  16: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

چگونگى و كيفيت و شرايط و  شود كه فرهنگ آدم و آيني اين پيامرب بزرگ، داراى مناز بوده، وىل اند، استفاده مى نقل كرده
عدد ركعات و اوقات آن چسان بوده، از ما پوشيده است و دانسنت آن هم براى ما چندان لزومى ندارد، مهم آن است  

  .آدم براى به جاى آوردن مناز داراى مسؤوليت بوده است: گويند كه معارف اسالمى به طور قاطع مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .كه آدم ابوالبشر از دنيا رفت، فرزندانش از جانب حق دستور گرفتند كه قبل از دفن آدم بر او مناز بگزارندبه هنگامى  

: قدم شو تا بر جنازه اين مرد مناز گزارده شود، فرشته پاسخ داد پيش! اى فرستاده حق: فرزندش هبة الّله به امني وحى گفت
اكنون در شأن ما نيست كه بر نيكوترين فرزند وى مقدم شومي، مشا بر ما خداوند، ما را به سجده بر پدرت امر كرد و هم 

ها در مهه اديان اهلى واجب  پيشى گري و پنج تكبري بر جنازه خبوان؛ پس از عمل هبة اللّه، مناز خواندن بر جنازه متام انسان
  .»1« شد

ترين  اهلى بوده و اين برنامه از مهم جزء واجبات ديىن و فرايض -حىت بر جنازه انسان -در هر صورت مسئله مناز
  .هاست هاى حضرت حق در ميان عبادات و برنامه برنامه

  حضرت ادريس عليه السالم و مناز

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  به وقت ورود به شهر كوفه از مسجد سهله ديدن كن و در آن جايگاه با عظمت،
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______________________________  
، باب الصالة على 163/ 1: ؛ من ال حيضره الفقيه59، باب الصالة على األموات، حديث 330/ 3: التهذيب -)1(

  .3، حديث 8، باب 260/ 11: ؛ حبار األنوار465املّيت، حديث 

  17: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .مناز بگزار و حل مشكالت ديىن و دنيوى خود را از خداى مهربان بطلب

  .كرد يس است، پيامربى كه در آجنا به پيشه خياطى مشغول بود و منازش را در آن جايگاه اقامه مىمسجد سهله خانه ادر 

ماند و در قيامت در جنب حضرت ادريس از مقام  جواب منى نياز بردارد، ىب كه در آجنا دست نياز به سوى ىب آرى، كسى
مقدس از رنج دنيا و شر دمشنان، در پناه حق قرار  بلندى برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و نيازمندى در آن حمل

  .»1«  خواهد گرفت

  .»2« داند ترين پيامربان خداست و مفسر بزرگ قرآن مرحوم طربسى او را جّد پدرى نوح مى ادريس از قدميى

  حضرت نوح عليه السالم و مناز

  :فرمايد امام حممد باقر عليه السالم مى

مهتا دانسنت حضرت حق كه خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده،  پيشگاه او و ىبپرستش خداوند بزرگ و اخالص به 
داد و پروردگار مهربان از نوح و مهه انبيا پيمان گرفت كه او را فرمان بربند و از شرك دورى  اصول آيني نوح را تشكيل مى

ى از منك   .»3« ر و رعايت حالل و حرام دعوت كردجويند و خداوند عزيز، حضرت نوح را به مناز و امر به معروف و 

______________________________  
؛ مستدرك 10، حديث 9، باب 280/ 11: ؛ حبار األنوار64، حديث 2، فصل 80: قصص االنبياء، راوندى -)1(

  .3899، حديث 39، باب 413/ 3: الوسائل

  .518/ 6: جممع البيان -)2(

، حديث 3، باب 331/ 11: ؛ حبار األنوار424السالم يوم القيامة، حديث  ، حديث نوح عليه282/ 8: الكاىف -)3(
53.  
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  18: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  حضرت ابراهيم عليه السالم و مناز

شود، به فرمان اهلى، هاجر و امساعيل را حركت داد  شكن ياد مى ابراهيم خليل كه از او به عنوان قهرمان توحيد و پيامرب بت
حق راه پيمود، تا به جايگاه كعبه رسيد؛ آن طفل شريخوار و مادرش را بنا به خواست خدا، در آن  و به داللت حضرت

  .اى از آب پياده كرد آب و علف با خمتصرى طعام و پيمانه سرزمني ىب

سپس از مهسر مهربان خود خداحافظى كرد و اراده باز گشت منود؛ در اين وقت، هاجر دامن ابراهيم را گرفت و عرضه 
آب و علف به كه  روى و به كجا خواهى رفت؟ ما را در اين دشت هولناك و زمني ىب روى و به كجا مى چرا مى: اشتد

  !گذارى؟ وامى

كه تو و اين طفل گرسنه را  اين: ابراهيم، زارى هاجر را نديده گرفت و با آرامشى كه خاص مردان خداست به هاجر گفت
  .گذارم، فرمان خداست در اين بيابان مى

هاجر چون اين آهنگ گرم و دلپذير را شنيد به جاى خويش بازگشت و در برابر حكم حكيمانه حق تسليم شد و پيش 
زا فرمان خداست، باك ندارم؛ زيرا او حافظ و نگهبان من و   اگر ماندن من با اين كودك در اين بيابان وحشت: خود گفت

  .كودك من است

  حاجت به عرض حاجت واظهار حال نيست
 

  آجنا كه جود اوست جمال سؤال نيست

  از پيشگاه عشق مثاىل رسيده است
 

  جستم زعقل چاره به جز امتثال نيست

اده دل داده   امي امي سر به كمندت 
 

  سر را جمال از تو و دل را مالل نيست

 سرتاسر جهان مهه دمشن اگر بود
 

  ما را به غري دوست، كسى در خيال نيست

  

  19: ، ص5 اسالمى، جعرفان 
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 اين يار پنج روزه غم آرد نشاط او
 

 «1»  دل با كسى سپار كه او را زوال نيست

  

فشرد، اما اميان به خداوند او را از آن  قلبش را سخت مى -كه تنها چراغ زندگى او بود  -ابراهيم بازگشت و فراق فرزند
  :راند، دست به سوى حق برداشت و فرمود مركب به جلو مىساخت و در حاىل كه  منطقه با كمال اطمينان دور مى

  :»2« ]َربَّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَّنا لُِيِقيُموا الصَّالةَ [

كه مناز را  براى اين! حمرتمت سكونت دادم؛ پروردگاراكشت و زرع نزد خانه  اى ىب من برخى از فرزندامن را در درّه! پروردگارا
  .بر پا دارند

  :و نيز حضرت ابراهيم به حضرت حق عرضه داشت

  .»3« ]َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَِّيت رَبَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاءِ [

  .دعامي را بپذير! و پروردگارا].  پادارندگان مناز قرار دهبر [مرا بر پادارنده مناز قرار ده، و نيز از فرزندامن ! پروردگارا

  حضرت امساعيل عليه السالم و مناز

  :فرمايد قرآن جميد در سوره مرمي مى

  *َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًال نَِبيا[

______________________________  
  .ط اصفهاىننشا -)1(

  .37): 14(ابراهيم  -)2(

  .40): 14(ابراهيم  -)3(

  20: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :»1« ]َو كاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا
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اش را  و مهواره خانواده.* پيامرب بوداى  امساعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به وعده و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 
  .داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود به مناز و زكات فرمان مى

  حضرت اسحاق و يعقوب عليهما السالم و مناز

  :فرمايد قرآن كرمي در سوره انبيا مى

ناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ِبَأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم َو َجَعلْ * َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكال َجَعْلنا صاحلِِنيَ [
  :»2« ] الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ 

پيشواياىن قرار و آنان را .* و اسحاق و يعقوب را به عنوان عطاىي افزون، به او خبشيدمي و مهه را افرادى شايسته قراردادمي
كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات را به آنان  هدايت مى] مردم را[دادمي كه به فرمان ما 

  .وحى كردمي، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

كه   -ارش به آيني اسالمتذكر اين نكته الزم است كه حضرت يعقوب بنابر آيات قرآن، فرزندانش را به هنگام مرگ سف
منود و در مجالت گذشته ديديد كه آيني ابراهيم مهراه با مناز بود، بنابراين آيني يوسف و متام پيامربان از  -آيني ابراهيم بود

   نسل او داراى مناز بود و هيچ كدام از انبيا و امت انبيا از اجراى اين حكم با عظمت

______________________________  
  .55 -54): 19(مرمي  -)1(

  .73 -72): 21(انبياء  -)2(

  21: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .اهلى استثنا نشده بودند

  .مناز، حقيقت جامعى است كه دين اهلى بدون آن ناقص و بندگى بندگان، منهاى اين اصل عاىل نامتام است

مناز، در حقيقت از اصل عامل دور واز  ىبشود و انسان  اى از رشد و كمال انسان در پرتو مناز تأمني مى قسمت عمده
  .رمحت حضرت دوست مهجور است
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مناز، راه مستقيم انسان به سوى او و عالمت عشق عبد به موال و مركب تندرو روح به سوى عامل ملكوت و حقيقىت 
  .اند است كه متام موجودات هسىت به وسيله آن به جانب حضرت حق در حركت

  ازحضرت شعيب عليه السالم و من

  :خوانيم در سوره مباركه هود چنني مى

ِميزاَن ِإينِّ َأراُكْم ِخبَْريٍ َو ِإينِّ َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً قاَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه َو ال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكياَل َو الْ   َو ِإىل[
َو يا قـَْوِم َأْوفُوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِباْلِقْسِط َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعثـَْوا ِيف * َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني َو ما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ * اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  أَ َصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك ما قالُوا يا ُشَعْيُب * بَِقيَُّت اللَِّه َخيـْ
  :»1« ]يـَْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن نـَْفَعَل ِيف أَْموالِنا ما َنشُؤا ِإنََّك َألَْنَت اْحلَِليُم الرَِّشيدُ 

خدا را بپرستيد، مشا را جز او هيچ معبودى ! اى قوم من: گفت.] فرستادمي[َمدين، برادرشان شعيب را ]  مردم[و به سوى 
بينم  مى]  نياز كننده از كم فروشى است ى كه ىب[يست و از پيمانه و ترازو مكاهيد، مهانا من مشا را در توانگرى و نعمت ن

   و اى قوم من، پيمانه.* و بر مشا از عذاب روزى فراگري بيمناكم

______________________________  
  .87 -84): 11(هود  -)1(

  22: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

از آنچه كه [تر  ارزش مشارتر و كم كم]  هنگام خريدن[كامل و متام بدهيد، و اجناس مردم را ]  و منصفانه[زو را عادالنه و ترا
ره [آنچه خدا .* به حساب نياوريد و در زمني تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيد]  هست در كسب و كارتان از سود و 

رت است اگر مؤمن باشيد، و من بر مشا نگهبان نيستم گذارد، باقى مى]  پس از پرداخت حق مردم : گفتند.* براى مشا 
كه در امواملان به هر كيفيىت   پرستيدند رها كنيم؟ يا از اين دهد كه آنچه را پدرامنان مى آيا منازت به تو فرمان مى! اى شعيب

  بردارمي؟ خواهيم تصرف كنيم دست كه مى

پرسىت وهزينه كردن  خواهى در برابر آزادى ما نسبت به بت پس چرا مى[اى  يافته راه بردبار و]  انساىن[به راسىت كه تو 
  !]!امواملان به هر كيفيىت كه خبواهيم بايسىت؟
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توانست در برابر كفر و شؤون آن  آرى، مناز شعيب، مناز بازدارنده از فحشا و منكرات بود و منازگزارى چون شعيب منى
هاست و بر مبناى  منازگزار واقعى برى از انواع منكرات و جهادگرى استوار در برابر آلودگى تفاوت باشد؛ به مهني خاطر ىب

ى از منكر شعيب را به مناز او نسبت مى   .دادند مهني حساب، مردم مدين امر به معروف و 

  حضرت موسى عليه السالم و مناز

  :خوانيم در كتاب اهلى، سوره طه مى

ِإنَِّين *  َو أَنَا اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلما يُوحى* ِإينِّ أَنَا َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً *  ُموسى فـََلمَّا أَتاها نُوِدَي يا[
  أَنَا اللَُّه ال إِلَه ِإالَّ أَنَا

  23: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َفاْعُبْدِين َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي

به يقني اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ !* اى موسى: س چون به آن آتش رسيد، ندا داده شدپ
! مهانا.* شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامربى[و من تو را .* زيرا تو در وادى مقدس طوى هسىت

  .و مناز را براى ياد من برپا دار من خدامي كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

داىن چرا از ميان بندگامن تو را براى شنيدن كالمم به حنو مستقيم انتخاب كردم؟ عرضه  مى: خداوند به موسى فرمود
در نفس خود به اين كه در عبادت و بندگى مهانندت را نيافتم كه نسبت به من  به خاطر اين: خطاب رسيد. نه: داشت

  .»2«  گذاشىت اى هسىت كه در پيشگاه من به وقت مناز صورت بر خاك مى تو بنده! اى موسى. اندازه با تواضع باشد

  :به قول فروغى

 گر زغالميش نشانت دهند
 

 سلطنت كون و مكانت دهند

  بنده او شو كه به يك التفات
 

 خواجگى هر دو جهانت دهند
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  نه سر به خط ساقى گلچهره
 

 تا زقضا خط امانت دهند

 باده مستانه بنوش آشكار
 

انت دهند  تا خرب از راه 

 تا نرسد جان تو بر لب كجا
 

 نوشى از آن كنج دهانت دهند

  

  حضرت لقمان عليه السالم و مناز

  :خوانيم در قرآن جميد سوره لقمان مى

  :»1« ]ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ َعلىيا بـَُينَّ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف [

به تو ] ها از مشكالت و سخىت[مناز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه ! پسركم
  .زمت بر آن از واجبات استها از امورى است كه مال رسد شكيباىي كن، كه اين مى

  حضرت داود عليه السالم و مناز

عالمه جملسى رمحه اهللا، در توضيح آيات مربوط به حضرت داود رواياتى درباره فضايل و حماسن و كثرت عبادت آن مرد 
  .»2«  دهم كند كه به خاطر رعايت اختصار، خوانندگان عزيز را به آن خبش از كتاب ارجاع مى اهلى نقل مى

  حضرت سليمان عليه السالم و مناز

  .»3«  مناز در رأس متام عبادات سليمان بوده و آن رادمرد بزرگ اهلى، در ميان مردم به كثرت مناز شهرت داشت

كه مناز رابطه عاشقانه و عارفانه بني بندگان و خداست و كسى   چگونه انبيا بزرگ اهلى داراى كثرت مناز نباشند، در حاىل
   مناز است، مشرف به برترينكه موفق به 

______________________________  
  .17): 31(لقمان  -)1(

  .8، باب 98/ 14: حبار األنوار -)2(
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  .8، باب 104 -98/ 14: حبار األنوار -)3(

  25: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .شرف شده و حمبوب حضرت احديت است

  حضرت زكريا عليه السالم و مناز

  :خوانيم آل عمران مىدر قرآن كرمي سوره 

يُع الدُّعاءِ [ فَناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َو ُهَو قاِئٌم ُيَصلِّي ِيف * ُهناِلَك َدعا زََكرِيَّا رَبَُّه قاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
قاً ِبَكِلمَ   اْلِمْحراِب َأنَّ اللََّه يـَُبشُِّرَك بَِيْحىي   :»1« ] ٍة ِمَن اللَِّه َو َسيِّداً َو َحُصوراً َو نَِبيا ِمَن الصَّاحلِِنيَ ُمَصدِّ

مرا از سوى خود فرزندى ! پروردگارا: پروردگار خود را خواند، گفت]  با ديدن كرامت و عظمت مرمي[در آجنا بود كه زكريا 
اىل كه در حمراب عبادت به مناز ايستاده بود، ندا پس فرشتگان، او را در ح.* پاك و پاكيزه عطا كن، يقيناً تو شنواى دعاىي

است و سرور و ]  يعىن مسيح[اى از سوى خدا  دهد، كه تصديق كننده كلمه خدا تو را به حيىي بشارت مى: دادند كه
  .نگاهدار خود از ُمشتهيات نفساىن، و پيامربى از شايستگان است] از روى زهد و حيا[پيشوا، و 

  م و منازحضرت عيسى عليه السال

  :خوانيم در كتاب اهلى سوره مرمي چنني مى

َو بـَرا * َو َجَعَلِين ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنُت َو أَْوصاِين ِبالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيا* قاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتاِينَ اْلِكتاَب َو َجَعَلِين نَِبيا[
  :»2« ]َو السَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َو يـَْوَم َأُموُت َو يـَْوَم أُبـَْعُث َحيا* َجبَّاراً َشِقياِبواِلَدِيت َو َملْ َجيَْعْلِين 

______________________________  
  .39 -38): 3(آل عمران  -)1(

  .33 -30): 19(مرمي  -)2(

  26: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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و هر جا كه .* نده خدامي، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامرب قرار داده استترديد من ب ىب: گفت]  از ميان گهواره[نوزاد 
و مرا نسبت به مادرم .* ام به مناز و زكات سفارش كرده است باشم بسيار بابركت و سودمندم قرار داده، و مرا تا زنده

ر من روزى كه زاده شدم، و روزى كه و سالم ب.* خبتم قرار نداده است گردانيده و گردنكش و تريه] رفتار و خوش[نيكوكار 
  .شوم مريم، و روزى كه زنده برانگيخته مى مى

  حضرت يونس عليه السالم و مناز

  :فرمايد قرآن كرمي در سوره صافات مى

  :»1« ] يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإىل* فـََلْو ال أَنَّهُ كاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ [

ترديد تا روزى كه مردم برانگيخته  ىب* كنندگان نبود، اگر او از تسبيح]  تسبيح خدا مشغول شد كه و در شكم ماهى به[
  .ماند شوند در شكم ماهى مى مى

  :نويسد مرحوم طربسى از قول قتاده مى

  .»2« منظور از تسبيح و ستايش يونس مناز او بوده و مهني حقيقت با عظمت، علت جناتش از شكم ماهى شد

رسيم كه متام پيامربان اهلى در ميان امم و ملل مبعوث به مناز بودند و خداوند مهربان  ذكر شده به اين نتيجه مىاز آيات 
اى را جداى از اين تكليف نگذاشته؛ زيرا مناز در رشد و كمال روحى انسان نقش  از باب عشق به بندگان، هيچ جامعه

  تكليف با ارزش اهلى، انسان مورد مهمى را برعهده دارد و بدون اتصال و پيوند به اين

______________________________  
  .144 - 143): 37(صافات  -)1(

  .591/ 8: ؛ جممع البيان26، باب 403/ 14: حبار األنوار -)2(

  27: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .عنايت و رضاى حق قرار خنواهد گرفت

  .قوا و خلوص به آن اسرار رسيدتوان با قدرت ت جهاىن از اسرار اهلى است كه مى مناز،
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  .دنياى با عظمىت است كه ديدگاه آن تا اعماق جنات اهلى و رضوان اكرب است مناز،

  .شرف و فضيلت انسان و مايه حركت او به سوى حضرت جانان است مناز،

  .ترين علل جنات عبد در قيامت است مناز، يكى از مهم. كند درهاى رمحت و بركت اهلى را به روى عباد باز مى مناز،

هاى مادى و معنوى كه به مشا  خدا را از طريق قرآن جميد بشناسيد، امسا و صفات حضرت او را درك كنيد و در نعمت
بت به حضرت حق برآييد؛ چون آتش عشق از باطن قلب مشا عنايت فرموده انديشه كنيد و از اين راه به كسب عشق و حم

آشكار خواهيد  -»1«  كه به فرموده حضرت رضا عليه السالم اداى شكر منعم است  -زبانه كشيد، اين عشق را در مناز
ترين عمل  ديد و در اين صورت مناز مشا در پيشگاه معبود منازى عاملانه و عارفانه و عاشقانه خواهد شد و اين مناز پرارزش

  .در بارگاه حضرت اوست

  :به قول عارف بسطام، مرحوم فروغى

 خوش آن كه نگاهش به سراپاى تو باشد
 

 آيينه صفت حمو متاشاى تو باشد

  صاحب نظر آنست كه در صورت و معىن
 

 چشم از مهه بر بندد و بيناى تو باشد

______________________________  
  .182، باب 260/ 1: علل الشرائع -)1(

  

  28: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 اين سحر كه چشم مهه را بسته به يك بار
 

 سحريست كه در نرگس شهالى تو باشد

 آن نافه كه بويش مهه را خون به جگر كرد
 

 در چني سر زلف چليپاى تو باشد
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 تاب تو آرام نگريد چون طره ىب
 

 هر دل كه سراسيمه سيماى تو باشد

  

   در آيينه قرآنمناز 

ها و عالئمى كه  كنند، نشانه هاىي معرىف مى ها و عالئم و ويژگى قرآن جميد و كتب گرانقدر رواىي، مؤمن را مهراه با نشانه
  .دهنده طهارت جان و قداست نفس و حقيقت وجود مردم مؤمن است نشان

شود، مناز با   كه از آيات و روايات استفاده مىها، جايگاه خمصوصى دارد، به اين معىن در ميان اين عالئم و نشانه مناز،
  .هاى عملى مردم مؤمن است اش در رأس متام فعاليت متام شرايط ظاهرى و باطىن

  :»1« ] ِفُقونَ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َو يُِقيُموَن الصَّالَة َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُنْ * ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ [

آنان كه .* هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاراْن هدايت است]  با عظمت[اين كتاِب ]  وحى بودن و حّقانّيت[در 
  .كنند امي، انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده به غيب اميان دارند و مناز را بر پا مى

  :خوانيم مى» توى از قرآنپر «در تفسري » و يقيمون الصالة«در توضيح آيه 

______________________________  
  .3 -2): 2(بقره  -)1(

  29: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اى كه در به پا داشنت بدن  گريند و هر كدام وظيفه قيام بدن، حالىت است كه اعضا هر يك در وضع طبيعى خود قرار مى«
  :منايد مىدهند و اندام چنان كه هست  دارند، اجنام مى

اند و اعصاب ادراك و حتريك به  هاى پا ايستاده مراكز ادراك و سر، باالى بدن و بدن تكيه بر فقرات پشت و مهه بر ستون
گردد، اراده بر اعصاب  دهند؛ چشم و گوش و دست و پا به آساىن به هر سو متوجه مى گريند و خرب مى آساىن فرمان مى

  .هاى بدن غلبه و فرماندهى كامل دارد ها و ستونو اعصاب بر عضالت و عضالت بر بند
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قيام بدن مرتبط به قيام فكر و تصوير است، تا مطلوىب درست تصوير نشود، براى اجنام و رسيدن به آن شخص اراده 
  .گردد منايد و بدن بر خالف ميل طبيعى راست و مستقيم منى منى

كه توجه به حواس و شهوات مخيده يا   -مهت را برانگيزد و ذهن را آمادگى براى مناز آن گاه است كه امر و اراده پروردگار
  .منايد گريد و مانند اعضاى بدن قيام مى به پا دارد؛ در اين وقت قواى نفساىن به وضع طبيعى قرار مى -اش داشته خفته

معده و امعا كه ديگ در سازمان دروىن جسم انسان، مركز تفكر و ادراك باال و حمل بروز عواطف كه قلب است پايني، 
  .تر و دستگاه تناسلى كه انگيزنده شهوت جنسى است در زير قرار گرفته است شهوت غذا است پايني

  .در سازمان دروىن نفس كه از اين قوا تركيب يافته بايد چنني باشد

   معناى اقامه

سان برپاداشنت ظاهر و باطن كمال آن در ان  -كه معناى لغويش بپاخاسنت، راست داشنت و تكميل منودن است  -اقامه
  .بدن و قواى نفساىن است

  30: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

به سوى » شيطاىن«انگيز و نظام طبقاتى  تكميل اين قيام در صورت اجتماع آن گاه است كه افراد از هواهاى اختالف
  .قتدا منايندا - كه تقدم طبيعى دارد  -يگانگى برگردند و در يك صف قرار گريند و به امام عادل عامل

چون حتقق و كمال صالة به اقامه است، قرآن در هر جا كه مناز كامل را دستور داده، يا توصيف منوده است، آن را مقارن 
را » مصلني«را وعده داده و » ويل«آورده و براى منازگزاراىن كه از حقيقت مناز غافلند » اقام، اقم، يقيمون و مقيم«الفاظ 

  .»1« ] ِلْلُمَصلِّنيَ  فـََوْيلٌ [ :تنها آورده

  :ثبات مستثىن كرده، دوام صالة را متمم آن آورده در سوره معارج كه مصلني را از ديگر مردم ىب

ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً [  ] َصالِِْم داِئُمونَ   ىالَِّذيَن ُهْم َعل* ِإالَّ اْلُمَصلِّنيَ * َو ِإذا َمسَُّه اْخلَيْـُر َمُنوعاً * ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً * ِإنَّ اْإلِ
»2«:  

به او رسد، بسيار خبيل و بازدارنده ]  و مال و رفاهى[و هنگامى كه خري و خوشى * تاب است، چون آسيىب به او رسد، ىب
  .آنان كه مهواره بر منازشان مداوم و پايدارند* مگر منازگزاران،* است،
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تر مناز را بپا دارند؛ چون اقامه مناز،  رساند تا هر چه بيش كوشش پيوسته را مى» يقيمون«فعل مضارع  »3«  در سوره بقره
اقامه و مستقيم شدن انسان است، بايد متدرجاً و پيوسته باشد تا در متام عمر يك مناز كامل و مستقيم كه شايسته مقام 

اىي درست و كامل اجنام يافت و حقيقت انسانيت مستقيم گرديد، مأموريتش  انسان است اجنام شود؛ چون اين وظيفه 
   در اين جهان متام شده، رخت

______________________________  
  .4): 107(ماعون  -)1(

  .23 - 19): 70(معارج  -)2(

  .3): 2(بقره  -)3(

  31: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»و شايسته اجنام دهد گويا براى مهني به اين عامل آمده كه يك عمل كامل«بندد،  برمى

آرى، مناز را با شرايطى كه دارد به جاى آريد تا مستقيم شويد؛ به مناز متوسل گرديد تا مشا را به اوج شخصيت رسانده و 
  .فحشا و منكرات را از آيينه حيات مشا پاك كند

  .يق را ببينيدمناز خبوانيد تا از شيطان رها شده و از شيطنت جنات يابيد و در نور آن، حقيقت و حقا

مناز خبوانيد تا دل از تعّلقات مادى برهد و جان به برق عشق جانان منور گردد و پيوند مشا از آنچه غري خداست، جدا 
  .شود

  .گرى برهيد و به دنياى با عظمت معىن راه پيدا كنيد مناز خبوانيد، تا از مادى

َني ْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيِّ لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلمَ [
قاِب َو أَقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الرِّ   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َو آَتى اْلماَل َعلى

 ] َن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ َو اْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُولِئَك الَِّذي
»1«.  
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واقعى و كامل، كه شايسته است در مهه امور [شرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى م
كساىن است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آمساىن و ]  مشا مالك و ميزان قرار گريد، منش و رفتار و حركات

   كه دوست اند، و مال و ثروتشان را با آن پيامربان اميان آورده

______________________________  
  .177): 2(بقره  -)1(

  32: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

با مهه [دهند، و مناز را  بردگان مى]  در راه آزادى[دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائالن و 
يدسىت پردازند، و چون پيمان بندند وفاداران به پيمان خويشن دارند، و زكات مى برپاى مى]  شرايطش د، و در تنگدسىت و 

راست گفتند، و اينانند كه ]  دارى و پريوى از حق در دين[و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه 
  .پرهيزكارند

شود، آنچه موجب فالح و رستگارى است،  كس اهل خري و سعادت منى آرى، با ادعاى تنهاى از اميان و عمل، هيچ
  .خالص استباطن پاك و عمل 

  .مشكالت امروز انسان و فرداى او جز در پرتو اعتقاد صحيح و عمل شايسته قابل حل نيست

اى از گوشت و استخوان متحرك است كه  متام ارزش آدمى به اميان و عمل اوست؛ انسان جداى از اميان و عمل، قطعه
  .جز رمحت و مزامحت براى ديگران حاصلى ندارد

  انسان، موجود برتر

  :آثار اهلى و معارف اسالمى آمده كهدر 

آور هسىت است، وىل بايد بدانيد كه اين  انسان از مجله موجودات برتر اين صحنه با عظمت حيات و صفحه شگفت
برترى و فضيلت به صورت مايه و قوه و استمداد در وجود هر انساىن است؛ كه بايد انسان اين قوه را به فعليت برساند و 

اندن اين قوه جاهل است، خداوند بزرگ انبيا و امامان عليهم السالم و كتب آمساىن را براى هدايت او چون در فعليت رس
  .فرستاده است
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  .هاى جامع اهلى براى به فعليت آوردن مايه ارزش است آيه مورد حبث يكى از نقشه

  33: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ترين نسخه از ميان  اند، اين آيه كامل ا صرف قرآن جميد كردهبه عقيده بيداران و آگاهان و آنان كه عمر عزيز خويش ر 
  .دستورهاى قرآن براى حركت انسان به سوى خري و سعادت و رشد و كمال است

كساىن كه علماً و عمًال از قرآن و دستورهاى حضرت حق دورند، باالجبار به متام شهوات و غرايز و اميال ميدان داده و 
اند، اينان برعكس متام حقايق در حركتند و از متام جوانب  راگاه شكم و متتع شهوت كردهصحنه حيات را تبديل به چ

  !!بارد وجودشان فساد و شر مى

اينان عقل و فطرت و وجدان و انصاف را در آتش شهوات سوزانده و از خويشنت، جز مشىت استخوان و گوشت و رگ 
تر و  رزش و خوى و خلق آنان از خوى و خلق حيوانات پستا اند؛ حركت آنان حركىت ىب و پى متحرك باقى نگذاشته

  .تر است رذل

هاى درمان خبش اهلى سر و كار دارند، مردمى وزين، آبرومند، با تربيت، با شخصيت  وىل مردمى كه علماً و عمًال با نسخه
  .و مؤّدب هستند

هاى  متام جوانب مهاهنگ با خواسته هاى آنان در ايشان در متام شؤون حيات بر بال مالئكه در حركتند و خواسته
  .خداست

  .كند خداوند مهربان در ملكوت هسىت و نزد مالئكه به وجود چنني بندگاىن مباهات مى

  .ها هستند ها و نيكوكارى اينان جممع فضايل و منبع بركات و ميدان خريات و سرچشمه نيكى

اغ پر فروغ خانه يتيمان و دستگري مستمندان و آبروى كننده نياز نيازمندان و چر  اينان حّالل مشكالت مردم و تأمني
  .صاحبان آبرويند

  اينان از بركت اميان به خدا و روز جزا و مالئكه و كتب اهلى و انبيا و انفاق مال در

  34: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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زشى هستند كه جز خدا راه خدا به حمتاجان و برپا داشنت مناز و اداى زكات و آراسته بودن به اخالق حسنه، داراى ار 
  .احدى بر آن ارزش آگاهى ندارد

شت برين از اينان و جهنم آتشني از آنان است   .فرداى قيامت و حىت در عامل برزخ 

  :فرمايد پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايت مهمى درباره اين دو طايفه مى

حابُُه َحىتَّ لََيْسَمَع َخْفق ِنعاهلِِْم اتاُه َمَلكاِن ُحياِسبانِِه، َفاْن كاَن ُمؤِمنا اَرياُه َمكانَُه ِمَن اْجلَنَِّة اذا ُوِضَع اْلَعْبُد ىف قـَْربِِه َواْنَصَرَف اصْ 
  :»1«  َواْن كان كاِفراً َضَرباُه ِمبِْطَرَقٍة ِمْن َحديٍد بـَْنيَ اُذنـَْيِه فـََيصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعها َمْن يَليِه اّال الثـََّقَلْنيِ 

شنود؛  زماىن كه عبد را در قربش بگذارند و كسانش او را رها كرده و برگردند، ميت صداى كفش آنان را در بازگشتشان مى
شت  در اين وقت دو ملك حق براى رسيدگى به حساب او سر مى رسند، اگر او بنده مؤمن خدا باشد، مكانش را در 

هاى اهلى ناسپاسى كرده و راه كفر پيش گرفته با پتكى از  به نعمت اى باشد كه نسبت دهند و اگر بنده به او نشان مى
  !!شنوند زاى آن را مى آور و دهشت زنند كه هر چه جز جن و انس است، صداى وحشت آهن جهنم بني دو گوشش مى

درون و با توجه به مسائل عاىل اهلى واجب است انسان خود را بشناسد و به موقعيت و موقف و وظيفه هر يك از قواى 
هاى اهلى بكار گريد تا درخت وجودش هم چون شجره طيبه براى ابد، مثمر  برون آشنا شده و هر يك را بر اساس خواسته

  .مثر گردد

______________________________  
  .66/ 1: دين و متدن -)1(

  35: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   مراتب ملك و ملكوت

  :گويند عرفا مى

آدم است و روح است كه حوا است و طبيعت است كه ابليس است و شهوت است كه طاوس بدان كه، عقل است كه 
  .و غضب است كه مار است
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و اجتماع و تركيب آن مجله، آمدن است به دنيا و افرتاق آن مجله رفنت است از دنيا، يعىن اجتماع اين مجله آمدن است از 
ب، افرتاق اين مجله رفنت است از عامل شهادت به عامل غيب و عامل غيب به عامل شهادت و از عامل عقل به عامل حس غي

  .از عامل حس به عامل عقل

  .در ملكوت، َمَلك و شيطان هست؛ در ملكوت عقل و َمَلك است و در طبيعت شيطان! اى درويش

چون عقل و طبيعت هر دو مصور شدند، از هر دو صورت آدم در ملك ظاهر شد، پس آدم مركب آمد از ملك و 
رت از مالئكه است، اگر چه صورت شي طان، يعىن از عقل و طبيعت؛ پس در هر كه عقل غالب آمد، ملكى است بلكه 

  ...انسان دارد و در هر كه طبيعت غالب آمد، شيطاىن است يا حيوان، بلكه از حيوان بدتر

به صورت كلمه است و كالم الّله به مثابه اين بود مراتب ملك و ملكوت و اين بود بيان كتاب الّله و كالم الّله، كتاب الّله 
پس جمموع هر دو يك كلمه است، اسامى بسيار دارد؛ زيرا كه مجله اسامى . معىن كلمه و متامى كلمه به صورت معىن باشد

گويند و آن اسم رب است؛ پس اگر اين كلمه  وى است، اما اسم او يكى است كه آن را اسم اعظم و اسم اعلى مى
ه درخت تشبيه كىن، ميوه اين درخت موجودات، آدمى دانا است و آدمى دانا را هم كلمه گويند؛ زيرا كه هر موجودات را ب

  .چه درخت دارد، ميوه درخت هم دارد، پس آدمى دانا ميوه درخت موجودات باشد

  36: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ودات هم، آدمى دانا است، پس آدمى دانا دل كىن، دل اين انسان موج و اگر اين كلمه موجودات را به انسان تشبيه مى
  .موجودات باشد

اند كه انسان كامل هم كتاب الّله هم كالم الّله است؛ زيرا كه انسان كامل جمموع هر دو عامل است و بعضى   بعضى گفته
  .اند كه انسان كامل كتاب الّله است و سخن انسان كامل، كالم الّله است گفته

ها و آراسته شدن به  براى رسيدن به نقطه با عظمت كمال، آيا راهى به جز پاكى از آلودگىمشا خود انصاف دهيد كه 
  حسنات وجود دارد؟

  :اى به قول پري روشن ضمري، مرحوم اهلى قمشه

  زدو بيىن چو بگذشىت به چشم دل خدا بيىن
 

  در آن وجه الّله باقى فنا عني بقا بيىن
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  زنبرون آى از حجاب تن قدم در كشور جان 
 

  كه هر جا بنگرى سرى زاسرار خدا بيىن

 ز اوهام طبيعت دور شو تا دل صفا يابد
 

  صفاى دل طلب تا حسن يار دلربا بيىن

  

ا َوِليُُّكُم اللَُّه َو َرُسوُلُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم ر [   .»1« ] اِكُعونَ ِإمنَّ

دارند و  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب مانند على بن اىب[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن 
يدستان[در حاىل كه در ركوعند    .دهند زكات مى]  به 

  به نظر مفسرين عامه و خاصه، اين آيه در شأن امريمؤمنان، قلب عارفان،

______________________________  
  .55): 5(مائده  -)1(

  37: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

هاى آن حضرت مشرده  حضرت على بن ابيطالب عليه السالم نازل شده است، خداوند بزرگ به پا داشنت مناز را از ويژگى
  :خوانيم ؛ در منت آيه شريفه مى»1«  و آن را به عنوان عالمت و نشانه آن حمور اميان قرار داده است

  !كنند مهه كاره مشا تنها خدا و رسول و آن گرويدگاىن هستند كه مناز را بپا داشته و در حال ركوع اداى زكات مىمهانا 

  متّسك به كتاب و اقامه مناز

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم إِ  ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ميَاناً َوَعلىِإمنَّ َرِضَى الّلُه َعنـُْهْم * َرِِّ
  .»2« ] َوَرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َخِشَى رَبَُّه الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

امى كه آيات او بر آنان خوانده شود شود، وهنگ هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل
امي،  دارند و ازآنچه به آنان روزى داده هم آنان كه مناز را برپا مى.* كنند افزايد، و بر پروردگارشان توكل مى بر اميانشان مى

  .كنند انفاق مى
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  .»3« ] ْلُمْصِلِحنيَ َو الَِّذيَن ُميَسُِّكوَن بِاْلِكتاِب َو أَقاُموا الصَّالَة ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر ا[

  ]و عمًال به آياتش پاى بندند[زنند  چنگ مى]  آمساىن[و آنان كه به كتاب 

______________________________  
: ؛ التفسري الكبري682/ 1: ؛ تفسري الكشاف139، حديث 328/ 1: ، تفسري العياشى170/ 1: تفسري القمى -)1(

  .263/ 3: ؛ جممع البيان31/ 12

  .3 -2): 8(ل انفا -)2(

  .170): 7(اعراف  -)3(

  38: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كنيم يقيناً ما پاداش اصالح گران را ضايع منى] داراى پاداشند[اند  و مناز را بر پا داشته

  .متّسك به كتاب و اقامه مناز: دار و يك نتيجه مورد حبث است در اين آيه دو موضوع ريشه

به خاطر اتصال به آن دو موضوع، متّسك به كتاب خدا كه نقشه جامع اهلى براى هدايت واّما نتيجه مصلح شدن انسان 
قرآىن كه درمان دردها، عالج امراض، حالل مشكالت، رافع نيازها و راهرب انسان . انسان به سوى هر خري و كماىل است

  .به سوى خداست

  :شود مگر با رعايت سه برنامه و اين الصاق و اتصال، حاصل منى

   قرائت قرآن - 1

   فهم قرآن - 2

   عمل به قرآن - 3

چون كسى به قرائت و خواندن قرآن جميد برخيزد و براى فهم اين كتاب جماهده كند و در عمل به آيات آن بكوشد و بر 
  .اين راه ثابت قدم باشد، مصداق واقعى متمّسك به كتاب است
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توضيح بسيار مفصل و قابل توجهى  -رت اهلىبه خواست حض -»مصباح الشريعة«در شرح حديث چهاردهم كتاب 
  .دراين باب خواهد آمد

آرى، از خصوصيات مهم مؤمن، متّسك به كتاب و اقامه مناز است، چون عبد در مسري قرآن و مناز قرار گرفت، مصلح 
برخواهد  خواهد شد، به اين معىن كه در مرتبه اول در اصالح خويش و سپس اصالح زن و فرزند، آن گاه اصالح جامعه

  آمد

  39: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .ضايع خنواهد شد -گرى او از قرآن و مناز سرچشمه گرفته كه اصالح  -و اجر چنني مصلحى

اين چنني انسان، در پيشگاه خداوند مهربان از اعتبار و قيمت خاصى برخوردار است و انساىن است كه به توفيق 
  .حضرت دوست، خري دنيا و آخرتش تأمني است

  .متّسك به كتاب، نتيجه عشق به قرآن و عشق به قرآن نتيجه معرفت انسان به كتاب خداست

روز، انساىن است كه در اين  معرفت، مولد مهت و عشق است و عشق و مهت، مولد حركت و عمل است؛ پريوز و 
  .عشق استوار و ثابت قدم است

  هر دل كه در او بالى عشق است
 

  آن جايگه خداى عشق است

 هر ناله كه بر دىل نشيند
 

  از ناى روان فزاى عشق است

  تر زصفاى صبحگاهى خوش
 

  شامى كه در او صفاى عشق است

  تا هست جهان و ملك هسىت
 

  در گوش فلك صداى عشق است

  باقى است مهيشه عشق و عاشق
 

  زيرا كه بقا بقاى عشق است

  تا بوده و هست ملك هسىت
 

  استدر زير پر مهاى عشق 
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مْ [  ] َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ
»1«.  

را به پا داشتند، و زكات پرداختند، براى آنان نزد  مسلماً كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، و مناز
  .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى

   َفِإْن تابُوا َو أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َفِإْخواُنُكْم ِيف الدِّيِن َو نـَُفصِّلُ [

______________________________  
  .277): 2(بقره  -)1(

  40: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

توبه كنند و مناز را بر پا دارند و زكات بپردازند، برادران ديىن مشايند و ]  از پيمان شكىن، قطع رحم، كفر و شرك[پس اگر 
  .كنيم هاى گوناگون بيان مى به صورتدانند،  مى] واقعيات را[ما آيات خود را براى گروهى كه 

ا يـَْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر َو أَقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو َملْ خيَْ [ أُولِئَك َأْن َيُكونُوا   َش ِإالَّ اللََّه فـََعسىِإمنَّ
  .»2« ] ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

دا فقط در صالحيت كساىن است كه به خدا و روز قيامت اميان آورده و مناز را بر پا داشته و زكات آباد كردن مساجد خ
  .اند؛ پس اميد است كه اينان از راه يافتگان باشند پرداخته و جز از خدا نرتسيده

م مؤمن معرىف  آياتى كه ذكر شد، منونه هاىي از آيات كتاب خداست كه مناز را به عنوان يكى از خصوصيات بارز مرد
ها و مشاره آيات بدين قرار  است؛ قسمت ديگرى از آيات كتاب خدا كه مهني هدف را دنبال كرده، برابر با نام سوره كرده
  :است

؛ فاطر، 4؛ لقمان، 3؛ منل، 37؛ نور، 2؛ مؤمنون، 41 -35؛ حج، 31؛ ابراهيم، 42؛ رعد، 71؛ توبه، 92انعام، 
هاى خمتلف قرآن، مناز  ؛ روى هم رفته در حدود بيست و پنج آيه در سوره23رج، ؛ معا5؛ بينه، 38؛ شورى، 19 -18

هاى شايسته قرار داده و بر مبناى اين آيات، اگر مرد و زىن از حوزه با عظمت مناز  هاى مردم با اميان و انسان را از نشانه
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هلى و انساىن دورند و اينان مهان مردمى هستند  ره باشند، بايد گفت كه از مدار اميان واقعى خارج و از مراتب عاىل ا ىب
كه خداوند در قرآن جميد به خاطر عدم اميان و ضعف عمل از آنان حتت عناوين انعام، شردواب، فاسق و اصحاب نار 

  !!ياد كرده است

______________________________  
  .11): 9(توبه  -)1(

  .18): 9(توبه  -)2(

  41: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   از در آيينه رواياتمن

بينيم كه انبياى اهلى و امامان معصوم  كنيم، مى پس از قرآن جميد، وقىت به مسئله مناز در احاديث اسالمى مراجعه مى
  .عليهم السالم بيش از مهه احكام به مسئله مناز پافشارى دارند

  .جامع بسيارى از عبادات و حقايق است و منازگزار، در حقيقت، در اتصال با عنايات و الطاف حضرت حق است مناز،

  :در كلمات ارباب معرفت و صاحبان دل و سالكان راه و عارفان عاشق و بيداران وارسته آمده

ت و انسان چون مناز را با متام هاى معنوى و ملكوتى با آن اس پوششى براى انسان است كه متام زيورها و زينت مناز،
  .كند شرايطش به جاى آورد، در آيينه غيب عامل، به زيباترين چهره ممكن در شخصيت و آدميت جتلى مى

  :در سخنان كامالن صادق و شناگران درياى عشق و آوارگان كوى حمبوب آمده

الّله است، سّر اميان كلمه شهادت اميان خرقه ستارى است، اصل اميان عنايت حق است، حقيقت اميان ترك ماسوى 
است، جان اميان قرآن است، تاج اميان طاعت است، ختم اميان علم است، برگ اميان تقواست، پوست اميان شرم است، 
بيخ اميان خوف است، تنه اميان توبه است، ميوه اميان معرفت و صدق است، كمال اميان تسليم است، مسكن اميان قول 

ه حيات است، جان خرقه ثناست، فريضه خرقه صحت است، غسل خرقه ترك و جتريد است، اين مؤمن است، پاكى خرق
  .مهه در مناز قابل حتقق است، در حقيقت مناز آيينه متام اين حقايق و ميداىن براى اين وقايع عاىل اهليه است
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  كند نوش كسى اين جام معىن مى
 

  كه كردست او سر خود را فراموش

 اسرار كم گردبه گرد پرده 
 

 كه نـَبـَْود مرد اين اسرار هر مرد

  

  42: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  اگر خواهى كه اين در بازياىب
 

  به عجز اقرار كن تا بازياىب

  خداوندا اميدم را روا كن
 

  دمل را از كرم حاجت روا كن

  منور دار جامن را به نورى
 

  دمل را زنده گردان از حضورى

  جناتى ده به توفيق مرا از من
 

  ز نور خود براتى ده به حتقيق

  

  دمل را حمرم اسرار گردان
 

 «1»  ز خواب غفلتم بيدار گردان

  

   مسئله مناز و كودكان

  :امهّيت مناز در اسالم به حدى است كه در روايات و احاديث آمده

اهلى آشنا كنيد و آنان را با تشويق و ترغيب، در اتصال با فرزندان خود را چند سال قبل از تكليف با اين فريضه پر ارزش 
  .اين درياى خروشان رمحت حق قرار دهيد

  َعْن ُمَعاِويَِة ْبِن َوَهٍب قاَل َسَأْلُت أبا َعْبِدالّلِه عليه السالم ىف َكْم يـُْؤَخُذ الصَِّىبُّ بِالصَّالِة؟
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  :»2«  فـََقاَل ِفيَما بـَْنيَ َسْبِع ِسنَني َوِستِّ ِسننيَ 

از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم كه كودك را بايد چه وقت در ارتباط با مناز قرار داد؟ : گويد معاوية بن وهب مى
  !!بني شش تا هفت سالگى: حضرت فرمودند

اذا راَهَق اْحلُُلَم : لصَّْوُم َوالصَّالُة؟ قالَ جيَُِب علْيِه ا  َساْلُتُه َعِن اْلُغالِم َمىت: عليه السالم قالَ   َعْن َعِلّى ْبِن َجْعَفٍر، َعْن اخيِه ُموسى
  :»3«  َوَعِرَف الصَّالَة َوالصَّْومَ 

______________________________  
  .اسرار نامه، عطار نيشابورى -)1(

، حديث 3، باب 18/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، باب الصبيان مىت يؤمرون بالصالة، حديث 381/ 2: التهذيب -)2(
4397.  

، حديث 3، باب 19/ 4: ؛ وسائل الشيعة1، باب الصبيان مىت يؤمرون بالصالة، حديث 408/ 1: االستبصار -)3(
  .3، حديث 4، باب 131/ 85: ؛ حبار األنوار4399

  43: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

بچه واجب چه زماىن مناز و روزه به پسر : على بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر عليه السالم پرسيد
  .چون به مرز تكليف برسد و مناز و روزه را بشناسد: شود؟ حضرت فرمود مى

انَّا نَْاُمُر ِصْبيانَنا ِبالصَّالِة اذا كانُوا َبىن َمخَْس ِسنَني، َفُمُروا ِصْبياَنُكْم ِبالصَّالِة اذا  : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم، َعْن ابيِه قالَ 
  :»1«  ننيَ كانُوا َبىن َسْبَع سِ 

  :كند كه آن حضرت فرمود امام صادق عليه السالم از پدرش حضرت باقر عليه السالم نقل مى

كنيم، پس مشا در سنني هفت سالگى، آنان را نسبت به مناز مترين  ما فرزندان خود را در پنج سالگى امر به مناز مى
  .بدهيد

  :به روايت زير دقت كنيد كه روايت بسيار مهمى است
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ْنيِ َساْلُت الرِّضا عليه السالم اْو ُسِئَل َوانَا اْمسَُع َعِن الرَُّجِل َجيْبـُُر َوَلَدُه َوُهَو الُيَصّلِى اْليَـْوَم َواْليَـْومَ : احلََْسِن ْبِن قاُروَن انَُّه قالَ َعِن 
  :قـُْلُت ُيصيُبُه اْلَوَجُع قالَ : تـُْرُك الصَّالَة قالَ ُسْبحاَن اللِّه يَـ : وََكْم أََتى َعَلى اْلُغالِم؟ فـَُقْلُت َمثاِىنَ ِسنَني َفقالَ : َفقالَ 

  :»2« َحنِْو ما يـَْقِدرُ   ُيَصّلى َعلى

دادم كه مردى  من از حضرت رضا عليه السالم پرسيدم، يا يك نفر پرسيد و من گوش مى: گويد حسن بن قارون مى
  :بر آن پسر بچه چند سال گذشته؟ گفتم: فرمود خواند، حضرت دارد وىل يك يا دو روز مناز منى فرزندش را به مناز وامى

   هشت سال و ترك مناز؟ عرضه: حضرت تعجب كرد و فرمود. هشت سال

______________________________  
  .4401، حديث 3، باب 19/ 4: ؛ وسائل الشيعة1، باب صالة الصبيان، حديث 409/ 3: الكاىف -)1(

، باب 20/ 4: ؛ وسائل الشيعة862حلد الذى يؤخذ فيه الصبيان، حديث ، باب ا280/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .4404، حديث 3

  44: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .به اندازه تاب و توانش مناز خبواند: فرمود. آور است براى او سخت و رنج: داشتم

ا اذا بـََلُغوا َمثاِىنَ ِسننيَ َعلُِّموا ِصْبياَنُكُم الصَّالَة : َعْن َعِلىٍّ ىف َحديِث اْالْرَبَع ِماَة قالَ    :»1«  َوُخُذوُهْم ِ

مناز را به فرزندان خود تعليم دهيد و چون به هشت سالگى برسند، : در حديث چهار صدگانه از على عليه السالم آمده
  .آنان را وادار به خواندن اين فريضه اهلى مناييد

اى هفت    گانه آمسا

چشم مشا قدرت دارد، بنگريد و از آجنا به بعد كه قدرت متاشا نداريد، با سالح با جهان با عظمت هسىت را تا آجنا كه 
انگيز موجودات را كه از چند عنصر  عظمت علم هيئت و جنوم مالحظه كنيد، آن گاه تا آجنا كه ميسر است بناى شگفت

ن هسىت، تا پايان عامل رسيد كه شناخت طول و عرض و حجم جها و چگونه تشكيل شده دقت كنيد؛ به اين نتيجه مى
ره ترين عقل و پرقدرت براى احدى، هر چند از قوى ها از پى  مند باشد، ميسر نيست و نيز مهه انسان ترين وسايل علمى 
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بردن به حقيقت يك عنصر از عناصرى كه در ساختمان يك موجود، مانند سلول يا امت يا ريزترين جزء عامل به كار رفته، با 
  .دمتام وجود عاجزن

برد كه بر اساس آيات و روايات و حتقيقات علمى،  گانه را نام مى هاى هفت قرآن جميد در بسيارى از آيات، آمسان
دانشمندان بزرگ در طول هزاران سال، آنچه درباره هيئت و جنوم گفته شده مربوط به آمسان اول است كه قرآن جميد از آن 

  .تعبري به آمسان دنيا كرده است

______________________________  
  .4404، حديث 3، باب 20/ 4: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 626/ 3: اخلصال -)1(

  45: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

هايش با اين  ها و كهكشان اين آمسان كه قسمىت از آن با چشم عادى قابل رؤيت است، بشر را از درك ستارگان، سحاىب
  !!معىن عاجز و ناتوان كرده استمهه پيشرفت دانش و وسايل علمى به متام 

شايد تاكنون صدها هزار كتاب درباره مسائل آمسان دنيا نوشته شده باشد و هزاران نوع وسايل علمى جهت متاشاى مناظر 
ناور اخرتاع شده باشد، وىل انسان با مهه كوشش و جهاد علمى اش، خود را از درك طول و عرض و  دلفريب اين صفحه 

  .اول ناتوان و ضعيف معرىف كرده استحجم مهني آمسان 

ها مراجعه كنيد، دچار شگفىت و تعجب  اگر به اظهارات دانشمندان شرق و غرب درباره عجز علم از درك واقعيت
  .بريد شويد و در ضمن به انصاف اهل انصاف و تواضع متواضعني پى مى مى

اى بسيار كوچك و حمدود نسبت به  درباره وضع گوشهاى از اظهارات دانشمندان علم جنوم  در اينجا الزم است به گوشه
  .آمسان اول توجه كنيد

  :متجاوز از دو هزار و چهار صد سال قبل، دموكريت فيلسوف بزرگ يوناىن اظهار داشت كه

  .ها سياره تشكيل شده باشد شايد كهكشان از اجتماع ميليون

  .اخرتاع دوربني جنومى تأييد شدگفته او پس از دو هزار سال به وسيله گاليله با كشف و 

  .اى از ستارگان است او وقىت در ژنو، دوربني خود را ساخت به اين مسئله رسيد كه كهكشان عبارت از توده
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  :گويند و امروز دانشمندان بزرگ اين علم مى

  !!اى از ستارگان است كه تعداد آن حدوداً نزديك به دو ميليارد ستاره است كهكشان، توده

  46: ، ص5 سالمى، جعرفان ا

فاصله هر ستاره تا ستاره ديگر چهار سال نورى است و عرض اين كهكشان نزديك به دويست هزار سال نورى ختمني زده 
  .هاست شده و داراى سى هزار منظومه مشسى است كه منظومه ما يكى از آن

گريد و اين مهه وضع كلى يك   اين كهكشان داراى يك حركت دوراىن است كه در مدت سيصد ميليون سال اجنام مى
  .كهكشان است

اند نزديك به صد ميليون كهكشان پيدا كنند كه فاصله هر يك با ديگرى دو ميليون  تاكنون در مهني گوشه از عامل توانسته
  !!سال نورى است

ت و با چشم غري ترين كهكشان به كره زمني املرءة املسلسله است كه فاصله آن تا زمني هشتصد هزار سال نورى اس نزديك
  .شود مسلح به شكل ستاره كم نورى ديده مى

صد و برخى هشتصد و بعضى هفتصد و تعدادى ششصد ميليون  بعضى از كهكشان ها تا زمني هزار ميليون و بعضى 
  .سال نورى فاصله دارند

  :گويد ترين متخصصان علم هيئت و رياضى است، مى اسحاق نيوتن كه خود يكى از بزرگ

امي، مهانند طفلى هستيم كه در كنار آن سنگى به  ينش چون اقيانوسى است كه ما در طى اكتشافاتى كه داشتهجهان آفر 
  !!امي اين طرف و آن طرف انداخته

  :گويد انيشنت مى

تصور  دامن، وىل در جواىن مقدار را منى دامن كه كيفيت ذره ىب ام، وىل مى كنم هر چه را آموخته ام، خيال مى اكنون كه پري شده
  .دامن كردم مهه چيز مى مى

  :گويد و نيز مى
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  .بشر در علم اگر چه خيلى پيش رفته، وىل در دوران كودكى علم و ابتداى داالن خانه بزرگ است

  47: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :گويد لدژ از فالسفه بزرگ است، مى

  .گومي، گرچه بعضى اعتقاد ندارند ام اعتقاد مىها خيلى ناچيز است، من اين را با مت دامن در مقابل دانستىن آنچه را مى

  :گويد ابن سينا مى

  .توان پى برد توان حساب كرد، وىل به حقيقت اشيا منى طول و عرض و حجم اشيا را مى

گانه و متام عناصر و اشيائش، عامل ملكوت و مالئكه و جن با  هاى هفت در هر صورت زمني و متام موجوداتش، آمسان
ايت خالق هسىت است و در حقيقت  ايت در ىب اى بسيار اندك و كوچك و ناچيز، در برابر عظمت ىب همتام شؤونش ذر 

  اين كجا و آن كجا؟

  سبك مشردن مناز

دستور حضرت حق و صد و بيست و چهار هزار پيامرب و دوازده امام و اولياى مقرب اهلى است كه انسان به وسيله مناز 
كه اين حكم با عظمت را سبك بشمارد، انسان  باب به تواضع و خضوع قيام كند؛ كسىدر برابر عظمت حضرت رب االر 

كه با اين ناچيزى و   قدرى است، انسان پست و زبوىن است، موجود پليد و كثيفى است؛ كسى بسيار سبك و ىب
به او مبذول داشته، اش، حاضر نباشد در برابر بزرگى حضرت الّله، با اين مهه لطف و حمبت و احساىن كه نسبت  كوچكى

  .تر است تر و زبون سر تواضع فرود آورد، البته كثيف و پست و از هر موجودى بدخبت

  .ترين حكم اهلى، دليل بر جهل و ذّلت و شقاوت و كوردىل است ترين و عرفاىن سبك مشردن بزرگ

  اهل معرفت و عاشقان حضرت حق و اولياى كامل و دلباختگان به مقصود

  48: ، ص5 جعرفان اسالمى، 

  .نگريستند ها به مناز مى واقعى عامل با چشمى غري از مهه چشم
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آنان با مناز رفتارى عاشقانه و ربطى عارفانه و پيوندى آگاهانه داشتند؛ مناز چشم و چراغ آنان و روشىن قلب و دل آن 
  .و منهاى مناز حركت نداشتندمناز زنده نبودند  كردند و ىب سرباختگان كوى حمبوب بود؛ آنان بدون مناز زندگى منى

دانستند و حمصول و ميوه هسىت را در مناز  خواستند و براى ره بردن به عامل ملكوت راهى جز مناز منى مناز منى جهان را ىب
  .ديدند مى

مساع  شناختند و تنها مسىت و وجد و شور و شدند و به هنگام ورود به مناز سر و جان منى خود مى در برابر مناز از خود ىب
  .آنان از مناز بود

شدند و در  خود مى كردند و وقت مناز از خود ىب آراستند و نفس خود با مناز از رذايل پاك مى آنان با مناز جان و دل مى
  :داشتند رفته و با زبان حال به حمضر حضرت جانان عرضه مى مقدمه مناز به مسىت كامل فرو مى

 ما را سفرى فتاد ىب ما
 

 اد ىب ماآجنا دل ما گش

ان مهى شد  آن مه كه ز ما 
 

اد ىب ما  رخ بر رخ ما 

  ماييم مهيشه مست ىب مى
 

 ماييم مهيشه شاد ىب ما

 درها مهه بسته بود بر ما
 

 بگشود چو راه داد ىب ما

  ماييم ز نيك و بد رهيده
 

 «1» از طاعت و از فساد ىب ما

  

  .مناز بنگرمي، يعىن مناز را در رأس متام احكام حضرت دوست ببينيمبياييد آن طور كه قرآن جميد فرموده به 

دوست به ما اجازه داده تا به وسيله مناز به حمضر مبارك او و پيشگاه قدس و كوى پاكش مهمان شومي و گرنه ما كه 
  !ايت عظيم است كجا؟ ايت در ىب ايت كوچكيم كجا و پيشگاه آن جناب كه ىب ايت در ىب ىب

   ها مناز خواسته، دليل بر كمال عشق كه حضرت ذواجلالل از ما انسان ناي
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______________________________  
  .مولوى -)1(

  49: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .و حمبت او نسبت به ماست

به سوى جناب شد؛ مناز، فريادى عاشقانه و راهى عارفانه  اى به نام مناز مطرح منى اگر عشق خالق به خملوق نبود، مسئله
اند به جاى آرى، آنچه حجاب بني قلب و روح تو و  اوست؛ اگر مناز را آن چنان كه هست و به آن حنوى كه دستور داده

  .حضرت حمبوب است برداشته شود و به مشاهده عظمت او نايل گردى

   حرمت سبك مشردن مناز در روايات

ظمت اهلى، رواياتى در كتب رواىي ما آمده كه دانسنت خبشى در حرمت سبك مشردن مناز و سسىت نسبت به اين امر با ع
  :از آن بر مهگان الزم است

  :التـََتهاَوْن ِبَصالِتَك َفانَّ النَّىبَّ صلى اهللا عليه و آله قاَل ِعْنَد َمْوتِهِ : َعْن ُزراَرٍة َعْن اىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 

  :»1«  َس ِمّىن َمْن َشِرَب ُمْسِكراً الَيرُِد َعَلىَّ احلَْْوِض ال َوالّلهِ لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصالتِِه، لَيْ 

  :نسبت به منازت سسىت مكن، پيامرب به هنگام مرگش فرمود: كند كه حضرت فرمود زراره از امام باقر عليه السالم نقل مى

  .وارد خنواهد شدكننده بنوشد بر من  كسى كه مناز را سبك انگارد از من نيست، كسى كه مست

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

تر از  اى براى انسان سخت كند و چه برنامه گذرد و خداوند يك مناز از او قبول منى والّله قسم، پنجاه سال بر كسى مى
  اين است؟

______________________________  
، حديث 6، باب 23/ 4: ؛ وسائل الشيعة7 ، باب من حافظ على صالته أو ضّيعها، حديث269/ 3: الكاىف -)1(

4413.  
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  50: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

شناسيد كسى را كه اگر براى بعضى از مشا مناز خبواند از او قبول خنواهيد كرد،  به خدا قسم از مهسايگان و يارانتان مى
اهلى را سبك گرفته از او  كند، چگونه كسى كه يك عمل چون مناز را سبك انگاشته، خداوند جز عمل نيكو قبول منى

  ؟»1« قبول كنند

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السالم فرمود

  :»2« يا بـَُىنَّ انَُّه اليَناُل َشفاَعَتنا َمِن اْسَتَخفَّ ِبالصَّالةِ : َلمَّا َحَضَرْت اىب اْلَوفاُة قاَل ىل

بشمارد، به حقيقت كه به شفاعت ما  پسرم، كسى كه مناز را سبك: پدرم حضرت صادق عليه السالم به وقت مرگ فرمود
  .رسد منى

ٍء اْنٌف  ٍء َوْجٌه َوَوْجُه ديِنُكُم الصَّالُة َفال َيشيَننَّ اَحدُُكْم َوْجَه ديِنِه َوِلُكلِّ َشى ِلُكلِّ َشى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  :»3« َواْنُف الصَّالِة التَّْكبريُ 

كه منايانگر هويت و زيباىي و حيثيت آن چيز (براى هر چيزى صورتى است : و آله فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه
اى است و  و صورت دين مشا مناز است، كسى از مشا صورت دين را خوار و سبك نشمارد، براى هر چيزى مقدمه) است

  .مقدمه مناز تكبري است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
، حديث 6، باب 24/ 4: ؛ وسائل الشيعة9، باب من حافظ على صالته أو ضيعها، حديث 269/ 3: الكاىف -)1(

4414.  

، حديث 6، باب 24/ 4: ؛ وسائل الشيعة15، باب من حافظ على صالته أو ضيعها، حديث 270/ 3: الكاىف -)2(
4415.  

، 6، باب 24/ 14: ؛ وسائل الشيعة16ضيعها، حديث ، باب من حافظ على صالته أو 270/ 3: الكاىف -)3(
  .4416حديث 
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  51: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

براى مناز از ميان مالئكه موكلى است كه كارى غري آن ندارد، چون مكلف از مناز فراغت پيدا كند، آن را به طرف خدا 
  .ام بازگردان اين مناز را به بنده: رسد اب مىشود و اگر از طرف حق قبول نشود، خط برد، اگر قابل قبول باشد قبول مى مى

واى بر تو كه مهيشه عملى دارى كه باعث سرشكستگى : گويد زند و مى ملك مناز را باز گردانده و به صورت صاحبش مى
  .»1«  من است

  :و نيز از ابو بصري نقل شده

سپس  . او گريه كرد و من نيز گريستم. گوميبر ام محيده وارد شدم، تا او را در عزاى امام صادق عليه السالم تسليت ب
دو چشمش را باز كرد ! كردى ديدى تعجب مى اگر حضرت صادق عليه السالم را به وقت مرگ مى! اى ابو حممد: گفت

مهه كساىن كه با من آشناىي دارند دور من مجع كنيد، كسى مناند مگر اين كه به حمضر آن جناب آمد، آن گاه به : و فرمود
  !»2« شود شفاعت ما شامل كساىن كه مناز را سبك بشمارند، منى: كرد و فرمودمهه نظر  

الصَّالُة َعُموُد الّديِن َمثـَُلها َكَمَثِل َعُموِد اْلُفْسطاِط اذا ثـََبَت اْلَعُموُد ثـََبَت اْالْوتاُد َواْالْطناُب : َعْن اىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  :»3«  َملْ يـَْثُبْت َوِتٌد َوال طُُنبٌ  َواذا ماَل اْلَعُموُد َواْنَكَسرَ 

مناز ستون دين است و برنامه آن براى دين مهانند ستون خيمه است، وقىت ستون ثابت و پا : امام باقر عليه السالم فرمود
  .ماند ها پابرجاست، وىل وقىت ستون از ثبوت بيفتد و بشكند، ميخ و طناىب پا برجا منى ها و طناب برجا باشد، ميخ

______________________________  
، حديث 16، باب 262/ 81: ؛ حبار األنوار229: ؛ ثواب األعمال10، باب النوادر، حديث 488/ 3: الكاىف -)1(

62.  

لس الثالث والسبعون، حديث 484: األماىل، شيخ صدوق -)2( ؛ 6، حديث 3، باب 80/ 1: ؛ احملاسن10، ا
  .4423ث ، حدي6، باب 26/ 4: وسائل الشيعة

  .4424، حديث 6، باب 27/ 4: ؛ وسائل الشيعة60، حديث 44/ 1: احملاسن -)3(

  52: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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   حرمت ضايع كردن مناز و وجوب حفظ آن

اى از امهيت و ارزش است كه در دستورهاى عاىل ديىن ضايع   مسئله وجوب مناز و حفظ اين وديعه اهلى در زندگى به درجه
  .حمرمات مشرده شده و بر حفظ آن از نظر كميت و كيفيت سفارش زياد شده است گذاشنت آن از

  :فرمايد خود مى» اسرار الصالة«امام مخيىن رمحه اهللا در 

موجب سعادات ابديه، بلكه باعث  - اكتفا منودن به صورت مناز و قشر آن و حمروم ماندن از بركات و كماالت باطنيه آن
ج به وصال حمبوب مطلق كه غايت آمال اوليا و منتهاى آرزوى اصحاب معرفت و ارباب قلوب جوار رّب العزة و مرقاة عرو 

از اعلى مراتب خسران و زيانكارى است كه پس از خروج از  -بلكه قرة العني سيد رسل صلى اهللا عليه و آله و سلم است
  .آن عاجز استهاىي است كه عقل ما از ادراك  اين نشئه و ورود در حماسبه اهليه موجب حسرت

  .توانيم ادراكى مناييم و دسىت از دور، بر آتش دارمي ما تا در حجاب عامل ملك و خدر طبيعت هستيم، از آن عامل منى

كدام حسرت و ندامت و زيان و خسارت باالتر از آن است كه چيزى كه، وسيله سعادت انسان و دواى درد نقايص 
وجه از آن استفاده  ه است پس از چهل پنجاه سال تعب در راه آن به هيچقلبيه است و در حقيقت صورت كماليه انساني

هاى ظلمانيه شود و آنچه قرة العني رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله  روحيه نكرده، سهل است مايه كدورت قلبيه و حجاب
  .است موجب ضعف بصريت ما گردد

  .»1« ] ما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ   َعلى  يا َحْسَرتى[

______________________________  
  .56): 39(زمر  -)1(

  53: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال

  :به قول فيض كاشاىن آن سرمست باده عشق اهلى

  گنج ابدى پريوى حق و عبادت
 

  مفتاح در خري منازى به مجاعت
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  دل احبابمعناى مناز است حضور 
 

ار به صورت مكن اى دوست قناعت   ز

  راضى مشو از بندگيش تا ننماىي
 

  آداب و شرايط مهه را نيك رعايت

 هر چند كه وسواس كىن سود ندارد
 

  خود را ندهى تا به دل و جان به عبادت

 خواهى به عبادت خللى راه نيابد
 

  ميكن دولت از وسوسه ديو محايت

  ود وقت فضيلتخواهى كه زدستت نر 
 

  مگذار كه تا كار كشد وقت طهارت

  

دامن مهت به كمر زن و دست طلب بگشاى و با هر تعب و زمحىت، حاالت خود را اصالح كن و شرايط ! پس اى عزيز
متام روحيه مناز اهل معرفت را حتصيل كن و از اين معجون اهلى كه با كشف تام حممدى صلى اهللا عليه و آله براى درمان 

هاى نفوس فراهم آمده استفاده كن و خود را تا جمال است از اين منزلگاه ظلمت و حسرت و ندامت و  دردها و نقص
چاه عميق دورى از ساحت مقدس ربوبيت جّل و عال كوچ ده و مستخلص كن و به معراج وصال و قرب كمال، خود را 

  .ستبرسان كه اگر اين وسيله از دست رفت وسايل ديگر منقطع ا

  54: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« اْن قُِبَلْت قُِبَل ما ِسواها َواْن ُردَّْت ُردَّ ما ِسواها

  .شود شود و اگر مناز مردود نشود بقيه اعمال ديگر نيز مردود مى اگر مناز قبول شود بقيه اعمال ديگر عبد قبول مى

راىن  -اعاظم تالمذه مرحوم حجة االسالم شفىت اصفهاىن استكه از   -عارف روشن ضمري مرحوم حاج مريزا عبداحلسني 
  :»2« گويد مى

مناز، مستجمع صفات ساير عبادات است، چون صيام كه امساك از مفطرات است و چون حج كه احرام بسنت از 
ميقات است و چون زكات كه بذل نفيس نفقات است و چون جهاد كه حماربه با جنود شياطني و خمالفني است و حمراب 

  .عبادت نيز معدن وسوسه شيطان است
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پس مناز، كل و ساير اعمال بسته به او به منزله اجزا و او اعلى و ساير نسبت به او ادىن و مشخص است كه، چون كل 
  .منتفى شود جزء نيز منتفى گردد و چون متاع اعلى مردود شود ادىن به طريق اوىل نابود شود

رعيت حتفه خواهد و در حفظ او مبالغه منايد و رعيت نيز از راه دور متاعى  و اين در مثل چنان است كه پادشاهى از
بردارد و تا به درگاه سلطان هديه آورد و دمشنان بسيار و دزدان خوخنوار بسيار نيز در راه برخورند و با مهه، كشش و  

  .دشاه كندكوشش منايد و متاع را از چنگ دزدان ربايد و صحيح و سامل تسليم بارگاه سلطان و پا

تر و تأكيد سلطان  تر و اجياب آن از سايرين بيش تر و نزد سلطان از مهه مطلوب ها يكى از مهه مرغوب ولكن در اين حتفه
   تر باشد، معلوم است كه اگر حتفه به صفىت كه سلطان امر فرموده موصوف باشد و به اسم صحت معروف درباره او فزون

______________________________  
لس الثالث والتسعون؛ حبار األنوار641: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .25، باب 393/ 10: ، ا

راىن -)2(   .26: اسرار الصالة، 

  55: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

تر و طبع سلطان به  باشد، مقبول طبع شاه شود و سايرين را نيز به تبع آن قبول فرمايد و اما اگر آن متاع اعلى كه نفيس
كه به صفىت كه سلطان خواسته موصوف نباشد، سلطان مهه را رد منايد و ساير  تر است، به دزدان داده، يا آن يصآن حر 

  .ها اگر چه خوب است بد منايد حتفه

  مناز برترين حكم خدا

روىن آرى، مناز اعالترين و برترين حكم خداست و در راه بردن آن به نزد حمبوب واقعى خطرات زيادى از جانب شياطني ب
و دروىن متوجه آن است؛ بايد مواظب بود كه اين حتفه نفيس ضايع نشود و به دست دزدان و نابكاران نيفتد و جهت 

رساندن آن به معشوق حقيقى الزم است متام آداب و شرايط و اوصاف آن را حفظ كرد كه با حفظ آداب و به جا آوردن 
  .گردد انسان فراهم مىشرايط، زمينه ورود به مقام قرب و بساط انس براى 

توجه داشته باش كه، به وقت حضور مناز، لباس منيت از وجود خويش به خاك افكىن و براى ورود به بارگاه حمبوب، احرام 
تقوا دربندى و از متام گناهان و معاصى ظاهر و باطن به حالت روزه درآىي و با مششري فكر و توجه و نيت پاك با شياطني 
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مرز پريوزى درافىت و به حمضر آن موالى مهربان مهه وجود و هسىت را تسليم كرده، به قربانگاه فنا براى باطىن و ظاهرى تا 
  :يافنت بقا در آىي و در برابر آن جناب با متام وجود بگوىي

  در خم زلف تو پابند جنون شد دل من
 

  خون شد دل من خرب از دو جهان غرقه به ىب

  پيوندى داشتچون كه با رشته گيسوى تو 
 

  مو به مو بسته به زجنري جنون شد دل من

  

  56: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 نقطه خال تو تا ديد به پرگار وجود
 

 «1»  يكسر از دايره عقل برون شد دل من

  

   حرمت تضييع مناز در روايات

اى  رواياتى مهم رسيده كه الزم است به گوشهنظري اهلى،  در مسئله حرمت تضييع مناز و وجوب مواظبت بر اين امانت ىب
  :از آن اشارت رود

  :َسئَـْلُت َعْبداً صاِحلا عليه السالم َعْن قـَْوِل الّلِه َعزََّوَجلَّ : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْلُفَضْيِل قالَ 

  :»3«  ُهَو التَّْضييعُ : قالَ  »2« ] الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم ساُهونَ [

گويد اينان از مناز خود غافلند،  اى كه مى معناى آيه: پرسيدم »4«  از عبد صاحل عليه السالم: گويد مىحممد بن فضيل 
  .به معناى ضايع كردن مناز است: چيست؟ فرمود

هاى مناز، صحيح به جا نياوردن اركان مناز، سرسرى خواندن محد و سوره و ركوع و سجود، رعايت  توجهى به واقعيت ىب
  .طمأنينه، مصداق ضايع كردن اين وديعه اهلى است نكردن ترتيب و
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الَيزاُل الشَّْيطاُن َذِعراً ِمَن اْلُمؤِمِن ما حاَفَظ َعَلى الصََّلواِت اْخلَْمِس ِلَوْقِتِهنَّ، فَاذا َضيـََّعُهنَّ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»5«  َجتَرَّا َعَلْيِه َفاْدَخَلُه ِىف اْلَعظائِمِ 

______________________________  
  .شيداى شريازى -)1(

  .5): 107(ماعون  -)2(

، حديث 7، باب 27/ 4: ؛ وسائل الشيعة5، باب من حافظ على صالته أو ضيعها، حديث 268/ 3: الكاىف -)3(
4425.  

  .باشد مراد از عبد صاحل در روايات، امام موسى بن جعفر عليه السالم مى -)4(

، حديث 7، باب 28/ 4: ؛ وسائل الشيعة8، باب من حافظ على صالته أو ضيعها، حديث 269/ 3: الكاىف -)5(
4426.  

  57: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

شيطان، مهيشه از مؤمن بيمناك است، تا زماىن كه بر مناز پنج وقت حمافظت دارد، : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  !اندازد كند و وى را در گناهان بزرگ مى كرد، بر او جرأت پيدا مىاما وقىت مناز پنج وقت را ضايع  

ىف َحديٍث انَّ َمَلَك اْلَموِت َيْدَفُع الشَّْيطاَن َعِن اْلُمحاِفِظ َعَلى الصَّالِة ويـَُلقَِّنُه َشهاَدَة اْن الالَه اّال : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
  .»1« تِلَك اْحلاَلِة اْلَعظيَمةِ  الّلُه َوانَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل الّلِه ىف

در حديثى است كه ملك املوت به وقت جان گرفنت، شيطان را از اجياد خطر نسبت به : امام صادق عليه السالم فرمود
كند، آن هم در چنان  دارد و شهادت به وحدانيت حق و رسالت پيامرب را به او تلقني مى حمافظت كننده بر مناز باز مى

  .اى العاده فوقحالت بزرگ و 

ا تامًَّة َواّال   اذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة يُْدعى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله بِاْلَعْبِد َفاوَُّل َشى ٍء ُيسَأُل َعْنُه الصَّالُة َفاذا جاَء ِ
  :»2« زُجَّ ِىف النَّارِ 
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كنند و اول چيزى كه از او  را به دادگاه اهلى طلب مىبه وقت قيامت بنده : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
پرسند درباره مناز است، اگر مناز متام و جامع و كاملى ارائه داد اهل جنات است، و گرنه با خشم او را به دوزخ  مى
  .اندازند مى

الَتُه ُحِشَر َمَع قاُروَن َوهاماَن وَكاَن َحّقا َعَلى الّلِه اْن الُتَضيـُِّعوا َصالَتُكْم فَانَّ َمْن َضيََّع صَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  :»3« )ُسنََّة نَِبيِّهِ (َصالِتِه َواداِء ُسنَِّتِه   يُْدِخَلُه النَّاَر َمَع اْلُمناِفقَني فَاْلَوْيُل ِلَمْن َملْ ُحياِفْظ َعلى

______________________________  
  .4429، حديث 7ب ، با29/ 4: وسائل الشيعة -)1(

  .4430، حديث 7، باب 29/ 4: ؛ وسائل الشيعة45، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .4431، حديث 7، باب 30/ 4: ؛ وسائل الشيعة46، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)3(

  58: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

خود را ضايع مكنيد، كه هر كس منازش را ضايع كند، با قارون و هامان حمشور مناز : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
كه بر حفظ منازش اقدام نكند و به  شود و سزاوار است كه خداوند، او را با منافقني به آتش جهنم بربد؛ واى بر كسى مى

  .برخنيزد) سّنت پيامرب(اداى سنت حق يا 

  :كرد، فرمود حابش را وصيت مىامرياملؤمنني عليه السالم در كالمى كه اص

نسبت به مسئله مناز متعهد باشيد و بر آن حمافظت كنيد و آن را زياد جباى آريد و به وسيله آن به حضرت حق تقرب 
پرسند كه علت  ايد وقىت از آنان مى جوييد؛ زيرا مناز بر مردم مؤمن واجب شده؛ مشا جواب گرفتاران به عذاب اهلى را نشنيده

  !!از منازگزاران نبودمي: گويند مشا چه بود؟ مىجهنم آمدن 

  .دهد ريزد و او را از اسارت هوا و عذاب جنات مى چون برگ درخت مى مناز، گناهان منازگزار را هم

نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله، مناز را تشبيه به محام در خانه مرد فرموده كه شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو 
  .»1« ماند گونه چركى در بدن منى اى هيچ چنني برنامه دهد كه با
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دارد؛ خداى  اند كه زينت متاع دنيا و مال و اوالد آنان را از مناز بازشان منى مؤمنان حقيقى، حق با عظمت مناز را شناخته
  :بزرگ فرموده

  .»2« ]الِة َو ِإيتاِء الزَّكاةِ رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َو ِإقاِم الصَّ [

  .دارد مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى

______________________________  
  .7، حديث 12، باب 237/ 2: التهذيب -)1(

  .37): 24(نور  -)2(

  59: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

شت بشارت داده شد، خود را براى مناز در زمحت و  صلى اهللا عليه و آله بعد از ايننىب بزرگ اسالم  كه به خاطر مناز به 
  :انداخت، چون در قرآن جميد آمده بود رنج مى

  .»1« ]َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َو اْصَطِربْ َعَلْيها[

  .ورز ات را به مناز فرمان بده و خود نيز بر آن شكيباىي و خانواده

  .»2« ورزيد فرمود و خودش در ميدان مناز استقامت و صرب مى آن حضرت اهل خود را امر به مناز مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در مسجد نشسته بودند كه مردى وارد شد و به مناز ايستاد، وىل ركوع و سجودش 
مهانند كالغى كه نوك بزند مناز را جباى : پيامرب فرمود. خواند كه در حقيقت ركوع و سجود نبودرا آن چنان به سرعت 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »3« !آورد، اگر با اين مناز از دنيا برود بر غري دين من از دنيا رفته

نه وقىت منازگزار به مناز مى شود و به حماصره مالئكه اهلى درآمده و  نازل مى هاى آمسان بر زمني، رمحت بر او ايستد از 
  :زند ملكى فرياد مى
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  .»4« پيچد هم منى اگر اين منازگزار آگاه شود كه در مناز چيست، هرگز آن را به

  :گويد هارون بن خارجه مى

______________________________  
  .132): 20(طه  -)1(

  .4432، حديث 7، باب 30/ 4: ؛ وسائل الشيعة190خطبه : ج البالغة -)2(

: ؛ حبار األنوار5، حديث 3، باب 79/ 1: ، باب من حافظ على صالته أو ضيعها؛ احملاسن268/ 3: الكاىف -)3(
  .8، حديث 16، باب 234/ 81

  .4435، حديث 8، باب 32/ 4: ؛ وسائل الشيعة4، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: الكاىف -)4(

  60: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

: حضرت به من فرمود. مردى از ياران خود را نزد حضرت امام صادق عليه السالم تعريف كردم و به خوىب ثناى او را گفتم
  ؟»1«  مناز او چگونه است

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :يا فرمود. كند نظر مىخيزد، خداوند به او  زماىن كه بنده مؤمن به مناز برمى

دهد و از حول و حوش او تا  آورد و از باالى سر او تا افق آمسان سايه رمحت قرار مى خداوند تا پايان مناز به او روى مى
اگر ! اى منازگزار: گردد كه باالى سرش بايستد و به او بگويد شود و ملكى موكل او مى باالى آمسان پر از مالئكه مى

  !»2«  كردى كىن رو برنگردانده و هرگز از جايت حركت منى نگرد و با كه مناجات مى ودى تو را مىدانسىت چه وج مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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هرگاه مناز واجب جباى آوردى آن را به وقت خودش جباى آر و تصور كن اين آخرين مناز توست، منازى كه ديگر آن را به 
سجودت داشته باش، اگر بداىن در راست و چپ تو چه خرب است هر آينه منازت دست خنواهى آورد؛ چشم به جايگاه 

  .»3«  بيىن بيند وىل تو او را منى اى كه تو را مى را نيكو جباى آورى، بدان در برابر وجود بزرگى ايستاده

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كند،  ادب و وقار و طمأنينه را آن طورى كه بايد مراعات منى آورد و شود و منازش را سبك جباى مى وقىت عبد وارد مناز مى
  :فرمايد خداوند به مالئكه مى

______________________________  
  .4436، حديث 8، باب 32/ 4: ؛ وسائل الشيعة4، باب النوادر، حديث 487/ 3: الكاىف -)1(

  .4437، حديث 8، باب 32/ 4: وسائل الشيعة -)2(

  .4443، حديث 8، باب 34/ 4: عةوسائل الشي -)3(

  61: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  داند كه هر چه نياز دارد در ارتباط با من است كه نيازهايش به دست غري من است، آيا او منى بينيد، مثل اين ام را منى بنده
  ؟»1«

  :»2«  انَّ اْسَرَق النَّاِس َمْن َسَرَق ِمْن َصالتِهِ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

  !!دزدترين مردم كسى است كه از منازش بدزدد: على عليه السالم فرمود

   ترين عمل حمبوب

انسان براى ورود به جهان با عظمت مناز و دست يافنت به حقيقت عاىل آن، ناچار است مراحل و منازىل را طى كند و 
  .داراى سري و سلوكى گرانقدر و پر منفعت گردد

ايد در مسئله لباس و مكان و آب وضو و غسل و خاك تيمم، از حق و حقوق متام مردم در مرحله اول و خنستني منزل، ب
  .و بيت املال مسلمانان پاك باشد
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اى از آب وضو و غسل، يا مقدارى از خاك تيمم غصىب  اى از اجزاى لباس يا قسمىت از مكان و حمل مناز، يا قطره اگر ذره
توان به بارگاه قدس مناز قدم گذاشت و  ا آن آب و خاك، به هيچ عنوان منىيا حرام باشد، با آن لباس و در آن مكان و ب

  .به ميهماىن حضرت دوست مشرف شد

مناز با لباس حرام يا غصىب و با آب و خاك غري مباح و با مكان غري شرعى مناز نيست، هر چند مكلف براى جباى آوردن 
  .ها دچار كند ها و رنج آن خود را به انواع زمحت

  مكان دارد، كسى با آلودگى به مال حرام، يا قرار گرفنت در مقام حرام، يا بامگر ا

______________________________  
  .4447، حديث 9، باب 35/ 4: وسائل الشيعة -)1(

  .7110، حديث 4، باب 480/ 5: وسائل الشيعة -)2(

  62: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .از راه حرام است، به بارگاه عزت آن عزيز راه يابد اتصال به غسل و وضو و تيممى كه آب و خاكش

  .آجنا مقام پاكان و نيكان است، آجنا منزل بينايان و دانايان است، آجنا راه عارفان و عاشقان است

  .عارف و عاشق، حمال است در مسئله لباس و مكان و طهارت از دستور معشوق و حمبوب سرپيچى كند

  .كسى چشم بدوزد، تا چه رسد كه آن مال را غاصبانه تصرف كندمگر مؤمن قدرت دارد به مال  

مگر براى مؤمن امكان دارد با آب غصىب يا خاك حرام غسل يا وضو يا تيمم بسازد، آن وضو و غسل و تيمم مگر 
  طهارت است؟

سلوكش را به چون عبد از حمصول زمحت و كوشش خود لباس و طهارت و مكان را به دست آورد و در اين زمينه سري و 
شود و آن منزل عبارت است از، بريون آوردن لباس گناه از وجود و به تن كردن  پايان برد، وارد مرحله بعد و منزل ديگر مى

لباس تقوا و پاك كردن غبار و خاك شيطنت از صفحه نفس و تيمم بر خاك كوى حمبوب و بريون رخينت جلن هوا و رذايل 
شق يار و رها كردن زمني دو روىي و مكر و حيله و قرار گرفنت در مقام تسليم، آن از قلب و شستشوى وجود با آب ع
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مقامى كه جز پاكى و طهارت ظاهر و باطن مناند و جز ترك سر و در باخنت جان براى رسيدن به وصال جانان هوسى 
  .نباشد

اى زلف جانان مى   دهم نقد جان را در 
 

ر سوداىي چنني جان مى   دهم عاشقم وز 

  پرسى مپرس اى كه از حال من آشفته مى
 

  دهم كز پريشاىن خربهاى پريشان مى

  

  63: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 دور از او هجران اگر قصد هالك من كند
 

  دهم خبشم و جان را به هجران مى عمر خود مى
«1» 

  

   لباس تقوى

دوست، غسل يا وضو جباى آوردى و يا با غبار كوى حمبوب آن گاه كه لباس تقوا به تن هسىت خود كردى و با آب عشق 
دست و صورت صفا دادى و در مقام تسليم قرار گرفىت، به مرحله ديگر سفر كن و آن مرحله خاىل كردن دل از غري 

  اوست كه اگر دل از غريش خاىل نكىن چگونه امكان نيت خالص و اراده پاك براى تو خواهد بود؟

هنيات خويش را از تفرقه جنات ده و بر حمور عشق جانان مجع كن و بر اين حقيقت مراقب و مهه حواس و مشاعر و ذ
  !!مواظب باش كه در آستانه معراج هسىت و در اين سفر مسئله درمان فراق با داروى وصال مطرح است

  :گويد امام مخيىن رمحه اهللا در اين زمينه مى

ها به مناجات حضرت  ها به مقام مقدس ربوبيت و اشتياق آن معرفت آنبدان كه اهل معرفت و اصحاب مراقبه را به قدر 
  .بارى عز امسه از اوقات صالة كه ميقات مناجات و ميعاد مالقات با حق است، مراقبت و مواظبت بوده و هست
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از هر آنان كه جمذوب مجال مجيل و عاشق و دلباخته حسن ازلند و از جام حمبت سرمست و از پيمانه الست بيخودند، 
اى  ها دوام حضور است و حلظه اند، براى آن دو جهان رسته و چشم از اقاليم وجود بسته و به عّز قدس مجال الّله پيوسته

از فكر و ذكر و مشاهدت و مراقبت مهجور نيستند و آنان كه اصحاب معارف و ارباب فضايل و فواضلند و شريف 
  .حق اختيار نكنند و از خلوت و مناجات حق، خود او را طالبنداند، چيزى را به مناجات  النفس و كرمي الطينه

______________________________  
  .هالىل جغتاىي -)1(

  64: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

عّز و شرف و فضيلت و معرفت را مهه در تذكر و مناجات با حق دانند، اينان اگر توجه به عامل كنند و نظر به كونني 
  .طلبند و متام موجودات را جلوه حق و مجال مجيل دانند عارفانه باشد و در عامل، حق جو و حقها  اندازند نظر آن

ها حاضر  گاه حق حاضر و مهيا كنند و دل آن اينان اوقات صالة را به جان و دل مواظبت كنند و خود را براى ميقات
ت را مودت و معاشرت با كامل مطلق دانند و است و از حمضرحاضر را طلبند و احرتام حمضر را براى حاضر كنند و عبودي

  .ها براى عبادت از اين باب است اشتياق آن

شىت و لذت اند و نعمت آنان كه مؤمن به غيب و عامل آخرت و شيفته كرامات حضرت حق جالله ها و  هاى ابدى 
كه   - نكنند نيز در وقت عبادات هاى دائمى سرمدى را با حظوظ دائره دنيويه و لذائذ ناقصه موقته مشوبه، مبادله جت

چسىب و اشتياق قيام به امر كنند و از اوقات صالة كه  قلوب خود را حاضر منايند و از روى دل -بذر نعم اخرويه است
وقت حصول نتايج و كسب ذخاير است انتظار كشند و چيزى را به نعم جاويدان اختيار نكنند، اينان نيز چون قلب 

خرب است، اميان قلىب به نعم مهيشگى و لذات دائمه عامل آخرت آورند، اوقات خود را غنيمت ها از عامل غيب با  آن
  .»اولئك اصحاب اجلنة و ارباب النعمة هم فيها خالدون«مشارند و تضييع اوقات خود نكنند، 

ها و  ب آنها لذاتى است به حسب مرات اين طوايف كه ذكر شد و بعض ديگر كه ذكر نشد، خود عبادات نيز براى آن
  .وجه نيست معارف آنان و كلفت تكليف براى آن ها به هيچ

  :نشاط اصفهاىن در اين زمينه چنني سروده

 آراستند حمفل عشقش چو مى
 

 اول از بيگانگان پرياستند
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  65: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 ساقى آنگه باده در گردش فكند
 

 ها آتش فكند ها در سينه باده

  

 خرب از خود ىب مست افتادست
 

 ىن شناسد سر زپا ىن پا زسر

  تر است شخص انسان كز مهه كامل
 

  تر است ذات او را لطف حق شامل

  

وىل ما بيچارگان گرفتار آمال و اماىن و بسته زجنريهاى هوا و هوس و فرو رفتگان در سجن مسجور ظلماىن طبيعت كه نه 
و نه لذتى از عرفان و فضيلت را از ذائقه قلبمان چشيده، نه اصحاب عرفان  بوىي از حمبت و عشق به شامه رومحان رسيده

  .و عيانيم و نه ارباب اميان و اطمينان

عبادات اهليه را تكليف و كلفت دانيم و مناجات با قاضى احلاجات را سربار و تكلف مشارمي، جز دنيا كه معلف حيوانات 
كه معتكف ظاملان است تعلقى ندارمي، چشم بصريت قلبمان از مجال   است، ركون به چيزى ندارمي و جز به دار طبيعت

  !!مجيل كور و ذائقه روح از ذوق عرفان مهجور است

  اى عمر خود را در چه پايان برده
 

  اى قوت و قوت در چه فاىن كرده

  اى گوهر ديده كجا فرسوده
 

  اى پنج حس را در كجا پالوده

  گوش و چشم و هوش و گوهرهاى عرش
 

 «1»  خرج كردى چه خريدى تو ز فرش

  

  :فرمايد بلى سر حلقه اهل معرفت و خالصه اصحاب حمبت و حقيقت مى
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  .»2«  ابيُت ِعْنَد َرّىب يُْطِعُمىن َوَيْسقيىن

  .كرد نزد پروردگارم بيتوته كردم كه طعام و نوشيدىن مرا تأمني مى

______________________________  
  .مولوى مثنوى معنوى، -)1(

  .، تتميم253/ 64: ؛ حبار األنوار1، باب الصوم، حديث 233/ 2: عواىل الآلىل -)2(

  66: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اين چه بيتوته است كه در داراخللوت انس، حممد را با تو بوده و اين چه طعام و شراب است كه با دست خود ! خدايا
  !هاندى؟اين موجود شريف را چشاندى و از مهه عوامل وار 

  :آن سرور را رسد كه فرمايد

  .»1«  ىل َمَع الّلِه وْقٌت الَيَسُعهُ َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوال َنِىبٌّ ُمْرَسلٌ 

  .باشد براى من با خداوند وقت و حالىت است كه در توان هيچ فرشته مقرىب و هيچ پيامرب مرسلى منى

  گاه قاب قوسني و طرح الكونني است؟ خلوتآيا اين وقت از اوقات عامل دنيا و آخرت است؟ يا وقت 

  :موسى كليم چهل روز، صوم موسوى گرفت و به ميقات حق نايل شد و خدا فرمود

  .»2« ]فـََتمَّ ِميقاُت َربِِّه َأْرَبِعَني َليـَْلةً [

  .پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت

  :يدا نكند، به موسى در ميعادگاه خطاب رسيدبا اين وصف به ميقات حممدى نرسد و با دقت امحدى تناسب پ

  .»3« ] َفاْخَلْع نـَْعَلْيكَ [

  .پس كفش خود را از پايت بيفكن
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  و آن را به حمبت اهل، تفسري كردند و به رسول ختمى، امر به حب على شد،

______________________________  
  .1، حديث 2، باب 243/ 79: حبار األنوار -)1(

  .142): 7(اعراف  -)2(

  .12): 20(طه  -)3(

  67: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  !!اى است كه دم از او نزمن، تو خود حديث مفصل خبوان از اين جممل در قلب از اين سر جذوه

  خربان جز غم عامل غم نيست در دل ىب
 

  در غم عشق تو ما را خرب از عامل نيست

 خاك آدم كه سرشتند غرض عشق تو بود
 

  تو نشد آدم نيست هر كه خاك ره عشق

  از جنون من و حسن تو سخن بسيار است
 

  قصه ما و تو از ليلى و جمنون كم نيست

 گر طبيبان زپى داغ تو مرهم سازند
 

  كى گذارمي كه آن داغ كم از مرهم نيست

  من كه امروز هالك دم جان خبش توام
 

  دم عيسى چه كنم چون دم او اين دم نيست
«1» 

  

  مناز مناجات در

تو نيز به قدر ميسور و مقدار مقدور، اين وقت مناجات را غنيمت مشار و به آداب قلبيه آن قيام كن و به قلب ! اى عزيز
خود بفهمان كه مايه حيات ابدى اخروى و سرچشمه فضايل نفسانيه و رأس املال كرامات غري متناهيه به مراودت و 

در مناز كه معجون روحاىن ساخته شده با دست جالل حق است و از مؤانست با حق است و مناجات با او به ويژه 
تر است، پس بر اوقات و شرايط آن حىت االمكان حمافظت كن و اوقات فضيلت آن را  تر و كامل مجيع عبادات جامع

  .انتخاب منا كه نورانيىت دارد كه در ديگر اوقات نيست
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______________________________  
  .هالىل جغتاىي -)1(

  68: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اشتغاالت قلبيه خود را در آن اوقات كم كن، بلكه قطع كن و اين حاصل شود به اين كه اوقات خود را موظف و معني  
كىن و براى مناز كه متكفل حيات ابدى توست و قىت خاص تعيني كىن كه در آن وقت كارهاى ديگر نداشته باشى و 

  .مناز را با امور ديگر مزاحم قرار مده، تا بتواىن قلب را راحت و حاضر كىنقلب را تعّلقاتى نباشد و 

در احاديث در احوال معصومني تدبر كن و در حاالت آن بزرگواران تأمل منا؛ شايد تنّبهى حاصل آيد و ما نيز بتوانيم به 
است، اوقاتى است كه قلب مهجور خود بفهمانيم كه اوقات صالة اوقات حضور دربارگاه قدس حضرت ذواجلالل 

تعاىل كه مالك امللوك و عظيم مطلق است بنده ضعيف ناچيز را به مناجات خود دعوت فرموده و به دارالكرامة خود  حق
جت اذن دخول داده تا فوز به سعادت   .هاى دائمى پيدا كند هاى ابدى و سرور 

جت و سرور داشته باشيم و اگر قلب، استشعار عظمت و خطر مقام كند  از دخول وقت مناز به مقدار معرفت خود 
ها متفاوت است، به  شود و چون قلوب اوليا خمتلف و حاالت آن به مقدار فهم عظمت، خوف و خشيت حاصل مى

جت وادار كند  حسب جتليات لطفيه و قهريه و استشعار عظمت و رمحت و مجال، آن » وارحنا يا بالل«ها را به سرور و 
  !!ها دست دهد خود كند و رعشه و رعده براى آن ها را از خود ىب ت به عظمت و قهر و سلطنت آنگويند و گاهى جتليا

 هر كه را جامه زعشقى چاك شد
 

 او زحرص و عيب كلى پاك شد

  اى مجله معشوق است و عاشق پرده
 

  اى زنده معشوق است و عاشق مرده

 جسم خاك از عشق بر افالك شد
 

 شدكوه در رقص آمد و چاالك 

  عشق آن زنده گزين كاو باقى است
 

  وز شراب جان فزايت ساقى است
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 عشق آن بگزين كه مجله انبيا
 

 «1» يافتند از عشق او كار و كيا

  

  آداب اوقات مناز

مالك دنيا و آخرت و خماطب  آداب قلبيه اوقات آن است كه، خود را مهيا كىن براى ورود به حضور! باجلمله، اى ضعيف
و مكامله با حضرت حق جّل و عال، پس با نظرى توجه به ضعف و بيچارگى و ذلت و بينواىي خود و عظمت و بزرگى و 

خود شوند و  جالل و كربياى ذات مقدس جلت عظمته كه انبياء مرسلني و مالئكه مقربان در بارگاه عظمتش از خود ىب
ت كنند و چون اين نظر را كردى و به دل فهماندى استشعار خوف كند و عبادات خود اعرتاف به عجز و مسكنت و ذل

  .را ناچيز مشارد

و با نظرى توجه به سعه رمحت و كمال عطوفت و احاطه رمحانيت آن ذات مقدس كن كه بنده ضعيفى را به بارگاه قدس 
هاى  فات فرو فرستادن فرشتگان و نازل منودن كتابخود با مهه آلودگى و بيچارگى كه دارد بار داده و او را با مهه تشري

كه سابقه استعدادى از براى ممكن بيچاره  آمساىن و فرستادن انبياى مرسلني دعوت به حمفل انس خود فرموده، بدون آن
  .باشد و يا در اين دعوت و حضور براى حضرتش يا مالئكة اللّه يا انبيا سودى تصور شود

انسى حاصل شود و استشعار رجا و اميدوارى كند؛ پس با قدم خوف و رجا و رغبت و رهبت،  البته قلب را با اين توجه
خود را مهياى حضور كن و ُعّده و ِعّده حضور مهيا كن كه عمده آن، آن است كه با قلب خجل و دل وجل و استشعار 

  انكسار و ذلت و ضعف و بيچارگى وارد حمضر شوى و خود را به هيچ وجه اليق حمضر

______________________________  
  .مولوى -)1(
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نداىن و اليق عبادات و عبوديت نشمارى و اذن در عبادت و عبوديت را فقط از مشول رمحت و عميم لطف حضرت 
ق احديت جّلت قدرته بداىن كه اگر ذلت خود را نصب عني خود كردى و به جان و دل تواضع براى ذات مقدس ح



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

تعاىل با تو تلطف فرمايد و تو را مرتفع كند و به كرامات  ارزش دانسىت، حق منودى و خود و عبوديت خود را ناچيز و ىب
  !!خود خمّلع فرمايد

اى از آثار و نتايج  اين مهه سود و منفعت، اين مهه عشق و حمبت، اين مهه لطف و كرامت، اين مهه رأفت و رمحت گوشه
  .مناز است

   ترين عمل بمناز، حمبو 

اگر بگويند كه مناز، باب رمحت، بارگاه قدس، ميقات عاشقان، معراج مؤمنان، عشق عارفان، راه دانايان، صراط بينايان، 
اند؛ اگر در روايات شيعه  جان متحريان، وسيله قرب جانان و مهه دردها را درمان است به خدا قسم چيزى به گزاف نگفته

ل در پيشگاه خداست، به حقيقت قسم كه سخن حق است و عني واقعيت در ملك و ترين عم آمده كه مناز، حمبوب
  .ملكوت است

ْم َواَحبُّ ذِلَك اَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ   َساْلُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم َعْن اْفَضِل ما يـُتَـَقرَُّب ِبِه اْلِعباُد اىل: َعْن ُمعاِويَِة ْبِن َوَهٍب قالَ  َرِِّ
  انَّ اْلَعْبَد الصَّاِلَح عيسَى ْبَن َمْرَميَ عليه السالم قالَ   ما اْعَلْم َشْيئا بـَْعَد اْلَمْعرَِفِة اْفَضُل ِمْن هِذِه الصَّالِة اال َترى: َفقالَ  ما ُهَو؟

  :»2« ]َو أَْوصاِين ِبالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيا[ :»1«

   از حضرت صادق عليه السالم: گويد مى معاوية بن وهب كه از راويان بزرگوار است

______________________________  
  .4453، حديث 10، باب 38/ 4: ؛ وسائل الشيعة1، باب فضل الصالة، حديث 264/ 3: الكاىف -)1(

  .31): 19(مرمي  -)2(
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پس از معرفت به : ن عمل نزد خداوند چيست؟ فرمودتري پرسيدم، برترين چيزى كه وسيله قرب عباد به حق است و حمبوب
  :شناسم، نديدى بنده شايسته حق حضرت عيسى بن مرمي عليه السالم گفت تر از مناز منى حق چيزى را حمبوب

  .ام سفارش فرموده است خداوند مرا به مناز و زكات تا زنده
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .ز است و آن آخرين وصيت انبياى خداستترين اعمال نزد حضرت حق منا حمبوب

چه نيكوست مرد غسل كند يا وضوى كامل بگريد، سپس آهنگ جاى كند كه كسى او را نبيند؛ پس پروردگار مهربان او 
! واى بر من: دارد را در حال ركوع و سجود بنگرد؛ عبد زماىن كه سجده كند و سجودش طول بكشد، ابليس فرياد برمى

  !»1« !ردند، وىل من معصيت و آنان سجده كردند، وىل من از اين عمل با عظمت سرباز زدمها اطاعت ك انسان

َصالٌة َفريَضٌة َخيـٌْر ِمْن ِعْشريَن ِحجٌَّة َوِحجٌَّة َخيـٌْر ِمْن بـَْيٍت َممُْلوٌّ َذَهباً : قاَل ابُو َعْبِدالّلِه عليه السالم: َعْن اىب َبصٍري قالَ 
  :»2«  يـُْفىن  يـََتَصدَُّق ِمْنُه َحّىت 

رت است از : كند ابوبصري از حضرت صادق عليه السالم نقل مى يك مناز واجب از بيست حج باالتر است و يك حج 
  .اى كه پر از طال باشد و مهه آن در صدقه مصرف شود خانه

______________________________  
  .4454، حديث 10، باب 38/ 4: ؛ وسائل الشيعة2، باب فضل الصالة، حديث 264/ 3: الكاىف -)1(

  .4456، حديث 10، باب 39/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: الكاىف -)2(

  72: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كه مردم آن را   دهند، پرونده به صورتى است كنند، سپس پرونده او را به دستش مى پريمردى را در قيامت حاضر مى
كىن   امر مى: گويد اجنامد تا پريمرد به حضرت حق مى نگرند؛ اين برنامه به طول مى هاى او را منى بينند و در آن جز بدى مى

كنم كه تو را عذاب كنم در حاىل كه در دنيا براى من مناز  من حيا مى! اى پريمرد: رسد كه مرا به آتش بربند؟ خطاب مى
شت بربيد! منخواندى، اى مالئكه    .»1« بنده مرا به 

  :ام اين عبد مسكني و شرمنده مستكني و افتاده ناتوان در مقام مناجات با حضرت قاضى احلاجات چنني عرضه داشته

  اى كرمت ياور افسردگان
 

  زنده به يادت دل دل مردگان
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 تريه شبم نور تو روشن كند
 

 خاك مرا عشق تو گلشن كند

  من اى تو شفاى دل جمروح
 

  پاكى جان مىن و روح من

 هست دو دستم به گداىي دراز
 

 نياز سوى تو اى با كرم ىب

  چشم اميدم به كرامات توست
 

  روى دمل سوى عنايات توست

  

  روشىن ظلمت دل نور توست
 

  دل كه ز الطاف تو خممور توست

  هست به درگاه تو فرياد من
 

  لطف تو گريد ز عدو داد من

  از آينه كن جان من تر صاف
 

  جان من و مذهب و اميان من

  باز كن از عشق درى بر دمل
 

  تا كه شود مهر رخت حاصلم

  روز و شبم مونس و مهدم تو باش
 

  راه جنات از امل و غم تو باش

  خاك درت بسرت جان من است
 

  مرمحت و لطف تو خوان من است

______________________________  
لس العاشر، حديث 37: األماىل، شيخ صدوق -)1( ، جملس ىف ذكر القيامة؛ حبار 498/ 2: ؛ روضة الواعظني2، ا

  .4، حديث 1، باب 204/ 79: األنوار
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  ياد تو اى دوست شفاى من است
 

  عشق تو آواى بقاى من است

  مى نرود ياد تو از خاطرم
 

  جهان ناصرم چون كه توىي در دو

  بنده تو يكسره مسكني توست
 

  بسته مهر تو و آيني توست

  

  :»1« انَّ اَحبَّ اْالْعماِل اَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ الصَّالُة َوالِربُّ َواِجلهادُ : َعِن النَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله

  .حضرت اللّه، مناز و نيكى و جهاد استترين كارها نزد  حمبوب: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْعُت ابا َعْبَدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ  ْنيا َوما فيها َوَصالٌة َفريَضٌة اْفَضُل ِمْن : َعْن يُوُنِس ْبِن يـَْعُقوَب قاَل مسَِ َحجٌَّة اْفَضُل ِمَن الدُّ
  :»2« اْلِف َحجَّةٍ 

يك حج از دنيا و آنچه در آن است برتر است و : فرمود م مىشنيدم امام صادق عليه السال: گويد يونس بن يعقوب مى
  .يك مناز واجب از هزار حج باالتر است

   ارزش منازگزاران

انسان منازگزار، ظرف ارزش اهلى است و از آجنا كه در آيات قرآن، از مناز، به عنوان يك عمل بسيار پر قيمت اهلى ياد 
ترين عمل در پيشگاه حضرت عزت ياد شده، بايد گفت كه متصل به مناز و بپا  شده و در روايات، از مناز به عنوان حمبوب

  .كند دارنده آن از اين فيض عظمى و چشمه اهلى كسب ارزش مى

از طرىف به خاطر برپاداشنت مناز واجد شرايط، جمبور است كه بسيارى از : ترين ارزش است منازگزار از دو ناحيه واجد عاىل
  مال حرام،حمرمات ظاهرى از قبيل 

______________________________  
، 11/ 97: ؛ حبار األنوار4459، حديث 10، باب 40/ 4: ؛ وسائل الشيعة356، حديث 185/ 1: اخلصال -)1(

  .19، حديث 1باب 

  .4460، حديث 10، باب 40/ 4: ؛ وسائل الشيعة22، باب فضل الصالة، حديث 240/ 2: التهذيب -)2(
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لباس غصىب، مكان غصىب، آب و خاك غري مباح و لقمه حرام را ترك كرده و از جهت ديگر ملزم است قسمت اعظمى 
  .از حمرمات باطىن، از قبيل كرب و حسد و ريا و نفاق و خدعه و شر و عجب و حقد و كينه را ترك منايد

و فضايل از قبيل مراقبه، حماسبه، توجه، ذكر، خلوص،  و از طرىف با اتصال به آداب قلبيه و روحيه مناز، به كسب حسنات
ره پاكى، صاىف نايل مى ره ها كه از بركت مناز نصيب او مى گردد و اين  هاى اهلى است؛ پس با ترك حمرمات، واجد  شود 

ها باعث اين است   ترين بنده شود و نيكى گردد و تقوا باعث اين است كه، گرامى ها مى تقوا و با اقامه مناز، دارنده نيكى
  است؟» ىل مع اللهى«برسد و چه ارزشى در عامل وجود باالتر از مقام تقوا و مقام » ىل مع اللهى«كه، به مقام 

  .»1« ] ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ [

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  .»2« ] اتـََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن [

  .نيكوكارند]  از هر جهت[باشد كه پرهيزكارى پيشه كردند و كساىن كه  ترديد خدا با كساىن مى ىب

و به فرموده معصوم عليه السالم مناز معراج  »3«  آرى، به فرموده قرآن جميد، مناز بازدارنده انسان از فحشا و منكرات
  .»4«  مؤمن است

______________________________  
  .13): 49(حجرات  -)1(

  .128): 16(حنل  -)2(

  .45): 29(عنكبوت » َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ   ِإنَّ الصَّلوَة تـَنـَْهى« -)3(

  .4، باب 303/ 79: حبار األنوار -)4(
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  توجه به حقيقت مناز

كند و با توفيق  و آداب و شرايط مناز، از طرىف انسان را از متام گناهان كبريه و صغريه حفظ مىتوجه واقعى به حقيقت 
برد و از طرىف به خاطر حقايقى كه در نيت و تكبري و محد  دارى از گناه مى ترين قله تقوا و خويشنت اهليه آدمى را به مرتفع

دهد و اين دو طرف مناز است كه  ها سوق مى عراج واقعيتو سوره و ركوع و سجود و قنوت و تشهد است، آدمى را به م
كند و طبق حماسبه دقيق بر اساس آيات و روايات و حتقيقات اولياى كامل و عرفاى  ها را نصيب منازگزار مى باالترين ارزش

تر است، سخىن به   آگاه اگر گفته شود كه منازگزار واقعى وجودش از متام امت پر ارزش جامع و بينايان راه و دانايان دل
  .گزاف گفته نشده است

اى ! اى سرور مشتاقان! اى راز و نياز نيازمندان! اى نواى ناله داران! اى سرمايه عاشقان! آرى، اى مقصود پويندگان
طلبند، پس از معرفت به مقام تو بايد با قدرت مناز به سوى تو  آنان كه تو را مى! اى مونس عارفان! انيس دل باختگان

كنند كه بدون مناز رسيدن به وصال تو ميسر نيست؛ آنان كه طالب راز و نياز عاشقانه با تو هستند، با متام وجود حركت  
  !:آيد، آرى، اى حمبوب حمبان با معرفت خود بايد در ىن مناز بدمند كه بدون اين دميدن روزگار وصل به دست منى

 ها اى در دل مشتاقان از عشق تو داستان
 

 ها ىن در صنع تو برهانچو  وز حجت ىب

 ها در ذات لطيف تو حريان شده فكرت
 

 ها بر علم قدمي تو پيدا شده پنهان

 ها در حبر كمال تو ناقص شده كامل
 

 ها در عني قبول تو كامل شده نقصان

  

  76: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  اى كرده دوا خبشى لطف تو به هر دردى
 

 «1» ها درمانخواهم دور از مهه  من درد تو مى

  

   ارزش منازگزاران در احاديث قدسى
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  :در احاديث قدسيه در بيان ارزش وجود منازگزاران چنني آمده است

اِئُم رُتٌَّع َلَصَبْبُت َعَلْيُكُم اْلَعذاَب َصّبا   :»2« َلْو الُشُيوٌخ رُكٌَّع َوَشباٌب ُخشٌَّع َوِصْبياٌن ُرضٌَّع َوَ

اگر پريان ركوع كننده و جوانان اهل تضرع و زارى و كودكان ! هاى گنهكار مردم عاصى و مجعيتهاى نافرمان و  اى ملت
  !!رخيتم كه حق فرو رخيتنش ادا شود خوار نبودند، مهانا به جرم گناهانتان عذاىب بر مشا فرو مى شريخوار و چهارپايان علف

ْلُمَتحابّنيَ ِجبَالىل اْلعاِمريَن ِبَصَالِِْم اْرضى َوَمساِجدى َواْلُمْستَـْغِفريَن ِباْالْسحاِر يا اْهَل َمْعِصَيىت َلْوال َمْن فيُكْم ِمَن اْلُمؤِمنَني ا
  :»3«  َخْوفاً ِمّىن َالنـَْزْلُت َعذاىب ُمثَّ الاباىل

و  هاىي كه به واسطه جالل من دوستدار يكديگرند و زمني اگر در بني مشا اهل اميان نبودند، آن انسان! اى اهل معصيت
كردم و  مساجد من با منازشان آباد است و از خوف من به وقت سحر در حال استغفارند، مهانا عذامب را بر مشا نازل مى

  .هيچ باكى هم نداشتم

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(

  .76: كلمة الّله  -)2(

لس السادس والثالثون؛ حب199: األماىل، شيخ صدوق -)3(   .57، حديث 8، باب 383/ 80: ار األنوار، ا

  77: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اين دو روايت داللت دارند كه ارزش منازگزار واقعى در حدى است كه به احرتام او عذاب دنيا بر يك ملت خبشيده 
  .شود مى

  زكريا بن آدم و احرتام او

  :خوانيم كه م است مىدرباره زكريا بن آدم كه از اصحاب بزرگوار حضرت رضا عليه السال

راهم به مشا دور است و هر وقت خبواهم دسرتسى به مشا : على بن مسيب به حضرت رضا عليه السالم عرضه داشت
  ندارم، معامل دينم را از چه كسى تعليم بگريم؟
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  .»1«  از زكريا بن آدم قمى كه بر دين و دنياى مشا از جانب من امني است: حضرت فرمودند

  :به حضرت رضا عليه السالم عرضه داشتزكريا بن آدم 

حضرت . تصميم دارم از مردم شهرم جداىي كرده و به جاى ديگر روم؛ زيرا در ميان آنان نادان زياد است! يابن رسول الّله
شود، چنانچه به احرتام حضرت موسى بن جعفر بال از  اين كار را نكن؛ زيرا به احرتام تو بال از اهل قم دفع مى: فرمود

  .»2« گردد ل بغداد دفع مىاه

شد و ائمه  زكريا بن آدم انسان بزرگوار و با كرامىت است كه از جانب ائمه بزرگوار عليهم السالم بسيار احرتام و اكرام مى
  .»3« ها و كفن فرستادند ها و حتفه دين براى او هديه

   رتامآرى، مؤمن در پيشگاه حضرت حق و انبيا و ائمه بزرگوار داراى كرامت و اح

______________________________  
  .، باب الزاء بعده الكاف470/ 3: ؛ سفينة البحار33442، حديث 11، باب 146/ 27: وسائل الشيعة -)1(

، باب الزاء بعده 471/ 3: ؛ سفينة البحار32، حديث 18، باب 278/ 49: ؛ حبار األنوار87: االختصاص -)2(
  .الكاف

  .، باب الزاء بعده الكاف471/ 3: سفينة البحار -)3(

  78: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كند خاصى است، در حدى كه خداوند مهربان به خاطر او بركاتش را بر مردم نازل و عذابش را از آنان دفع مى

  .چه نيكوست كه مهه ما، آهنگ زندگى خود را در مهه شؤون، مهاهنگ با انبيا و ائمه و اوليا و اهل كرامت قرار دهيم

چه نيكوست كه ما قدر خود را شناخته و از استعدادهاى عاىل درون خود آگاه شومي و با اميان و عمل صاحل به رشد و 
خربى جنات داده به ميدان نور و  كمال عقل و قلب و نفس اقدام كرده و خويش را از اين ظلمتكده جهل و غفلت و ىب

  .مقام قرب و نقطه با عظمت وصال برسانيم

  زارارزش منازگ
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  :خوانيم در ارزش اهل مناز و كرامت و هويت آن بزرگواران در حديث با عظمت قدسى مى

حاِر اولِئَك الَّذيَن اذا اَرْدُت ِباْهِل انَّ اَحبَّ اْلِعباِد اَىلَّ اْلُمَتحابُّوَن ِجبَالىل اْلُمتَـَعلَِّقُة قـُُلوبـُُهْم ِباْلَمساِجِد َواْلُمْستَـْغِفرُوَن بِاْالسْ 
  :»1«  ُعُقوَبًة ذَكْرتـُُهم َفَصَرْفُت اْلُعُقوبََة َعنـُْهمْ  اْالْرضِ 

هاى آنان تعّلق  ترين بندگان نزد من، آنان هستند كه در پرتو جالل من با يكديگر دوسىت دارند؛ دل به حقيقت كه حمبوب
به خاطر آنان عقوبت را اند، اينان كساىن هستند كه به وقت عقوبت اهل زمني  به مساجد دارد و در سحرها در حال توبه

  .خبشم بر گنهكاران مى

______________________________  
، 4، باب 88، 74: ، الفصل اخلامس ىف وصية رسول الّله صلى اهللا عليه و آله؛ حبار األنوار467: مكارم األخالق -)1(

  .3حديث 

  79: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :در اين روايت آمده

  :ليه و آله وارد مسجد شد، گروهى از اصحاب آجنا بودند، فرمودندپيامرب اسالم صلى اهللا ع

رت مى: گويد؟ عرضه داشتند دانيد كه خداى مشا چه مى مى   :فرمايد پروردگار مشا مى: فرمود. دانند خدا و پيغمرب 

ت مالقات ها را به وقتش به جاى آورد و بر آن حمافظت كند، مرا در قيام اين است منازهاى پنجگانه، هر كس آن
شت مى مى كنم و هر كس به وقتش  كند، در حاىل كه از او عهدى بر من است كه به سبب آن عهد، او را داخل در 

  .»1«  آن منازها را به جاى نياورد و بر آن حمافظت نكند، بر من است كه اگر خبواهم او را عذاب كنم يا بيامرزم

  :خوانيم چنني مى شيخ صدوق آمده» األماىل«در روايت مهمى كه در 

  .گريد كه براى منازگزاران از پيشگاه حضرت حق برات آزادى مى» سخائيل«براى خداوند، ملكى است به نام 

گريد   چون مردم مؤمن وارد صبح شوند و وضو بگريند و مناز صبح را به جاى آورند، از خداوند مهربان براى آنان براتى مى
  :كه بر آن نوشته
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دهم، قسم به عزت و جالمل مشا را  مشا را در حفاظت خود قرار مى! بندگان و كنيزان من. ى هستممن خداى ابدى و باق
  .كنم، گناهان مشا را تا ظهر خبشيدم منكوب منى

  :گريد كه بر آن نوشته شده خوانند براتى براى آنان مى وقىت مناز ظهر را مى

ات تبديل كردم و گناهانتان را آمرزيدم وبا رضا و خشنودى سيئات مشا را به حسن! بندگان و كنيزان من. من خداى قادرم
  .خود مشا را به خانه جالمل وارد كردم

______________________________  
  .263: كلمة الّله  -)1(

  80: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :روى آن نوشته شده گريد كه چون عصر شود و براى وضو و مناز عصر برخيزند و مناز را جباى آرند براى آنان براتى مى

هاى مشا را بر آتش جهنم حرام كردم و مشا را در  بدن! من خداوند بزرگم، نامم و حكومتم بزرگ است، بندگامن و كنيزامن
  .جايگاه نيكان جاى دادم و به رمحتم شر اشرار را از مشا دفع كردم

  :گريد كه بر آن نوشته آنان براتى مىچون مغرب شود و براى وضو و مناز برخيزند و مناز را به جاى آرند براى 

مالئكه من با خشنودى از نزد مشا به نزد من آمدند، بر من است كه مشا ! بندگان و كنيزامن. من خداى جبار بزرگ متعامل
  .را خشنود كنم و در قيامت مشا را به آرزوهايتان برسامن

  :گريد كه بر آن نوشته براتى براى آنان مى چون وقت عشا رسد و برخيزند و وضو گرفته و مناز را به جاى آرند

هاى خود طهارت كرديد  در خانه! بندگان و كنيزامن. باشد من خدا هستم و خداىي جز من نيست و پروردگارى غري من منى
تو را و ساير ! اى سيخائيل. و به مساجد آمديد و در ياد من غرق شديد و حقم را شناختيد و واجب مرا ادا كرديد

  !»1«  گريم كه از بندگان و كنيزامن راضى و خشنود شدم را به شهادت مىمالئكه 

هاىي كه به حضرت حق معرفت پيدا كرده و پس از عرفان به وسيله عمل به پيشگاه آن جناب  خوشا به حال آن انسان
  .اند شتافته
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  .چشند منىشناسند و لذتى مهانند لذت عبادت  آنان كه در راه عبادت حضرت معبود سر از پا منى

______________________________  
لس السادس عشر، حديث 67: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .2، ا

  81: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

شوند و  كشند و با كمال اشتياق به سوى پيشگاه آن حضرت روانه مى آنان كه به وقت رسيدن مناز، از مهه چيز دست مى
  :دارند شوند و در حمضر حضرت حق به وسيله مناز با زبان حال عرضه مى وارد مى با متام هسىت خود به مملكت مناز

  ساقيا بده جامى زان شراب روحاىن
 

  تا دمى برآسامي زين حجاب جسماىن

 ر امتحان اى دوست گر طلب كىن جان را
 

  آن چنان بر افشامن كز طلب خجل ماىن

  كند به كار من وفا نگار من مى ىب
 

  هاى پنهاىن زير لب عشوههاى  خنده

  دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسندمي
 

  در قمار عشق اى دل كى بود پشيماىن

  خواهيم ما زدوست غري از دوست مطلىب منى
 

  حور و جنت اى زاهد بر تو باد ارزاىن

  رسم و عادت رندى است از رسوم بگذشنت
 

  كند گريباىن آستني اين ژنده مى

  ميخانه سرخ رو زمى ديدمزاهدى به 
 

  گفتمش مبارك باد بر تو اين مسلماىن

  

  آرم زلف و كاكل او را چون به ياد مى
 

  م پريشاىن بر سر پريشاىن مى

  خانه دل ما را از كرم عمارت كن
 

د به ويراىن   پيش از آن كه اين خانه رو 

  

  82: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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 آيد جز بال منىما سيه گليمان را 
 

اىي نه هر بال كه بتواىن  «1»  بر دل 

  

  كدام مناز مورد قبول حق است؟

خواهى و عشق به انسان و  بر اساس آيات شريفه قرآن و روايات معتربه روشن شد كه خداوند مهربان بر مبناى مصلحت
بندگانش خواسته و در اين زمينه هيچ امت و ملىت رشد و كمال او، مسئله مناز را به عنوان يك فريضه و واجب حتمى از 

  .استثنا نشده است

  .اى نيست كه از طرف انسان، ساده و سبك انگاشته شود مناز، امر خداست و امر مسئله

  ..آمر اين امر خداست، خداى رحيم و كرمي و رمحان و خالق و بارى و مصور و رزاق و جليل و قهار و ودود و غفور

  .تناسب ارزش آمر اوست و عظمت بزرگى اين امر در ارتباط با عظمت و بزرگى آمر است ارزش اين امر به

پريوى از امر اين آمر واجب و الزم است، چون جتلى صالح و دور بودن فساد و به پا بودن نظام متني و نظم دقيق 
  .حيات، مرهون پريوى از امر اوست

نسان از امر موالست، اختصاص به انسان ندارد، بلكه برپاىي نظام مسئله جتلى نظم و صالح در حيات كه حمصول پريوى ا
ترين موجود، معلول پريوى و  ترين عنصر، تا گسرتده احسن هسىت، در كل جهان خلقت و در ذره ذره ساختمان كوچك

  !!اتباع از امر اهلى است

______________________________  
اىي -)1(   .شيخ 

  83: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

فـََقضاُهنَّ َسْبَع َمساواٍت ِيف * ِإَىل السَّماِء َو ِهَي ُدخاٌن َفقاَل َهلا َو ِلْألَْرِض اْئِتيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً قاَلتا أَتـَْينا طاِئِعنيَ   ُمثَّ اْسَتوى[
  .»1« ]ِيف ُكلِّ َمساٍء أَْمَرها  يـَْوَمْنيِ َو َأْوحى
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آن . خواه يا ناخواه بياييد: به صورت دود بود، پس به آن و به زمني گفتآن گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه 
، ] حمكم و استوار ساخت[ها را در دو روز به صورت هفت آمسان به اجنام رسانيد و  پس آن.* فرمانربدار آمدمي: دو گفتند

  .و در هر آمساىن كار آن را وحى كرد

ندگى انسان و آمسان و زمني معلوم است، بلكه در اصناف موجودات مسئله جتلى نظام در سايه امر اهلى نه تنها در ز 
  .هسىت اعم از غيب و شهود، اين برنامه هم چون آفتاب روشن است

   حقيقت امر اهلى

هاى آن گرفته تا عرش خدا، در حقيقت مهان امر  توان گفت كه نظام دقيق وجود هر موجودى از امت و هسته اصوًال مى
  !خداست

  باالتر و برتر از خداست، مگر نه اين است كه وجود مقدس او مالك ملك هسىت و پروردگار عامليان است؟كدام آمر 

مگر نه اين است كه، مهندس و باىن و به وجود آورنده كل هسىت حضرت اوست و مصلحت متام موجودات در اختيار 
  جناب اوست و كسى جز حضرتش صاحب هسىت نيست؟

  سىت مملوك او و در يد قدرت و در آغوش رمحت و عنايت اوست؟مگر نه اين است كه متام ه

______________________________  
  .12 -11): 41(فصلت  -)1(

  84: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

آيا جز حضرت او كسى سزاوار امر كردن به موجودات است و آيا موجودات جهان هسىت حق دارند از امر كسى جز او 
  !پريوى كنند؟

ى حضرت او انبياى گ رامى و ائمه طاهرين و اولياى كامل اهلى، در خط سري نبوت و امامت و واليت جز تبليغ امر و 
اى نداشتند؛ آن بزرگواران، مأمور رساندن امر حق به خلق بوده و تكليف داشتند زمينه برپا شدن امر او را در متام  برنامه

  .الق، اجتماع و خانواده فراهم آورندشؤون زندگى بشر اعم از عبادت، سياست، اقتصاد، اخ
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در زمينه اوامر حضرت حق نسبت به انسان، آن هم در ميان احكام شرعيه هيچ امرى شدت و امهيت و عظمتش هم 
  .چون امر به مناز نيست

ن خواهى او نسبت به انسا مناز، امر خداست؛ مناز، خواسته پروردگار عامل، عادل و حكيم است؛ مناز، بر اساس مصلحت
  .امر شده است

پريوى از اين امر ضامن سعادت و باعث خري دنيا و آخرت و عامل رشد و كمال آدم است و بر هر مرد و زن و عاىل و 
داىن اطاعت از اين امر واجب و الزم و سرپيچى از آن مايه خوارى و ذلت در دنيا و آتش و عذاب در عامل آخرت 

  .است

رتين  اى است اهلى كه براى  مناز، برنامه انسان سود مادى و معنوى دارد و براى حل بسيارى از مشكالت زندگى به منزله 
  .هاست ها و آلودگى كليد است؛ پريوى از اين امر پر امهيت، پاك كننده صفحه حيات از انواع رذايل و پليدى

  امر اهلى به مناز

  :مشا بگذرداى از آيات قرآن كه در آن امر به مناز شده، الزم است از نظر  منونه

  85: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :»1« ] َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو ارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ [

  ]. كه مناز خواندن با مجاعت حمبوب خداست[كنندگان ركوع كنيد  و مناز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، و مهراه ركوع

َو اْلَمساِكِني َو ُقولُوا ِللنَّاِس   َو اْلَيتامى  َبِين ِإْسرائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً َو ِذي اْلُقْرىبَو ِإْذ َأَخْذنا ِميثاَق [
  :»2« ] ِرُضونَ ُحْسناً َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آتُوا الزَّكاَة ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِإالَّ قَِليًال ِمْنُكْم َو أَنـُْتْم ُمعْ 

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان  زماىن كه از بىن] ياد كنيد[و 
از [نيكى كنيد، و با مردم با خوش زباىن سخن گوييد، و مناز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، سپس مهه مشا جز اندكى 

  .روى گردان هستيد]  به طور عادت[گردانيديد و مشا روى  ] پيمان خدا

  :»3« ] َو ُقوُموا لِلَِّه قانِِتنيَ   حاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت َو الصَّالِة اْلُوْسطى[
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در [حمافظت و مراقبت كنيد، و ]  اى از روايات، مناز ظهر است كه بر اساس پاره[بر متام منازها و به خصوص مناز ميانه 
  .فروتنانه براى خدا بپا خيزيد]  عبادت حال طاعت و

  :»4« ]َفَأِقيُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكتاباً َمْوقُوتاً [

   مسلماً مناز مهواره در اوقاتى. اقامه كنيد]  به صورت معمولش[مناز را 

______________________________  
  .43): 2(بقره  -)1(

  .83): 2(ه بقر  -)2(

  .238): 2(بقره  -)3(

  .103): 4(نساء  -)4(

  86: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .اى مقّرر و الزم بر مؤمنان است مشخص و معني وظيفه

  .»1« ] َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َو اْصَطِربْ َعَلْيها ال َنْسئَـُلَك ِرْزقاً َحنُْن نـَْرزُُقَك َو اْلعاِقَبُة لِلتـَّْقوى[

دهيم و عاقبت  طلبيم، ما به تو روزى مى ات را به مناز فرمان بده و خود نيز بر آن شكيباىي ورز؛ از تو رزقى منى خانوادهو 
  .نيك براى پرهيزكارى است

  .»2« ]ريُ َو ِنْعَم النَّصِ   َفَأِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو اْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىل[

او سرپرست و ياور مشاست؛ چه خوب سرپرست و . پس مناز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا متّسك جوييد
  .اى است دهنده ياورى و چه نيكو يارى

نسبت به مناز امر مؤّكد  9و مجعه آيه  33و احزاب آيه  31و روم آيه  45و عنكبوت آيه  56هاى نور آيه  در سوره
و به طور جدى و قاطع از مهه مرد و زن خواسته شده كه مناز را بپا دارند و مواظب باشند از اين حكم حكيمانه شده 

  .حضرت حق غفلت نورزند
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   مناز مقبول

اكنون كه عظمت مناز در پرتو امر حضرت ذواجلالل روشن شد و موقف و موضع اين برنامه حياتى در ميان احكام و 
   يد، جاى اين سؤال است كه در ميان اجراكنندگان اين امر و عمل كنندگان به اين مسئله، عملاوامر خداوند معلوم گرد

______________________________  
  .132): 20(طه  -)1(

  .78): 22(حج  -)2(

  87: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اران به مرحله قبوىل حضرت حق كدام طايفه از ميان مهه عمل كنندگان مورد پذيرش خداست و مناز كدام دسته از منازگز 
  رسد؟ مى

  :در اين زمينه بايد گفت

  :بر اساس آيات كتاب خدا و روايات و اخبار، منازى كه مقرون به سه شرط است بدون شك مورد قبول خداست

  .اميان - 1

  .تقوا - 2

وقت، مكان مجع بودن شرايط ظاهرى و باطىن مناز در حد وسع مكلف، از قبيل طهارت صحيح، نيت خالص،  - 3
  .مباح، صحت قرائت، ترتيب، مواالت، طمأنينه، قبله و ساير شرايط

  .مناز كسى كه اعتقاد صحيحى به حق و قيامت و نبوت و كتاب و مالئكه ندارد قابل قبول نيست

  :مناز كسى كه از گناه و پليدى و ظلم و ستم و پاميال كردن حقوق ابا ندارد قبول نيست

ا يـَتـََقبَُّل ا[   .»1« ] للَّهُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ِإمنَّ

  .پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى
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ايستيد و آقا و  گرييد و در برابر كدام موال مى توجه داشته باشيد كه به هنگام مناز، به پيشگاه چه آقاىي قرار مى! عزيزان
 حمضر او كنيد، يا منازى كه او خواهيد، يا دخلواه مشاست بايد تقدمي آيا منازى كه مشا مى! خواهد موالى مشا چه مى

  !خواهد و به آن امر كرده بايد جبا آوريد؟ مى

______________________________  
  .27): 5(مائده  -)1(

  88: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

پيشگاه قرب آن منازى كه او به آن امر فرموده، به جا آوردنش بايد انسان را از مهه فحشا و منكرات باز دارد و آدمى را تا 
حضرتش رهنمون گردد و براى دين و اميان انسان به منزله عمود خيمه باشد و باطن آدمى را به معراج برده و به نقطه 

  .وصل برساند

  :در روايىت از رسول اسالم آمده

  .»1« نگرد خداوند به منازى كه قلب منازگزار با بدنش مهاهنگ نباشد، منى

  :و در جاى ديگر فرموده

  .»2«  زينت مناز استخشوع 

   منازگزاران واقعى

گر حال منازگزاران واقعى است به اين مضمون  عارف معارف اهلى مرحوم ملكى تربيزى در كتابش به چند روايت كه منايان
  :اشاره فرموده

  .چون ديگ جوشان در اضطراب بود اش هم ابراهيم عليه السالم به وقت مناز، سينه

  .آن حال نديده بودند يه و آله به وقت مناز حال عجيىب داشت كه كسى را بهپيامرب اسالم صلى اهللا عل

  :گويد يكى از مهسران حضرت مى
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شناسد و  زدمي، وىل به حمض رسيدن وقت مناز، گوىي اصًال ما را منى گفت و ما با آن جناب حرف مى پيامرب با ما سخن مى
  .شناسيم ما هم او را منى

لرزيد و  كرد و به وقت مناز بدنش مى اش از خوف خدا تغيري مى گرفت، رنگ چهره قىت وضو مىامرياملؤمنني عليه السالم و 
  :فرمود شود؟ مى مشا را چه مى: گفتند به او مى. باخت رنگ مى

______________________________  
  .406/ 1: احملاسن/ -)1(

  .41، حديث 6، باب 133/ 74: ؛ حبار األنوار337: جامع األخبار/ -)2(

  89: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  !!ها از قبول آن امتناع كردند ها و زمني و جبال ارائه كرد و آن وقت اداى امانىت رسيده كه خداوند آن را بر آمسان

  .زد حضرت زهرا عليها السالم به وقت مناز، از هيبت و عظمت حضرت ذواجلالل، نفس نفس مى

  :پرسيدند مى. شد، رنگ به صورتش نبود مى امام جمتىب عليه السالم هرگاه از وضو فارغ

  :فرمود اين چه حال است؟ مى

  .هر كس بر صاحب عرش وارد شود و به خدمت او رسد، سزاوار است اين چنني شود

  :درباره حضرت سجاد عليه السالم آمده

  :گفتند به آن جناب مى. پريد گرفت، رنگ از چهره مباركش مى هرگاه وضو مى

  خواهم قرار بگريم؟ دانيد در مقابل چه كسى مى مى: فرمود شوى؟ مى چنني مى چرا در وقت وضو اين

چرا جلوى : عرضه داشتند. روزى در حال مناز ردا از دوش مباركش افتاد و آن جناب اعتنا نكرده تا از مناز بريون شد
ز عبد جز به مهان مقدار كه داراى بدان كه منا! دانيد در مقابل چه كسى ايستاده بودم؟ مى: افتادن ردا را نگرفىت؟ فرمود
: فدايت شوم پس مهه ما در هالكت هستيم؟ فرمود: به حضرت عرض كردم: گويد راوى مى. توجه بوده قابل قبول نيست

  .سازد نه، خداوند از باب رمحت و لطفش اين منازهاى ناقص را با نوافل و منازهاى مستحىب كامل مى
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  :از حضرت صادق عليه السالم نقل شده

گذاشت تا عرق  رفت و هرگاه سر به سجده مى اش مى ايستاد، رنگ از چهره هرگاه على بن احلسني عليه السالم به مناز مى
  .داشت شد، سر از سجده برمنى از سر و رويش جارى منى

  90: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :و نيز در روايت آمده كه امام فرمود

خاست، چنان بود كه گويا شاخه درخىت است كه جز آنچه كه  براى مناز برمى پدرم على بن احلسني عليهما السالم هرگاه
  .دهد، حركىت از خود ندارد باد حركت مى

خواهند كه در وسع خود  كنند كه وضو و مناز ما به متام معىن مانند مناز آن بزرگواران باشد، بلكه از ما مى از ما دعوت منى
بند بوده و منازى در خور لياقت موالى  حت مناز و مقدمات و مقارنات آن پاىپس از اميان و تقوا، حداقل به شرايط ص

  .خود به جاى آرمي، تا پس از امتام آن به مهر قبوىل آن جناب برسد

نقل شده است كه الزم » احملاسن«اى كه منازشان مورد قبول خداوند مهربان است، حديثى قدسى در كتاب  درباره طائفه
  :اشاره شوداست به منت عاىل آن 

اَرُه ِبذِكْ  َ ا اقْـَبُل الصَّالَة ِلَمْن َتواَضَع ِلَعَظمَىت َوَيُكفُّ نـَْفَسُه َعِن الشََّهواِت ِمْن اْجلى َويـَْقَطُع  رى َواْلَزَم قـَْلَبُه َخْوىف وََكفَّ نـَْفَسهُ امنَّ
َع َوَيْكُسو اْلعارى َويـَْرَحُم اْلُمصاَب َويُؤوى اْلَغريَب َفذِلَك ُيْشرُِق َخلقى َوُيْطِعُم اْجلائِ   َعِن الشََّهواِت ِمْن اْجلى َوال يـََتعاَظُم َعلى

َكىت َيْدُعوىن َفالَبّيِه َيْساُلىن َفاْعِطَيهُ َنورُُه ِمْثَل الشَّْمِس اْجَعُل َلُه ىف الظُُّلماِت نُوراً َوىف اجلَْهاَلِة ِعْلماً اْكَألُُه ِبِعزَّتى َواْسَتحِفظُُه َمالئِ 
  :»1« ُل ذِلَك ِعْندى َمَثُل اْلِفْرَدْوِس الَيْسُمو َلَمُرها َوال يـَتَـَغيـَُّر َوَرُقهاَفَمثَ 

دار باشد و روزش  كنم كه براى بزرگى من تواضع كند و به خاطر من از شهوات شيطاىن خويشنت مناز را از كسى قبول مى
شهوات، براى خاطر من حفظ منايد و بر خلق من را به ياد من متام كند و دلش مالزم خوف از من باشد و نفسش را از 
   بزرگى نكرده و گرسنه را سري كند و برهنه را بپوشاند و به مصيبت زده

______________________________  
  .66، حديث 38، باب 391/ 66: ؛ حبار األنوار455، حديث 47، باب 293/ 1: احملاسن -)1(
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  91: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

دهم  ها نور قرار مى درخشد، من براى او در تاريكى ريب را پناه دهد؛ نور چنني آدمى مهانند نور خورشيد مىترحم آرد و غ
كند  دارم؛ دعا مى دهم و به وسيله مالئكه از حوادث نگاهش مى و جهلش را مبدل به علم كرده و به عزمت پناهش مى

اش از  دهم، او نزد من مانند فردوس است كه ميوه را مىكند، حاجتش  منامي، از من طلب حاجت مى دعايش را اجابت مى
  .كند شود و برگش تغيري پيدا منى دسرتس خارج منى

  كدام مناز مردود است؟

كنند، وىل زمحات آنان به  دهند و به اجراى برخى از احكام خدا قيام مى چه بسيار مردمى كه عمرى به خود زمحت مى
  .گردد مى »1« ]َهباًء َمْنُثوراً [ فرموده قرآن جميد

اند مانند فاسقني، يا  اينان كساىن هستند كه يا از اميان برخوردار نيستند مانند منافقني، يا اهل هر نوع گناه و معصيت
  .دهند كنند مانند مردمى كه به احكام اهلى امهيت منى شرايط صحت و قبوىل عمل را رعايت منى

  :فرمايد ىقرآن جميد در سوره ماعون م

  .»2« ] َو َميْنَـُعوَن اْلماُعونَ * الَِّذيَن ُهْم يُراُؤنَ * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم ساُهونَ * فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ [

  .*انگارند كه از منازشان غافل و نسبت به آن سهل* پس واى بر منازگزاران

دريغ ]  و زكات، هديه و صدقه به نيازمندان[ار ضرورى زندگى وسايل و ابز ]  دادن[و از * كنند مهانان كه مهواره ريا مى
  .ورزند مى

______________________________  
  .23): 25(فرقان  -)1(

  .7 -4): 107(ماعون  -)2(

  92: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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ز آيات سوره ماعون كنند از مصاديق بار  بدون شك منافقان و فاسقان و آنان كه شرايط صحت و قبوىل مناز را رعايت منى
  .هستند

مناز را هر كسى فراخور قدرت و استعدادش، بايد با صورت و سريت كامل به حمضر حضرت حق بربد ورنه از طرف معبود 
  .عامل مردود است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

به صورت نورى پاكيزه به مقام وقىت بنده مناز را به وقت خودش به جاى آورد و بر شرايط و حقيقت آن حمافظت منايد، 
  .مرا حفظ كردى، خداوند تو را حفظ كند: گويد كند و به صاحبش مى قرب حركت مى

: گويد گردد و مى و اگر مناز را به وقتش خنواند و بر آن و شرايطش حمافظت ننمايد، به صورت سياه و تاريكى به او برمى
  .»1« مرا ضايع كردى، خداوند ضايعت كند

  :الم صلى اهللا عليه و آله فرمودندپيامرب اس

خيزند و ركوع و سجود مناز هر دو يكى است، وىل بني دو مناز آنان فاصله هم  دو نفر از افراد امت من براى مناز به پا مى
  .»2« چون بني آمسان و زمني است، آن گاه اشاره به مسئله خشوع شد

  :در قسمىت از يك روايت قدسى آمده

ا َصلَّى ا ا َوْجَهُه َواْحُجُب َعّىن َصْوَتُه اَتْدرى َمْن ذِلَك؟َوُرمبَّ   ْلَعْبُد َفاْضِرُب ِ

   َحَرِم اْلُمؤِمنَني ِبَعْنيِ اْلِفسِق َوذاَك الَّذى  يا داُوَد ذاَك الَّذى َيْكثـُُر اْالْلِتفاَت اىل

______________________________  
  .2، حديث 6، باب 9/ 80: حبار األنوار -)1(

/ 81: ؛ حبار األنوار7625، حديث 230/ 5: ؛ جامع احاديث الشيعة57، حديث 322/ 1: عواىل الآلىل/ -)2(
  .41، حديث 16، باب 249

  93: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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  :»1« ُحيَدُِّث نـَْفَسُه اْن َلْو ُوّىلَ اْمراً َلَضَرَب فيِه الرِّقاَب ظُْلماً 

داىن  دهم، مى زمن و بني خود و صدايش حجاب قرار مى ز را به صورتش مىخواند و من آن منا چه بسا عبدى كه مناز مى
  چنني عبدى كيست؟

اگر : گويد كند و به خودش مى آن منازگزار كسى است كه به ناموس مردم مؤمن زياد با ديده گناه نظر مى! اى داود
  !!زمن آن هم به ستم صاحب قدرتى شدم گردن مردم را مى

اَرُه ِبذِْكرى وََملْ يـَُبْت ُمِصرّاً َعَلى اخلَْ الاقْـَبُل ال  يا ُموسى َ طيَئِة َوَعِرَف َحقَّ صَّالة اّال ِممَّْن َتواَضَع ِلَعَظَمىت َواْلَزَم قـَْلَبُه َخْوىف َوَقَطَع 
  :»2«  اْوليائى َواِحبَّائى

خوف من باشد و روزش به كنم مگر از كسى كه براى عظمت من فروتىن كند و دلش مالزم با  مناز قبول منى! اى موسى
  .ياد من متام شود و شب را در حال اصرار بر گناه صبح نكند و عارف به حق اوليا و عاشقان من باشد

  كنند، قبول است؟ توان گفت كه مناز مردمى كه حقوق خدا و انبيا و امامان و اوليا را پاميال مى مى

  رياى معصيت و گناه مناز است؟توان گفت كه مناز اهل فسق و فجور و غرق شدگان در د مى

تا پيوند امياىن و اتصال اسالمى انسان به پروردگار عزيز عامل و شؤون حضرت حق حمكم نباشد، تا انسان در متام شؤون 
دارى از گناه را مراعات ننمايد، تا آدمى عمال به شرايط صحت و قبوىل مناز توجه نكند، مناز او  حيات تقوا و خويشنت

  !!حضرت حق خنواهد بودقابل قبول 

______________________________  
  .55، حديث 16، باب 257/ 81: ، الباب األول ىف احلث على الدعاء؛ حبار األنوار38: عدة الداعى -)1(

  .، به نقل از األماىل، شيخ صدوق97: كلمة الّله  -)2(

  94: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   مناز در حال كسالت

  :فرمايد السالم مى امرياملؤمنني عليه
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سازد، به مناز نايستد؛ زيرا او  هيچ كدام از مشا با حالت كسالت يا خواب آلودگى يا با افكارى كه او را به خود مشغول مى
ره و نصيب عبد از منازش به مهان اندازه است كه از روى قلب توجه  در پيشگاه پروردگار مى باشد و جز اين نيست كه 

  :كند كه ز آن حضرت از رسول اسالم نقل مىبه خدا داشته و ني

رت است از يك شب زنده   !»1«  دارى دو ركعت مناز خمتصر وىل با تفكر و در حال يقني 

رت از آن در مسجد جاى  وضو يا غسل، يا تيمم را مطابق با احكام اسالم به جاى آريد، آن گاه در مكان مباح يا 
آن گاه با متام هسىت يعىن با عقل و روح و قلب و نفس و بدن به طرف قبله  بگرييد، سپس اول وقت را مراعات كنيد،

جا و براى مهيشه از رذايل اخالقى از قبيل ريا، حسد، خبل، حقد، كينه، عجب، نفاق  بايستيد، سپس دل و جان را مهان
متام حواس خود را در نيت پاك كنيد و مواظب باشيد كه شكم و شهوت و لباستان آلوده به حرام نباشد؛ آن گاه ... و 

خالص متمركز كرده با قرائت صحيح تكبريةاالحرام گفته و با عرىب صحيح و حال اهلى مسري مناز را حركت كرده و با غم و 
غصه به خاطر پايان گرفنت مناز، سالم مناز را ادا منوده از مناز خارج شويد و تصميم قاطع مشا بر اين باشد كه تا رسيدن به 

  .ر از هر گناهى دورى جوييد، آن وقت به طور حتم اميدوار به قبوىل چنني منازى باشيدمناز ديگ

______________________________  
  .3084، حديث 29، باب 87/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  95: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  خشوع در مناز

  :امام مخيىن رمحه اهللا در باب خشوع بياىن دارند كه

بارت است از خضوع متام ممزوج با حب يا خوف و تفصيل اين امجال آن است كه قلوب اهل سلوك به حقيقت خشوع ع
اى قلوب عشقى و از مظاهر مجالند و به حسب فطرت متوجه به مجال حمبوب  حسب جبلت و فطرت خمتلف است، پاره

ها را حمو كند و از  سر مجال، آن هستند و چون در سلوك ادراك ظل مجيل يا مشاهده اصل مجال كنند، عظمت خمتفيه در
خود بيخود منايد؛ چون در هر مجاىل جالىل خمتفى و در هر جالىل مجاىل مستور است، چنانچه ممكن است اشاره به اين 

معىن داشته باشد گفتار حضرت موىل العارفني و امرياملؤمنني و السالكني صلوات الّله عليه وعلى آله امجعني آجنا كه 
  :فرمايد مى

ِة ِنْقَمِتهِ   ُهَو الَّذى اْشَتدَّْت ِنْقَمُتُه َعلى   .»1«  اْعداِئِه ىف ِسَعِة َرْمحَِتِه واتََّسَعْت َرْمحَتُهُ ِألْولِيائِِه ىف ِشدَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اوست خداىي كه عذابش در عني وسعت رمحت بر دمشنانش شديد است و رمحتش در عني سخىت عذابش بر عاشقانش  
  .گسرتده است

  .ها دست دهد ها را فرو گريد و حالت خشوع در مقابل مجال حمبوب براى آن و سطوت مجال آن پس هيبت و عظمت

و اين حالت در اوايل امر موجب تزلزل قلب و اضطراب شود و پس از متكني، حالت انس رخ دهد و وحشت و اضطراِب 
ه حالت قلب خليل حاصل از عظمت و سطوت مبدل به انس و سكينه شود و حالت طمأنينه دست دهد، چنانچ

  .الرمحان چنني بوده

______________________________  
  .38، حديث 4، باب 130/ 4: ؛ حبار األنوار89خطبة : ج البالغة -)1(

  96: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

وىف ها خ ها مهيشه ادراك عظمت و كربيا و جالل كنند و خشوع آن اى از قلوب، خوىف و از مظاهر جاللند، آن و پاره
ها شود، چنانچه حضرت حيىي عليه السالم چنني بوده؛ پس خشوع   باشد و جتليات امساى قهريه و جالليه بر قلوب آن

  .گاهى ممزوج با حب است و گاهى ممزوج با خوف و وحشت است گرچه در هر حىب وحشىت و در هر خوىف حىب است

  )مراتب خشوع(

ل و حسن و مجال است و چون امثال ما با اين حاالت پسىت كه و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراك عظمت و جال
  :دارمي از نور مشاهدات حمروميم، ناچار بايد در صدد حتصيل خشوع از طريق علم يا اميان برآييم

  .»1« ] الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم خاِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ [

  .اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[كه در منازشان آنان  .* ترديد مؤمنان رستگار شدند ىب

خشوع در مناز را از حدود و عالئم اميان قرار داده، پس هر كس در مناز خاشع نباشد به حسب فرموده ذات مقدس حق 
چون اعتقاد و  از زمره اهل اميان خارج است و منازهاى ما كه پيچيده به خشوع نيست از نقص اميان يا فقدان آن است و

شود غري از اميان  علم غري از اميان است؛ لذا اين علمى كه به حق و امسا و صفات او و ساير معارف اهليه در ما پيدا مى
  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .شيطان به شهادت ذات اقدس حق علم به مبدأ و معاد دارد و مع ذلك كافر است

______________________________  
  .2 -1): 23(مؤمنون  -)1(

  97: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتهُ ِمْن ِطنيٍ [

  .اى و او را از ِگل آفريدى مرا از آتش پديد آورده

  .»2« ] يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   أَْنِظْرِين ِإىل[

  .برانگيخته شوند، مهلت ده]  مردگان[مرا تا روزى كه : گفت

معتقد است، علم به كتب و رسل و مالئكه دارد با اين وصف خداوند او را كافر خطاب   پس طبق اين آيه معاد را: گويد
  !!كرده و از زمره مؤمنان خارج منوده است

پس اهل علم و اميان از هم ممتازند، هر اهل علم اهل اميان نيست؛ پس بايد پس از سلوك علمى، خود را در سلك 
ا و مج را به قلب رساند، تا قلب خاشع شود، ورنه  -جلت عظمته -ال حقمؤمنان داخل كرده و عظمت و جالل و 

بينيد كه با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد به عظمت و جالل حق، قلب  آورد، چنانچه در خود مى جمرد علم خشوع منى
  !مشا خاشع نيست

ر علم و اميان خاشع كند و اين باجلمله سالك طريق آخرت خمصوصاً با قدم معراج صالتى، الزم است قلب خود را با نو 
رقيقه اهلى و بارقه رمحانيه را در قلب هر اندازه ممكن است متمكن منايد، بلكه بتواند در متام منازهايش و در سراسر هر مناز 

  .اين حالت را حفظ منايد

ممارست و ارتياض  حالت متّكن و استقرار در اول امر گرچه براى امثال ما قدرى دشوار و مشكل است، وىل با مقدارى
  .قلب امرى ممكن است

تر باشد، جّديت در راه آن سزاوارتر  خواهد و هر چه مطلوب بزرگ حتصيل كمال و زاد آخرت، طلب و جديت مى! عزيزم
   است، البته معراج قرب اهلى و تقرب
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______________________________  
  .12): 7(اعراف  -)1(

  .14): 7(اعراف  -)2(

  98: ، ص5 ، جعرفان اسالمى

  .جوار رب العزة با اين حال سسىت و فطور و سهل انگارى دست ندهد، مردانه بايد قيام كرد تا به مطلوب رسيد

  :ام غمني با حالت عجز و انكسار در پيشگاه رب العزة به مناجات برآمده و از حضرتش چنني مسئلت كرده اين فقري دل

  اى حمرم قلب راز داران
 

  داراناميد دل نياز 

  اى گرمى روح پاك بازان
 

  مشتاق رخ تو عشق بازان

  اى يار و رفيق مستمندان
 

  حمبوب قلوب دردمندان

  گشاىي بر گم شدگان تو ره
 

  بر اين دل تار من ضياىي

  خاىل زعمل ببني دو دستم
 

  از قيد گنه دمل نرستم

  يا رب چه كند ضعيف خسته
 

  اين عبد ذليل دل شكسته

  به كجا برد غم دلبرگو 
 

  رحم ار نكىن بر او چه حاصل

  افتاده بار ذلتم من
 

  غرق گنه مذلتم من

  كس نيست چو من دچار عصيان
 

  حمتاج و گدا به لطف و غفران

  اى فقريم بنواز كه بنده
 

  بر دامن لطف مستجريم

  غرق است به ننگ و عار نامم
 

  تلخ است زدورى تو كامم
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  ره نشيناناى غوث و غياث 
 

  اى نور و صفاى دل غمينان

  از من تو ببخش هر گناهى
 

  اى رب غفور يا اهلى

  مسكني تو و فقري كومي
 

  از جرم و گناه زشت رومي

  

  مناز چهره پليد و زشت ىب

گونه نعمت   هاى مادى و معنوى حضرت رب العاملني انديشه كنيد و ببينيد كه خداوند مهربان در اعطاى اين دو در نعمت
  .چيزى از انسان فروگذار نكرده است

  99: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

رسد، بر اساس متام نيازهايش،  شود، تا روزى كه نوبت زندگيش در اين جهان به پايان مى از زماىن كه نطفه انسان بسته مى
  .بيند بر سفره كرم و احسان حضرت او نعمت مى

ن، متام موجودات كارگاه هسىت را مشمول نعم مادى و انسان را عالوه بر وجود مقدس حضرت حق بر اساس اسم رمحا
  .نعم مادى، بر اساس رحيميتش مشمول نعم معنوى قرار داده است

  :فرمايد در جاىي از قرآن جميد مى

  .»1« ]َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةً [

انش را بر مشا فراوان   .و كامل ارزاىن داشته و نعمت هاى آشكار و 

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  .»2« ]َو آتاُكْم ِمْن ُكلِّ ما َسأَْلُتُموُه َو ِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُحتُْصوها[

  .از او خواستيد، به مشا عطا كرد]  به سبب نيازتان به آن[و از هر چيزى كه 
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  .ها را به مشاره آوريد وانيد آنت و اگر نعمت هاى خدا را مشاره كنيد، هرگز منى

  :كند ها بر دو دسته تقسيم مى آن گاه قرآن مردم را نسبت به مصرف كردن نعمت

ها را به مصرف گذاشته و در نتيجه متام نعمت هاى حق را تبديل به عقايد  آنان كه مهاهنگ با قوانني عاىل اهلى نعمت
راه به خري دنيا و آخرت نايل شدند و به عبارت ديگر بر اساس صحيحه، اخالق حسنه و اعمال صاحله كردند و از اين 

هاى حق را شكرگزارى كردند؛ به اين معنا كه هر نعمىت را در مهان موردى به مصرف گذاشتند كه  هاى اهلى، نعمت برنامه
  .دستور حضرت رب االرباب بود

______________________________  
  .20): 31(لقمان  -)1(

  .34): 14( ابراهيم -)2(
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ها و در راه حمافظت با قوانني اهلى خرج كردند و در  هاى مادى و معنوى حق را بر اساس هواها و هوس و آنان كه نعمت
نتيجه نعمت حق را تبديل به عقايد باطله، اخالق رذيله و بدترين عمل كردند و به عبارت ديگر به كفران نعمت برخاستند 

  .اى را به هالكت دچار كرده و از زندگى جز ننگ و عار و شقاوت و بدخبىت چيزى نصيب آنان نشد ود و عدهو خ

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ [   .»1« ]أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت ] شكر[آيا كساىن را كه 
  !درآوردند، نديدى؟

هاى مادى و معنوى غرق است و قدرت مشردن عطاى حق  مناز آن انساىن است كه در انواع نعمت بر اساس اين آيات، ىب
كه به دايره شكر بكشد، به  هاى اهلى را به جاى اين نعمت را نسبت به خويش ندارد، وىل چهره كثيف و پليدى است كه

  .مرحله كفر آورده است
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  :آمده كه حضرت رضا عليه السالم فرمودند» علل الشرايع«در معارف ما در ضمن بيان علل احكام در كتاب 

  .»2«  هاى اوست علت و فلسفه مناز، اداى شكر حق تعاىل نسبت به اين مهه نعمت

______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  .182، باب 260/ 1: علل الشرائع -)2(

  101: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  مناز بار ىب وضع تأسف

تعاىل نشسته و به هر كيفيت   توجه و قدر ناشناسى است كه بر سر سفره اهلى و خوان كرم حق مناز چه موجود ىب انساِن ىب
 -كه در حقيقت شكر نعمت است  - كند، آن گاه به جاى تبديل نعمت به عبادت از نعمت استفاده مى خواهد كه مى

  .كند نعمت را تبديل به كفر و خمالفت مى

  .مناز را از آيات قرآن و روايات اسالمى بنگريد در اينجا الزم است چهره آلوده و وضع نكبت بار ىب

قالُوا َملْ َنُك * ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ * ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءلُونَ * الَّ َأْصحاَب اْلَيِمنيِ إِ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ [
َفما *  أَتانَا اْلَيِقنيُ َحىتَّ * َو ُكنَّا ُنَكذُِّب ِبيَـْوِم الدِّينِ * َو ُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلاِئِضنيَ * َو َملْ َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكنيَ * ِمَن اْلُمَصلِّنيَ 

َفُعُهْم َشفاَعُة الشَّاِفِعنيَ    .»1« ] تـَنـْ

شت* مگر سعادمتندان* هاى خويش است، آورده هر كسى در گرو دست از روز و حال  * پرسند ها از يكديگر مى كه در 
و به * ا از منازگزاران نبودميم: گويند مى* چه چيز مشا را به دوزخ وارد كرد؟: گويند مى]  به آنان رو كرده* [گنهكاران،

و مهواره روز جزا را انكار * رفتيم، فرومى]  در گفتار و كردار باطل[و با فرورفتگان * دادمي يدستان و نيازمندان طعام منى
  دهد؛ پس آنان را شفاعت شفيعان سودى منى.* كه مرگ ما فرا رسيد تا آن* كردمي مى

  :در روايت آمده

______________________________  
  .48 -38): 74(مدثر  -)1(
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گذشتند، ناگهان سگى شروع به پارس   روزى پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله مهراه مجعى از اصحاب از راهى مى
دانستيد اين : به جانب ياران كرد و فرمودحبيب خدا ايستاد تا سر و صداى آن حيوان متام شد، آن گاه روى مبارك . كرد

  سگ چه گفت؟

ره من مهيشه خداى مهربان را شكر مى! يا رسول الّله: اين حيوان گفت: فرمود. نه: عرضه داشتند ام از هسىت،  كنم كه 
  !»1« كردم؟ مناز بودم چه مى سگ شدن بود، اگر انسان ىب

  :در باب مناز آمده» الآلىل«در كتاب 

اسرائيل بر درياى نيل در حركت بود، ناگهان ماهيان دريا احساس حرارت  مجعى سرنشني در زمان انبياى بىن يك كشىت با
نه، در ميان : مگر قيامت رسيده؟ خطاب رسيد! اهلى: و فشار كردند، به درگاه حضرت حق ناليدند و عرضه داشتند

دندان او درد گرفت و سپس از دهانش جدا شد و  مناز نشسته، مسافران اين كشىت كه به روى آب در حركت است يك ىب
  !»2« !مناز باعث شد كه بر مشا هم فشار وارد شود او آن دندان را در آب انداخت، حنسى و جنسى دندان يك ىب

  :در حديثى از حضرت باقر عليه السالم آمده

  :»3« انَّ تارَِك اْلَفريَضِة كاِفرٌ 

  .به حق كه ترك كننده مناز واجب كافر است

  :شخصى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد

  گويند؟ گويند، وىل تارك الصالة را كافر مى چرا زناكار را با آن گناه بزرگ كافر منى

______________________________  
  .، با كمى اختالف74: جامع األخبار -)1(

  .50/ 4: لئاىل األخبار -)2(

  .4462، حديث 11، باب 41/ 4: ؛ وسائل الشيعة13، حديث ، باب املسنون من الصلوات7/ 2: التهذيب -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  103: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  دليل بر اين مسئله چيست؟

  :حضرت فرمود

دهد، وىل كسى كه ترك مناز  زناكار و هر كس مشابه با اوست، عملش را به خاطر شهوت و فشار و غلبه هوا اجنام مى
كند؛ زناكار در بسرت يك زن به خاطر لذت شركت  اهلى آن را ترك مىكند به خاطر سبك گرفنت اين امر عظيم  مى
مناز ترك منازش براى لذت بردن نيست، چون ترك عمل لذت ندارد، بلكه به خاطر استخفاف به مناز  كند، وىل ىب مى

فر است، وقىت لذت نبود، پس سبك انگاشنت است و وقىت سبك گرفنت عمل باعث ترك شد، اين حالت سبك گرفنت ك
  .»1«  است

  :»2« انَّ تارَِك الصَّالِة كاِفرٌ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه قالَ 

  .به حتقيق كه ترك كننده مناز كافر است: امام صادق عليه السالم فرمود

عمداً مناز را رها مكن،  : حضرت فرمود. مرا سفارشى بفرماييد: شخصى به نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
  .»3«  عمداً ترك مناز كند، ملت اسالم از او بيزار استكسى كه 

خداى بزرگ براى هدايت بندگان، صد و بيست و چهار هزار پيغمرب و صد و چهارده كتاب آمساىن و دوازده امام و 
   ، چههاى آنان معرىف فرموده هزاران عامل رباىن و حكيم صمداىن و عارف عاشق قرار داده و مناز را در رأس متام برنامه

______________________________  
  .4463، حديث 11، باب 41/ 4: ؛ وسائل الشيعة9، باب الكفر، حديث 386/ 2: الكاىف -)1(

  .4465، حديث 11، باب 42/ 4: ؛ وسائل الشيعة8، باب الكبائر، حديث 278/ 2: الكاىف -)2(

  .4466، حديث 11، باب 42/ 4: ؛ وسائل الشيعة11، باب النوادر، حديث 488/ 3: الكاىف -)3(
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پست و زبون و پليد و زشت و شقى و آلوده است، آن انساىن كه در حماصره اين مهه عوامل هدايت باشد و ببيند كه مناز 
ه مناز را در رأس احكام راهنمايان اهلى است، وىل او به مهه بانيان هدايت پشت كرده و دستورهاى آنان به خصوص مسئل

  .چنان سبك انگارد كه از اداى آن رو برگرداند

  طلىب و خوشگذراىن با آخرت دائم و عيش جاودان معامله كرد؟ مگر متام دنيا چقدر ارزش دارد كه آن را با عافيت

متام  به خدا قسم، اگر مهه افالك و متام عامل و مهه روى زمني را به تو ببخشند و تو آن چنان غرق در آن شوى كه در
  .مدت عمر دو ركعت مناز واجب از دستت برود، ارزش ندارد

  .مناز در برزخ و عامل آخرت بالى بزرگى است و عذاب تارك مناز در برزخ و در قيامت عذاب عظيمى است بالى ىب

ب آرى، مهه دنيا در مقابل ترك يك سجده مستحب ارزش ندارد، چه رسد كه واجىب از واجبات حضرت معبود را از با
  .تكرب و غرور يا سهل انگارى ترك كىن

كه متام افالك، خود سرگشته ديگرى هستند و انسان باالتر از اين است كه سرگشته مشىت   -هالىل شريازى در اين زمينه
  :بياىن به مضمون زير دارد - مجاد شود، بلكه بر انسان است كه در راه حضرت حق حركت كند

  خطاىب دوش كردم با دل ريش
 

  مشغول فكر باطل خويش كه اى

  نشايد جهل خود اثبات كردن
 

  فلك را قبله حاجات كردن

  زنان مر چرخ را سازند گردان
 

  چرا سرگشته چرخند مردان

  

  گر او كس را به مقصودى رساندى
 

  درين سرگشتگى چندين مناندى

 فلك جام است و ساقى خالق دهر
 

 وزو در كام ما گه نوش و گه زهر

  را گر تلخ و گر شريين شود كامتو 
 

  هم از ساقى شناس او را نه از جام
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 به دستت گر، مى اميد دادند
 

 مگو كز ساغر خورشيد دادند

  جوى كز مزرع بيچون رسيدست
 

  مگو كز خرمن گردون رسيدست

  نه جوزا جو دهد نه كهكشان كاه
 

  خرمن ماهنه كس را خوشه خبشد 

  فلك را اختيارى هست شك نيست
 

  وىل اين كارها كار فلك نيست

  فلك گوىي است دائم در تك و پوى
 

  فضاى المكان چوگان آن گوى

 به خود اين گوى در ميدان نگردد
 

 چوگان نگردد كه هرگز گوى ىب

 بود چوگان او در دست تقدير
 

 درين گشنت ندارد هيچ تقصري

  واقف نيست هر كسوىل زين نكته 
 

  مهني اهل هدايت داند و بس

 خداوندا دليل راه ما شو
 

 به اقليم هدايت رهنما شو

  هدايت را رفيق راه ما كن
 

  حممد را شفاعت خواه ما كن

  

  موانع مناز

متام وجود با  در راه حركت انسان به سوى مناز، اين واقعيت پر بركت اهلى، موانعى هست كه الزم است، عاشق مناز، با
اين موانع به مبارزه برخيزد، سسىت در مقابل اين موانع، انسان را از فيض با عظمت مناز باز داشته و از رمحت حضرت 

  :فرمايد كند، قرآن جميد درباره موانع مناز مى حق حمروم مى
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َا اخلَْْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْألَْنصابُ [ ا يُرِيُد * َو اْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ ِإمنَّ
َنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلبَـْغضاَء ِيف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَّهِ   ] نـُْتْم ُمْنتَـُهونَ  َو َعِن الصَّالِة فـََهْل أَ الشَّْيطاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

»1«.  

______________________________  
  .91 -90): 5(مائده  -)1(
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نصب شده وپاره ]  براى پرستش[هاىي كه  جز اين نيست كه مهه مايعات مست كننده و قمار و بت! اى اهل اميان
  .*ها دورى كنيد تا رستگار شويد كارهاى شيطان است؛ پس از آنشود، پليد و از   هاىي كه به آن تفأل زده مى چوب

اندازد، و از ياد خدا و مناز بازتان دارد؛ آيا ]  سخت[خواهد با شراب و قمار، ميان مشا دمشىن و كينه  مسلماً شيطان مى
  خوددارى خواهيد كرد؟] ها وخطراتى كه دارد از اين امور با مهه زيان[مشا 

َو ما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا ِباللَِّه * ْوعاً َأْو َكْرهاً َلْن يـُتَـَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قـَْوماً فاِسِقنيَ ُقْل أَْنِفُقوا طَ [
  .»1« ] الَّ َو ُهْم كارُِهونَ َو ال يـُْنِفُقوَن إِ   َو ِبَرُسوِلِه َو ال يَْأتُوَن الصَّالَة ِإالَّ َو ُهْم ُكساىل

ميلى و اكراه انفاق كنيد، هرگز از مشا پذيرفته نشود؛ زيرا مشا گروهى  چه از روى ميل و رغبت يا ىب!] اى منافقان: [بگو
كه آنان به خدا و پيامربش كافر شدند، و  هيچ چيز آنان را از پذيرفته شدن انفاقشان بازنداشت، مگر آن.* فاسق هستيد

  .كنند ميلى و ناخشنودى انفاق منى آورند، و جز با ىب را جز با كسالت وسسىت به جا منىمناز 

  :توان در چهار قسمت خالصه كرد موانع مناز را مى

   شراب - 1

  قمار - 2

   پرسىت بت - 3

   تظاهر و خودمناىي - 4
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  .54 -53): 9(توبه  -)1(
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   شراب - 1

اند، به  مشهور است كه خمرتع شراب، شيطان رجيم بود؛ او با اخرتاع اين ماده فساد كه اهل دل آن را ام اخلبائث ناميده
عقل و قلب و روح و اميان و عمل و ادب و تربيت انسان محله برد و در اين محله ناجوامنردانه هم در طول تاريخ موفق 

فكر شدند و  اده فساد آلوده شدند، قواى عاقله را از دست دادند و در نتيجه تبديل به حيواىن ىببود؛ زيرا آنان كه به اين م
فكرى به انواع گناهان و معاصى آلوده شدند و در آلودگى به معاصى،  چون از انديشه در عواقب امور بازماندند، از اثر ىب

  !دچار كردندحركت اهلى قلب و روح را از دست داده خود را به هالكت ابدى 

تر  تر و پست ارزش امتياز انسان بر ساير موجودات عامل به عقل اوست، چون عقل را از دست بدهد، از متام موجودات ىب
  .گردد مى

هاى اهلى و انساىن است، وقىت جاذبه اين حوزه نوراىن از دست برود، خود به خود  عقل، حوزه جاذبه تكاليف و مسؤوليت
  .گردد از تابش نور پر فروغ تكليف و مسؤوليت حمروم مىظرف وجود و صفحه حيات 

ره ترين خلق خداست  مند است، جز به سوى خري دنيا و آخرت حركىت ندارد؛ عقل حمبوب كسى كه از نور عقل و تفكر 
  .ترين بنده اهلى است و عاقل كه عقلش را به كار گريد حمبوب

  :آمده» آثار طبسى«در 

  .اند است از مبادى به مقاصد و نظر را مهني معنا گفتهبدان كه تفكر، سري انساىن 

  .و هيچ كس از مرتبه نقصان به مرتبه كمال نتواند رسيد اال به سريى و به اين سبب اول واجبات تفكر و نظر است

  آفاق و انفس است و سري -كه از آجنا حركت بايد كرد  - و بدان كه مبادى سري



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  108: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

هاىي كه در هر ذره از ذرات هر يكى از اين دو كون يافته شود، بر  است از آيات هر دو، يعىن از حكمتاستدالل 
  :»1« عظمت و كمال مبدع هر دو تا مشاهده نور ابداع او در هر ذره كرده شود

  .»2« ] قُ َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْ [

ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه
  .ترديد او حق است شود كه ىب

بدان كه هر كه را سخن نه از سر حكمت است آن عني آفت است و هر كه را خاموشى نه از سر فكرت است آن مهه 
  .ست و هر نظر كه نه از سر عربت است آن مهه سهو و زلت استشهوت و غفلت ا

  .»3« تـََفكُُّر ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسَنةٍ : قاَل الصادق عليه السالم

براى حركت فكرى » ج البالغة«بعثت انبيا و امامت امامان عليهم السالم بنا به فرموده على عليه السالم در خطبه اول 
  .انسان بوده است

اگر خبواهيد آثار و نتايج و حمصوالت و مثرات انديشه و فكر را در طول تاريخ به حساب بياوريد، در هيچ كتاب و  
  .اى گنجايش خنواهد داشت كتاخبانه

متام كتب علمى و متدن با عظمت انساىن بر اين صفحه خاك و در اين ميدان تابناك نتيجه انديشه انسان در امور مادى و 
  .معنوى است

و  - زند كه عبارت از قوه انديشه اوست مى  -اى به ريشه انسانيت ا خود فكر كنيد كه شراب اين ماده فساد، چه تيشهمش
  چگونه آدمى را از راه راست اهلى و صراط

______________________________  
  .31: آثار طبسى -)1(

  .53): 41(فصلت  -)2(
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، حديث 5، باب 183/ 11: مستدرك الوسائل» رت استيك حلظه فكر كردن از هفتاد سال عبادت « -)3(
12689.  

  109: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ها  حركت در راه راست چه سودها و سري در راه ضاللت چه ضررها و خسارت! برد؟ مستقيم رباىن به كجى و ضاللت مى
  !براى انسان دارد؟

 بيا اى صبح دولت را طلبكار
 

 چو صبح اهل دولت صدق پيش آر

  توان رفت راه راست رو تا مى به
 

  بايد جباى راستان رفت كه مى

 مرو كج اين حديث راست بشنو
 

 رو كه بر يك جانب افتادست كج

  كجى را ره نباشد در ميانه
 

  كه تري راست آيد بر نشانه

  الف بر آمسان نون بر زمني است
 

  زكج تا راست فرق آرى مهني است

  راستبه است از زلف كج آن قامت 
 

 «1»  بلى هر كس به قدر راست برپاست

  

   خوارى در روايات شراب

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

شود و  خوار با روى سياه، دهان كج، زبان بريون آمده و با ناله و فريادى سخت از شدت تشنگى وارد قيامت مى شراب
  !»2« آشامانند مىاز چاهى كه چرك بدن زناكاران در آن است به او 

  :امام صادق عليه السالم به يونس بن ظبيان فرمود
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هر كس يك جرعه شراب بنوشد، خداوند و مالئكه و انبيا و مؤمنان او : از طرف من كه به مردم لطف و حمبت دارم بگو
 دهد قرار مى كنند، مسىت شراب روح اميان را از كالبد برده و به جايش روح پست و كثيف و لعنت شده را لعنت مى

»3«.  

______________________________  
  .صفات العاشقني، هالىل جغتاىي -)1(

، حديث 9، باب 296/ 25: ؛ وسائل الشيعة183، باب الذبائح واألطعمة، حديث 103/ 9: التهذيب -)2(
31947.  

  .31949يث ، حد9، باب 297/ 25: ؛ وسائل الشيعة16، باب شارب اخلمر، حديث 399/ 6الكاىف  -)3(

  110: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله در مسئله شراب ده طايفه را لعنت كردند

غرس كننده ُمو، نگهبان آن، فشار دهنده انگور جهت شراب، خورنده، ساقى، محل كننده، حتويل گرينده، خريدار، 
  .»1«  فروشنده و دريافت كننده پول

  :عليه و آله فرمودندپيامرب صلى اهللا 

  .»2«  پرسىت، شراخبوارى هاىي كه خداوند منع فرمود، عبارت است از بت از اولني برنامه

  :و نيز آن حضرت فرموده

  .»3«  شراب خوارى مبدأ متام گناهان است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

زيرا اگر قرآن را باور داشت، حرامش را حرام كننده قرآن است؛  هاست و شراب خوار، تكذيب شراب منبع متام آلودگى
  !!»4«  دانست مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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خوار مست، زناى با مادر و دخرت و خواهر امرى است  خداوند به چيزى مهانند شراخبوارى معصيت نشده، براى شراب
   اى و نيز براى مشروخبوار ترك مناز برنامهدهد كه چه كسى هستند  عادى؛ زيرا به هنگام مسىت، آنان را تشخيص منى

______________________________  
، حديث 55، باب 224/ 17: ؛ وسائل الشيعة244: ؛ ثواب األعمال41، حديث 444/ 2: اخلصال -)1(

22386.  

لس اخلامس والستون، حديث 416: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، 109، باب 304/ 25: ؛ وسائل الشيعة1، ا
  .31965حديث 

، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعة3، باب أن اخلمر رأس كل إمث، حديث 402/ 6: الكاىف -)3(
31992.  

، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعة4، باب أن اخلمر رأس كل إمث، حديث 403/ 6: الكاىف -)4(
31993.  

  111: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  است سهل و آسان

  ب بدتر از دزدى و زناشرا

آرى، زناكار ممكن : شراب از دزدى و زنا بدتر است؟ فرمود: ايد به امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشتند كه مشا فرموده
  .»2« منايد كشد و مناز را ترك مى كند، آدم مى است گناه ديگرى مرتكب نشود، وىل شراب خوار چون مست شد زنا مى

  .كرديد كه يكى از موانع راه مناز، آلوده بودن به شراب است  در اين روايات مالحظه

 دانا خنورد شراب و مسىت نكند
 

 با طبع بلند ميل پسىت نكند
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 خوشبخت كسى بود كه اوقات عزيز
 

 «3» صرف هوس و هواپرسىت نكند

  

قابل مشردن نيست، مهني بس كه در هاىي كه از اين ناحيه به تاريخ حيات خورده  مضرات شراب و شراخبوارى و خسارت
  .ها و گناهان است روايات خوانديد كه شراب ريشه مهه خبايث و آلودگى

  ابليس شىب رفت بالني جواىن
 

 آراسته با شكل مهيىب سر و بر را

ار  گفتا كه منم مرگ اگر خواهى ز
 

 بايد بگزيىن تو يكى زين سه خطر را

 يا آن پدر پري خودت را بكشى زار
 

 بشكىن از مادر خود سينه و سر را يا

______________________________  
  .31989، حديث 12، باب 313/ 25: وسائل الشيعة -)1(

، حديث 12، باب 316/ 25: ؛ وسائل الشيعة8، باب أن اخلمر رأس كل إمث، حديث 403/ 6: الكاىف -)2(
31996.  

  .سنائى -)3(

  

  112: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  يا آن كه بنوشى دو سه جامى تو از اين مى
 

 تا آن كه بپوشم زهالك تو نظر را
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  لرزيد از اين بيم جوان بر خود و جا داشت
 

 كز ترس فتد لرزه به تن ضيغم نر را

 گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند
 

 هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را

 لكن چو به مى دفع شر از خويش توان كرد
 

 نوشم دو سه جامى و كنم دفع خطر را

  نوشيد دو جامى و چو شد خريه زمسىت
 

 هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

 اى كاش شود خشك بن تاك و خداوند
 

 «1» زين مايه شر حفظ كند نوع بشر را

  

  قمار - 2

  .دمشىن بني مردم استقمار، عمل پليدى است كه مانند شراب خمرتعش شيطان است و از علل كينه و 

توان داشت و بر به  اى منى آيد، بر اساس آيات و روايات حرام است و با آن مال هيچ برنامه ماىل كه از قمار به دست مى
  .دست آورنده مال واجب است كه آن مال را به صاحبش بازگرداند

  .توزى است قمار، برنامه كثيفى است كه مايه دمشىن و علت رجنش و كينه

شود كه در  تر جملسى براى قمار تشكيل مى گردد، كم شود و اگر بربد، بازنده دمشن او مى باز اگر ببازد دمشن برنده مىقمار 
  آن نزاع و كينه برخنيزد و چه بسا

______________________________  
  .ايرج مريزا -)1(

  113: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

قمارباز موجودى . اندوه نسبت به باختنش مواجه شده دست به خودكشى بزندبازنده مال به خاطر ماىل كه با حسرت و 
رحم است؛ زيرا ماىل كه بايد نفقه زن و فرزند شود و در راه خداى مهربان به انفاق و صدقه و خريات و  به متام معىن ىب
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خويش را از رمحت حضرت  بازد و زن و فرزند را از نفقه و مربات خرج گردد، مفت به يك مفت خوارى مانند خودش مى
  .كند حق حمروم مى

بعيد نيست كه قمارباز به خاطر باخنت مال و به دست آوردن مايه جديد، دست به دزدى، خدعه، مكر و حيله و آدم  
  .كشى بزند

  .ساخنت و نگاه داشنت و خريد و فروش مجيع ادوات قمار از نظر مكتب عاىل اسالم حرام است

توانيد به اين منبع ارزنده اهلى  قرار دارد، مشا مى» وسائل الشيعة«حرمت شراب در كتاب  روايات حرمت قمار، مهانند
  .مراجعه كنيد

   شطرنج در كالم امام صادق عليه السالم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

و ياد دادن آن به اش گناه  فروش شطرنج و خوردن پول آن و نگاه داشتنش كفر و بازى با آن شرك و سالم به بازى دهنده
  .مردم، معصيت بزرگ است

زند، مهانند اين است كه دست در گوشت خوك فرو برده و كسى كه به آن بنگرد، مهانند  كسى كه دست به شطرنج مى
  !!نظر كردن بر عورت مادر است

كس به بازى با شطرنج بازى كننده با وسيله قمار و سالم دهنده بر بازيگر و متاشاگر بازى، در گناه مساوى هستند و هر  
يه مى   .گردد كند و در زندگى آن جهان دچار حسرت مى بنشيند براى خود در دوزخ جا 

  از مهنشيىن با قماربازان بپرهيزيد؛ زيرا اهل آن جملس حمل خشم خدايند و هر

  114: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  گرفت  ساعت در معرض غضب حّقند، اگر عذاب خدا نازل شود، مشا را هم خواهد

قمار بازان چون به قمار بنشينند، مهه حواس آنان متوجه بردن مال و ثروت طرف مقابل است و اين برنامه اكثراً از سر 
اجنامد و پس از پايان كار قمار، قماربازان با خستگى مفرط و اعصاب   شب تا صبح يا از صبح تا شب به طول مى
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ها در بسرت  جمبورند براى جربان اين مهه رنج و خستگى به خواب روند و مدتكوبيده و فكر از كار افتاده مواجهند و 
  .غفلت و خواب مرگ به مانند و مناز آنان ضايع گردد

و چه بدخبت انساىن با اتصال به اين عمل شيطاىن دچار رجس روحى و پليدى نفس شود و از طرف ديگر به خاطر 
  .م گرددضايع شدن منازش از بركات و عنايات اهلى حمرو 

   پرسىت بت - 3

  .پرسىت يعىن بريدن از حق و تعلق قلىب و عملى پيداكردن به اشيا يا احوال بت

  :اند اند بر دو دسته هاىي كه معموًال مورد پرستش قرار گرفته بت

   بيجان - 1

  جاندار - 2

دانستند و گروهى به دنبال اين  مىها مالك  جاندار مهانند طواغيت و ستمگران تاريخ كه خويش را بر جان و مال ملت
دانست، بلكه از خالق دست برداشته و خود را مملوك  شدند، البته كسى آنان را خالق منى رشته غرق در پريوى از آنان مى

   آنان

______________________________  
  .13، حديث 98، باب 234/ 76: ؛ حبار األنوار22664، حديث 103، باب 323/ 17: وسائل الشيعة -)1(

  115: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كردند كردند؛ اينان بدون چون و چرا از امر آن پليدان و ستمگران پريوى مى كرد و به هر چه آنان امر مى مى

دادند و اگر در ميان  هاى جاندار، مهيشه به وسيله پريوانشان به راه كثيف و حتميل اراده خود بر مردم ادامه مى گونه بت اين
پرستان را نداشتند، هرگز حكومت و سلطه آنان پايه نداشت و  گونه پريوان و مطيعان و به فرموده قرآن بت ها اين تمل

  .ادامه زندگى ننگني و شيطاىن برايشان ميسر نبود
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 جانش به خودى خود قدرت ندارد؛ فرعون يك نفر بود، منرود يك شخص بود، معاويه و يزيد، ابوسفيان بت، جاندار يا ىب
  .پرستان بود پرسىت بت و ابوهلب هر كدام يك نفر بودند، آنچه باعث حكومت و سلطه و جنايت و خيانت آنان شد، بت

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  .»1« ء آَفٌة وآَفُة َهذا الِدين بـَُنواميَّة ِلُكِل َشى

  .باشند براى هر چيزى آفىت است و آفت دين اسالم بىن اميه مى

شود و محّال چه گناهان عجيب و غريىب در عامل  پرست چه گناه عظيمى را مرتكب مى با توجه به اين واقعيت ببينيد كه بت
  .امروز شرق و غرب به مثابه مهان فرعون و منرود و ابو سفيان و معاويه و يزيد هستند يعىن بت جاندار. شود مى

داند و امام كفر  توانيم داشته باشيم؛ قرآن جميد اينان را ائمه كفر مى منىهاى ظامل جهان معناىي جز اين  ما براى قدرت
  !!ترين موجود روى زمني است پرست و كثيف طاغوت و طاغوت صنم يا بت است و پريو طاغوت و امام كفر، بت

  جان مهانند خورشيد، ماه، ستاره، درخت، پول، رياست و از مهه بدتر بت ىب

______________________________  
  .312: ج احلق -)1(

  116: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .هواى نفس و غرائز و شهوات است

آرى، انسان وقىت دچار بت بريوىن يا دروىن شود از حركت فكرى و روحى باز مانده و در متام عبادات كه باعث سعادت 
  .شود دنيا و آخرت آدمى است به روى انسان بسته مى

جان، يا دروىن و بريوىن، آدمى از مهه فضايل خمصوصاً  هاى جاندار و ىب گرفتار آمدن به پرستش بتكه به هنگام   اين
  .ماند، جاى ترديد نيست عبادت حق و به خصوص مناز باز مى

   بت هواى نفس
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وات آورتر است و دچار شدن به پرستش هواى نفس و شه ها، بت هواى نفس از مهه زيانبارتر و خسارت وىل در ميان اين
خواهد؛ زيرا به طور  اى است كه عميقاً در خور حتقيق است و كتاىب جداگانه مى هاى اين پرستش، مسئله و غرائز و زيان

  .هاى جاندار و بيجان درون خود انسان است منشأ پرستش بت: توان گفت قطع مى

نات پيامربان و ائمه و اوليا تزكيه نشود، اين قلب و روح است كه اگر با قواعد عاىل اهلى و معارف حّقه و قرآن جميد و بيا
هاى درون و برون  گردد و اگر تصفيه شود و با تعاليم اهلى زنده گردد، آدمى را از اسارت بت پرسىت مى آدمى دچار بت

هاى غلط  رساند؛ اما با خواب رفنت دل و افسردگى جان، وجود آدمى در تنگناى پرستش حفظ كرده و به اوج كمال مى
اهد گرفت و در اين صورت است كه از انسان نبايد توقع نيكى و شرف و فضيلت و انسانيت داشت؛ چگونه قرار خو 

  !پرسىت در مدار عبادت و به خصوص مناز كه رمز حريت و آزادى است قرار گرفت؟ توان پس از اسارت در بند بت مى

  117: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

آيد، مگر با دنبال   هاى دروىن و بريوىن است و اين حال به دست منى ز بتترين حال انسان، حال آزادى و حريت ا خوش
  .كردن خط با عظمت معرفت

كه در دار وجود، اصالت از خداست و بقيه موجودات چه غيىب و چه شهودى منودى بيش نيستند و هيچ   معرفت به اين
و چوب يا يك ظامل ستمگر يا حيواىن  كه دست وجود خويش را به پرستش سنگ كدام اصالت ندارند، چه رسد به اين

  !!مهانند گاو و گوساله آلوده و جنس كند

كه در دار حقيقت فقط و فقط حق مطلب خداست و كل موجودات سايه و جتلى امسا و صفات او هستند  معرفت به اين
  .و حيثيىت مستقل ندارند

  .شود اهد از هيچ موجودى، اثرى ظاهر منىخبشد و اگر خنو  كه او اگر خبواهد وجود موجود اثر مى معرفت به اين

  اگر تيغ عامل جبنبد زجاى
 

  نربد رگى گر خنواهد خداى

  برد كشىت آجنا كه خواهد خداى
 

  اگر جامه بر تن درد ناخداى
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ناور هسىت، سرخود  معرفت به اين كه وجود مقدس حضرت او، موجودات و به خصوص جنس انسان را در اين صفحه 
رها نكرده، بلكه حكمت بالغه او اقتضا كرده كه هر موجودى براى ظهور آثار وجوديش در چهارچوب شرايط و و عبث 

  .مقررات خداوندى باشد

  .و اين چهارچوب و شرايط در كنار حيات انسان عبارت از كتاب و نبوت و امامت و فقاهت است

يان حيات نيست، بلكه اين زندگى حمدود اگر مطابق با روش اعتبار و كم ارزش پا كه اين دنياى چند روزه ىب معرفت به اين
اى براى پديد آمدن سعادتى ابدى  گذارى شود، مقدمه انبيا و قواعد قرآن و سنت امامان عليهم السالم و فقه فقيهان پايه

  .در جهان بعد است كه جهاىن جاويداىن و مهيشگى است

  118: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اى از اين حمبت  ها سايه و حمبت در قلب انسان بايد وقف حرمي مقدس او باشد و بقيه حمبت كه عشق معرفت به اين
  .باشد

كه مقصود و حمبوب و معبود و معشوق يكى است و بايد دل و جان و قلب و روح و نفس و عقل در گرو  معرفت به اين
فروزان آن عشق باشد كه بدون اين عشق، عشق و حمبت او باشد و متام حركات و اعمال انسان پرتو آن حمبت و شعله 

  .پيداكردن معناى حيات حمال و آدم شدن و به انسانيت رسيدن و مقصد اصلى را پيدا كردن امرى غري ممكن است

  جهان يك قطره از درياى عشق است
 

  فلك يك سبزه از صحراى عشق است

  مقام عشق بس عاىل فتادست
 

  اساسش از خلل خاىل فتادست

رت پيشهزكار    اى نيست عشق 
 

  اى نيست ِبْه از سوداى عشق انديشه

 اسري عشق آزادى خنواهد
 

 گر از غم جان دهد شادى خنواهد

  زيان و سود عامل سر به سر هيچ
 

  مهني عشق است در عامل دگر هيچ

  خطاب عاشقان دور از عتاب است
 

 «1»  نواى عارفان عني صواب است
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  ريا - 4

  .دانند نفاق است و قرآن و روايات به شدت به رياكاران محله آورده و آنان را از حرمي انسانيت دور مى ريا عالمت

خيزد و چون مناز خبواند به فرموده قرآن ظاهرش با   اى نباشد، به مناز برمنى كسى كه آلوده به ريا است بدون شك اگر بيننده
  .كسالت و باطنش حمض جلب توجه ديگران است

پرسىت از موانع راه مناز است و به خواست خدا، اين مسئله در ضمن ابواب آينده  ا هم چون شراب و قمار و بتآرى، ري
   كه يك فصلش» مصباح الشريعة«

______________________________  
  .صفات العاشقني، هالىل جغتاىي -)1(
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  .د شدترى داده خواه خمصوص ريا است، توضيح بيش

  ترين جتارت پرسود مناز، مهم

توان يافت كه، در وضع دنيا و آخرت، اعتقاد و عمل و اخالق و  تر حكمى را مى در ميان احكام با عظمت اسالم كم
  .روحيه انسان مهانند مناز اثر بگذارد

يك از آن فضايل و  گردد كه هر يك منازگزار واقعى، از طريق اتصال به مناز به فضايل و حمسنات زيادى آراسته مى
  .هاى ديگر هستند حمسنات، باىب و منبعى براى واقعيت

  :به آيات سوره مباركه معارج دقت كنيد

ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً [ ِِ   الَِّذيَن ُهْم َعلى* ِإالَّ اْلُمَصلِّنيَ * َو ِإذا َمسَُّه اْخلَيْـُر َمُنوعاً * ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً * ِإنَّ اْإلِ َو * ْم داِئُمونَ َصال
ينِ * لِلسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ * الَِّذيَن ِيف أَْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلومٌ  ْم ُمْشِفُقونَ * َو الَِّذيَن ُيَصدِّقُوَن ِبيَـْوِم الدِّ ِإنَّ * َو الَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذاِب َرِِّ

ْم َغيـُْر َمْأُمونٍ  َفَمِن * َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت َأْميانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ   ِإالَّ َعلى* ِجِهْم حاِفظُونَ َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُرو * َعذاَب َرِِّ
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ِِْم قاِئمُ * َو الَِّذيَن ُهْم ِألَماناِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ * َوراَء ذِلَك َفأُولِئَك ُهُم العاُدونَ   ابـَْتغى َو الَِّذيَن ُهْم * ونَ َو الَِّذيَن ُهْم ِبَشهادا
  .»1« ] أُولِئَك ِيف َجنَّاٍت ُمْكَرُمونَ * َصالِِْم ُحياِفظُونَ   َعلى

و [و هنگامى كه خري و خوشى * تاب است، چون آسيىب به او رسد، ىب* تاب آفريده شده است؛ مهانا انسان حريص و ىب
  آنان كه مهواره بر* منازگزاران،مگر * به او رسد، بسيار خبيل و بازدارنده است،]  مال و رفاهى

______________________________  
  .35 - 19): 70(معارج  -)1(
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از [و حمروم ]  يدست[براى درخواست كننده * و آنان كه در اموالشان حّقى معلوم است* منازشان مداوم و پايدارند،
زيرا كه از * و آنان كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند،* پاداش را باور دارند،و آنان كه مهواره روز ]* معيشت و ثروت،

مگر در  * كنند، حفظ مى]  از آلوده شدن به شهوات حرام[و آنان كه دامنشان را * عذاب پروردگارشان اميىن نيست،
  .جوىي از مهسران و كنيزانشان كه آنان در اين زمينه مورد سرزنش نيستند كام

رهپس كساىن*  ها و  و آنان كه امانت* اند، گريى جنسى راهى غري از اين جويند، جتاوزكار از حدود حق  كه در 
اوقات [و آنان كه مهواره بر * بند و متعهداند، هاى خود پاى و آنان كه بر اداى گواهى* كنند، هاى خود را رعايت مى پيمان

شت.* منازهايشان حمافظت دارند]  و شرايط ظاهرى و معنوى   .اند ها مكّرم و حمرتم اينان در 

   اى پريامون آيه شريفه مقدمه

قبل از توضيح آيات، چه نيكوست مقدمه كوتاهى را كه در ذيل اين آيات از مفسر بزرگ قرن، عالمه طباطباىي رسيده 
  :نقل شود

   خواهند، اين مطلب را برسانند كه اين آيات مباركه به حسب ظاهر مى

  .قرارى است زدگى و ىب ثباتى و شتاب صربى و ىب يه انسان هلوعيت است كه مهان ىبخلقت و آفرينش اول

اش در مواردى كه به او عنايىت شود و ماىل به دست آورد و يا صاحب قدرت و اعتبارى گردد منوعيت است كه  كه الزمه
  .ورزد مهه را براى خود برداشته و از اعطا به ديگران امساك مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  ى به او برسد و مصيبىت وارد گردد و يا ماىل از دست بدهدو در مواردى كه شر 
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  .گردد دهد و فريادش بلند مى جزوعيت است كه ناله و غوغا سر مى

  .اند فقط منازگزاران هستند كه از اين قاعده كليه و خلقت اوليه انسان استثنا شده

در مناز و زكات اهتمام دارند و از عذاب خدا در هراسند و به روز قيامت و باز كدام منازگزاران؟ آنان كه چنني و چنانند، 
منايند و بر   دار بوده و عهد خود را مراعات مى كنند و امانت پسني تصديق دارند و خود را از زنا و اعمال شنيع حفظ مى

  .گواهى و شهادت استوار و قائم هستند

  .رده و چيزى را فروگذار نكرده استدر اين آيات متام اعمال حسنه را يكايك مش

  :فرمايد در آيات بعد بالفاصله مى

 ]َكالَّ * أَ َيْطَمُع ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـُْهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ * َعِن اْلَيِمِني َو َعِن الشِّماِل ِعزِينَ * َفما ِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَـَلَك ُمْهِطِعنيَ [
»1«.  

آيا هر يك از آنان طمع * از راست و چپ، گروه گروه،* كه به تو چشم دوخته به سويت شتابانند؟كافران را چه شده  
شت پرنعمت درآورند؟   .اين چنني نيست!* دارد كه او را در 

در اين آيات، مصلني از قاعده خلقت اوليه انسان كه هلوعيت است و الزمه آن منوعيت و جزوعيت است استثنا 
اده شده و بايد به اند؛ بنابراين  شده در ذات انسان عنوان صالة كه داراى چنني آثارى است به حنو سرشت و فطرت 

  .مقام بروز و ظهور رسد و حس خفته اهليه بيدار گردد

و بنابراين مراد از خلقت انسان به حالت هلوعيت، خلقت يكى از حاالت و مقامات انسان است نه حاق سرشت 
   ينش حاالتاصلى انسان و آيه بيان آفر 

______________________________  
  .39 -36): 70(سوره معارج  -)1(
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  .منايد نه اصل نفس ناطقه و روح قدسى را عادى و عمومى انسان را مى

اده شده و اين انسان است كه به نظر عالمه بزرگوار، عنوان صالة به حنو سرشت در وجود متام انسان بايد اين قوه  ها 
اهليه را به فعليت برساند، تا به آثارى كه از تبع صالة است برسد و اگر انسان اين راه را طى نكند، با دست خودش تيشه 

  .»1«  به ريشه خودش زده و خويش را از سعادت دنيا و آخرت حمروم كرده است

  آثار مناز

  :مناز ذكر شده عبارت است از اما آثارى كه در آيات سوره مباركه معارج به عنوان آثار

  دوام در مناز - 1

   انفاق مال در راه خدا به حمروم - 2

  تصديق به روز جزا - 3

   ترس از عذاب قيامت - 4

   حفظ شهوت جنسى از حمرمات - 5

   رعايت امانت - 6

  وفاى به عهد - 7

   قائم به گواهى و شهادت بر اساس عدل - 8

  حمافظت بر آداب ظاهريه و باطنيه مناز - 9

گانه دقت كنيد، ببينيد هر يك از اين آثار و حسنات مايه حسنات ديگر است و در حقيقت ببينيد كه يك  در اين آثار نه
   مناز واقعى انسان را چگونه تصفيه و تزكيه
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  .17 -13/ 20: امليزان -)1(
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رهكند و او را با حسنات ا مى   .منايد هاىي در دنيا و آخرت نصيب انسان مى هليه مهراه كرده و از اين طريق چه 

   مناز، يارى دهنده انسان

توان از مناز   قرآن جميد عقيده دارد كه در بسيارى از مشكالت اخالقى، اجتماعى، خانوادگى، طبيعى، مادى و معنوى مى
  .كمك گرفت

  .نده انسان براى رفع و دفع و حل بسيارى از مشكالت استآرى، عمًال ثابت شده كه مناز، يارى ده

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ [ َّ   .»1« ] َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ

  ترديد اين كمك خبواهيد و ىب]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز 
  .كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است

  :گشايد اى از رخسار اهلى آيه پرده مى توضيح خمتصرى نسبت به اين آيه دارد كه تا اندازه» پرتوى از قرآن«كتاب 

  .يارى جسنت و كمك خواسنت در برابر قدرت وصف و هجوم دمشن است

جنگ و جهادى حمسوس نيست، وىل در خالل معاىن و اشارت آن ميدان جنگ  گرچه در ظاهر اين آيات ميدان
هاى دروىن است و پريوزى و شكست آن هم  هاى بريوىن شراره و ظهور اين جنگ انگيزى مشهود است كه جنگ هراس

ها  صبيتهاى نفساىن است؛ كارزارى كه ميان عقيده و اميان و هواهاى نفساىن و ع اثر پريوزى و شكست در مهان جنگ
   و عالقه به مقام و برترى درگري است، آن عقيده

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  124: ، ص5 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .تر حمصول وراثت و تقليد است نه اثر برهان و درك درست و امياىن كه بيش

م وصف جمهزى دارند و تا آجنا ميدان را به حكم و اى سنگرهاى حمك اين عوامل نفساىن در برابر چنني اميان و عقيده
  .پذيرند كه سنگرهاى هواها و شهوات به جاى خود باشد دهند و دستورهاى آن را مى حكومت اميان مى

در آيات قبل از اين آيه، تذكر نعمت، وفاى به عهد خداوند، تنها ترس از او، حق را چنان كه هست آشكار كردن، اقامه 
هاى  گويد، از خود غافل نشدن، مهه منونه داند و به ديگران مى زكات، ركوع با راكعني، عمل به آنچه خود مىمناز، ايتاى 

  .حكومت كامل اميان بر نفوس است

ها را از ياد  تر به دست گريد، تا هواها نعمت آمال و هواهاى نفساىن متضاد مهى خواهد تا مراكز نفساىن اين امور را بيش
  .پايه گرداند و سنگر اراده را شكست دهد و دل را پر از ترس و هراس براى دنيا كند هدها را سست و ىببربد و آرزوها ع

هاى جنگ بريوىن پريوزى در اين جنگ داخلى نفساىن است، سالح و سپاه وسيله حمدودى  شرط و علت پريوزى در ميدان
اىي نيست   .است كه ضامن فتح 

  .ى و تقليدى بر اين عوامل نفساىن حاكم و نافذ گردد، بايد به صرب و صالة امداد گرددكه اميان فطرى، يا مرياث براى اين

پوشى و ناديده   پندارند، نه چشم پس اين صرب نه به معناى تسليم شدن و ناله سر ندادن است، چنان كه عامه مردم مى
هاى نفساىن كه منشأ آن آمال و  عالها و انف آمدها است، صرب قدرت اراده امياىن و تسلط است بر هيجان گرفنت پيش

  .باشد آرزوها و تأثرات بريون از نفس مى

گردد، چنان كه هر  تر مى انداز ذهن باالتر باشد قدرت و مقاومت در برابر عوامل نفساىن بيش هر چه هدف و چشم
  .گردد تر مى هاى راه آسان اندازه مقصد رهروان دورتر باشد دشوارى
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صالة، گشودن چشم عقل، جتديد عهد و استمداد از مبدأ است، اين صالتى كه قدرت صرب بيفزايد و عوامل نفساىن و 
  .ها را حمكوم سازد بسى دشوار و سنگني است هيجان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

و هاى آن، آنان را چنان گرفته كه مغرور  اين سنگيىن بر كساىن است كه چشم انداز ذهنشان بسى حمدود و دنيا و منايش
ها آسان  ها كه چنني نيستند و داراى خشوعند صرب و صالة بر آن شان از حركت افتاده، آن اند و استعداد باطىن خودباخته

  .و سبك است

  :از امام صادق عليه السالم آمده» الكاىف«در كتاب شريف 

سپس اين آيه را تالوت  شد؛ انداخت، مشغول مناز مى هنگامى كه موضوع وحشتناكى على عليه السالم را به وحشت مى
  :كرد مى

  .»2» «1« ]َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

  .از صرب و مناز يارى خبواهيد

  :گويد دانشمند بزرگ شيخ الرئيس ابو على سينا مى

ماندم به مسجد شهر رفته و دو ركعت مناز به جاى  آمد و از حل آن عاجز مى هر زمان برامي مشكل علمى پيش مى
خواستم مرا به وسيله نور آن مناز يارى دهد تا گره از مشكلم باز كنم، پس از اداى آن دو  آوردم، سپس از خداوند مى مى

  .رسيدم خواستم مى گشت و به آنچه مى ركعت، راه حل مشكل برامي آسان مى

______________________________  
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، حديث 31، باب 138/ 8: ؛ وسائل الشيعة1من خاف مكروها، حديث ، باب صالة 480/ 3: الكاىف -)2(
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   حكايىت از مناز باران

دام  شهر قم در گري و دار جنگ جهاىن دوم از قحطى و خشكساىل ناله داشت، زمني ها خشك بود، باغات در شرف ا
امل مادى از حل مشكل به عجز نشسته بودند، تنها راهى كه براى قرار داشت، مردم دچار مضيقه و سخىت بودند، عو 

  .نزول باران وجود داشت، يكى از دستورهاى مهم اسالمى بود و آن هم مناز باران
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خواست كه قلبش به نور يقني منور و جانش در  داد كه به اين مهم اقدام كند، كسى را مى تر كسى به خود جرأت مى كم
  .باشداتصال با عامل ملكوت 

ادن در اين ميدان را داد، مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آيت الّله  آن كس كه به خويش با كمال اطمينان جرأت قدم 
العظمى حاج سيد حممد تقى خوانسارى بود، مردى كه بارها براى دفع استعمارگران، به ميدان جهاد رفته بود و براى 

  .احقاق حق مسلمانان پافشارى داشت

با چشم گريان و دىل بريان و سر و پاى برهنه به رهربى و پيشواىي آن مرد اهلى به سوى خاك فرج قم حركت   مجعيت زيادى
  .كردند

زماىن است كه متفقني در شهر قم قوا دارند و از نزديك ناظر اوضاعند؛ ارتش كفر تصور ديگر داشت و حزب حق 
ر تعجب شد، مگر ممكن است مجعيىت به مقصدى ديگر؛ قواى كفر پس از خرب شدن از حقيقت حال، سخت د

  !سرپرسىت يك مردى عامل با اجنام عملياتى چند از آمسان باران به زمني بياورد؟

پس از اجنام مراسم باران در سه روز، اشك آمسان بر زمني هم چون سيل باريدن گرفت، به عنوان خربى مهم در مهه جا 
  ام، ام و از زبان آنان داستان را شنيده آن مناز شركت داشتند، ديده هاىي را كه در پخش شد، من خودم چند نفر از آن
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اند، تا مهه بدانند كه مناز  بر سنگ مزار او در مسجد باالى سر حرم حضرت معصومه عليها السالم اين واقعه را ثبت كرده
  :فرمود اگر نداشت خداى متعال امر منى اين دستور مهم اهلى قدرت حل بسيارى از مشكالت را دارد، چه

  .»1« ]َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

  .از صرب و مناز يارى خبواهيد

رتين حقيقت رسيد   از راه مناز به 

  :داستاىن را در حمور مناز به مضمون زير به صورت نظم نقل كرده» طاقديس«مرحوم مال امحد نراقى در كتاب پرنور 
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روزها در بيابان گرم، مهراه با زمحت . كرد كه فقر و فاقه او را به شدت حماصره كرده بود شهرى خاركىن زندگى مى در كنار
آورد و  دريغ خود مشغول خاركىن بود و پس از به دست آوردن مقدارى خار، آن را با پشت خود به شهر مى فراوان و ىب

  .فروخت به مثن خبس به خريداران مى

العاده در حركت ديد، براى متاشا به كنارى  شنيد، مجعيىت را با آرايش فوق» دور شو، كور شو«ار صداى روزى در ضمن ك
  .رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود ايستاد، دخرت زيباى امري شهر به شكار مى

دل و دين يكجا در  در گري و دار حركت دخرت امري، چشم جوان خاركن به مجال خريه كننده او افتاد و به قول معروف
  .برابر زيباىي خريه كننده او سودا كرد

يب زدند كه از سر راه كنارى برو، اما جوان خاركن كه طاقتش را از دست داده بود به  مأموران شاه سر رسيدند، به او 
  .حرف آنان توجهى نكرد

______________________________  
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لنگان به طرف  سوخت و توان كار كردن نداشت و لنگ ها در سنگر اندوه و حسرت مى قافله عبور كرد و جوان ساعت
  .شهر حركت كرد

 آمد اندر شهر با صد درد و سوز
 

 روز آوردى به شب، شب را به روز

  يك دو روزى با غم و اندوه ساخت
 

  گداخت ها مى سوخت شب روزها مى

  

 سر برگ رفنت ساز كردعقلش از 
 

 صحتش از تن سفر آغاز كرد

 پايش از رفتار و دست از كار ماند
 

 جاى سبحه بر كفش زنار ماند
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به حال اضطراب افتاد، دل خسته و افسرده شد، راه به جاىي نداشت، ميل داشت بدون هيچ شرطى، وسيله ازدواج با 
توانست او را نصيحت كرد، پند  ديد، از احوال درونش باخرب شد، تا مى دانشورى آگاه او را. دخرت شاه برايش فراهم شود

  .كرد فقط رسيدن به وصال حمبوب بود فايده بود، نصيحت آن آگاه اثر نداشت آنچه او را آرام مى دانشور ىب

يباىي بايد چه كرد؟ تو كه از حسب و نسب، جاه و مال، شهرت و اعتبار و به خصوص مجال و ز : دانشور به او گفت
بست رسيده، براى پيدا  هاىي است كه حتققش حمال است، اكنون كه راه به بن اى ندارى، اين خواسته تو از مجله برنامه ره

گاه شو،  بينم، مقيم عبادت شدن فرج و چاره شدن دردت، راهى جز رفتنت به مسجد و قرار گرفنت در حمراب عبادت منى
  .هرت نايل شوى و فرجى در كارت حاصل شودشايد از اين طريق به كسب اعتبار و ش

  اى بينم غمت را چاره من منى
 

  اى جز مناز و خلوت و سى پاره

  رشته تسبيح در گردن فكن
 

  دست اندر دامن سجاده زن

  خرقه صد وصله و حتت احلنك
 

  بورياى كهنه و نان و منك

  اى تا مگر بفريىب از اين عامه
 

ر خود    اى هنگامهگرم سازى 

  

  خاركن فقري پند دانشور را به كار بست، كوه و دشت و كار و كسب خويش را رها
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اى باقى منانده بود آمد و بساط عبادت خود را جهت  كرد و به مسجدى كه نزديك شهر بود و از صورت آن جز ويرانه
ن كرد   .جلب انظار در آجنا 

 ها در مناز شب روزها در روزه
 

 در دعا گه آشكار و گه به راز

  اش پشمينه و نانش جوين خرقه
 

  ها بس بر جبني از سجودش داغ
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  جز ركوع و جز سجودش كار نه
 

  جز ضرورت با كسش پيكار نه

  

خريش دهان كثرت عبادت و به خصوص منازهاى پى در پى به تدريج او را در ميان مردم مشهور كرد، آهسته آهسته ذكر 
  .به دهان گشت و مهه جا سخن از او به ميان آمد

  ذكر خريش آيه هر حمفلى
 

  طالب او هر كجا اهل دىل

 شد دعايش دردمندان را دوا
 

 منزلش بيچارگان را مرجتا

  اش شد قبله حاجات خلق كلبه
 

  او مهى خنديد بر خود زير دلق

 تا شد آگه پادشه از كار او
 

 ديدار اوشد زهر سو طالب 

  

اش به گوش شاه رسيد و  آرى، سخن از عبادت و پاكى و ركوع و سجود او در ميان مردم آن چنان شهرت گرفت كه آوازه
  !!شاه با كمال اشتياق قصد ديدار با او كرد

مهراه با ندميان، گشت، مسريش به كلبه عابد افتاد، براى ديدن او عزم خود را جزم كرد و باالخره  شاه روزى از شكار بازمى
  .با كبكبه شاهى قدم در مسجد خرابه گذاشت

 آمد و ديد آن جوان را در مناز
 

 عاملى برگرد او با صد نياز

  حمو طاعت گشته چون عشاق مست
 

  ملتفت ىن تا كه رفت و گه نشست

 بر سرش مو افسر و خاكش سرير
 

 ىن خرب از شاه او را ىن وزير

 جلوه كرد اندر بر شه حال او
 

 مرغ جانش شد اسري چال او
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 منود گاه و بيگاهش زيارت مى
 

 فزود وز زيارت بر خلوصش مى
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 پس سر صحبت بر او باز كرد
 

 گفتگو از هر طرف آغاز كرد

  عاقبت گفتش كه اى زيبا جوان
 

  اى تو را در قاف طاعت آشيان

  

  راستهر چه آداب سنن شد از تو 
 

  غري يك سنت كه تا اكنون جباست

  مصطفى گفت النكاح سنىت
 

  من رغب عن سنىت ال امىت

  

كرد به خدمت يكى از  شاه تصور مى. پادشاه در ضمن زيارت خاركن فقري و ديدن وضع عبادتى او، به ارادتش افزوده شد
  .و آه و ناله قالىب و تو خاىل است، خود خاركن بوداولياى بزرگ اهلى رسيده، تنها كسى كه خرب داشت اين مهه عبادت 

در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد باز كرد و كالم را به مسئله ازدواج كشيد، سپس با يك دنيا اشتياق داستان 
آن اى مگر يك سنت مهم و  هاى اسالمى را رعايت كرده تو متام سنت! دار دخرت خود را مطرح كرد كه اى عابد شب زنده

خواهم  داىن كه رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله بر مسئله ازدواج چه تأكيدى داشت، من از تو مى هم ازدواج است، مى
به اجراى اين سنت هم برخيزى و فراهم آوردن وسيله آن هم با من، عالوه بر اين من ميل دارم كه تو را به دامادى خود 

اى هم برخوردار است، من از  كننده استه به كماالت و از لطف اهلى از زيباىي خريهبپذيرم؛ زيرا در پرده خود دخرتى دارم آر 
  !!روى را با متام خمارج الزم در اختيار تو قرار دهم خواهم به قبول پيشنهاد من تن در دهى، تا من آن پرى تو مى
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 چون جوان خاركن اين را شنيد
 

 هوشش از سر رفت و دل در پر تپيد

  جوان خاركن دم آنچه ديدم آن
 

  داىن و من من چه گومي چون تو مى

 آرى آن داند كه بعد از انتظار
 

 اى او را رسد از وصل يار مژده

  

كه حجب و حيا و  جوان پس از شنيدن سخنان شاه در حريت فرو رفت؛ در جواب شاه سكوت كرد؛ شاه به تصور اين
  .خاركن خداحافظى كرد و به كاخ خود رفتزهد و عفت مانع از جواب اوست چيزى نگفت، از جوان 
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او متام شب در اين فكر بود كه چگونه با اين مرد اهلى وصلت كند و چگونه اين مرد را به ازدواج با دخرتش حاضر 
  !منايد؟

به : يان گذاشت و گفتصبح شد، شاه يكى از دانشوران تيزبني و با بصريت را خواست و داستان عابد را با او در م
  .كه از قدم او زندگى من غرق بركت شود، نزد او رو و وى را به اين ازدواج و وصلت راضى كن خاطر خدا و براى اين

  .عامل آمد و پس از گفتگوى بسيار و اقامه دليل و برهان و خواندن آيه و خرب، جوان را راضى به ازدواج كرد

به سلطان خرب داد، سلطان از اين مسئله آن چنان خوشحال شد كه در پوست سپس نزد شاه آمد و قبوىل عابد را 
  .گنجيد منى

  با بشارت باز گرديد آن رسول
 

  كرد آگه پادشه را از قبول

 پس به امر شاه بزم آراستند
 

 هم خطيب و شيخ و قاضى خواستند

  ها برى در زماىن از حنوست
 

  عقد زهره بسته شد با مشرتى

ر سورپس به   خلوتگاه خاص از 
 

 زيب و زيور يافت كاخى از بلور
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 ختت زرين اندر آن بگذاشتند
 

 هاى زرنگار افراشتند پرده

ر قدوم آن جوان   شهر را 
 

  داده زينت مجله بازار و دكان

 مشع و مشعل هر قدم افروختند
 

 عود و صندل را به هر ره سوختند

  

با خواهش و متنا لباس شاهى به او پوشاندند و او را در حماصره مأموران با كبكبه و دبدبه مأموران شاه به مسجد آمدند و 
شاهى به قصر آوردند، در آجنا غالمان و كنيزان دست به سينه براى استقبال او صف كشيده بودند و امريان و دبريان و 

  !سپاهيان جهت احرتام به داماد شاه گوش تا گوش ايستاده بودند

م در بارگاه شاه گذاشت و چشمش به آن مهه جالل و شكوه و سطوت و عظمت افتاد غرق در حريت شد و وقىت قد
  ناگهان برق انديشه درون جان تاريكش را
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كه روشن كرد و به اين مسئله توجه منود كه من مهان جوان فقري و بدخبتم، من مهان خاركن مسكني و دردمندم، من مهامن  
يه قرص ناىن جوين و پارچه مردم عادى حاضر نبودند سالمم را جواب بدهند، من مهان گداى دل سوخته اى   ام كه از 

  !!كهنه عاجز بودم، من مهان پريشان عاجز و بينواى مستمندم

اد  چون قدم در بارگاه شه 
 

 آمدش از روزگار خويش ياد

  روزگار ذلت و پسىت خويش
 

يدسىت   خويش بينواىي و 

  كشى روزهاى گرم و آن هيزم
 

  آتشى هاى سرد و آن ىب شام

  كشى پادشاهى از پس هيزم
 

  ها اين خوشى از پس آن ناخوشى

 زين تفّكر روزىن بر دل گشاد
 

 نورى از آن روزنش بر دل فتاد
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 ها را كليد فكرت آمد قفل دل
 

 در گشايد چون كليد آمد پديد

ار  فكرت آمد مهچو باران 
 

 زار ها بود چون كشت ساحت دل

 زين سبب گفت آن رسول سرفراز
 

 فكر يك ساعت ِبْه از ساىل مناز

  

رت از هفتاد سال   بلكه باشد 
 

  اين سخن مهمل نداىن اى مهال

  

آن قدرت كند كه آدمى با  انديشه در امور درون انسان اجياد قدرتى مى. آرى، جوان بر اساس آيات اهلى به فكر فرو رفت
انديشه در امور، انسان را از ذّلت به عّزت، از پسىت به بلندى، از مذّلت . تواند از صفحه خاك به عامل پاك پرواز كند مى

شت مى   .برد به رفعت، از جهّنم به 

رتين كمك براى انسان جهت رهاىي از هال  ترين حال اهلى است كه به انسان دست مى انديشه در امور، عاىل كت دهد و 
  .و حركت به سوى سعادت است

آرى، فكر كرد كه من مهان خاركنم كه بر اثر عبادت و طاعت رياىي به اين مقام رسيدم، آه بر من، حسرت و اندوه بر 
  !!شدم؟ كردم چه مى من، اگر به عبادت حقيقى و طاعت خالص اقدام مى

  پس دل بيهوش او آمد به هوش
 

  گفت در گوش دلش آنگه سروش

  بيىن زعّز و مال و جاه مى كانچه
 

  وصل معشوق و نياز پادشاه

  قيمت كاالى روى اندود توست
 

  اجرت سعى غرض آلود توست

  اجر نيست هيچ كارى نزد ما ىب
 

  هيچ صبحى نه كه او را فجر نيست

 گرچه كاالى تو بس نابود بود
 

 ليك نزد ما كجا مردود بود
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 خويشنت را وامنودى آن ما
 

 احسان ما رفته ىب آن ما كى

  گر نه از ما بودى اما اى فىت
 

 پيش مردم خويش را خواندى زما

  هني بگري اين مزد صورت كاريت
 

  اين ثواب و اجر ظاهر داريت

  

در غوغاى دربار، چشم ديگر خاركن باز شد، مجال دوست در آيينه دلش جتلى كرد، با قدم اراده و عزم استوار، پاى از 
وش كناره گرفت و براى آراسنت وجودش به علم و عمل واقعى به سوى زيباى  بريون گذاشت و از كنار آغوش آن پرىدربار 

  .مطلق به حركت آمد

ى و الفاظ ىب گونه براى حل مشكل مدد كند، مناز واقعى و عبادات  معنا و نيت آميخته با شائبه ريا، اين وقىت مناز ميان 
  خواهد كرد؟ريا چه  خالصانه و طاعت ىب

  با چهل روز مناز به مقام ملكوتى رسيد

مرقد مطهر حضرت ثامن االئمه عليه السالم، نيازمند به مسجدى آبرومند، جهت عبادت زائران و طاعت مطيعان و 
  .تدريس مدرسان بود

  .افتادقرعه اين فال اهلى به نام خامنى ديندار و آگاهى دلسوز، موسوم به گوهرشاد خامن مهسر شاهرخ مريزا 

   هاى اطراف را جهت ساخنت مسجد خريد، تنها يك ها و زمني او متام خانه
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افتاد، گوهرشاد خامن از خريد آن  كه منزل او وسط مسجد مى پريزن حاضر نشد كه حمل مسكوىن خود را بفروشد در حاىل
  .ترين ظلمى شود مخواست در ساخته شدن مسجد به احدى ك منصرف شد؛ زيرا منى

پس از ساخته شدن مسجد، آن پريزن هم خانه خود را به عنوان حمل عبادت وقف كرد و ساليان دراز در وسط مسجد  
  .گوهرشاد به نام مسجد پريزن جتلى داشت
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بزند،  از طرىف دستور داد، در آوردن مصاحل ساختماىن، كسى حق ندارد حيوان باركشى را تند براند، يا با تازيانه و چوب
هم چنني دستور داد در مسري آوردن مصاحل ساختماىن جهت حيوانات باربر، آب و علوفه بگذارند و به معماران و 

استادكاران دستور داد با كارگران و زيردستان در كمال حمبت رفتار كنند و به زيردستان خود در برنامه كار حتّكم نكنند و 
  .سعى كنند كارگران را آزاد بگذارند

ى، براى ساخنت خانه خدا، بايد متام جهات حقوق خداىي و مردمى را رعايت كرد؛ به مهني خاطر است كه اين مسجد آر 
كه خداوند مهربان، در آن مسجد  روز نيست مگر اين ترين مساجد روى زمني است و ساعىت در شبانه يكى از پر بركت

  .و تعليم و تعلم عبادت نشود به وسيله مردم و اولياى خدا به وسيله مناز و قرآن و دعا

در هر صورت، ساخنت مسجد شروع شد، گوهرشاد خامن هر چند روز يكبار جهت سركشى ساختمان به حموطه كار 
  .داد آمد و دستورهاى الزم را به معماران و استادكاران مى مى

ها  يكى از عمله. باد كنار رفتروزى براى سركشى ساختمان آمد، باد خمتصرى وزيدن گرفت، گوشه چادر خامن به وسيله 
  .چهره او را ديد، دلباخته آن زن شد

  !!جرأت اظهار نظر براى او نبود؛ زيرا بيم آن داشت كه او را اعدام كنند، عمله و اظهار عشق به ملكه مملكت
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  .بوددو سه روزى نگذشت كه عمله بيچاره مريض شد، پرستارش تنها مادر دردمندش 

كه دردش را  اى نديد جز اين كرد، فرزند چاره طبيب از عالج او عاجز شد، مادر مهربان كنار بسرت تنها فرزندش گريه مى
مادر ساده دل و ساده لوح، براى رفع اين مشكل به گوهر شاد خامن مراجعه كرد و درد فرزندش را با . به مادر اظهار كند

رود و در  اگر اقدام نكىن تنها پسرم از دستم مى: زن بزرگوار خواست و به او گفتاو در ميان گذاشت و عالج را از آن 
  .قيامت دامن تو را جهت خوخنواهى فرزندم خواهم گرفت

  :سوخته گفت گوهر شاد خامن، از اين داستان بسيار ناراحت شد و به آن مادر دل

اى : دگان خدا را از گرفتارى جنات دهيم؟ آن گاه گفتاى از بن چرا اين مشكل را زودتر با من در ميان نگذاشىت تا بنده
من حاضرم با تو ازدواج كنم، وىل شرطى را بايد من رعايت كنم و : به خانه برو و سالم مرا به فرزندت برسان و بگو! مادر

بايد رعايت  شرطى را تو بايد رعايت كىن، اما شرطى كه من بايد رعايت كنم جداىي از شاهرخ مريزاست، اما شرطى كه تو 
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روز در  كه در خط اين ازدواج قرار بگريى و آن مهريه اين است كه چهل شبانه كىن پرداخنت مهريه به من است، قبل از اين
  .حمراب زير گنبد مسجد مناز خبواىن و ثوابش را به عنوان مهريه من قرار دهى

ر از شدت تعجب خريه شد و از اين خرب آن مادر، به خانه برگشت و متام مسائل را با پسر خود در ميان گذاشت، پس
چنان شادمان شد كه به زودى از بسرت رنج برخاست و با كمال اشتياق پرداخت اين مهريه را به عهده گرفت و پيش خود  

  :گفت

  .شد حاضر به اجراى آن بودم چهل روز كه چيزى نيست، اگر چند سال به من پيشنهاد مى

   چهل شبانه روز مناز خواند، براىدر هر صورت به حمراب عبادت رفت، 
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  .رسيدن به وصال گوهرشاد خامن، وىل به تدريج به توفيق حضرت اهلى به راه ديگر افتاد

روز، مناينده گوهرشاد خامن، به حمراب عبادت آمد، تا از حال او خربدار شود، چون با او سخن گفت،  پس از چهل شبانه
من مناينده گوهرشاد هستم، جهت خرب گرفنت از حال تو و گزارش به : گفت. دهد ه امهيىت به مسئله منىمالحظه كرد ك

توامن براى رسيدن به وصال تو، دست از حمبوب واقعى عامل بردارم برو به او  من منى: به خامن بگو: گفت. ام خامن آمده
  :بگو

  اگر لذت ترك لذت بداىن
 

 «1»  دگر لذت نفس لذت خنواىن

  

دهد و اثر مناز را ببينيد،  اى مى راسىت عجيب است، راهنماىي آن زن بزرگوار را ببينيد كه براى عالج هواى نفس چه نسخه
  .دهد كه در اول كار از معىن دور است، وىل در عاقبت كار چه نتيجه خوشى مى با اين

  :عراقى شوريده حال گويد

  در حسن رخ خوبان پيدا مهه او ديدم
 

  چشم نكورويان زيبا مهه او ديدم در



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  در ديده هر عاشق او بود مهه اليق
 

  وندر نظر وامق عذرا مهه او ديدم

  ديدم مهه پيش و پس جز دوست نديدم كس
 

  او بود مهه او بس تنها مهه او ديدم

  آرام دل غمگني جز دوست كسى مگزين
 

  ىف اجلمله مهه او بني زيرا مهه او ديدم

 ها ها صحرا و بيابان بستانديدم گل 
 

  ها صحرا مهه او ديدم او بود گلستان

  

  منافع ديگر مناز

  :فرمايد گريى از استقامت و مناز براى حل مشكالت مى قرآن جميد بار ديگر براى كمك

  .»1« ] الصَّاِبرِينَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع [

كمك خبواهيد؛ ]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[اى اهل اميان از صرب و مناز 
  .زيرا خدا با صابران است

  :فرمايد و در جاى ديگر در عظمت سود مناز مى

  .»2« ]َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   نَّ الصَّالَة تـَْنهىاْتُل ما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصَّالَة إِ [

آنچه را از اين كتاب به تو وحى شده است، خبوان و مناز را برپا دار، يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز 
  .دارد مى

اى شرايط ظاهرى آن را رعايت  تا اندازه بدون شك بني منازگزاران واقعى و حىت آنان كه با مناز برخوردى عادى دارند، وىل
  .هاى ظاهرى و باطىن فرق است انگاران مناز، در متام برنامه منازان و سبك كنند و بني ىب مى

هاى باطن خود را  هاى ظاهر و در حدى از آلودگى منازگزار به خاطر وجوب منازهاى يوميه ناچار است از متام آلودگى
داشت و ترك بسيارى از گناهان منى مناز خود را حفظ كند، وىل ىب   .داند ملزم به رعايت 
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كردن حق منازگزار به خاطر آب وضو يا غسل يا خاك تيمم و به خاطر لباس و مكان، ناچار است از حمرمات و لگدكوب  
مناز خود را ملزم به اين  مردم چشم بپوشد و در حقيقت خود را از فحشا و منكرات ظاهرى و باطىن حفظ كند، اما ىب

  .داند امور منى

كند، از اين  تقوا قبول منى منازگزار علم دارد كه خداوند مهربان مناز احدى را با آب حرام، لباس حرام، مكان حرام، روح ىب
  .بيند كه پاكى ظاهر و باطن را حفظ كرده و در صراط مستقيم اهلى ثابت و پايدار مباند م مىجهت بر خود الز 

هاى اسالمى مالحظه شده، به اين معىن كه اسالم، قسمت مهمى از عبادات را  البته، اين نكته در متام عبادات و واقعيت
  .غرائز و حاالت و شهوات قرار داده استجهت حفظ حقوق مردم و رام شدن نفس سركش و طبيعى ماندن اميال و 

البته يك دين جامع و كامل بايد چنني باشد، خودخواهى منشأ متام مفاسد است، بايد در مرحله اول ريشه عموم 
هاى روحى را چاره كرد، هم چنان كه اساس مهه ترقيات معنوى و روحى و اصالحات فردى و اجتماعى،  بيمارى

تواند خداجوى و خداپرست باشد؛ پس اميد صالح و  خودخواه و خودپرست، منى خداشناسى و خداپرسىت است و
  !اصالح تا زماىن كه در چاه خودپرسىت است نبايد از او داشت

   مناز، عالج خودپرسىت

منازگزار واقعى خدا را دوست . از مجله علل عالج خودپرسىت و هواپرسىت است - كه جامع بسيارى از عبادات است  -مناز
خدا هم او را دوست دارد؛ آيا دوسىت خدا با خودخواهى و افراط در حب مال و جاه كه اصل هر گناه و خطاىي  دارد و

  است قابل مجع است؟
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ستايد، اگر از منازش غافل نباشد قهراً در مقام كسب اين صفت  منازگزار در منازش خدا را به دو صفت رمحان و رحيم مى
مهرى پاك  رمحى و ىب دىل و ىب ترين مردم خواهد شد و از سنگ ختلق به اخالق خداىي خواهد كوشيد و مهربان اهلى و

  .خواهد ماند

  :داند كه خداوند در سوره مؤمنون خطاب به پيامربان فرموده كه منازگزار واقعى مى

  .»1« اول از مال حالل و پاك خبوريد، سپس به عبادت قيام كنيد

  :داند كه پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده منازگزار مى

هر كس از مال حرام خبورد، واجب و مستحىب : كند اى است كه هر شب ندا مى خداوند را بر فضاى بيت املقدس فرشته
  .»2« شود از او قبول منى

  :داند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده و مى

  ريده و در پول آن لباس درمهى از حرام باشد، خداوند در آن لباس مناز را خنواهد پذيرفتكسى كه لباسى را به ده درهم خ
»3«.  

  :داند كه امام صادق عليه السالم فرمود منازگزار مى

اى   دارد يانه، به اندازه كسى كه دوست دارد بداند منازش قبول شده يا نه؟ ببيند آيا منازش او را از فحشا و منكرات باز مى
  .»4«  ها داشته باشد، مورد قبول است ازش توان نگهدارى منازگزار را از آلودگىكه من

   ملت منازگزار، ملىت پاك و كشور با مناز، كشورى است منونه، در آن مملكىت

______________________________  
  .51): 23(مؤمنون  -)1(

  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتال احلالل واحلرام204/ 3: البيضاءحمجة  -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .9، باب 204/ 16: حبار األنوار -)4(

  140: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

كه مهه اهل منازند از دزدى و غارت و چپاول خربى نيست، در آن مرز و بوم كه مردمش در رابطه با منازند از 
اى جناىي و جزاىي اثرى نيست، در آن آب و خاك كه ه حمتوا و پرونده هاى ىب هاى عريض و طويل و عرض حال دادگسرتى
  .هاى فراوان و شكايات مردم و فحشا و منكرات سراغى نگرييد افكن است، از نزاع و جنگ و جدل و طالق مناز سايه

 كشور با مناز چرا براى حفظ مال و ناموس مردم احتياج به ادارات و مأموران با آن مهه خرج گزاف داشته باشد؟ اگر مهه
بيند، بدهكار مال  ملت به حقيقت اهل مناز باشند زندان و زنداىن براى چه؟ در ميان ملت با مناز، كسى از كسى آزار منى

  .دهد و طلبكار از دست بدهكار آسايش و امنيت دارد مردم را مى

  .كند را مىعاشق مناز در حقيقت عاشق خداست و عاشق خدا، امر موال را به كيفيىت كه موال از او خواسته اج

رسد  ها است و سودى كه در دنيا و آخرت از مناز به آدمى مى ترين حمرك انسان به سوى حقايق و واقعيت راسىت مناز، عاىل
  .از برنامه ديگر متوجه انسان نيست

ودند و تاريخ حيات منازگزاران، تاريخ پر نور، پر حقيقت، پر منفعت و پر سودى است و آنان كه حقيقت توحيد را يافته ب
دانستند، عاشقانه با مناز برخورد داشتند و در احواالت آن بزرگواران آمده كه اى كاش  حفظ آن را در گرو عمل صاحل مى

  !!كردند مهه عامل يك شب بود و آن شب را به مناز سپرى مى

  امام زين العابدين عليه السالم در آيينه مناز

هاى روزگار است، احدى در عامل طاقت مناز آن حضرت  از عجايب برنامهمسئله مناز حضرت زين العابدين عليه السالم 
  .نداشت -جز آنان كه در حقيقت و هويت وجودى با او يكى بودند -را

  141: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

گرفت و رنگش زرد  رسيد، بدنش را لرزه مى خواند و چون وقت مناز مى روز، هزار ركعت مناز مى آن جناب در هر شبانه
ى كند قدر آن را تكرار مى رسيد آن مى »1« ] ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ [  شد و چون به قرائت ىم . »2« كرد كه نزديك بود قالب 
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گذراند و روزها را غرق نور  ها را پس از خمتصرى خواب، در حدى كه بدن مباركش در تعب نيفتد به عبادت مى شب
  .عبادت بود

اى چرمى داشت كه تربت  گذشت و براى خود كيسه مناز به دعا و تسبيح و استغفار مىمتام ماه رمضانش از پس آن مهه 
  .كرد پاك حضرت سيدالشهدا عليه السالم را در آن رخيته بود و به گاه سجده بر آن تربت پر قيمت سجده مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

م حضرت زين العابدين عليه السالم وارد شدم، ديدم كه عبادت روزى بر پدربزرگوار : پدرم حضرت باقر عليه السالم فرمود
اش از بسيارى گريه جمروح گشته و پيشاىن  بسيار به آن وجود نازنني تأثري كرده، رنگ مباركش از بيدارى زرد شده و ديده

ال مشاهده كردم خود را اش از كثرت سجود پينه بسته و قدم شريفش از زيادى قيام ورم منوده، چون او را بر اين احو  نوراىن
از گريه نتوانستم حفظ كنم، به شدت گريستم، آن جناب غرق در انديشه بود، بعد از زماىن به جانب من نظر افكند و 

ها را كه عبادت امرياملؤمنني عليه السالم در آن نوشته شده به من بده؛ چون به حضورش آوردم  بعضى از نوشته: فرمود
ادند و فرمودند قسمىت از آن را خواندند، چه كسى ياراى آن را دارد كه مانند امرياملؤمنني عليه السالم : سپس بر زمني 

  !»3« !عبادت كند

______________________________  
  .4): 1(محد  -)1(

  .7593، حديث 68، باب 151/ 6: وسائل الشيعة -)2(

  .85/ 2: ؛ كشف الغمة149/ 4: شهر آشوب؛ املناقب، ابن 215، حديث 20، باب 91/ 1: وسائل الشيعة -)3(

  142: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :اند كه نوشته

وقىت در حال سجده بود، در حاىل كه حالت سجده او را احدى نداشت، در آن حال غرق در درياى عشق و حمبت و 
حضرت ! النار النار! للّهيابن رسول ا: حمو مجال حمبوب عامل بود، ناگهان آتشى در خانه گرفت، اهل خانه فرياد زدند

متوجه نشدند تا آتش خاموش شد؛ پس از زماىن سر برداشتند در حاىل كه داستان را به آن جناب عرض كردند و 
  پرسيدند، چه چيز مشا را از توجه به اين آتش بازداشت؟
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  .»1«  آتش كرباى قيامت مرا از آتش اندك دنيا غافل گذاشت: فرمود

  :گويد ابومحزه مثاىل مى

ديدم حضرت زين العابدين عليه السالم وارد مسجد كوفه شد و در كنار ستون هفتم كفش مبارك از پاى بريون كرد و 
هاى مبارك خود را تا حماذى گوش باال برد و تكبريى گفت كه موهاى بدن من از ترس شنيدن و  آماده مناز شد؛ دست

  .»2«  تر و دلرباتر از او نديدم اى پاكيزه رد هلجهو چون شروع به مناز ك!! عظمت آن تكبري بر بدمن راست شد

  :گويد طاووس مياىن مى

  :كند شىب وارد حجر امساعيل شدم و ديدم حضرت زين العابدين عليه السالم در سجده است و اين كالم را تكرار مى

  .»3«  اهلى ُعبَـْيُدَك ِبفناِئَك، ِمْسكيُنَك ِبِفناِئَك، َفقريَُك ِبِفناِئكَ 

  .بنده حقري و مسكني و فقري تو فاىن در پيشگاه توست !خداوندا

  آن مجالت را حفظ كردم و پس از آن هر گونه بال و املى مرا: گويد طاووس مى

______________________________  
  .150/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .3886، حديث 405/ 3: مستدرك الوسائل -)2(

  .182: فالح السائل -)3(

  143: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

  !»1« !گرفت، در سجده منازم آن مجالت نوراىن را گفتم برامي خالصى و فرج پيش آمد

   داستان محاد بن حبيب با امام سجاد عليه السالم

  :اند كه گفت قطب راوندى و ديگران از محاد بن حبيب كوىف روايت كرده
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كردمي بادى سياه و تاريك وزيدن گرفت به طورى كه اهل قافله را حركت  » زباله«ساىل آهنگ حج كردم، مهني كه از منزل 
آب و گياه رساندم تا تاريكى  از هم متفرق كرد، من در آن بيابان متحري و سرگردان ماندم، باالخره خود را به يك وادى ىب

د و بوى مشك ديدم،  شب مرا گرفت، خود را به پناه درخىت بياباىن گرفتم؛ در آن تاريكى شب جواىن را با جامه سپي
توانستم خويش را پنهان نگاه  او از اولياى خداست و ترسيدم مرا ببيند و به خاطر من جايش را عوض كند، تا مى: گفتم

  :داشتم، ناگهان آن جوان مهياى مناز شد، چون ايستاد به پيشگاه مقدس حضرت دوست عرضه داشت

ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َواْوِلْج قـَْلىب فـَرََح اْالقباِل َعَلْيَك َواحلِْْقىن ِمبََيداِن   ٍء َجبَـُروتاً َصلِّ َعلى لَّ َشىٍء َمَلُكوتا َوقـََهَر كُ  يا َمْن أحاَر ُكلَّ َشى
  .»2«  اْلُمطيعَني َلكَ 

درود بفرست بر حممد و آل حممد خوشحاىل عبادت و . اى كسى كه مهه چيز مبهوت ملكوت تو و مقهور جربوت توست
  .ن به خودت را در قلب من داخل كن و مرا به مطيعان درگاهت ملحق كنروى آورد

   آن گاه آماده مناز شد، من هم برخاستم و به نزديك او رفتم، ديدم چشمه آىب

______________________________  
  .66، حديث 5، باب 75/ 46: ؛ حبار األنوار143/ 2: ارشاد القلوب -)1(

  .124/ 4: مستدرك الوسائل -)2(

  144: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ديدم هرگاه  جوشد به سرعت آماده طهارت و مناز شدم، چون پشت سرش ايستادم گويا حمراىب براى من ممثل شد و مى مى
ايت رسيد، از  گذشت كه در آن وعد يا وعيد بود، با ناله و آه آن را تكرار مى اى مى به آيه كرد؛ چون تاريكى شب به 

  :فتجاى برخاست و گ

راَحُة َمْن َنَصَب   َوَجُدوُه َمْوِئًال َمىتيا َمْن َقَصَدُه الضَّالُّوَن َفاصابُوُه ُمْرِشداً َوامَُّه اْخلائُِفوَن فـََوَجُدوُه َمْعِقًال َوجلََا الَْيِه اْلعاِبُدوَن فَـ 
ِتِه اهلى َقْد تـََقشَّ   ِلَغْريَِك َبَدنُُه َوَمىت َع الظُّالُم وََملْ اْقِض ِمْن ِخْدَمِتَك َوَطراً َوال ِمْن ِحياِض ُمناجاِتَك َصَدراً فـَرََح َمْن َقَصَد ِسواَك ِِمَّ

  .ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َوافْـَعْل ىب اْوَىل اْالْمَرْيِن ِبَك يا اْرَحَم الرَّاِمحنيَ   َصلِّ َعلى

يابند و عابدان به او  كرده و او را پناهگاه مىكنند و ترسوهابه او اقتدا   اى كسى كه گمراهان او را براى هدايت قصد مى
كجا راحىت دارد كسى كه خود را براى ديگرى صرف كند و كجا خوشى دارد  . كنند پناه برده و او را ملجأانتخاب مى
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تاريكى مهه جا را فرا گرفته و من نه در قبال تو خدمىت كردم و نه از چشمه ! خداوندا. كسى كه غري تو را نيت كند
رهمناج اى بردم، درود بفرست بر حممد و آل حممد و اجنام بده براى من سزاوارترين اين دو امر را، قسم به تو اى  ات تو 

  .ترين مهربانان مهربان

اين وقت ترسيدم كه مبادا شخص او از من ناپديد شود و اثر امرش بر من پوشيده ماند، پس : گويد محاد بن حبيب مى
اشتم تو را به آن كسى كه در عبادت رنج و تعب و مالل و خستگى را از تو گرفته و لذت دامنش را گرفتم و عرضه د

اده بر من رمحت آر و مرا در گلستان مرمحت و عنايتت جاى ده كه من مردى ضال و گم گشته ام و  رهبت را در كامت 
  آرزو دارم كه مهاهنگ تو شوم و گفتار تو را پريوى كنم،

  145 :، ص5 عرفان اسالمى، ج

ات بر خدا از روى صدق و راسىت باشد گم خنواهى شد، در هر صورت بر اثر من باش، پس به كنار آن  اگر تكيه: فرمود
درخت شد و دست مرا گرفت، چنني به نظرم آمد كه زمني زير قدمم در حركت است؛ مهني كه صبح طلوع كرد به من 

  :فرمود

تو را : پس من صداى ضجه و ناله حجاج را شنيدم، عرض كردم .بشارت باد بر تو كه اين مكان مكه معظمه است
اكنون كه مرا قسم : دهم به آن كه نسبت به او اميدوارى و در قيامت به حضرت او چشم دارى كيسىت؟ فرمود سوگند مى

  !»1« !دادى من على بن احلسني بن على بن ابيطالب هستم

ن حركت اهلى و عارفانه خمصوص به انبيا و ائمه طاهرين عليهم تصور مشا اين نباشد كه عشق به مناز و مناجات و اي
السالم بوده، بلكه شاگردان اين مكتب از عاشقان اين راه و تربيت شدگان اين بزم، نيز در حد قدرت و وسع و توان 

  .يدندفكرى و روحى خود سالك اين مسلك بوده و راه رو اين طريق و دلباخته اين وضعيت و سرباخته اين حالت گرد

   اويس قرن در آيينه عبادت

اند و پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله سخت مشتاق مالقات  او انسان بزرگوارى بود كه وى را از زهاد مثانيه دانسته
  :با او بود و در حق او فرمود

  !!»2«  كنم بوى خدا را از جانب مين استشمام مى
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كرد؛ زماىن كه در طلب صحبت رسول خدا  نفقه مادر پري و نابيناى خود مىكارش شرتباىن بود كه اجرت آن را صرف 
مادر  . صلى اهللا عليه و آله شد و عشق آن جناب او را مهياى سفر مدينه كرد، نزد مادر رفت و اجازت سفر گرفت

   دهم كه به تو را اذن مى: گفت

______________________________  
  .43، حديث 12، باب 230/ 84: ؛ حبار األنوار142 /4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .22، حديث 124، باب 155/ 42: حبار األنوار/ -)2(

  146: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ديدار معشوقت بشتاىب و بيش از نيم روز در مدينه مناىن و اگر حضرت را در مدينه نيافىت بيش از اين اجازت ماندن 
  .دهم منى

وقىت نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله از سفر . خود را نديد و چون روز به نيمه رسيد، برگشت اويس به مدينه آمد و يار
  :آمد فرمود

  نگرم؟ اين نور چيست كه در اينجا مى

  .شرتچراىن به نام اويس بدين سرا آمد و مشتاق زيارت جنابت بود، چون تو را نيافت مراجعت كرد: عرضه داشتند

  .اين خانه به هديه گذاشت و برفت اين نور را در: حضرت فرمود

  او كيست كه داراى چنني منزلت است؟: سلمان عرضه داشت

مردى است در مين به نام اويس قرن كه چون قيامت شود يك تنه برانگيخته شود و به مشار موى مواشى و  : فرمود
د سالم مرا به او برساند و از وى گوسپندان قبيله ربيعه و مضر از مردمان شفاعت كند، هر كس از مشا او را ديدار كر 
بعد از من اويس به مدينه آيد، اين : دعاى خري خواستار شود و بُردى به امرياملؤمنني عليه السالم عنايت كردند و فرمودند

  .جامه را بر او بپوشان

  .در زمان حكومت عمر به مدينه آمد، جناب واليت مآب او را به خلعت پيامرب بپوشاند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ود و نزد وى اظهار زهد كرد و گفت، كيست كه اين خالفت را از من به يك قرص نان جو خبرد؟ اويس  عمر او را ست
فروشى؟ بگذار و برو تا حق هر كس هست برگريد،  گوىي چرا مى آن كس را كه عقل نباشد و اگر تو راست مى: گفت

كنم، اگر با اميان باشى دعامي شامل  مى از پس هر مناز مؤمنان و مؤمنات را دعا: اويس گفت. مرا دعاىي كن: عمر گفت
خداى را شناسى و او تو را آگاه ! اى عمر: گفت. مرا وصيىت كن: عمر گفت. شود وگرنه دعامي ضايع نكنم حالت مى

  .آرى: گفت. است
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رت است: گفت   :عمر گفت. اگر غري او را نشناسى و به جز او، ديگرى تو را نداند 

  .اين بگفت و برفت. قيامت نزديك است و من به ساخنت زاد آن روز مشغومل: گفت. يادت كنز 

چون از مدينه بازگشت اهل مين از حال او آگاه شدند و عظمت و شخصيت اهلى او را يافتند و نسبت به او از در 
مد و هويت خويش را از خلق پنهان احرتام برآمدند و او از آجنا كه طالب اين شؤونات نبود از مين گرخيت و به كوفه آ

  .داشته، مشغول بندگى حق در مهه شؤون و استفاده كردن از فيض وجود موالى عارفان شد

   وصاياى اويس

  :گويد مى -كه او نيز از زهاد مثانيه و از اتقيا و عاشقان حضرت امرياملؤمنني عليه السالم بوده  - حرم بن حيان

ه و آله شنيدم كه درجه شفاعت اويس تا چه مرتبه است، پيوسته جوياى او بودم و چون من از رسول خدا صلى اهللا علي
  .آرزوى زيارت او بر من غالب شده بود، تا نشان وى را به كوفه يافتم و به طلب وى شتافتم

وى هاىي كه داشتم  شويد، سخت ضعيف و الغر اندام، از روى نشانه روزى در كنار فرات شخصى را ديدم، جامه خود مى
خواستم دستش ببوسم، نگذاشت، خلىت بر . »عليك السالم يا حرم«: جواب باز داد كه. را شناختم و بر او سالم كردم

: گفت. آن كس كه نام من و پدر من به تو آموخت يا اويس: تو را كه به من راه منود؟ گفتم: گفت. ضعف او گريستم
  :تو را بدين جايگاه چه آورد؟ گفتم! اى پسر حيان

. هرگز خرب نداشتم كه كسى حق شناس شود و با غري او انس گريد و بياسايد: گفت. ام تا با تو انس گريم و بياسامي دهآم
  !اى پسر حيان: گفت. مرا وصيىت فرما: گفتم
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. دراز در پيش دارى فريفته دنيا مشو و خويشنت را درياب و ساخته مرگ باش و اعداد زاد و راحله كن كه سفرى بس
: گفتم. در طلب من خويش را به زمحت ميفكن و نشان مكان من جموى: اراده كجا دارى؟ گفت! اى اويس: گفتم

  .ها غالب است و پند نپذيرد ها كه شك بر آن اف باد بر اين دل: معيشت تو چگونه باشد؟ گفت

فت سعى كن و براى يافنت حقيقت كوشش مناى كه تا تواىن در حتصيل معر : گفت. ديگر بار از او متناى وصيت كردم
اى از پروردگار غافل نباشى كه اگر خداى را به عبادت آمسانيان و زمينيان پرستش كىن تا به او يقني نداشته باشى از  حلظه

يز امين باشى بدانچه تو را موجود است و در پرستش او به چ: چگونه باورش كنم؟ گفت: گفتم. تو پذيرفته خنواهد شد
  .ديگر مشغول نباشى

اين بگفت و روانه شد و من از قفاى او مهى نگريستم و مهى گريستم تا از نظر من غايب گشت و ديگر كسى او را 
پيشه كرد، آن وقت در لشكرگاه حاضر شد و به  ديدار نكرد تا زماىن كه على عليه السالم آهنگ جنگ با معاويه ستم

در ركاب امرياملؤمنني عليه السالم به جهاد . ليه السالم به قدوم او شاد خاطر گشتعلى ع. مالزمت موالى عارفان درآمد
  .و پيكار در راه خدا برخاست تا به فيض عظيم شهادت در راه دوست نايل آمد

اين مرد بزرگ اهلى و تربيت شده مكتب رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و فيض گرفته از امري مؤمنان در معرفت و 
ها را به سجود به  ها را به ركوع بسر برد و برخى از شب  حضرت رب العزه به جاىي رسيده بود كه بعضى از شبشناساىي

اى كاش از ازل تا ابد . اين راحت من است: دارى؟ گفت اين چه زمحت است كه بر خود مى: به او گفتند. پايان رساند
كنم كه شايد مثل آمسانيان  بردمى و اين به اين خاطر مى يك شب بودى و من به يك ركوع يا به يك سجود به پايان مى

  .خدا را پرستش كرده باشم

  :اى آن بلبل گلستان عشق به قول اهلى قمشه

  به ره دوست عاشقانه رومي
 

  توبه از هر چه غري يار كنيم

 ناله چون بلبالن در اين گلزار
 

  از سر شوق، زار زار كنيم

  شايد از توتياى خاك درش
 

  روشن اين چشم اشكبار كنيم
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 با تو اى پادشاه ملك وجود
 

  شكوه از جور روزگار كنيم

  دست ما گري گر سر مهرت
 

  پاى بر عهدت استوار كنيم

  

  خوارى ما ببني و يارى كن
 

  تا كى افغان به شام تار كنيم

  چند در راه لطف و احسانت
 

  هر طرف چشم انتظار كنيم

  

مردان خودساخته، فيض تربيت و شريعت معرفت و راه وصل و درد عشق و تصفيه نفس و تزكيه جان، مهه و آرى، اين 
  .مهه را از بركت مناز به دست آوردند

كسى در اين عامل شهود و در عامل غيب جز خدا وجود ندارد كه بتواند سود مناز را بيابد و منفعت اين كار بزرگ اهلى را 
  .درك كند

  :فرمايد يىن رمحه اهللا درباره سود مناز مىحضرت امام مخ

يكى از اسرار و نتائج عبادات و رياضات آن است كه اراده نفس در ملك بدن نافذ گردد و مملكت وجود انسان، يكسره 
در حتت كربيا نفس منقهر و مضمحل شود و قواى منبثه و جنود منتشره در ملك بدن از عصيان و سركشى و انانيت و 

ز مانند و تسليم ملكوت باطن قلب شوند، بلكه كم كم متام قوا فاىن در ملكوت شوند و امر ملكوت در ملك خودسرى با
جارى و نافذ شود و اراده نفس قوت گريد و زمام مملكت را از دست شيطان و نفس اماره بگريد و جنود نفس از اميان به 

اى از اسرار عبادت را به  در اين حالت است كه عبد مشه تسليم و از تسليم به رضا و از رضا به فنا سوق داده شوند؛
  .اى حاصل گردد وسيله نفس دريابد و از جتليات فعليه مشه
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  آداب ظاهرى و باطىن مناز
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در مشهور در ميان اهل دل اين است كه از شروع مقدمات مناز تا پايان آن حاوى چهار هزار مسئله است، كثرت مسائل 
  .گر ارزش و امهيت و منفعت مادى و معنوى آن حكم است حول و حوش يك حكم منايان

بيند كه كران تا كرانش عامل  نگرد، گوىي خود را در كنار درياى با عظمىت مى انسان وقىت به مسائل ظاهرى و باطىن مناز مى
  .هسىت را در تصرف گرفته است

و شرايط ذكر شده كه تفصيل و توضيح آن شرايط و آداب از حوصله اين  براى اين حقيقت پرمايه اهليه دو نوع آداب 
هاى  توانيد براى به دست آوردن تفصيل اين شرايط و آداب چه ظاهرش و چه باطنش به كتاب كتاب خارج است، مشا مى

امام » ر الصالةاسرا«، »حمجة البيضاء«، »الواىف«، »مستدرك الوسائل«، »الكاىف«، »وسائل الشيعة«: زير مراجعه كنيد
راىن و كتب ديگرى كه در اين » اسرار الصالة«حاج مريزا جواد آقا ملكى، » اسرار الصالة«مخيىن،  شيخ عبداحلسني 

  .زمينه از عاملان و عارفان و كامالن و واصالن به يادگار مانده است

مدتى كه از حضرت حق عمر  اى مانند من كه هنوز از درك كلمات ظاهرى اين عبادت عاجزم و در  شخص كم مايه
ام منازى با حداقل شرايط ظاهرى و باطىن ادا كنم،  ام و نتوانسته ام، براى يكبار به فيض حضور حضرت جانان نرسيده گرفته

بينيد قسمىت از آن  قدرت بازگو كردن حقايق ظاهريه و به خصوص اسرار باطنيه مناز را ندارم؛ آنچه در اين جزوه مى
  .و مجالتى از آن با استفاده از نورانيت اهل الّله استحمصول فكر كوتاه 

كه به حنو اختصار به شرايط ظاهرى و باطىن مناز اشاره كنم، ندارم؛ اميدوارم خود مشا با مهت عاىل و  اى جز اين من چاره
  .ل ملكوتى بچشدنظري برسيد و ذائقه وجود مشا از شرييىن اين فع قلب پاك و روحى اهلى به اسرار باطىن اين عبادت ىب
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  آداب ظاهرى مناز

وضو، غسل، تيمم، پاكى بدن، طهارت لباس، مباح بودن حمل، احرتاز از لباس ابريشم و طال و لباسى كه آلوده به پوست 
ظاهريه  و موى حيوانات حرام گوشت است، مراعات وقت، توجه به قبله، اداى كلمات مناز با قرائت صحيح، از آداب

  .ها داراى اسرار و حقايقى است كه به قسمىت از آن در جلد چهارم اشاره رفته است مناز است، گرچه هر يك از اين

و بعضى اوراد و اذكار در مقدمه مناز، برداشنت دو دست تا  »1« ] َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي[ :خواندن بعضى از آيات مانند
حماذى گوش در حاىل كه دو كف به طرف قبله باشد، مؤدب ايستادن و چشم به حمل سجده داشنت و با كمال ادب و 

  .وقار و طمأنينه مناز را شروع كردن نيز از آداب ظاهريه مناز است
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  آداب باطىن مناز

جات با قاضى احلاجات و وسيله تقّرب به حضرت اوست و بسيارى از معارف اهلّيه در اين مناز، منا: اما آداب باطىن
عبادت با عظمت گنجانده شده است؛ اگر منازگزار در خور استعداد و وسعش به مراتب ظاهريه و باطنيه آن توجه ننمايد، 

  .تقّرب نشده است در حقيقت مناجات با او نكرده و به حرمي قدسش راه نيافته و متوسل به وسيله

ره در صورت توجه به آداب ظاهريه و باطنيه، مى   .مند شد توان از منافع اين عبادت بزرگ 

______________________________  
  .79): 6(انعام  -)1(
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اريكى و راحتش عّلت رنج متكّلم به وسيله مناز به هيچ عنوان نبايد از حضرت مستمع غافل باشد كه غفلتش مايه ت
  .خواهد شد

مناز، نزديك كننده عبد به آثار ظاهرى و باطىن حضرت دوست و بازدارنده انسان از مهه فحشا و منكرات است و اين 
  .كه مكّلف به اندازه وسع و قدرتش علماً و عمًال در رابطه با آداب ظاهريه و باطنيه مناز باشد ميسر نيست مگر اين

   باطىنمراحل مناز 

  :گويد مى» حمجة البيضاء«فيض كاشاىن در 

  .روح مناز در ابتداى كار بستگى به شش مرحله دارد كه بر مكّلف منازگزار الزم است به مراعات اين حقايق اقدام كند

  .حضور قلب - 1

  .تفهم - 2

  .تعظيم - 3

  .هيبت - 4
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  .اميد - 5

  .حيا - 6

   حضور قلب - 1

آيد، چنانچه در مناز،  هاى مناز و توجه عميق انسان به حق پديد مى كر در برنامهحضور قلب حقيقىت است كه از متركز ف
فكر انسان ميداىن براى جوالنگاه غري حق باشد، براى قلب حمال است كه بتواند روى به جانب معشوق حقيقى كند و از 

  .عامل ملكوت كسب فيض و نور منايد
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در مناز حاضر نباشد و دل كه روى حقيقى انسان است به سوى قبله حمبوب نباشد، آن مناز را  اگر قلب با كمك فكر
توان مناز گفت؟ در صورتى كه قلب در مناز با حمبوب عامل سخن نگويد و از عشق او جنوشد و در اتصال با ملكوت  مى

  .معنا ىب نور و الفاظى است روح و چراغى است ىب عامل نباشد، آن مناز، جسمى است ىب

در آيات قرآن جميد، متوجه اين معناى با عظمت است كه در هيچ عبادتى غافل از  »1« ] ال َتُكْن ِمَن اْلغاِفِلنيَ [ تكرار
  .توجه مباش اسرارش مباش و در هيچ طاعىت نسبت به حمبوب حقيقى عامل ىب

  .غفلت در حال عبادت گناهى بزرگ است و عالمت غيبت مكّلف ازحضور دوست

طلبد، بايد در مناز جستجو كند؛ مناز راهى است كه  از از احكام دين خداست و كسى كه خشنودى حضرت حق را مىمن
  .مهه انبيا ره سپر آن بودند و عشق مالئكه اهلى متوجه منازگزار است

اراحىت و رنج مناز، هدايت و اميان است و چراغ معرفت فرا راه انسان؛ مناز، باعث بركت در رزق و راحت بدن و علت ن
  .اى عليه كفر كافران است شيطان رجيم و اسلحه

مناز، اجابت دعا، قبوىل اعمال و زاد و توشه مؤمن در دنيا و آخرت اوست؛ مناز، شفيع بني منازگزار و ملك املوت و انيس 
لو و جواب منكر و نكري و تاج سر مكّلف به روز قيامت است   .و رفيق در قرب و فرش زير 

   نور چهره در حمشر و لباس بدن و حجاب بني انسان و آتش جهنم و حجتمناز، 
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  .و برهان بني انسان و خداست

شت است اى  شت و مهريه حورالعني و    .مناز، باعث جنات از عذاب و جواز عبور از صراط و كليد 

ليل و حتميد و متجيد و تكبري و تقديس و   با مناز، آدمى به درجات بلند ملكوتى مى رسد، چرا كه مناز عني تسبيح و 
  .»1«  گفتار حق و دعوت اهليه است

كه خداى   -حيف نيست انسان در چنني دنياى با عظمىت با اين مهه سود و منفعت قرار بگريد و از آن و مستمعش
  .غافل باشد - عزيز است مهربان و پروردگار

ارزش است، در مناز شركت داشته باشد وىل قلبش كه حقيقت وجود اوست از اين  حيف نيست بدن آدمى كه ظاهرى ىب
  !دنياى پرفيض اهلى و از اين سراى پرشور ملكوتى و از اين ميدان عشق و عرفان بريون باشد

   سفر مادى و سفر معنوى

سفر مادى و سفر معنوى، در سفر مادى منافع زيادى نصيب : كل حركت استانسان، داراى دو نوع سفر و دو ش
  .كند شود كه با آن منافع كسب راحت و حتصيل امنيت در زندگى مى انسان مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  :براى سفر پنج خاصيت و منفعت است

  .رفع غم و غصه - 1

  .كسب معيشت و جنات از فقر  - 2

  .دانشحتصيل علم و  - 3
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راىن -)1(   .305: اسرار الصالة، شيخ عبداحلسني 
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  .به دست آوردن آداب - 4

  .»1« پيدا كردن دوست بزرگوار - 5

يدستندبندند و اينان افرادى بدخبت  جويند، دِر بسيارى از منافع را به روى خود مى آنان كه از سفر دورى مى   .و 

اما منافع سفر معنوى با سفر مادى قابل قياس نيست كه سفر معنوى حركت از عقل و قلب و روح به وسيله حرارت اميان 
و عشق به سوى حضرت رب االرباب است كه با رسيدن به مقام وصل، رسيدن به مهه چيز است؛ چرا كه حضرت 

سفر معنوى به حضرت او برسد به مهه چيز رسيده و در  دوست مستجمع مجيع صفات كماليه است و هر كس در سري
  .تر به مقام وصل و مرتبه قرب از مناز نيست تر و پرسودتر و رساننده ميان طرق سفر هيچ طريقى نزديك

راىن در    :چه نيكو فرموده» اسرار الصالة«مرحوم شيخ عبداحلسني 

فر است، چنانچه شيخ الرئيس فرموده كه كمال حمدثات در ء به س در نزد ارباب خرد مقرر است كه ترقى و كمال هر شى
كه مجيع حمدثات در بلده اصليه و مسكن اوىل كه عامل عدم است معدوم بودند و معلوم است   غربت است، از جهت اين

كه انسان مادامى كه در آن عامل است در حضيض نقصان و مركز حرمان است؛ پس چون از مقر عدم به سوى غربت 
ود مسافرت منود از براى او انواع كماالت و اقسام كرامات حاصل شد و اين دليل آن است كه كمال حاصل عامل وج

  :نشود مگر به غربت و هم چنني بعد از دخول در وجود، مهه تراب حمض بودند چنانچه حضرت خداوندى فرموده

______________________________  
  .ه نقل از ديوان امام على عليه السالم، ب2، باب 115/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

  156: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُترابٍ   ِإنَّ َمَثَل ِعيسى[

  .او را از خاك آفريد] پيكر[مانند داستان آدم است، كه ]  از نظر چگونگى آفرينش[قطعاً داستان عيسى نزد خدا 
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بر صفت ترابيه باقى است در مسكن اصل و معدن اول است كه به نظر مهان خاك است به داراى  پس مادامى كه
ها نسبت  صفات عاىل، پس چون مفارقت منود از آن مسكن و ممتزج شد به ماده بدن و خمتلط شد به طبايع غريبه كه آن

  :واب فتوح چنانچه خداى تعاىل فرمودهاند، مستعد شد از براى قبول سلطان روح و منفتح شد بر او اب به او بيگانه

  .»2« ]ُمثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخرَ [

  .سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آوردمي

  :و هم چنني مستقر صلب است چنانچه خداى تعاىل فرموده

  .»3« ] َفُمْستَـَقرٌّ َو ُمْستَـْودَعٌ [

  ].هايند در اصالب و رحم[اده  و برخى به وديعت]  در زمني[استقرار يافته ] از مشا[برخى 

مادامى كه آن قطره باقى است در صلب مستقر است و منحقر و قذر، پس چون مسافرت منود به سوى رحم منتقل 
  .شود به سفر شود به سوى انواع كرم و متصل گردد به انواع نعم، پس ثابت شد كه مجيع خريات حاصل مى مى

   سيد املرسلني صلى اهللا عليه و آله نيز به سبب دانيد كه ظهور و قوت دين مبني مشا مى

______________________________  
  .59): 3(آل عمران  -)1(

  .14): 23(مؤمنون  -)2(

  .98): 6(انعام  -)3(

  157: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .شود كه مرگ هم براى مؤمن مسافرت و پريوزى است پس ثابت مى. مسافرت شد نه توقف و جماورت

نايت اهليه اقتضا كرد كه عامل عدم منقضى شد و حقايق اشيا را از صحراى عدم، رخت سفر به عامل وجود بستند و پس ع
در عامل عقل در منازل قدس نشستند و از عامل عقل به عامل ارواح و از آجنا به عامل اشباح و از عامل اشباح به عامل عناصر 
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نباتى و از آجنا به عامل حيواىن و از آجنا به عامل انساىن و از آجنا به عامل برزخ و  و از آجنا به عامل مجادى و از آجنا به عامل
  .مثال انتقال دهند و از مثال به حشر آورند و از آجنا به سراى جاوداىن منزل دهند

  .»1« ] َكما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ [

  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[مهان گونه كه مشا را آفريد، 

مشخص شد كه انسان، مسافر عامل امكان است، بايد بداند كه بر اساس معارف اهليه، در اين سفر او را ده منزل چون 
است كه او را در اين منازل به منزل دنيا پا در گل است و چون منازل عشره را طى منايد به سر منزل جاويد رسد و از 

ر آن مركز مستقر گردد و اجزاى صالتيه منطبق بر اين منازل و نقطه مبدأ قوس نزول به منتهى اليه قوس صعود آيد و د
عوامل است كه حضرت شارع حكيم آن را چنان مرتب فرموده كه هرگاه كسى كه دو ركعت مناز به جاى آورد چنان باشد  

  .كه مهه منازل مبدأ و معاد را طى منايد و در حقيقت اين چنني هم هست

قرائت، اشاره به عامل ارواح و ركوع، اشاره به عامل ذر و سجده، اشاره به عامل خاك  پس قيام، اشاره به عامل عقل است و
   و سر برداشنت، اشاره به عامل دنياى دىن است كه دار غرور و معاصى است و هر يك از اجزاى ديگر مناز اشاره به عاملى

______________________________  
  .29): 7(اعراف  -)1(

  158: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

است و مشا خود انصاف دهيد كه اگر در مناز، حضور قلب نباشد، سفر از عامل سفلى به عامل علوى و عبور از منازل به 
  سر منزل مقصود امكان دارد؟

سعى كنيد از ابتداى مناز تا آخر، از پريشاىن فكر بپرهيزيد و قوه انديشه را در حقيقت مناز و توجه به عامل غيب متمركز 
ره بگريدمنا   .ييد تا با متركز فكر، قلب بر عرش حضور در مقابل نور بنشيند و تا قدرت دارد از فيوضات آن جناب 

واى بر ما كه مناز را سبك انگاشتيم و به اين درياى پر فيض اهلى به ديده عادى نظر كردمي و از حقيقت و حقايق آن 
معبود در جا زدمي؛ هم اكنون بياييد دست دعا و تضرع و انابه و زارى غافل ماندمي و به جاى سفر با قدرت مناز به سوى 

  :به پيشگاه مقدس او برداشته و از منازهاىي كه خواندمي به دربار حضرتش توبه آورده و عرضه بدارمي
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  اى دواى درون خسته دالن
 

  مرهم سينه شكسته دالن

  مرمهى لطف كن كه خسته دمل
 

  مرمحت كن كه بس شكسته دمل

  گرچه من سر به سر گنه كردم
 

  نامه خويش را سيه كردم

  تو در اين نامه سياه مبني
 

  كرم خويش بني گناه مبني

  هاى خود خجلم من خود از كرده
 

  تو مكن روز حشر منفعلم

 ها با وجود گناه كارى
 

 «1» ها از تو دارم اميدوارى

  

   تفهم - 2

هاى مناز تا  مناز با ذائقه قلب و جان و مغز است؛ مسئله مفهوم و معناى واقعيت مراد از تفهم، چشيدن معنا و مفهوم
در آن . اى كه توان اين فقري اجازه بدهد، به خواست حضرت موال در خبش ترمجه و تفسري مجالت مناز خواهد آمد اندازه

   هاى اصيل و بلندى باب روشن خواهد شد كه مناز چيست و مهراه با چه واقعيت

______________________________  
  .شاه و درويش، هالىل جغتاىي -)1(

  159: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ره است و منازگزار اگر به آن واقعيت گردد، آن چنان كه با متام هسىت  ها نصيب قلب و جان او مى ها متصل شود چه 
  :دارد خود با زبان حال به پيشگاه مقدس آن جناب عرضه مى

  زير قدمت زار مبريمخواهم كه به 
 

  هر چند كىن زنده دگر بار مبريم

  دامن كه چرا خون مرا زود نريزى
 

  خواهى كه به جان كندن بسيار مبريم
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  من طاقت ناديدن روى تو ندارم
 

  مپسند كه در حسرت ديدار مبريم

  خورشيد حيامت به لب بام رسيدست
 

  آن ِبْه كه در آن سايه ديوار مبريم

  ز رشك تو هالكند رقيبان گفىت كه
 

  من نيز برآمن كه از اين عار مبريم

  چون يار به سر وقت من افتاد هالىل
 

 «1»  وقت است اگر در قدم يار مبريم

  

   تعظيم - 3

تر باشد؛ هسىت با متام شؤونش در برابر عظمت او چون  تر و عظيم خداوند عزيز بايد براى منازگزار از هر چيزى بزرگ
  .ايت است ايت در ىب اى در برابر عظمىت ىب قطره

  :فرمايد امام على بن ابيطالب عليه السالم در وصف پاكان مى

  .»2«  َعُظَم اْخلاِلُق ىف انـُْفِسِهْم َفَصُغَر ماُدونَُه ىف اْعيُِنِهمْ 

  .در عمق وجود آنان، خالق مساوات و ارض بزرگ است و غري او در ديده آنان كوچك

دانند؛ ما  دهند و آن را هم كوچك مى الّله آن قدر براى پاكان كوچك است كه فقط از برابر ديده خود عبور مى ما سوى
ايت كوچكى به دنياى    سوى الّله را از 

______________________________  
  .هالىل جغتاىي -)1(

  .50، حديث 14؛ باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار184خطبه : ج البالغة -)2(

  160: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  !!نگرند دانند و جز او را در دنياى قلب و جان منى دهند، درون پاك خود را جاى جتلى حضرت او مى قلب و جان راه منى
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منازگزار توجه دارد كه امسع السامعني مستمع اوست و در برابر ارحم الرامحني و اكرم االكرمني و احسن اخلالقني و 
  .تاشداملعاقبني اس

  :خواند چگونه ممكن است مستمع عزيز خود را عادى ببيند، مگر در مناز خود منى

  .»1« ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ها، ويژه خداست كه مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

  :گويد مگر در محد منى

ينِ [   .»2« ] ماِلِك يـَْوِم الدِّ

  .صاحب و داراى روز پاداش است

منازگزار با معرفت به وجود مقدس حضرت او، از طريق آيات و روايات در حد استعدادش به درك عظمت او نايل آمده و 
گريد و خود را در پيشگاه حضرتش حقريترين موجود  از اين طريق مهيشه و به خصوص وقت مناز در برابر بزرگى او قرار مى

  :دارد مى كند و با زبان حال به حمضر آن عزيز عرضه حس مى

ادمي به سوداى كسى كني سر از اوست   سر 
 

نه مهني سر كه تن و جان و جهان يكسر از 
  اوست

 گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان كرد
 

  جملس و ساقى و ميناى و مى و ساغر از اوست

______________________________  
  .2): 1(فاحته  -)1(

  .4): 1(فاحته  -)2(
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  161: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 گر به توفان شكند يا كه به ساحل فكند
 

ناخداىي است كه هم كشىت و هم صرصر از 
  اوست

 من به دل دارم و شاهد به رخ و مشع به سر
 

 «1»  آنچه پروانه دل سوخته را در بر از اوست

  

   هيبت - 4

يا توجه به عظمت و بزرگى حضرت او، يا : انسان حاصل شودحالت ترس از مقام اهلى ممكن است از دو طريق براى 
  .اى مقرر فرموده است توجه به عقاب و عذاىب كه براى گنهكاران حرفه

در هر صورت، منازگزار در مناز بايد با توجه به عظمت دوست يا انتقامش از جمرمان، دىل غرق از هيبت پيدا كند و آن 
شت و عذاب آخرت نبود، آنچه به آن حال را تا آخر مناز با خود داشته با شد، البته اولياى خدا را در مناز نظر به نعم 

  .نظر داشتند فقط و فقط حضرت موال بود و هيبىت كه در دل آنان بود حمصول معرفت آنان نسبت به حضرت دوست بود

  :به قول فيض كاشاىن آن عارف وارسته

  خم ابروى تو حمراب ركوع است و سجودم
 

  تو نباشد نه قيامم نه قعودم خيال ىب

  جلوه حسن تو ديدم طمع از خويش بريدم
 

  تا كه شد حمو در انوار وجود تو وجودم

  

  با تو در عيشم و عشرت مهه سودم مهه نورم
 

  تو در رجنم و حمنت هم آهم مهه دودم ىب
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  اميد - 5

كه جهان عني حمبت و مرمحت اوست و وجود مقدسش عمل  اينمنازگزار با توجه به كرم و لطف و عنايت حضرت بارى و 
رتين عمل و  كند و عمل كسى را بدون مزد منى احدى را ضايع منى گذارد، بايد به اين عبادت اقدام كند و بداند كه مناز 
ين صورت كامًال و دهد؛ در ا اى است كه عبد در حمضر حضرت موال اجنام مى ترين و پرسودترين برنامه برترين كار و پرثواب

بدون ترديد به عنايت او اميدوار باشد كه اين اميد خود به خود نوريست اهلى و فروغى است رمحاىن و فيضى است رباىن  
ى باشد واى بر حال او   .كه اگر قلب منازگزار از آن 

زده را به پسرانش نقل  داىن كه خداوند مهربان در سوره مباركه يوسف، در آجنا كه داستان خطاب يعقوب غم مگر منى
به جستجوى يوسف گم شده و برادرش حركت كنيد و از ! اى فرزندان من: فرمايد كند، از قول آن پيامرب بزرگ مى مى

  .»1« شوند مگر قوم كافر رمحت حضرت حق مأيوس مباشيد كه از رمحت جناب او مأيوس منى

باشد، از معصيت عباد ضررى  و رفق و عنايت او مى البته منشأ رجا و اميد در قلب مؤمن، معرفت به لطف خداوند
متوجه او نيست و اگر عبد با متام گناهش به پيشگاه لطف او رو كند به طور قطع قابل آمرزش و رمحت است، مسئله 

به طور مفصل طرح كرده و در آجنا از » مصباح الشريعة«رمحت و لطف حق را با خواست حضرتش در باب توبه كتاب 
  .كنندگان به اين اصل اشاره خواهد رفت و روايات و داستان توبه طريق آيات

______________________________  
 »ِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ يا َبِينَّ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َو َأِخيِه َو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َروْ « -)1(

  .87): 12(يوسف 

  163: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

وزد، چگونه باشد كه تو  دهد و از هر گوشه هسىت نسيم لطف او مى ذره ذره وجود، خرب از لطف و عنايت او مى! عزيزم
با زمحت و رنج مقدماتى به عنوان طهارت به امر او فراهم آورى آن گاه با مهه وجود به امر حضرت او به دنياى با عظمت 

  !!مناز وارد شوى و با اذن او به بساط مهماىن او قدم گذارى و او به تو و عمل تو توجهى نكند؟

  !مگر چنني چيزى آن هم از منبع قدرت و رمحت و لطف و مرمحت و حمبت و عشق و مهر ممكن است؟

  :ام اين عبد ذليل به درگاه آن رب جليل از باب اميد و رجا عرضه داشته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  اى سند عزت پويندگان
 

  روشىن ديده جويندگان

 اى تو صفاخبش شب مستمند
 

 گرمى قلب و دل هر دردمند

 درت دستگرياى به گدايان 
 

 باز در رمحت تو بر فقري

  از در لطف تو كجا رو كنم
 

  جز گل مهرت چه گلى بو كنم

  سفره احسان تو خوان مهه
 

  تري غمت مايه جان مهه

 هر كه زدرگاه تو گرديد دور
 

 ديده جانش زگنه گشت كور

  ام از راه تو جامي بده مانده
 

  آبرو و نور و صفامي بده

  و دمل پاك كن زنگ غم از قلب
 

  بنده خود بسته فرتاك كن

  شام گنه از كرمت روز كن
 

  هستيم از عشق تو پرسوز كن

 از در لطفت تو مران اين گدا
 

 ات از اين سرا دور مكن بنده

  مونس من در دو جهان ياد توست
 

  اين دل افسرده من شاد توست

  گر تو براىن نروم اى حبيب
 

  طبيبدرد مرا جز تو نباشد 

  درگذر از جرم من اى يار من
 

  اى ز وفا دلرب و دلدار من

  جز تو به مسكني نبود كس پناه
 

  غري تو او را نبود دادخواه

  

  حيا - 6
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ايت  اى ناچيز با يك جهان تقصري در برابر عظمىت ىب منشأ اين حقيقت در قلب نيز معرفت است، معرفت به اينكه ذره
اى كه علم حضرت حق از  اى كه وجودش عني عجز و عبادتش مساوى با عدم است، ذره ذره: ايستاده استايت  در ىب

  .هر طرف او را احاطه كرده و بر درون و برونش به متام معىن آگاه است

  :گويد مرحوم ملكى مى

دارد و از طرف ديگر  هاى او و حقى كه او بر گردن بندگان منشأ شرمسارى و حيا معرفت به عظمت پروردگار و نعمت
تقصري بندگان نسبت به او و توجه به آفات عمل و عيوب نفس و حضور پروردگار است؛ زيرا توجه به اين امور خواه 

شود كه كسى توجه به اين امور داشته باشد و خود را در حمضر  گذارد و چطور مى ناخواه در حيا و شرمسارى اثر مى
ايت احسان و ان عام را در متام مدت عمر به او مبذول داشته و در عني حاىل كه به تقصري و سوء سلطاىن بزرگ كه 

باطن او آگاه است، با بزرگوارى روى به او منوده و با بردبارى در مقابل آن مهه خطا، باز او را به توبه و بازگشت به سوى 
  !!خواند خود فرا مى

اش وعده  كار به قبول توبه نده و با اين بار سنگني گناهان گناهموالىي كه با اين مهه جنايت عبد و با اين مهه خطاى ب
  .بيند دهد و او نفس خود را كه به گناه عادت داده، از قيام به پاسخ دعوت او كسل و سست مى مى

شود كه بعد از اين مهه لطف و مرمحت از طرف حضرت حق و اين مهه گناه و خطا و روى گرداندن از طرف  چگونه مى
  ز شرمسارى و حيا براى انسان، آن هم به وقت قرار گرفنت در حمضر حضرتش به وسيله مناز در قلب پديد نشود؟بنده، با

  كمال و حيا و شرمسارى به اين است كه خود را حمضر حضرت ذواجلالل جز

  165: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

وجه در نظر نياورى و حقيقت زهد را كه  هيچعدم و فنا نبيىن، حىت ضمائرى كه در مجالت مناز در ارتباط با توست به 
  .اعال مرتبه آن است به وقت مناز در متام هسىت و هويتت جتلى دهى

  :»1«  آمده» تفسري ميبدى«در 

تنعم دنيا بگذاشنت زهد نفس است و نعيم آخرت رهاكردن زهد دل و ترك : از عارىف پرسيدند كه زهد چيست؟ گفت
  .خويشنت گفنت زهد جان
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  :اند رمودهعارفان ف

  :سعادت عبد در سه چيز است

  .اشتغال زبان به ذكر حق - 1

  .استغراق دل به مهر حق - 2

  .پر بودن سّر از نظر حق - 3

ذكر صورت يعىن ذكر به زبان بايد در باطن جتلى كند، دل با كسب معرفت از مهر حق پر شود، نظر خدا با طهارت 
  .و با مناز حتصيل كردباطن جلب شود و اين مهه را بايد قبل از مناز 

  :ام اين خسته حال و شكسته بال از حيا و شرمسارى به حمضر آن جناب گفته

  اى نور اميد قلب سالك
 

  بنماى رهامي از مهالك

 از چاه طبيعتم برون آر
 

 بار گنهم زدوش بردار

  از رمحت خود دمل صفا ده
 

  دردم به عنايتت شفا ده

  از لطف و كرم بشوى جامن
 

  روز جزا بده امامندر 

  من جز غم عشق تو جنومي
 

  من لوح دمل به اشك شومي

______________________________  
  .62/ 10: تفسري ميبدى -)1(
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  جز ذكر تو بر زبان نگومي
 

  من لطف تو را به اشك شومي

  رمحى كه تو را فقري گومي
 

  نپومي لطفى كه به جز رهت

  نوا و خسته دل و ىب من ىب
 

  پشتم زغم گنه شكسته

  تنها و غريب و خوار و زارم
 

ر تو من عمل ندارم   از 

 بنماى زغفلتم تو بيدار
 

 از شر و گنه مرا نگهدار

  من قدرت و طاقىت ندارم
 

  بر غري تو حاجىت ندارم

  توفيق رفيق راه من كن
 

  لطفى به من و به آه من كن

  بگشاى گره زمشكل من
 

  بزداى سياهى از دل من

  مسكني به ثناى توست الكن
 

  اى نور دمل خداى ذواملن

  

   مناز از ديدگاه عارفان

  :اند عارفان عاشق و سالكان صادق مناز را بر اساس وضع عقلى و روحى و قلىب اهل مناز به سه مرحله تقسيم كرده

  .مناز اهل شريعت - 1

  .طريقتمناز اهل  - 2

  .مناز اهل حقيقت - 3
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شود مناز در اين سه  اند، وىل در اين جزوه سعى مى و هر يك را به تناسب موضوع شرح داده و به تفصيل و تفسري كشيده
  .مرحله به طور خمتصر توضيح داده شود

   معناى شريعت و طريقت و حقيقت

سه مرحله شريعت و طريقت و حقيقت به هيچ عنوان  قبل از بيان مسئله الزم است كه توجه به اين حقيقت مهم كنيد كه
  از نظر ريشه و تقسيم در ارتباط با

  167: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .دراويش و صوفيه نيست، بلكه سه واقعيىت است كه قرآن جميد و روايات معصومني عليهم السالم ناظر بر آن است

  .صحيح به وسيله ارائه مقررات استبه معناى سنت و قانون و بازكردن راه حركت : شرع در لغت

به معناى روش و كيفيت و حالت است كه مفهوم واقعى آن بر اساس حقيقت لغوى حركت و عمل بر : طريقت در لغت
  .طبق قانوىن خاص يا مقررات معلومى است

  .واقعيت استبه معناى حق يعىن ثابت كردن يا ثابت بودن و راسىت و درسىت و پى بردن به كنه يك : حقيقت در لغت

  :حديث مشهورى از قول پيامرب عظيم اسالم صلى اهللا عليه و آله در كتب نقل شده كه

  .»1«  ألشَّريَعُة اْقواىل َوالطَّريَقُة اْفعاىل َواحلَْقيَقُة اْحواىل

شريعت، گفتار و سنت و مقررات اهلى من است و طريقت، جمموع اعمال و حركات و اخالقيات من و حقيقت، حال و 
  .احوال ثابت و درست و استوار و صادقانه من است

  :اند عرفاى بزرگ اهلى در ترمجه اين سه موضوع فرموده

  .هاى حسن و احسن شريعت، راه خداست كه آن راه عبارت است از جمموعه اصول و فروع و حالل و حرام و برنامه

  .سن و اقوم آنطريقت، عبارت است از عمل به آن قوانني در كمال احتياط و اخذ به اح
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ها و  هاى اهلى در روح و قلب و در مرحله عمل است با معرفت و تكرار برنامه حقيقت، عبارت از پا برجا كردن واقعيت
   هاى شرعيه اهليه تا سر حد كشف رياضت

______________________________  
  .212، حديث 124/ 4: عواىل الآلىل -)1(
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  .»1«  ها به صورت يقني يا سرحد حالىت استوار و دريافت برنامهوعيان 

   گانه در قرآن جايگاه مراحل سه

  :فرمايد قرآن جميد در آياتى متعدد به اين سه منزل و مرحله و برنامه چنني اشاره دارد و درباره شريعت مى

َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َو ال   َو ِعيسى  َأْوَحْينا ِإلَْيَك َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموسىَشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً َو الَِّذي [
  .»2« ] تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ 

از دين آنچه را به نوح سفارش كرده بود، براى مشا تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كردمي و آنچه ابراهيم و موسى و 
  .كه دين را برپا داريد و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشويد]  اين است[منودمي  عيسى را به آن توصيه

  :گويد و درباره طريقت مى

  .»3« ]َو َأْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َألَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً * َو َأمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا جلََِهنََّم َحطَباً [

بر طريقه حق پايدارى كنند حتماً آنان را از آب فراواىن سرياب خواهيم  ]  انس و جن[و اگر * اند، دوزخوىل منحرفان هيزم 
  .كرد

  :فرمايد و درباره حقيقت مى

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َو ِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم ِإمي[ ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   َو َعلى اناً ِإمنَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن * َرِِّ
   الصَّالَة َو ِممَّا َرَزْقناُهمْ 
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______________________________  
  .8: اسرار الشريعة و اطوار الطريقة و انوار احلقيقة -)1(

  .13): 42(شورى  -)2(

  .16 -15): 72(جن  -)3(
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ْم َو َمْغِفرَةٌ َو ِرْزٌق َكِرميٌ * يـُْنِفُقونَ    .»1« ] أُولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َهلُْم َدَرجاٌت ِعْنَد َرِِّ

شود، وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود  هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل
امي،  دارند و ازآنچه به آنان روزى داده هم آنان كه مناز را برپا مى.* كنند توكل مى افزايد، و بر پروردگارشان بر اميانشان مى

مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى باال و آمرزش و رزق نيكو و .* كنند انفاق مى
  .فراواىن است

   مناز در آيينه شريعت

كه مهراه با حركت اهلى قلب يا روح باشد، چه نباشد؛  ل بر وفق قواعد است، چه اينمناز، بر مذاق اهل شريعت اوًال عم
  .به قول اينان آنچه مهم است اسقاط تكليف و يا رعايت شرط صحت است

كه از بارى آسوده شده نفسى راحت  خواند از اين مناز، بر اين مذاق بار سنگيىن بر دوش مكّلف است كه هر وقت مى
  !!آورد كه واى راحت شدم ن هم مىكشد و به زبا مى

  :اى است كه از سه جنس تركيب شده و ثانياً مناز برنامه

  .تروك - 3كيفيات   -2افعال  - 1

واجبات، مستحبات به طورى كه با توجه به منازهاى پنجگانه، اگر مهه اين : و هر يك از آن مشتمل بر دو جهت است
  .يوميه عبارت از هزار و سيصد و شصت و سه فعل و كيفيت و ترك استامور را به حساب آورمي متام منازهاى واجب 
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______________________________  
  .4 -2): 8(انفال  -)1(
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  .اى است و لزوم چنداىن هم ندارد حتقيق در متام اين امور حبث بسيار گسرتده

  .طايفه است، اما افعال واجبه مناز در ركعت اول سيزده فعل استآنچه مهم است بيان تركيب كلى مناز به مذاق اين 

  .قيام در صورت قدرت و قائم مقام آن در صورت عدم قدرت -2و  1

  .نيت - 3

  .تكبرية االحرام - 4

  .قرائت - 5

  .ركوع و ذكر آن -7و  6

  .سجود و ذكر آن -9و  8

  .سر برداشنت از سجود -10

  .سجود دوم و ذكر آن -12و  11

  .برداشنت از سجود دّوم سر -13

  :و اما كيفيات واجبه هيجده مرحله است

  .مقارنت نيت با تكبرية االحرام - 1

  .استدامه نيت تا پايان برنامه - 2

  .تلفظ صحيح الّله اكرب - 3
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  .قرائت محد به حنو صحيح - 4

  .قرائت سوره - 5

  .جهر در موضع جهر - 6

  .اخفات در جاى اخفات - 7

  .طمأنينه در ركوع - 8

  .طمأنينه در ايستادن بعد از ركوع - 9
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  .سجده بر هفت موضع -16تا  10

  .طمأنينه در سجود -17

  .طمأنينه در حالت برخاسنت از سجود -18

بر اين امور بايد جلوس در تشهد و طمأنينه در آن و . مجيع افعال و كيفيات بر اساس اين امور سى و يك مرحله است
و صلوات بر حممد و آل او و ركعت سوم و چهارم و سالم آخر مناز را اضافه كرد؛ اين چنني مناز كه در مقررات  شهادتني

عاىل شرع و در كتب فقهى به طور مفصل بيان شده، ظاهرى از اصل مناز و پوسىت از مغز مناز است كه گروه كثريى آن را 
گونه مناز جهىت جز اداى دين يا  در سطور گذشته بيان شد در اين آورند و مهان طور كه به عنوان مناز شرعى به جاى مى

شود، البته براى چنني منازى در صورتى كه اميان انسان  اسقاط تكليف يا عمل به شرائط صحت چيز ديگرى ديده منى
اجر و  صحيح باشد و به ساير واجبات هم عمل شده باشد و از حمرمات هم پرهيز شده باشد، در روز قيامت بدون شك

ره خواهد داشت شت    .مزد هست و منازگزار اين چنني مناز به مقدار كيفيت منازش از 
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وىل چنني مكلفى بايد بداند كه بيش از اين براى او ميدان پرواز هست و قدرت و استطاعت دارد، راهى مافوق اين راه را 
ه در اين صورت تكليفى جز آنچه در قدرت و كه از نظر فكرى و روحى و قلىب فردى مستضعف باشد ك برود، مگر اين

  .وسع اوست ندارد

   مناز در آيينه طريقت

  .مناز در مذاق اهل طريقت و سالكان راه عشق و سائران راه حمبت، تقرب به سوى حضرت اوست

  172: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :از نىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده

  .»1«  تقىٍ الصَّلوُة قـُْرباُن ُكلِّ 

  .مناز مايه تقرب هر انسان پرهيزكارى است

شود كه انسان فرائض را با كمال اشتياق  دانيد كه مراد از اين قرب، قرب معنوى است و قرب معنوى وقىت حاصل مى و مى
  .به جاى آورد و حمرمات را به خاطر خشنودى حق ترك كند و با تقوا و پرهيزكارى مالزم باشد

  :آمده است كهدر آثار اسالمى 

  .»إنَّ الصَّالَة ِخْدَمةٌ َوقـُْرَبٌة َوُوْصَلةٌ «

مهان مناز خواندن بر وفق قواعد و سنن شرعى است و به عبارت ديگر به پا كردن پيكره مناز، بدون روح و  :خدمت
  .حقيقت آن است

  .مناز به جا آوردن براى به دست آوردن قرب معنوى حضرت دوست است :قربت

آوردن مناز براى فنا شدن در حقيقت حق و بريون رفنت از هسىت خويش و ترك انانيت و مندك شدن در به جاى  :وصلت
  .شريعت عبادت است، طريقت حاضر شدن در حمضر حضرت او و حقيقت مقام شهود است: اند گفته. حضرت اوست
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 به فنا شده، فناى در اوصاف  تقرب به حق موقوف بر سجده حقيقى است و آن به جا آوردن منازى است كه از آن تعبري
كه خمصوص اهل طريقت است و فناى در ذرات كه خمصوص به اهل حقيقت است و به مهني معىن قرآن جميد اشاره 

  :فرموده است

______________________________  
  .2983، حديث 12، باب 46/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  173: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] اقْـَرتِبْ َو اْسُجْد َو [

  .و سجده كن و به خدا تقرب جوى

  .خداوند بزرگ، مناز را براى رشد و كمال بندگانش به صورتى و سريتى زيبا تصوير فرموده است

  نيت و اخالص در مناز

نيت و اخالص و حضور قلب روح مناز است، اعمال بدن مناز و اركان اعضاى اصليه آن است و بعض ديگر اعضاى 
  .ليه آنعناصر كما

اخالص و نيت در مناز جارى جمراى روح، قيام و قعود جارى جمراى بدن، ركوع و سجود جارى جمراى دست و سر، متام 
به جاى آوردن ركوع و سجود و مراعات طمأنينه و نيكو اجنام دادن آن جارى جمراى زيباىي اعضا و شكل و رنگ، اذكار 

مفاهيم بلند اذكار و حضور قلب جارى جمراى مشاعر و احساسات  و تسبيحات جارى جمراى گوش و چشم و معرفت به
  .است

هاى كرميانه، به حضور  خواسىت غالمى را كه هنوز به سن بلوغ نرسيده، جهت خدمت نسبت به برنامه فرض كن، اگر مى
دست و پا و  و ىب كردى؟ آيا غالم گوش بريده و كور و كر و زشت و كريه سلطاىن بزرگوار بربى، چه غالمى را انتخاب مى

بردى؟ هرگز، مسئله مناز هم كه هديه و تقدميى عبد به سلطان واقعى عامل است به  الل را براى هديه به خدمت سلطان مى
  .گونه حساب كن مهني
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فقدان نيت و اخالص در مناز به منزله فقد روح در غالم است، مرده را تقدمي سلطان كردن، استهزا به سلطان و مسخره  
   و نيست؟ آيا كسى كه جنازهكردن ا

______________________________  
  .19): 96(علق  -)1(

  174: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  متعفىن را به عنوان هديه خدمت سلطان بربد مستحق اعدام نيست؟

  .فقد ركوع و سجود واقعى جارى جمراى فقد اعضا و فقد اركان جارى جمراى فقد دو چشم و دو گوش و بيىن است

عدم حضور قلب و غفلت از معاىن بلند آمساىن مناز مانند فقد مشاعر و احساسات عاىل است، اگر كسى غالمى را با 
فقد اين مهه اوصاف براى تقدمي به حضور سلطان بربد چه خواهد شد، مناز را هم با فقد اوصاف واقعى به مهني صورت 

  !!و اوصاف هستيم نه مكلف به جنازه مناز حساب كن، ما مكلف به مناز زنده، متحرك، داراى شرايط

و چه بسا كه چنني منازى به صاحب بدخبتش برگشت داده شود و باعث ! مناز ناقص، صالحيت مقام قرب اهلى را ندارد
  .زجر و مشقت و رنج و ناراحىت او گردد

هريه و باطنيه آن منافات مناز در حقيقت تعظيم و تكرمي به حضرت حق تعاىل است و سسىت كردن در آداب و شرايط ظا
اش حتصيل قرب و كرامت  كه قبول شود و براى ادا كننده با احرتام و تعظيم نسبت به حضرت او دارد، چه رسد به اين

  .منايد

بر متام مكّلفني به مناز واجب است كه روح مناز را كه اخالص و حضور قلب است تا جاىي كه ممكن است حفظ منايند، 
كه به حقيقت، خداوند اعال در قلبشان از هر  قلب خاشع باشد، تكبريةاالحرام را نگويند مگر اين ركوع و سجودشان با

تر باشد؛ خود را مهراه با اركان خمتلف مناز با حفظ حقايق الزم حركت دهند و بدانند كه عاجزى به متام معىن  چيزى بزرگ
خواهند تا جاىي كه برايشان  غىن از مهه چيز ايستاده و مىو فقريى از هر جهت فقري در برابر تواناىي مطلق و وجودى مست

  .اى مورد پسند موال به حضور حضرتش تقدمي كنند ممكن است، هديه

  175: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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در هر صورت، اهل طريقت پس از قيام به مناز بر وفق متام قواعد شرع و به جاى آوردن افعال و كيفيات و تروك به حنو  
داراى توجهى ديگر ماوراى توجه اهل شريعت هستند و آن توجه قلىب به قبله حقيقى و كعبه معنوى است كه كامل، 

عبارت از قلب حقيقى است، آن قلىب كه در آثار اهليه از آن تعبري به بيت الّله احلرام شده، آن بيىت كه حضرت حق درباره 
  :آن فرموده

  .»1«  َسُعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمؤِمنال َيَسُعىن اْرضى َوال َمسائى َولِكْن يَ 

  .زمني و آمسامن، گنجايش جتلى حقيقى مرا ندارد، اما دل بنده مؤمنم داراى چنني گنجايش و وسعىت است

  :كنند تأييد اين حقيقت روايىت است كه از امام رضا عليه السالم سؤال مى

  .»2«  ُحُضوُر اْلَقْلبِ : ما آداُب الصَّالِة، قالَ 

  .از در حضور قلب استادب من

  :و خداوند بزرگ فرموده

  .»3« ] َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلصُ [

  .كه دين خالص ويژه خداست! آگاه باشيد

  :و به فرموده حضرت حق در يك حقيقت جامع

  .»4« ] ُقْل ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

______________________________  
  .7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .2، حديث 98/ 4: مستدرك الوسائل -)2(

  .3): 39(زمر  -)3(
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  .162): 6(انعام  -)4(

  176: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .مسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است: بگو

   طريقتحقيقت افعال مناز اهل 

چنني منازگزارى، به وقت تكبرية االحرام، آنچه خمالف امر حضرت اوست و اقوال و افعاىل كه تناسب با رضايت جانان 
  .كند ندارد، بر خود حرام مى

ها و قيام به وظائف عبادت در جهات گوناگونش و اقرار به  در مقام شكر نعمت ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [  و با گفنت
  .خيزد وحدانيت حضرت او برمى

كند، در مجله اول به توحيد فعلى و در قسمت دوم به  به توحيد فعلى و وصفى اشاره مى ] ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [ و در
  .توحيد وصفى

اى كه جتلى هدايت را بر انبيا  قرار گرفته، آيه ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [  ه پس از اين مجله، آيه شريفهبه مهني خاطر است ك
  .داند و توحيد حقيقى در حقيقت مهني است و مجيع عامل، از او مى

ط است كه انبيا و رسل نزد اهل حتقيق، درخواست ثبوت و پابرجاىي بر صراط مستقيم است؛ زيرا اين صرا» اهدنا«معناى 
  .هاى معنوى غرق و آراسته به حقايق بودند رهرو آن بودند و از جانب حضرت حق در متام نعمت

تأكيد عبد براى ثابت ماندن در صراط مستقيم، به خاطر اين است كه دچار غضب حق و گمراهى نشود، آن غضب و 
  .احنراىف كه باعث خروج بعضى از صراط مستقيم شد

ده دارند كه منظور از مغضوبني، يهود وضالني نصارى هستند، البته مهني است، وىل اين مجله صادق بر هر گروهى عقي
اى از صراط مستقيم اهلى است؛ صراطى كه در جانب افراط است و نه در جهت تفريط، بلكه تنها  منحرىف و دور افتاده
  .راه حد وسط است

  177: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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خيزد و با حالت ركوع به مذلت و فقر و شكستگى  كند، يعىن در برابر حضرت دوست به تواضع بر مى آن گاه ركوع مى
  .گردد، چرا كه ركوع برگشت به عدميت خويش و مرحله امكاىن ذات است وجودش كه مقتضاى ذات اوست برمى

  .باشد ىركوع حركىت افقى يعىن حركىت حيواىن در برابر حركت مستقيمى كه حركت انساىن است، م

  :ركوع در حقيقت رجوع به اصل است، آن اصلى كه حق در قرآن فرموده

  .»1« ]َو َقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَْبُل َو َملْ َتُك َشْيئاً [

  .كه چيزى نبودى تو رااز قبل خلق كردم در حاىل

نربى ركوعت ركوع  ء و دنياى حيواىن است، تا با ركوع به اين حقايق پى آرى، ركوع رجوع به اصل عدميت و ال شى
ها پى بربى بسيارى از رذايل به وسيله ركوع از صفحه جانت پاك گشته و به قسمىت از  نيست؛ چون با ركوع به اين واقعيت

  .گردى حسنات آراسته مى

زيرى حقيقى و  رسد؛ زيرا سجود حركت نكسى است يعىن سربه و مكلف در سجود به بيش از آنچه در ركوع رسيد، مى
  .ذات نقطه اصلى كه ال شيئيت حمض و عدم و فناى حقيقى استرسيدن به 

  .گردد با مشاهده مقام عدميت و ال شيئيت، ترك حمرمات ولذات شيطاىن و شهوات حيواىن آسان مى

سپس سر از سجده برداشته و در مقام فناى ظاهرى و باطىن با متام وجود به وحدانيت حضرت او و رسالت فرستاده 
  .كند و پس از آن خود را در پيشگاه او و عباد صاحلش حاضر يافته به مسئله سالم اقدام مى عزيزش شهادت داده

______________________________  
  .9): 19(مرمي  -)1(

  178: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   مناز در آيينه حقيقت

براى تقرب به حضرت اوست، وىل مناز مناز در نزد اهل حقيقت، ما فوق مناز اهل طريقت است، چرا كه مناز اهل طريقت 
  اهل حقيقت وصلت و شهود حقيقى است و وصلت و شهود كجا و مقام قرب و تقرب كجا؟
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  :داىن رسول عظيم الشأن صلى اهللا عليه و آله فرموده مناز اينان مشاهده حمبوب به چشم خود حمبوب است، مگر منى

  .»1«  َرأْيُت َرّىب ِبَعْنيِ َرّىب 

  :اند و نيز فرموده

  .»2«  َعَرْفُت َرّىب ِبَرّىب 

  .او را با چشم او ديدم و حضرتش را به وسيله خودش شناختم

  قرار خود است مجال يار كه پيوسته ىب
 

  چه در قفا و چه در جلوه در قرار خود است

  مهيشه واله نقش و نگار خويشنت است
 

  مدام شيفته زلف تابدار خود است

 است هم مشهودهم اوست آينه هم شاهد 
 

  دار خود است به زير زلف و خط و خال پرده

______________________________  
  .54/ 9: تفسري آلوسى -)1(

  .36/ 1: شرح االمساء احلسىن -)2(

  

  179: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  هم اوست عاشق و معشوق و طالب و مطلوب
 

 «1»  به راه خويش نشسته در انتظار خود است
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  :در روايت از جناب رسول صلى اهللا عليه و آله وارد شده

  .»2« الطّيُب َوالّنساءُ َوُجِعَل قـُرَُّة َعْيىن ِيف الصَّلوة: َحبََّب إَىلَّ ِمْن ُدنْياُكْم َثالثٌ 

حسن عمل است؛ از دنياى مشا سه چيز حمبوب من است، اول قيام به شريعت علماً و عمًال كه نتيجه آن پاكى اخالق و 
دوم قيام به طريقت ذوقاً و وجداناً كه معناى آن يا حمبت به نفس است براى جتلى دادن معاىن و حقايق يا حمبت به زن 
  .معموىل است براى بقاى نسل جهت عبادت رب؛ سوم قيام به مناز حقيقى است كه مشاهده حمبوب و نور چشم است

  :ش سؤال كردند، فرموداى كه وقىت معىن احسان را از حضرت شنيده

  .»3«  اإلْحساُن أْن تـَْعُبَد الّلَه َكأنََّك َتراُه َوإْن َملْ َتُكن فَإنَّهُ َيراكَ 

بيىن، كه چنني نيست بلكه او تو را در  احسان و نيكوكارى اين است كه چنان عبادت كىن خداوند را كه گويا تو او را مى
  .بيند مهه حال مى

  تقسيم مناز بني حق و عبد

  :در روايت مهمى آمده كه

حضرت . مناز بني حق و بني عبد تقسيم شده، نصف اين حقيقت در رابطه با حق و نصف ديگر در رابطه با عبد است
  :حق فرموده

____________________________________________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  .9، حديث 19، باب 141/ 73: وار؛ حبار األن74، حديث 296/ 3: عواىل الآلىل -)2(

  .53، باب 196/ 67: حبار األنوار -)3(

  180: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .خواهد خبواهد ام آنچه را از من مى نصف از من و نصف از بنده من است، بنده: ام مناز را بني خود و عبدم تقسيم كرده
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  .] ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [ :گويد عبد وقىت مى

  .عبدم از من ياد آورد: فرمايد حق مى

  .] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [ :چون بگويد

  .عبدم مرا ستايش كرد: فرمايد حضرت حق مى

  .] الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [ :چون بگويد

  .ام مرا ثنا گفت بنده: حضرت حق بگويد

ينِ [ :چون عبد بگويد   .] ماِلِك يـَْوِم الدِّ

  .ام از من متجيد كرد بنده :حق بفرمايد

  .] ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [ :چون بگويد

  .خواهد اينست بني من و بنده من، خبواهد هرچه از من مى: حضرت حق بگويد

  .»1« ] َو َال الضَّالِّنيَ * ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ * اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [ :وقىت عبد بگويد

  .»2«  خواهى از من خبواه آنچه خواسىت براى تو باشد و هر چه غري از اين مى: فرمايد حق مى

شود و روشن است كه اگر كسى محد را خنواند، مناز خنوانده  ريح استفاده مىاز اين روايت وجوب قرائت محد به طور ص
  .است

  و از آجنا كه مناز، مناجات عبد با حضرت حق است و مناجات در حقيقت ذكر

______________________________  
  .7 -1): 1(محد  -)1(

  .412/ 2: ؛ ارشاد القلوب11، باب 349/ 16: حبار األنوار -)2(
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  181: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

است و هر كس ذكر حق كند، جليس حق شده و هر كس به مقام جمالست با دوست برسد با ديده پرقدرت قلب جليس 
  .بيند، پس مناز او در حقيقت مقام شهود و حضور و مشاهده است را مى

   حقيقت مناز اهل حقيقت

اند كه انسان از دانسنت آن  دارند، به حقايقى ديگر آراستهاينان در مناز خود، عالوه بر آنچه اهل شريعت و طريقت 
  .كه با توفيق حضرت دوست به آن حقايق برسد شود، چه رسد به اين حقايق مبهوت مى

ايست كه در آيه شريفه  قيام اين بزرگواران به مناز قيام به استقامت در صراط مستقيم توحيدى است و اجنام مأموريت جانانه
  :آمده

  .»1« ] ِقْم َكما أُِمْرتَ َفاْستَ [

  .اى ايستادگى كن پس مهان گونه كه فرمان يافته

اين استقامت و پابرجاىي، استقامت كامل در مقام تكميل وجود است و استقامت در سري بالّله پس از امتام سري اىل الّله و 
  .سري ىف الّله است

و متوجه شدن به حضرت احديت ذاتيت است كه قبله و اين قيام، عبارت از برداشنت توجه از حضرت فعليت و وصفيت 
  .كه در وجود جز او را مشاهده نكند عارفان و كعبه حمققان است، به نيت اين

  :اى به قول حكيم، اهلى قمشه

  نيازى روى از خدا مگردان كز غري ىب
 

  هر گه به ياد اوىي پيوسته در منازى

______________________________  
  .112) 11( هود -)1(
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  182: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  معشوق هر دو عامل آن شاهد دل آراست
 

  بگسل عالقه عشق از عامل جمازى

  قرب سبحان سلطان به عدل و احسان دريافت
 

شت است هر ىب   نوا نوازى شايسته 

  اى شاه ماهرويان دل را نويد وصلى
 

  اى شاهد نكويان جان را جفا و نازى

 اهلى از يار روزى رسى به ديدارگفىت 
 

  دهم به نازى اى ماه لن تراىن جان مى

  

تكبرية االحرام در مناز آنان به معناى بسنت متام درها به روى خود اال دِر اوست و حرمت هر فعلى اال آنچه موجب 
  .خشنودى اوست

  .»1« ] َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض [

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق
  .نيستم

آن جميد محد در مناز آنان جتلى حضرت او و ملكوت مساوات و ارض در صفحه قلب و جان آنان است، چنانچه قر 
  :فرموده

  .»2« ] َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو لَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ [

   ها و زمني به و اين گونه فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسان

______________________________  
  .79): 6(انعام  -)1(

  .75): 6(انعام  -)2(
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  183: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني ابراهيم نشان مى

ركوع اينان جتلى حقيقت تواضع است، تواضعى كه مهراه آن ملك و ملكوت به خضوع برخيزند، چرا كه انسان كامل خليفه 
  .او بايد متام اشيا به ركوع روند حضرت حق در ملك و ملكوت است و وقىت خليفه و نايب مناب به ركوع رود، به دنبال

  .آرى، انسان خالص بر ملك و ملكوت داراى اشراف است و متام اشيا با حقيقت او در مهاهنگى و هم سوىي است

   اقتداى موجودات به مناز اهل حقيقت

از مالئكه دستور  گذشته از اين كه در روايات ما آمده، هرگاه مؤمن به تنهاىي به مناز بايستد، خداوند بزرگ به صفوىف
  .گذارد دهد به عبدم اقتدا كنيد و اقتداى آنان را به حساب ثواب و اجر و مزد عبد مى مى

  :در آثار اهل حتقيق بر اساس آيات و روايات وارد شده كه

هرگاه مؤمىن خالص به پيشگاه حضرت او به مناجات برخيزد، بسيارى از موجودات با او هم ناله و هم آهنگ در 
  .شوند مى مناجات

فيلسوف بزرگ، مرحوم حاج شيخ حممد حسني غروى، درسى از حكمت اهلى و عرفان اشراقى در منزل داشت، بيش از 
شش نفر را در اين درس نپسنديده بود، دو نفر از آنان يكى حضرت آيت الّله العظمى سيد حممد هادى ميالىن بود كه 

ده و از او داراى اجازه رواىي هستم و ديگر مرحوم ايرواىن بود كه من ها بر  اين فقري از حمضر اخالق و عرفانش استفاده
  :ام؛ فرزند مرحوم ايرواىن از پدرش و از پنج شاگرد ديگر غروى نقل كرد كه خدمت فرزند عامل و دانشمندش رسيده

  شىب براى حضور در درس به خانه استاد رفتيم، ظاهراً از وقت مقرر زودتر

  184: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

رسيدمي، استاد در جنب اطاق درس مشغول مناز بود؛ ناگهان متوجه شدمي، آنچه در حول و حوش ماست، با استاد 
  .رسد آهنگ شده و آهنگ مناز از متام اشياى اطاق و در و ديوار، به دنبال مناز استاد به گوش ما مى بزرگوار ما در مناز هم
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  امي امي و به جانان رسيده از جان گذشته
 

  امي امي و به درمان رسيده از درد رسته

  ما را به سر توقع سامان خويش نيست
 

  امي امي و به سامان رسيده كز سر گذشته

  

  تا تيغ خصم را سپر آرم زجام دوست
 

  امي ساقى بيار مى كه به ميدان رسيده

  كران نريوى عشق بني كه در اين دشت ىب
 

  امي رسيدهامي و به پايان  گامى نرفته

  بر ملعه سراب روانند مهرهان
 

 «1»  امي زين ره كه ما به چشمه حيوان رسيده

  

   حاالت معنوى آخوند كاشى

  .يكى از تربيت شدگان علمى و عملى مرحوم آخوند كاشى، فقيه بزرگ مرحوم حاج آقا رحيم ارباب بود

رهاين فقري دو بار براى زيارت اين مرد بزرگ به اصفهان رفت    .ها گرفت و هر بار از خرمن فيض آن جناب 

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(

  185: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .كرد اين مرد بزرگ از حاالت معنوى و روحى استاد عاليقدرش مرحوم آخوند كاشى مسائلى بس مهم نقل مى

شىب براى : گويد كه داراى حاالت معنوى و عرفاىن بود مى) اشىحمل سكونت آخوند ك(هاى مدرسه صدر  يكى از طلبه
عبادت و مناجات با قاضى احلاجات از خواب برخواستم، وقىت وضو گرفتم و آماده برنامه شدم، ناگهان ديدم متام در و 

وٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة ُسبُّوٌح ُقدُّ «ها و برگ درختان در پاسخ ناله انساىن دل سوخته كه به نواى  ريزه ديوار مدرسه و سنگ
  .مرتمن است، در ترمنند» َوالرُّوحِ 

  آهنگند؟ اصل ناله و صدا از كيست و اين چه صداىي است كه متام موجودات مدرسه با او هم! خداوندا
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كه چون سيالب از دو  مشغول حتقيق شدم نزديك حجره آخوند رسيدم، ديدم حماسن سپيد را روى خاك گذاشته، در حاىل
و در و ديوار مدرسه و درختان و » ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوحِ «: گويد بارد، اين ذكر شريف را مى اشك مىديده 

اى زدم و غش كردم، چون به هوش آمدم  گويند؛ از هيبت ذاكر و ذكر و مذكور، نعره نباتات به دنبال او اين ذكر را مى
ت و حريت به حضرت استاد عرضه به حجره خود برگشتم؛ وسط روز خد مت استاد رسيدم، با حالىت پر از اعجاب و 

تعجب : داشتم كه داستان ديشب چه بود كه مرا سخت به تعجب انداخت؟ آخوند كاشى در كمال سادگى به من گفت
رابر اين برنامه هان تو چه كرده بودى كه در ب! اى را شنيدى از توست كه به چه علت گوش تو باز شد، تا چنني برنامه

  !توفيق شنيدن يافىت؟

 در عشق تو گم شدم به يك بار
 

 سر گشته مهى دوم فلك وار

  گر نقطه دل به جاى بودى
 

 سرگشته نبودمى چو پرگار

 مى نتوان بود بيش از اين نيز
 

 در صحبت نفس و جان گرفتار

  

  186: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  تا چند خورم زنفس و جان خون
 

 كى باشم به زارى زار  تا

  درمانده اين وجود خويشم
 

 پاكم به عدم رسان به يك بار

  رساىن چون با عدمم منى
 

 از روى وجود پرده بردار

  تا كشف شود در آن وجودم
 

 اسرار دو كون و علم اسرار

  من نعره زنان چو مرغ در دام
 

 بريون جهم از مضيق پندار

 هرگاه كه اين ميسرم شد
 

 «1» مشك شود جهان زعطارپر 
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   ركوع و سجود حقيقى

چون به سجود روند، سجودشان عبارت از فنا دانسنت كل موجودات و فناى وجود خودشان و فناى فناى وجودشان 
باشد؛ چون به چنني حاىل برسند جز مشاهده حمبوب چيزى را مشاهده نكنند؛ چون غري او چيزى نيست كه مشاهده   مى

  :شوند حقيقت اين بزرگواران در حال سجده به مشاهده اين حقيقت كه قرآن جميد به آن ناطق است نايل مىدر . كنند

  .»2« ] َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ   َو يـَْبقى* ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ [

  .ماند پروردگارت باقى مى و تنها ذات باشكوه و ارمجند.* شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

  .ركوع و سجود با اين كيفيت، در حقيقت حركت واقعى به سوى آزادى و حريت است

   وقىت انسان از طريق ركوع و سجود حقيقى به اين حقيقت برسد كه موجودات

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  .27 -26): 55(الرمحن  -)2(

  187: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

شود و تعبري ديگر،  در برابر پيشگاه حضرت او فناى حمضند، دلش از مهه چيز رسته و تنها پيوسته به عشق و حمبت او مى
ماند و بس؛ در اين صورت است كه انسان، تبديل  ها در برابر او باطل و تنها جذبه حضرت او مى ها و جذبه متام كشش

  .ماند جوديت او جز خدا چيزى منىبه يك موجود اهلى شده و در هسىت و هويت و مو 

  رفت دمل هم چو گوى در خم چوگان دوست
 

  وه كه زمن برگرفت رفت به قربان دوست

  تر از صورتش ىن متصور مراست خوب
 

  ماه بر آرد اگر سر زگريبان دوست

  بر سر سوداى دوست گر برود سر ز دست
 

  پاى خنواهم كشيد از سر ميدان دوست
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  شوند دمشن آن نور حمضگر مهه عامل 
 

  دوست رها كى كند دست ز دامان دوست

  

دهند و سالم به احديت وجوديه صرفه كه متام اعتبارات در پيشگاه  آن گاه به چنني توحيدى با قلب و روح سالم مى
  :حضرت او منفى و عدم حمضند، برابر با قول خودش و قول اكمل عبادتش

  .»1« ] ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو اْلَمالِئَكُة َو أُولُوا اْلِعْلِم قاِئماً بِاْلِقْسِط ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال [

دهد كه  گواهى مى]  با منطق وحى، با نظام ُمتقن آفرينش و با زبان مهه موجودات[خدا در حاىل كه برپا دارنده عدل است 
   نيستهيچ معبودى جز او 

______________________________  
  .18): 3(آل عمران  -)1(

  188: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ناپذير و  دهند كه هيچ معبودى جز او نيست؛ معبودى كه تواناى شكست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى
  .حكيم است

ل و عباد صاحل كه ائمه طاهرين عليهم السالم و به دهند و سالم به رسو  آن گاه به چنني توحيدى با قلب و روح سالم مى
  .»1«  فرموده قرآن جميد اولواالمرند، مهان سالم و تسليم به حضرت حق است و آيات كتاب بر اين حقيقت ناطق است

و  بياييد از خداوند مهربان خبواهيم كه توفيق به پا داشنت مناز را مهراه با شرايط شريعت و حقايق طريقت! اى عزيزان
هاى حقيقت به ما عنايت كند و در اين زمينه به ما ترحم آورد كه بدون عنايت و رمحت او، دست ما از هر گونه  واقعيت

  !!عمل با ارزشى خاىل خواهد ماند و در بازار برزخ و قيامت دچار افتضاح و رسواىي خواهيم شد

______________________________  
  ).با اندكى تلخيص( 196 -181: آملىسيد حيدر : اسرار الشريعة -)1(

  189: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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  ] اذا استقبلت القبلة فانس الدنيا و ما فيها و اخللق و ما هم فيه: قال الصادق عليه السالم[

   قبله

  :فرمايد امام به حق ناطق، حضرت جعفر بن حممد الصادق عليه السالم مى

ايستادى، پس بايد فراموش كىن دنيا را و هر چه در دنيا است و فراموش كىن خلِق به هنگامى كه براى مناز به جانب قبله 
  .عامل و آنچه خلِق عامل گرفتار او هستند

  .چرا كه رو به جانب حضرت او دارى و پشت به دنيا و خلق دنيا و آنچه در دنيا و خلق است

يك حال توجه به او و در يك حال  در: بدون شك صحيح نيست كه در پيشگاه حضرت حق داراى دو حالت باشى
  !!توجه به دنيا و خلق دنيا

قبله به منزله نشان دادن جهت است و جهت در اين مرحله وجود مقدس حمبوب عامل و مجال مطلق است؛ وقىت در برابر 
ما «لق جهان و و خ» مافيها«حضرت او قرار گرفىت بايد به حنو يقني بداىن كه در برابر رمحت واسعه قرار دارى و دنيا و 

  .در برابر اين رمحت وجودى ندارند، تا تو بر آنان توجه كرده و دل ببندى» هم فيه

پسندد در  وقىت اجازه يافىت در حمضر مقدس او قرار بگريى، جز به عنايت حضرت او توجه مكن كه موالى مهربان تو منى
  !!برابر حضرت او قرار داشته باشى، وىل دلت جاى ديگر باشد

  190: ، ص5 اسالمى، ج عرفان

   حكايت

  :در آثار اسالمى آمده كه

  .مردى مؤدب به آداب، در بازار بغداد بر سقط فروشى وارد شد و از او طلب كافور كرد

اى، در فالن بسته و در كنار فالن قفسه  دارى وىل فراموش كرده: آن مرد اهلى گفت. كافور ندارم: سقط فروش پاسخ داد
  .است
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رابر با گفتار آن چهره پاك به سراغ كافور رفت و آن را به مهان صورتى كه آن رجل نوراىن فرموده بود مرد سقط فروش ب
  .يافت

هاست به خيال  مشا از كجا دانستيد در مغازه من كافور هست، در صورتى كه من مدت: از اين معىن تعجب كرد پرسيد
  !كنم كه اين جنس را ندارم، مشرتيان خود را جواب مى اين

يكى از دوستان وجود مبارك حضرت وىل عصر عليه السالم از دنيا رفته و حضرت اراده دارند خود : ن مرد اهلى فرمودآ
متكفل غسل و دفن باشند، مرا به حضور خواستند و فرمودند كه در متام بازار بغداد به يك نفر اطمينان هست و او كافور 

راى خريد كافور به نزد او برو و آدرس كافور فراموش شده را در اختيار او دارد، وىل داشنت كافور را فراموش كرده، مشا ب
  !!هاى وىل امر به مغازه تو آمدم بگذار، من هم به نشاىن

سقط فروش بناى گريه و زارى گذاشت و از آن مرد اهلى به التماس درخواست كرد كه مرا براى ديدار موالمي، گرچه يك 
  !!حلظه باشد با خود برب

. اهلى درخواست او را پذيرفت و وى را مهراه خود برد، به بياباىن رسيدند كه خيمه يوسف عدالت در آجنا برپا بود آن مرد
   من باران شروع به فرو رخينت كرد، ناگهان سقط فروش به ياد اين معىن قبل از رسيدن به خيمه، هوا ابرى شد و من
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ساخته و براى خشك شدن بر بام خانه رخيته اگر اين باران ببارد، وضع صابون چه خواهد شد؟  افتاد كه مقدارى صابون
در اين حال بود كه ناگهان صداى حضرت حجت حق برخاست كه صابوىن را برگردانيد كه با اين حال، اليق ديدار ما 

  !!نيست

دو حال نپذيرفتند، آه و حسرت اگر انسان براى  اينجا كه پيشگاه عبدى از عباد صاحل خدا بود، زائر را به خاطر داشنت
آرد وىل دلش از قبله حقيقى غافل و به هزار جا غري از پيشگاه حضرت حمبوب  مناز در حمضر حق حاضر شود و رو به قبله

  .مايل باشد

حمبت، وفا و  ايت كرم، لطف، عنايت، ايت در ىب آرى، چون به طرف قبله ايستادى، توجه داشته باش كه در درياى ىب
  !غفران غرق هسىت و معنا ندارد با رسيدن به غناى حمض و رمحت صرف، باز قلبت رو به دنيا و اهل دنيا داشته باشد
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يم سر خود را به پاى دوست   برخيز تا 
 

  جان را فدا كنيم كه صد جان فداى دوست

  در دوسىت مالحظه مرگ و زيست نيست
 

  براى دوستدمشن را به از كسى كه منريد 

  حاشا كه غري دوست كند جا به چشم من
 

  توان دگرى را به جاى دوست ديدن منى

  از دوست هر جفا كه رسد جاى منت است
 

  زيرا كه نيست هيچ وفا چون جفاى دوست

  

  ام زخلق با دوست آشنا شده بيگانه
 

  تا آشناى من نشود آشناى دوست
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  دست دعا گشاد هالىل به درگهت
 

 «1»  يعىن به دست نيست مرا جز دعاى دوست

  

  :كند نقل مى» آداب الصالة«امام مخيىن رمحه اهللا درباره قبله از يكى از آگاهان معاصرش در 

  .نكته باريكى در واژه قبله هست كه بايد از آن غافل نبود

كردن و روبرو ايستادن مكلف قبله است؟ در حقيقت عمل ما قبله است نه آيا قبله اسم خانه است يا عمل مواجهه  
روى با آن  كه نام خانه قبله باشد، قبله در اصل لغت عرب اسم عمل ماست نه اسم خانه، وىل چون اين عمل روبه اين

است كه در اصل لغت اى  كم اسم خود خانه شده است، بنابراين كلمه قبله كلمه گريد و بايد بگريد، كم خانه اجنام مى
  .طرز ايستادن و روبرو شدن با چيزى است كه با حضور ذهن اجنام گريد» جلسه و وجهه«اسم خانه نيست، قبله بر وزن 
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ايت بايد اين رژه و سان نسبت به  ايستد كه گوىي رژه و سان مى اى است كه انسان به حال خربدار مى مواجهه دهد، 
  .ام بدن بوده آن هم به حال خربدار و با نظم و احرتام و بايد با حضور ذهن كلى باشدخانه خدا با مهه اعضا و كل اند

گويند، پس قبله به معناى اقبال كردن به چيزى است، اما طورى كه اقبال به آن و رو به او آوردن با   اين عمل را قبله مى
  .ار باشدگسسنت از غري باشد كه رنگ پيوسنت به آن و گسسنت از غري آن در عمل آشك

به فتح  -»َجلسه«گريد، وىل براى  معناىي فوق نشسنت حمض در نظر مى -به كسر جيم -»ِجلسه«عرب براى هيئت 
  .كند نشسنت به هر وضع كه باشد، اراده مى -جيم

طرز نشسنت خمصوص و جلوس خاصى است، از قبيل نشسنت صياد در انتظار صيد، يا  -به كسر جيم -»ِجلسه«
   تريانداخنت كه اندام، وضع شكارچى در هنگام

______________________________  
  .هالىل جغتاىي -)1(
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  .گريد خاصى به خود مى

حضور ذهن و هشيارى هم در قبله براى آن طرز ايستادن عالوه شده، تا مگر گوىي براى ملتفت شدن به خربى يا پيامى 
هشيارى و حضور ذهن داشت و آيا چه رازى است كه قبله روزانه پنج نوبت، آن را به  يا سخىن يا رمزى است كه بايد 

  !كشد و بايد به آن متوجه بود؟ رساند و به گوش هزاران هزار مجعيت بشر مى گوش مردم مى

؛ گوىي شوند براى سّر بزرگى است ها هر كدام هر جا هستند بايد روبرو با آن جايگاه بشوند و مى اين تكليف كه انسان
براى اين است كه به گوش هوش خود سخناىن را يا فرماىن را دريابند و سخنان خود را در برابر آن و با آن بگويند، يا 

هاست، يا  ها در آجنا است، آن جايگاه حمبوب آن هاست يا مقبول آن خود را از صميم دل به او بدهند، آجنا مقبول آن
  .ز حمبوب مقبول نبايد برداشتها در آن جايگاه است و دل ا حمبوب آن

عمل حج براى مجعيت حمدودى است آن هم يك بار در عمر، وىل اين عمل، يعىن صف كشيدن در برابر حمبوب با 
گريد و بايد براى مهه بشر اجنام  هشيارى كامل به وسيله مجعيت غري حمدودى از مهه نقاط دنيا در بر و حبر هر روز اجنام مى

  .مهه ماهه و مهه روزه اجنام بگريدبگريد و مهه ساله و 
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رود بايد تا هر جا رفته، مهني كه موسم اين سال رسيد، مهاجنا بايستد و روى خود را  هر كس از شهر و ديار خود بريون مى
  .رو به آن بقعه برگرداند و احرتام كند و عمل سان مقدس را اجنام بدهد و سپس دنبال كار خود برود

دارند؟ آن بقعه اسرارآميز چه سّرى در دل دارد كه بايد حىت در  دهند و قافله را نگاه مى ايست مى راسىت براى چه فرماِن،
ها هم در قرب بايد اعرتاف كنند   حال احتضار هم رو به آجنا دراز بكشند و مبريند، يعىن به هواى آجنا مبريند، مگر حىت مرده

  ن آرميدمي؟كه ما در حيات رو به اينجا بودمي و رو بدين جا اكنو 

  روى آجنا ذبح گوسپند و گاو و شرت و هر حيوان اگر چه مرغى باشد، بايد روبه
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  !!اجنام گريد تا ذبح قانوىن شده باشد وگرنه مردار و جنس است و گوشت آن حرام

را اجنام دهد تا جتديد عهدى بنمايد، تا اى است بايد بشر برگردد و مراسم استقبال با آن  در هر مفصلى كه به منزله گردنه
  .در پايان در حال احتضار هم رو بدان سو دراز بكشد و از حركت مطلقاً بايستد

سپس بايد روبروى اين خانه بدن بيجان او را بشويند و روبروى آن، مراسم دعاى ختم حيات را بر او اجنام دهند و او را 
  .ابدش با وضع مواجهه او را اسرتاحت بدهند معرىف به اين مقام منايند و در آرامگاه

   استقبال در كالم شهيد ثاىن

  :فرمايد شهيد ثاىن آن مرد بزرگ و فقيه عاليقدر مى

استقبال عبارت از آن است كه ظاهر روى خود را از هر سو به سوى خانه خدا برگرداىن، آيا پندارى كه روى دل از ساير 
  اندن، از تو خواسته نشده است؟چيزها به سوى امر خداى تعاىل برگرد

ها تا براى  ها و وسائلى است براى آن اند و اين ظواهر براى برانگيخنت باطن هرگز و هرگز، بلكه جز مهني را از تو خنواسته
آنان نردبان ترقى گردند و اعضاى بدن به انضباط گرايند و در يك سو ثابت و آرام گردند، تا بر دل تعدى نكنند؛ زيرا اگر 

ها روانه شود و از  اعضاى بدن در حركاتشان و التفاتشان به اين سو و آن سو تعدى و ظلم كنند دل نيز به دنبال آن
وجهه اهلى روگردان گردد، پس بايد روى دل به مهراه روى پيكر باشد و از اين جهت پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و 

  !چون روى خر گرداند؟ ترسد كه خداوند روى او را هم گرداند، منى رمىآيا آن كه روى خود را در مناز ب: آله فرمود
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ى از آن است كه انسان از خداى تعاىل و مالحظه عظمتش در حال مناز  اين فرمايش رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
  روگردان باشد؛ زيرا آن كه به راست و چپ التفات دارد، از
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رود كه  شود و هر كس كه اين چنني باشد، بيم آن مى كند و از مطالعه انوار كربيا و عظمت غافل مى لتفات مىخداوند ا
اين غفلت ادامه يابد و صورت ملكوتى دل او هم چون صورت خر گردد كه نسبت به امور عامل باال تعقلى ندارد و علوم 

  .و معارف و قرب خداى تعاىل را به چيزى نشمارد

پذير نيست مگر به آن كه از غري آن سو روگردان باشد، روى  مهان طور كه روگرداندن به سوى خانه خدا امكانو بدان، 
  .كه با تضرع و زارى از هر چه جز اوست روگردان شوى دل را نيز به سوى خدا كردن امكان ندارد، مگر به آن

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شود، مگر مانند روزى كه از  يستد و خواسته او و روى دل او به سوى خدا باشد، از مناز فارغ منىاى به مناز ا هرگاه بنده
  .»1«  مادر زاييده شده

  :اى آن شيداى مست باده وصال به قول مرحوم اهلى قمشه

 گر بشكند سيمرغ جامن دام تن را
 

ن را  خبشم بدين زاغ و زغن باغ و 

  نشينمتا چند چون جغدان در اين ويران 
 

 منزل كنم زندان تنگ ما و من را

  چون باز پر بشكسته در دام عاليق
 

 برد از دل ما چرخ دون ياد وطن را

  يارى كند گر گريه و آه شبانه
 

 ويران كنم بنيان اين چرخ كهن را

  مرغان آزاد از هواى آب و دانه
 

 منزل گرفتند اى فغان دام فنت را
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َواذُْكْر ُوُقوَفَك بـَْنيَ َيَدْيِه قاَل الّلهُ ) َعزََّوَجلَّ (َوعاِيْن ِبِسرَِّك َعَظَمَة الّلِه  »1« ) َعْن ُكلِّ شاِغٍل َيْشغُُلَك َعِن الّلِه َتعاىلَوفـَرِّْغ قـَْلَبَك [
  ]»2« ] ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَْفٍس ما َأْسَلَفْت َو ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِ [ : َتعاىل

   حال قلب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

دارد، فارغ و آسوده كن و با چشم باطنت به متاشاى عظمت او برخيز و  دلت را از آنچه كه تو را از حضرت او باز مى
در آن روز هر شخصى جزاى اعمال نيك و بدى : فرمايد خداوند مى: ايستادنت را در قيامت در برابر حضرتش به ياد آر

  .گردند از پيش اجنام داده خواهد ديد و مهه به سوى موالى واقعى خود باز مىكه 

قلب و حاالت آن از مسائل مهم اهلى و انساىن است، درباره قلب آمده كه عرش رمحان، مركز انوار، آيينه صفات، كانون 
قساوت، بيت مرض و  مهر، مركز عشق و خانه حق است و از طرف ديگر آمده، خانه شيطان، جايگاه ظلمت، كانون

مركز فساد است و اين دو گونه بودن قلب بسته به وضع صاحب قلب دارد؛ اگر صاحب قلب تسليم هدايت و متواضع 
   در برابر حق و اهل انصاف و وجدان باشد، داراى

______________________________  
  .باشد اين قسمت در ترمجه مصباح عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  .30): 10(س يون -)2(
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  .قلىب پاك و خاشع و سامل خواهد بود، ورنه دچار بيمارى دل و كفر و نفاق خواهد گشت

منازگزار قبل از اتصال به مناز بايد به مسئله قلب و حاالت آن با توجه خاصى بنگرد و سعى و كوشش او بر اين باشد كه 
اى اين عضو مهم را  از ضعف اميان و عشق و از صفات ناپاك شيطاىن برهاند و به گونهاين خانه را از ظلمت و تاريكى و 

  .گاه انوار و آيينه انعكاس صفات حضرت دوست گردد وارد مناز كند كه بتواند جتلى
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هاىي   رتهاىي كه كانونش قلب است و متام نف منازگزار بايد بر اساس معرفت و توجه به قرآن جميد و آثار اسالمى متام حمبت
ى حضرت اهلى درآورد و در يك كلمه دل را از مشغوليت نسبت به غري حق آزاد   كه مركزش دل است، در سيطره امر و 

  .كند و آن را از جانب افراط و تفريط در هر حالىت حفظ منايد

و با چنني وضعى قلب، اگر در مناز حاضر نباشد، فكر و ذهن و روح و نفس و اراده و نيت هم در مناز حاضر نيستند 
  .حياىي در برابر حضرت حق قرار گرفته است بايد گفت كه منازگزار بازيگرى است كه در كمال ىب

چون ركىن از اركان كه بدون آن مناز باطل است، به آن نگريست و تقواى  تقواى قلب در مناز از امورى است كه بايد هم
ها  ها ريا و تظاهر خاىل و به حسنات كه در رأس آن در رأس آن قلب آن است كه قلب منازگزار، بايد از متام رذايل و

  .اخالص است، آراسته باشد

با چنني قلب پاك و مطهرى، مناز ارزش واقعى خود را به دست آورده و صاحبش را به مقام قرب و خاىل شدن از هوى و 
به عبد مباهات كرده و عبد در  اى است كه حق رساند؛ در چنني نقطه هوس و رها شدن از اسارت نفس و شيطان مى

  .متام شؤون حيات به حضرت او متوجه است
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  سلطان ملك فقرم و عشق است لشگرم
 

  ترك دو كون تاجم و كونني لشگرم

  هم غرق حبر نيستيم ساخت عشق وهم
 

  در حفظ فلك هسىت و كونني لنگرم

  حق را وىل مطلق و دين را صراط حق
 

  گر غري حق بدامنش احلق كه كافرم

  فردا كه پرده دور شود از مجال قرب
 

  يا رب مدار دور زآل پيمربم

  هر چه آن سزاى آل على نيست در جهان
 

  گر گنج عامل است مبادا ميسرم

 جز با هواى دوست اگر سر برم نشاط
 

 «1»  از خاك سر برآورم اى خاك بر سرم
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  قدم خوف و رجا

در اعمال اهليه و اخالق فاضله انسانيه دو قدم خوف و رجا نباشد، حركت به سوى كمال براى انسان يا سخت يا اگر 
  .غري ممكن خواهد بود

از طرىف بايد بداند كه موالى مهربان او اجر هيچ عملى را ضايع  - به خصوص اعمال واجبه -عامل يك عمل اهلى
ايت موال قابل ذكر نيست و ثانياً اگر عمل علت غرور  عملش در برابر عظمت ىب گذارد و از طرىف بايد بداند كه اوًال  منى

   بر اين. شوند شده و عمل و صاحبش مستحق جرميه مى »2« ]َهباًء َمْنُثوراً [ و عجب گردد

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(

  .23): 25(فرقان  -)2(

  199: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

حساب از طرىف بايد اميد حتمى به نتيجه و حمصول عمل داشت و از طرىف بايد از سوء عاقبت و نقص عمل، سخت در 
  .وحشت و ترس بود

براى يافنت قدم خوف و رجا مراجعه به كتاب اهلى و ادعيه وارده و آثار اسالمى به خصوص روايات اين باب در كتاب 
  .الزم است» الواىف«و » شاىفال«و » حبار األنوار«و » الكاىف«شريف 

   راه به دست آوردن خوف

توجه به نقص خويش و نقص عمل خويش و توجه به آيات و روايات مربوطه به خوف يا آيات و روايات بازگوكننده 
رتين راه به دست آوردن خوف مطلوب است خوف از مقام حق و از عذاب فرداى قيامت، . عذاب و جرميه جمرمان، 

  :كند، در روايت آمده اعمال ناپسند و رذايل اخالقى حفظ مىآدمى را از 

  .»1«  انَّ ُحبَّ الشََّرِف َوالذِّْكِر الَيُكوناِن ىف قـَْلِب اْخلاِئِف اْهلاِربِ 

  .آورى نيست آن كس كه از مقام حق و عذاب اهلى در ترس و بيم است، عاشق برترى و نام
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  :ودندامام صادق عليه السالم به اسحاق بن عمار فرم

آن چنان از خدا برتس كه گويا در برابر ديده توست و اگر از تو پنهان است، وىل تو از او غايب نيسىت، ! اى اسحاق
بيند و با علم به اين حقيقت معصيت   بيند، بدون شك كافر شدى و اگر بداىن كه تو را مى چنانچه بپندارى كه تو را منى

  كىن پس او

______________________________  
؛ حبار 20326، حديث 14، باب 220/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، باب اخلوف والرجاء، حديث 69/ 2: الكاىف -)1(

  .5، حديث 59، باب 359/ 67: األنوار

  200: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  !»1«  اى تر فرض كرده اى پست را از هر بيننده

  :دارد امام سجاد عليه السالم عرضه مى

  !»2« شناسد، چگونه از تو باك ندارد از آن كه تو را مى منزهى تو، عجب است

  :در روايت آمده

  .»3« كند قطره اشكى كه از خوف خدا رخيته شود، درياهاىي از آتش را خاموش مى

  :و نيز در آثار اسالمى آمده

 او حرام كند كه خداوند آتش جهنم را بر اش بريزد، مگر اين هيچ مؤمىن نيست كه از ترس خدا قطره اشكى بر چهره
»4«.  

  :در روايت آمده

  .»5« چون برگ درخت كه از شاخه برگريند، بريزد هرگاه قلب مؤمن از خوف خدا بلرزد، گناهانش هم

  :از امام باقر عليه السالم روايت شده
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خوف  امرياملؤمنني على عليه السالم آن گاه كه در عراق بود، روزى پس از مناز صبح، به وعظ و نصيحت پرداخت و از
  :خدا گريست و ديگران هم از گريه حضرت به گريه نشستند، آن گاه فرمود

______________________________  
، الفصل الرابع، ىف اخلوف والرجاء؛ حبار 117: ؛ مشكاة األنوار2، باب اخلوف والرجاء، حديث 67/ 2: الكاىف -)1(

  .2، حديث 59، باب 355/ 67: األنوار

  .82: عمىاملصباح، كف/ -)2(

، حديث 5، باب 247/ 7: ؛ وسائل الشيعة941، باب وصف الصالة، حديث 317/ 1: من ال حيضره الفقيه -)3(
9242.  

  .12889، حديث 15، باب 246/ 11: مستدرك الوسائل/ -)4(

  .59، باب 394/ 67: حبار األنوار -)5(

  201: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

كردند،  منودند و شب مى ا صلى اهللا عليه و آله اقوامى را به ياد دارم كه صبح مىبه خدا قسم كه از زمان دوستم رسول خد
ها از گرسنگى به پشت چسبيده و پيشاىن آنان از اثر سجده چون  ها گرفته و احوالشان پريشان و شكم در حاىل كه چهره

ايستادند و گاهى پيشاىن به  ، گاهى مىآوردند شب را در حال سجده و قيام براى پروردگارشان به روز مى!! زانوى شرت بود
ادند و با خداى خود سرگرم گفتگو و مناجات بودند و آزادى خويش را از آتش جهنم از حضرت او  خاك مى

  !!ديدم كه بيمناك و هراسانند خواستند، به خدا سوگند با مهه اين احوال آنان را مى مى

  :كهو در بعضى از روايات به دنباله اين گفتار آمده  

شد، چون  ها است، هرگاه نزد آنان نام خدا برده مى آنان چنان بودند كه گويا صداى افروخته شدن آتش در گوش آن
  .اند شدند و چنان بودند كه گويا شب را در غفلت به روز آورده درخت خم مى

  .»1« حق منتقل شد پس از اين سخنان، ديگر آن حضرت را خندان نديدند، تا به جوار رمحت حضرت: گويد راوى مى
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  :در حديث موسى آمده

  .»2«  ترسند، در مقام اعلى و برترى هستند كه ديگران را مشاركىت در آن نيست اما كساىن كه از خدا مى

   حكاياتى در خوف

  :در روايت آمده

   اى كه اين ترس جواىن از انصار خوف و خشيت خدا بر او غالب شد، به گونه

______________________________  
  .139 -138: معراج السعادة -)1(

  .6، باب البكاء، حديث 482/ 2: الكاىف -)2(

  202: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

پيامرب . گريست رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نزد او آمد و بر او وارد شد در حاىل كه او مى. وى را در خانه حمبوس كرد
  .فت و او در آغوش پيامرب جان به جان آفرين تسليم كرداو را در آغوش گر 

  :از حاالت يكى از خائفان نقل شده

چهل سال سر به جانب آمسان برنداشت، تا روزى روى به آن جانب كرد، چنان منقلب شد كه از پاى افتاد و جراحىت 
اشد و اگر مردم به بالىي دچار كه مبادا مسخ شده ب كشيد از ترس اين ها دست به بدن خود مى بر شكمش رسيد، شب

ُمردم، اين مردم از اين مهه  اين به خاطر من است، اگر مى: گفت رسيد؛ مى شدند و بادى يا رعد و برقى به آنان مى مى
  .شدند مصيبت خالص مى

  :در احواالت اويس آمده

خاست و  زد و برمى مى شنيد فريادى گريست، چون نام آتش مى شد و از سخنان گوينده مى در جملس وعظ حاضر مى
  .ديوانه، ديوانه: زدند شدند و فرياد مى كرد و مردم از پى او روان مى شروع به دويدن مى
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  :روايت مهمى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اين مضمون رسيده

رخيزد كه دورترين مردم، گاه روز معلوم مجع كند، ناگهان صداىي ب آن گاه كه خداوند عزيز، خلق اولني و آخرين را در وعده
  :ترين آنان بشنود و آن صدا اين است چون نزديك هم

من زماىن كه مشا را آفريدم ساكت بودم، پس امروز مشا ساكت شويد و به من گوش فرا دهيد؛ اين است و جز ! اى مردم
و مشا هم براى خود نسىب قرار  من نسىب قرار دادم! گردد؛ ايها الناس اين نيست كه، اينك اعمال مشاست كه به مشا باز مى

  :داديد، پس نسب مرا پست داشتيد و نسبت خود را باال برديد؛ من گفتم

   ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشا است و مشا از پذيرفنت اين حقيقت گرامى

  203: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  !استفالن، پسر فالن و فالىن از فالىن ثرومتندتر : سرباز زديد و گفتيد

ى برافراشته  پس امروز من هم نسب مشا را پست گردامن و نسب خود را باال برم، كجايند پروا پيشگان؟ پس براى آن ها پر
شت شوند   .»1« شود و آنان به دنبال آن به سوى منازل خود براه افتند و بدون حساب داخل 

و اجراى واجبات از لوازم تقواى آنان است و حق  آرى، پروا پيشگان كه متقيان هستند، خوف و رجا و دورى از حرام
شت جزاى عشق آنان به حضرت حق و خوف ايشان از مقام خداست و براى  است كه ىب شت شوند،  حساب وارد 

شت و حاىل جز حال رضايت حضرت يار نيست   .عاشق جاىي جز 

  :اى به قول عاشق وارسته، اهلى قمشه

 كنند  من نه آن ديوانه عشقم كه زجنريم
 

 يا به جز در دام زلف يار تسخريم كنند

  من نه آن مرغم كه صيادان عامل بافسون
 

 دانه افشانند و در دامى به تزويرم كنند

 من نه آن رندم كه اين رندان پر شيد و ريا
 

 خوش خوشم سر در كمند آرند و خنجريم كنند

  من نه آن باالنشني عرشيم تا آمسان
 

 گردشى زيرم كننديا نظام اخرتان با  
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در جهان با هر چه پيش آيد خوشم كز لطف 
  يار

 روزى آخر دولت ديدار تقديرم كنند

______________________________  
  .سوره حجرات 13، ذيل آيه 175/ 9: جممع البيان -)1(

  

  204: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  طاير عشقم من آن عنقاى قدس ال مكان
 

 در انديشه تصويرم كنند برترم از هر چه

  

  :دارد حضرت سجاد عليه السالم به درگاه حضرت حق عرضه مى

كه از پاى در آمي  قدر در مقابلت به پاى ايستم تا اين اگر در پيشگاه تو آن اندازه بگرمي كه صدامي قطع شود و آن! باراهلا
مقدارى برايت سجده كنم كه چشمامن از حدقه درآيد و متام و آن اندازه برايت ركوع منامي كه استخوان پشتم در آيد و به 

عمرم را جز خاك چيزى خنورم و جز آب خاكسرت چيزى نياشامم و در طول اين مدت آن قدر به ياد تو باشم و نام تو را 
نم، مستوجب ها به خاطر حيا و شرمسارى از تو، نگاه به جانب آمسان نك بربم كه زبامن از گفنت باز ايستد و با مهه اين

  !!شوم حمو و خبشايش گناهى از گناهامن منى

  :روايت شده كه

در غزوه بىن املصطلق بود كه شبانگاهى آيه اول سوره حج بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله نازل شد، در حاىل كه مسلمانان 
  :در حال حركت بودند

ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َو َتَضُع ُكلُّ ذاِت َمحٍْل * ءٌ َعِظيمٌ  اَعِة َشيْ يا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلزََلَة السَّ [ يـَْوَم تـََرْوَ
  .»1« ]َو لِكنَّ َعذاَب اللَِّه َشِديدٌ   َو ما ُهْم ِبُسكارى  َمحَْلها َو تـََرى النَّاَس ُسكارى
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مشاهده خواهيد كرد  [روزى كه آن را ببينيد .* اى بزرگ است زلزله قيامت، واقعهترديد  از پروردگارتان پروا كنيد، ىب! اى مردم
كند، و  شود، و هر ماده باردارى بار خود را سقط مى خرب مى دهد، ىب اى از كودكى كه شريش مى هر مادر شري دهنده]  كه

  .بيىن در حاىل كه مست نيستند، بلكه عذاب خدا بسيار سخت است مردم را مست مى

______________________________  
  .2 -1): 22(حج  -)1(

  205: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

كه گرد مشع وجود مقدسش مجع شدند، آيه را بر آنان قرائت كرد؛ راوى  پيامرب ندا داد و مردم را امر به ايستادن كرد، تا اين
گرفتند و خيمه برپا  ين از چهارپايان منىمن هيچ وقت به اندازه آن شب گريه كننده نديدم، چون صبح شد ز : گويد مى
  !»1« اند كنند يا حمزون و غمگني به فكر فرو رفته ديدى كه يا گريه مى منودند، مسلمانان را مى منى

  :گويد مرحوم حاج مريزا جواد آقاى ملكى، آن عارف وارسته پس از نقل احاديثى، در باب خوف مى

شود؟  ست، پس بنگر كه حال تو چگونه است و از چه ديواىن نامت خارج مىاين خوف و ترس انبيا و اوليا و مؤمنان ا
  آيا نامت در دفرت مقربان و مؤمنان ثبت شده؟

شت و دوزخ را براى تو بزرگ مى كه  راسىت برحذر باش از اين! دارد، يا در ديوان اشقيا چرا كه حالت خوف و رجا، 
  !ن نابكاران و ناكسان يكسان استچون ملحدين باشى كه وجود و عدم جهنم براى آ هم

كه خوف و رجا برايت حاصل شود مغرور گردى؛  و مبادا به ظواهر عقايد حقه، از اميان به خدا و روز آخرت، بدون اين
  .چون معدوم است زيرا آن موجودى كه اثرى بر آن مرتتب نباشد هم

براى خوف آثارى است، اما اثرش در بدن، رنگ  پس نفس خود را اگر ادعاى خوف منود در بوته آزمايش درآور، چرا كه
چهره و گريه بسيار و در جوارح به خوددارى از معاصى و مقيد بودن به طاعات و تالىف گذشته و آمادگى براى عبادت 

  .حقيقى در آينده است

  .و اثر خوف در قلب به خشوع و استكانت و دورى از كرب و غرور و كينه و حسد است
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______________________________  
  .361/ 3: سوره حّج؛ تفسري الصاىف 1، ذيل آيه 95/ 7: جممع البيان -)1(

  206: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

قدر خوف  خالصه مسئله خوف، آن چنان بايد در دل جتلى داشته باشد كه حملى براى ساير مهوم باقى مناند و يا الاقل آن
م بر دل حكومت كند؛ زيرا خوف، آن گاه كه بر دل غلبه منود و قلب را فرا گرفت جاىي براى باشد كه در رديف ساير مهو 

ترين اثر درجه خوف خوددارى از گناهان است و اين مرتبه را ورع گويند و مرتبه متوسط آن  گذارد و كم غري او باقى منى
ين، ترك امورى است كه اجنام آن مانعى ندارد؛ چون ترك مشتبهات است و اين مرتبه را مرتبه متقيان خوانند و باالتر از ا

عبادت انسان ضميمه اين مرتبه شود، انسان آنچه را در آن مسكن نگزيند بنا نكند و به آنچه نياز ندارد مجع ننمايد و به 
قب با دنيا جز به ضرورت آن التفاتى نكند و يك نفس از عمر خود را صرف غري حمبوب ننمايد، چنني انساىن سزاوار ل

  .عظمت صديق است

گردد و  آرى، وقىت انسان از طريق قرآن و آثار اهلى به عقاب اهل گناه و جرميه اهل جرم واقف شد، داراى قدم خوف مى
  .خيزد، تا از عذاب در امان باشد از پى اين خوف به ترك گناه و عمل به خواسته حق برمى

ان جتلى كند، از طريق معرفت نسبت به كتاب حق و آثار اهل بيت اما قدم اميد كه بايد مهاهنگ قدم خوف در وجود انس
  .قابل حتصيل است

خواهد در جنب  البته اميد خاىل و رجا منهاى عمل، اميدى امحقانه و رجاىي باطل است، اميدى كه قرآن از انسان مى
  .خواهد عمل و كوشش و رياضت مى

  :گويد خود مى» احياء«غزاىل در خبشى از 

ل و صاحبان بصريت روشن است كه دنيا مزرعه آخرت است و قلب به منزله زمني و اميان به مانند بذر و نزد ارباب د
  .ها و رساندن آب به مزرعه است طاعات به منزله آماده ساخنت زمني و كندن جوى

   قلىب كه به غري حق آلوده شده و در ماديت صرف و امور دنياىي حمض غرق

  207: ، ص5 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

رويد و روز قيامت كه روز درو كردن است، آن كس كه به پاشيدن  گشته چون زمني سنگالخى است كه بذر در آن منى
  .كند؛ زيرا چيزى ندارد بذر اميان در زمني مستعد قلب و طاعات اهليه اقدام نكرده چيزى درو منى

در زمني سنگالخ به نتيجه و حمصول  با خباثت قلب و سوء خلق، اميان براى صاحبش سودى ندارد، هم چنان كه بذر
  .نشيند منى

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها[   .»1« ]َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َو َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

  .دهيم آن را به او مىافزاييم و كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از  كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى

  .»2« ] ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَّهِ [

  .يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند

ن آيه شريفه رجا و اميدوارى به چنني افرادى منحصر شده و آيات سوره مشس داللت بر اين حقيقت دارد كه چون در اي
ره امحق كسى : اند اى براى كسى خنواهد بود و رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده بدون داشنت نفسى تزكيه شده 

شت    .»3« داشته باشداست كه از هواى نفسش پريوى كند و از خداوند آرزوى 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .20): 42(شورى  -)1(

  .218): 2(بقره  -)2(

  .16، حديث 45، باب 69/ 67: حبار األنوار -)3(

  208: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

، بلكه شيعه ما كسى است كه با زبان و از شيعيان ما نيست، كسى كه به زبان شيعه باشد و در عمل خمالفت ما كند
  .»1« قلب و عمل با ما موافق باشد
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به هنگام عمل پاك و اخالق حسنه بايد اميد به عنايت و رمحت دوست : بنابر اين آيات و روايات بايد توجه داشت كه
رجا بدون اخالق و داشت و بايد به وقت توبه و ترك گناه آرزوى خبشش معاصى گذشته كرد و رنه اميد بدون عمل و 

  .آرزوى غفران بدون توبه باطل و مردود است

در هر صورت اگر داراى عمل هستيد، به فضل و عنايت حضرت او توجه كنيد و به آن جناب اميد ببنديد و اگر داراى  
معرفت  گناه هستيد در صورت توبه از آن حضرت توقع غفران داشته باشيد و به رمحت و كرم او اميدوار باشيد و براى

با خواست اهلى در باب توبه . بيشرت نسبت به خوف و رجا به آيات و روايات و داستان اميدواران و خائفان مراجعه كنيد
  .مفصل اين مسائل خواهد آمد» مصباح الشريعة«و حسن ظن 

______________________________  
  .13، حديث 19، باب 164/ 65: حبار األنوار -)1(

  209: ، ص5 جعرفان اسالمى، 

فإذا كربت فاستصغر ما بني السماوات العلى و الثرى دون كربيائه فان اهللا تعاىل إذا اطلع على قلب العبد و هو يكرب و ىف [
يا كاذب اختدعىن و عزتى و جالىل ال حرمنك حالوة ذكرى و ال حجبنك عن قرىب و : قلبه عارض عن حقيقة تكبريه فقال

  ] املسارة مبناجاتى

   كبرية االحرام و شرح آنحقيقت ت

وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم در اين مجالت، حالت منازگزار را به وقت گفنت تكبرية االحرام بر دو صورت 
  :تصوير كرده

كه در متام عامل وجود، بزرگى جز حضرت حق وجود ندارد و عبد بر اين مبنا دل به غري خدا ندارد  حال توجه به اين - 1
قدرت و ناتوان است و عبد در اين حوزه  ها در برابر جذبه عشق او نسبت به عبد صفر و ىب ا و جذبهه و متام كشش

  .ها دور و به حسنات اهليه با متام وجود آراسته است جاذبه از آلودگى

خربى و نسيان نسبت به حقيقت موضوع؛ در اين حال، عبد و مكلف هنوز غرق در اوهام و  حال غفلت و ىب - 2
و گرفتار تصويرهاىي از امور مادى و شهواىن است و به درك عظمت و جالل و جربوت حضرت دوست نايل خياالت 
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نشده و در كمال درماندگى و بيچارگى و كوچكى است و راهى به سوى قرب براى خود باز نكرده و گفنت او با نگفتنش 
  !!يكى است

  210: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

دهد كه از عمل  مجالت زيبا و نوراىن به هدايت بندگان برخاسته و آنان را در راهى قرار مى امام صادق عليه السالم در اين
ره بربند و به حقايق وقايع دست يابند لذا منازگزاران را به سوى تكبريةاالحرام واقعى و دور ماندن از تكبري قالىب و  خود 

  :فرمايد فايده دعوت كرده، مى ىب

ها و زمني را، بسيار كوچك بدان و جز  ها و زمني آنچه موجود وجود دارد و خود آمسان بني آمسانبه وقت تكبريةاالحرام ما 
  .به عظمت و بزرگى حضرت دوست كه جز عظمت او عظمىت اصًال وجود ندارد توجه نداشته باش

ه وقت تكبري به به حقيقت بدان كه خداوند بزرگ كه احاطه به متام موجودات و وضع ظاهر و باطن آنان دارد، چون ب
ذات قلبت بنگرد و ببيند روى دلت از مفهوم و حقيقت تكبري به جاى ديگر است و گرفتار عارضه غفلت و نسيان و 

  :زند سهو از واقعيت هسىت فرياد مى

كىن؟ به عزت و جالمل تو را از سه واقعيت عاىل، به خاطر زنده نبودن تكبريت حمروم  با من مكر و حيله مى! اى دروغگو
  :كنم مى

  كنم؛ شرييىن يادم را بر تو حرام مى - 1

  .منامي از رسيدنت به مقام قرب جلوگريى مى - 2

  !كنم كه به مناجات با من مسرور شوى تو را منع مى از اين - 3

! اى سالكان راه! اى مسافران كوى حمبوب! اى منازگزاران! اى دوستداران واقعيت! اى بندگان حضرت حق! اى عباد خدا
  !!شود؟ به خدا قسم عذاىب براى عاشق از اين سه عذاب باالتر مى مشا را

  :اى آن پروانه مشع مجال به پيشگاه مقدسش عرضه داشته اهلى قمشه

 اى دلرب با شكوه پرناز
 

 از ديده خود مرا مينداز
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 ما بر كرم توامي مغرور
 

 وز لطف تو غرق نعمت و ناز

  

  211: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

  كنم مهه شب نام تو مىبا 
 

 بر كاخ فلك زشوق پرواز

ادمي   بر خاك در تو سر 
 

 گشتيم به عاملى سرافراز

  يك در به جفا رقيب اگر بست
 

 صد در به رخ از حبيب شد باز

  جز حق مهه باطلند و فاىن
 

 بر خوان زكتاب عشق اين راز

  در بازى طاق و جفت گيىت
 

 باز خواهى بربى تو عشق مى

  گر بست اهليا در وصل
 

 از درگه يار كى شوم باز

  

  :در احاديث قدسيه آمده كه خداوند به موسى بن عمران فرمود

من او را بر بالىي ! خداوندا: عرضه داشت. ام كه ما فوق آن نيست تو را دچار چنان بالىي كرده: به فالن كس بگو
  !»1« !ام گرفتهلذت مناجامت را از او  : نديدم، خطاب رسيد

آه و دريغ اگر حضرت موال ما را از پيشگاه قدسش براند، واى اگر جناب او ما را از نظر بيندازد، وا اسفا اگر حضرت 
  !يار به هنگام تكبري، قلب ما را در شغل ديگر ببيند
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ه وقت تكبري اند، اين است كه ب خالصه سخن حضرت صادق عليه السالم و توضيحى كه اهل حال به اين سخن داده
بايد مهه عامل و خود را فراموش كرده و موجوديت و هويت و شؤون خويش را در عظمت و جربوت حضرت او فنا منوده 
و حىت براى يك حلظه هم در پيشگاه او خود و مهه عامل و عامليان را ننگرى كه اين نگريسنت عني گناه و حمض توهني به 

  .حضرت يار است

مناز بايد رعايت شود كه رعايت و مترين آن در مناز به خاطر اين است كه در مهه حال و در مهه و اين حال نه تنها در 
  .وقت و در هر شأىن رعايت گردد كه اين مقام، باالترين مقام و نقطه عروج واصالن متقيان است

______________________________  
  .178/ 2: فيض الغدير -)1(

  212: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

تر از متام  گريد و هر حلظه عمر انسان پرارزش ر اين مقام سخىن جز سخن خدا نيست و كارى جز حمض خدا صورت منىد
  .اين جهان است و مقام حقيقى وحدت مهني مقام است

   مقام وحدت در كالم طبسى

ضرت امرياملؤمنني عليه زيسته و از شيعيان خالص موىل املوحدين ح عارف نامدار مرحوم حممد طبسى كه در قرن هشتم مى
  :»1« گويد السالم بوده در اين زمينه مى

  : قاَل الّلُه َتعاىل

  .»2« ] ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشيْ [

  .هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است

  .ء هالك در وحدت، سالك و سلوك و سري و مقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشد؛ كل شى

بيان هم نباشد و نفى اين سخن و بيان هم نباشد، نفى و اثبات متقابالنند و دوىي مبدأ كثرت و اثبات اين سخن و 
  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

آجنا نفى و اثبات نباشد و نفى نفى و اثبات اثبات هم نباشد و آن را فنا خوانند كه معاد خلق با فنا باشد، هم چنان كه 
  :مبدأ از عدم بود

  .»3« ] َكما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ [

  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[ن گونه كه مشا را آفريد، مها

______________________________  
  .28، فصل 110: آثار طبسى -)1(

  .88): 28(قصص  -)2(

  .29): 7(اعراف  -)3(
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  .و معىن فنا را حدى با كثرت است

  .»1« ] َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ َوْجُه   َو يـَْبقى* ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ [

  .ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى.* شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

  .فنا به اين معىن هم نباشد، هر چه در نطق آيد و هر چه در وهم آيد و هر چه عقل به آن رسد مجله منتفى باشد

  .»2« ] يـُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّهُ ِإلَْيِه [

  .شود مهه كارها به او باز گردانده مى

  .بدان كه فنا، فناى بنده باشد در حضور اهلى كه چون بنده از خود فاىن شود، به حق باقى شود

و فنا آن است كه نفس خود را در بوته فنا بگذارى و از هر چه مادون اوست فاىن شوى و سرت به حضرت حق باشد، 
  .چنانچه به هر طرف كه نگرى او را بيىن
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  :به قول فيض كاشاىن

  بينم در چهره مه رويان انوار تو مى
 

  بينم در لعل گهر باران گفتار تو مى

  باشم در مسجد و ميخانه جوياى تو مى
 

  بينم در كعبه و بتخانه انوار تو مى

  بتخانه روم گر من تا جلوه بت بينم
 

  بينم ديدار تو مىچون نيك نظر كردم 

  هر كو زتو پيدا شد هم در تو شود پنهان
 

ان گشنت هم كار تو مى   بينم پيدا و 

  آمي آمي هم سوى تو مى از كوى تو مى
 

  بينم در سري و سلوك خود انوار تو مى

  

   و چون بنده از صفات خود فاىن گشت و به كليت حق را گشت، حمال باشد كه

______________________________  
  .27 -26): 55(الرمحن  -)1(

  .123): 11(هود  -)2(

  214: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .حق او را معيوب گرداند به خمالفات و عصمت آن باشد كه بنده را از بنده بستاند تا در او قدرت خالف كردن مناند

آنچه حق راست، چون اين بقا از پس فنا پديد آيد درست گردد   و چون بنده فاىن گشت از آنچه او راست باقى گردد به
كه آن فنا حق بوده و بنده در آن فنا حممود بوده و آن فنا از غلبات حق بوده است و چون صفت فنا پديد آيد از 

  .صفات خويش و فنا پديد نيايد به صفات حق، آن هواجس نفس باشد يا وساوس شيطان

بنده را نه بال و نه نعمت از حق مشغول نگرداند و به هيچ وقت خدا را فراموش نكند و چون و برترين مقام آن باشد كه 
  .ياد او كند در وقت ياد كردن او، مهه هسىت را مقدار مناند، خالف كردن را راه كجا ماند
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  كسى كو غايب از تو يك زمان است
 

ان است   در آن دم كافه است اما 

 اگر خود غايىب پيوسته باشد
 

 در اسالم بر وى بسته باشد

  حضورى خبش اى پروردگارم
 

 «1»  كه من غايب شدن طاقت ندارم

  

و بايد كه در عبادات مراد خويش نطلىب تا از حظ خويش فاىن باشى، لكن بزرگداشت امر حق نگرى تا به حق باقى 
  .باشى

به آمد خلق نگرى تا به حظ غري باقى باشى و  و در معامالت به آمد خويش جنوىي، تا از حظ خويش فاىن باشى، لكن
  .بايد كه در سر بنده چندان بزرگداشت حق پديد آيد كه او را فراغت شغل غري حق مناند

و چون بنده فاىن گردد از حظوظ خويش و فاىن گردد از ديدن ذهاب حظوظ و فاىن گردد از ديدن و ناديدن ذهاب 
ت و آنچه حق راست، داند كه من او را ام و مهه كون او راست و مالك در حظوظ، باقى گردد به ديدن آنچه از حق اس

  .ملك خويش هر چه خواهد كند، چون اين بديد مهه خصومت و منازعت از ميانه برخيزد

  و بداند هر چه از حق آيد مهه حق است و جز موافقت، روى ندارد و خالف از

______________________________  
  .عطار نيشابورىخسرو نامه،  -)1(
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بقاى او به حق به اين معىن باشد كه حق را . خالف خصومت و مهه موافقت ماند ىب ميانه برخيزد، مهه تسليم ماند ىب
  .باشد، چنان كه حق خواهد و چون بنده را نه مراد ماند نه اختيار، هر چه در او پديد آيد مراد و اختيار حق باشد

كه از نظاره خويش و نظاره افعال خويش فاىن گردى و صفت تو كه موجودست هم چنان گردد كه آن وقت كه بايد  
  .معدوم بود، از صفات بشريت كلى فاىن بايد شد تا به حق باقى گردى

  .و فاىن گشنت از صفات بشريت اين باشد كه معاىن مذموم از تو برود
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  .ت حممود در تو قائم شود و به توفيق و عنايت اهلى اين معىن ميسر شودو باقى گشنت به صفات اهلى اين باشد كه صفا

تا سر بنده به حق مشغول است غري حق به آن سر راه نيابد و چون سر خويش به غري حق مشغول كرد، سر : و بدان كه
  .او آلوده گشت و آلوده حق را نشايد

   ظاهر و باطن تكبريةاالحرام

ها را به صورتى كه روى دست به طرف قبله و پشت دست به سوى پشت  االحرام دستگفته شده به وقت گفنت تكبرية
  .سر باشد تا حماذى دو گوش برداريد

  :اند اهل دل در معناى اين عمل گفته

كن  متام ما سوى الّله را بر پشت دست بگذار و به قدرت و حول و قوه اهلى از جاى بردار و از دل بركن و از جان ريشه
ها را به پشت سر بريز؛ به حنوى كه در مقابلت چيزى از ماسوا مناند و به خصوص با كمك گرفنت از  منا، سپس متام آن

ابد به بند آر كه نه در مناز و نه در غري آن به تو دست پيدا نكند و حضرت دوست شيطان را در پشت سر با زجنري نفى 
ى است، براى گداىي از حمضر  روى دست را به عنوان منونه اى از روى هسىت و وجود خويش كه به متام معىن خاىل و 

   حضرت او به

  216: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

لو از عشق و نشاط و با دىل پر از اخالص و صفا و با حاىل طرف او نگاهدار و با توجه جامع و كامل و با قلىب مم
اللَّه «: متصل به ملكوت و با چشمى گريان و دىل بريان و خضوع و خشوع و در كمال وقار و ادب و طمأنينه بگو

  .»أكرب

اف قلىب به گناه ات غرق اميد باش و با اعرت  ات نادم و شرمسار و نسبت به آينده آرى، در حال گفنت تكبري از متام گذشته
و پاك كردن آيينه قلب از وساوس شيطاىن وارد حرم قدس و پيشگاه با عظمت حضرت او شو كه تكبريةاالحرام مقدمه 

  .ورود و علت رسيدن به درگاه و كليد بازكننده در رمحت دوست است

اصى جستم و قلب شيطان پليد براى كه از عاليق َرستم و دل به درگاه تو بستم و از بند متام مع ، يعىن اين»الّله اكرب«
خواهم اين حيثيت ناقابل و هويت ناچيز خود را نثار راه  مهيشه خستم؛ در حقيقت نيت ُمكّرب بايد اين باشد كه اكنون مى
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دوست كنم و آنچه خاطرخواه آن جناب است آن منامي و توسن بندگى را در ميدان خضوع و خشوع بتازامن و در ساحت 
  :او جان بازم كهكربياىي و عشق 

  .»1«  ألصَّلوُة قـُْرباُن ُكلٍّ َتقىٍ 

  .مناز مايه تقرب هر انسان پرهيزكارى است

  معىن تكبري اين است اى امام
 

  كه خدا پيش تو ما قربان شومي

  

  :و به خاطر مهني است كه قبل از تكبريةاالحرام، دعاى قرباىن خوانند و آن اين آيه شريفه است

   َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمنَ َوجَّْهُت [

______________________________  
  .4469، حديث 12، باب 43/ 4: ؛ وسائل الشيعة6، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: الكاىف -)1(
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  .»1« ] اْلُمْشرِِكنيَ 

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان احنراف و با قلىب حقمن به دور از 
  .نيستم

يعىن چون با معرفت و شوق در عامل ملكوت در آيد و مشاهده عظمت و جربوت حى ال ميوت منايد و مههمه مالئكه  
  :ود را ديگر موجود نداند، بلكه معدوم و نابود خواند كهگوش كند، خود را نيست و هسىت خود را فراموش كند كه خ

  .»2« ] ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشيْ [

  .هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است
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آرى، به هنگام تكبري اگر قدم معرفت و شوق و بال حال و ذوق نباشد، اين مهه حقيقت از آيه قرباىن و تكبري نصيب 
  .انسان نشود

  شهباز حمبت را پر استشوق، 
 

  در حرمي انس جان را رهرب است

  شوق داروخانه اهل بالست
 

  كلبه او نور مشتاق خداست

 از مى شوق آن كه پر شد جام او
 

 در جهان با حق بود آرام او

  

   تفسري تكبرية االحرام

  :آن كهدر تفسري از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم دو روايت وارد است يكى 

  .»3« ءٍ  الّلُه اْكبَـُر ِمْن ُكلِّ َشى

______________________________  
  .79): 6(انعام  -)1(

  .88): 28(قصص  -)2(

  .9، باب معاىن االمساء واشتقاقها، حديث 118/ 1: الكاىف -)3(

  218: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .خداوند بزرگرت از هر چيزى است

انسان چون مشاهده عظمت و كربياىي اهلى منايد، خود را بسيار صغري و حقري مشارد و  :و اين معىن مقتضى آن است كه
  .هسىت خود را هيچ نداند و خويش را كان مل يكن انگارد

  :كه و ديگر اين
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  .»1«  الّلُه اْكبَـُر ِمْن اْن يُوَصفَ 

  .خداوند بزرگرت از آن است كه وصف شود

ه آن كه در تفسري اول راحيه يك نوع حتديد است كه از ساحت حضرت  و اين تفسري بلندتر از تفسري اول است، چ
  .كربياىي بعيد است، به خالف تفسري دوم كه غايت تنزيه و متجيد است و كمال معرفت توحيد

 ها اى الل ز وصف تو زبان
 

 ها كوته زثناى تو بيان

  

  كه تو در ميان جاىن با آن
 

 ها جوياى توامي در كران

  فكنده تري فكرتهر گوشه 
 

 ها ره كرده به هر گمان كمان

  گاهى به بىت شومي مفتون
 

 ها جوييم مجالت از نشان

 گاهى از چشم و گاه ابرو
 

 ها گاهى از لب گهى دهان

 گاهى از لطف و گاه از قهر
 

ان  ها گاهى پيدا گهى 

  گه سري كنيم در خط و خال
 

 «2» ها جوييم تو را در آن ميان

  

اى از  كه قاطبه عامل اكوان به حمض اراده خالق موجود شده و وجود رشحه توان گفت از اين تصحيح معناى اول مىدر 
   فيض حق و فياض مطلق است و هيچ نسبت

______________________________  
: ار األنوار؛ حب2، حديث 46، باب 313: ؛ التوحيد9، باب معاىن األمساء واشتقاقها، حديث 118/ 1: الكاىف -)1(

  .1، حديث 9، باب 218/ 90
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  .فيض كاشاىن -)2(
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ما بني طرفني نيست مگر نسبت خالقيه كه منتهاى مرتبه اعال درجه جالل و اعال درجه كمال است و خملوقيه كه غايت 
تر از  تعاىل بزرگ است كه گويند حقمرتبه دنائت و منتها درجه ذّلت است، پس با وجود اين، در مقام تعظيم سزاوار 

خملوقات خود است، اگر چه اين معىن به حسب وضع لغوى انسب است و التفات به هر يك از دو معىن مقتضى اين 
  .است كه بنده، مشاهده جربوت پروردگار كند و جان خود را در راه بندگى نثار منايد

  :چنانچه حضرت صادق عليه السالم در منت روايت فرموده

هرگاه تكبري گفىت خود را در جنب عظمت او حقري و خرد مشار و در برابر كربياىي او هر چه در آمسان و زمني است،  
بيند به او  كوچك انگار كه حق چون بر دل تكبريگوى نظر كند و ببيند كه عبد چيز ديگرى در جنب حق بزرگ مى

  :فرمايد

و جالمل كه تو را از شرييىن ذكرم حمروم و از بساط قرمب ممنوع و از  دهى؟ قسم به عزت آيا تو مرا فريب مى! اى دروغگو
  .كنم شادى در مناجامت مردود مى

واى بر ما كه اكثر ما روى ظاهر در مناز و دل در هلو و لعب دارمي و اين گونه عبادت بدون شك اطاعت از شيطان 
  .است، نه عبادت خالق عامليان

   لطايف توحيديه در تكبرية االحرام

  :شيخ صدوق قدس الّله روحه روايت منوده

معناى دست بلند كردن در حالت تكبرية االحرام به وقت مناز : مردى از سيد العارفني امرياملؤمنني على عليه السالم پرسيد
  چيست؟

  :معنايش اين است: حضرت فرمود

  شود و با خداوند، اكرب و واحد و احد است، مهانند ندارد، با دست ملس منى
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  .»1« گردد حواس درك منى

راىن، در توضيح اين روايت گفتارى دقيق و لطايفى رقيق دارد؛ آن جناب  عارف معارف اهليه مرحوم حاج مريزا عبداحلسني 
  :گويد مى

مآب حضرت امري خمفى مناند كه اين بيان دقيق انيق كه صادر شده از مورد حتقيق، يعىن آفتاب عاملتاب حضرت واليت 
  .عليه السالم در سّر رفع يدين در حال تكبرية االحرام اشاره است به پنج مطلب از مطالب غامضه توحيد كه خواهد آمد

يكى به زبان : دست برداشنت تا حماذى گوش، يعىن بنده حقري فقري سراپا تقصري در حال تكبري بايد به دو زبان سخن گويد
  .ه هر يك با ديگرى موافق باشد، تا صدق دعوى عبد در توحيد صادق آيدحال و ديگرى به لسان مقال ك

  .پس تكبري گفنت، مقال است و دست بلند كردن، زبان حال و هر يك از اين دو عبارت اخراى يكديگرند

ت چون عبد تكبري گويد، پروردگار خود را به عظمت و كربياىي ياد منايد و ذات عليا را به الوهيت كه صفت خاصه اس
بستايد و اعرتاف منايد كه او را كس نتواند توصيف منايد و بر دامن كربياىي او كه از هر چيز بلندتر است، گرد توصيف و 

  .كه قلوب و ابصار او را مشاهده منايد غبار تشبيه ننشيند، چه جاى اين

سازد، فَكأَنَّه بر طبق مدعاى خود  مهني مضمون را نيز به لسان حال ادا -كه مدلول عليه تكبري است  -و مقارن اين تعبري
  .ببيند و برهان اقامه منايد، پس دست راست بلند كند

و اشاره به واحديت وبساطت ذات غيب الغيوىب، نه امسى است نه رمسى و نه نسبىت است و نه حدى و نه اضافه و نه 
  كه او اجّل از اين است كه او تشبيهى، چه آن

______________________________  
، حديث 30، باب 333/ 2: ؛ علل الشرايع921، باب وصف الصالة، حديث 306/ 1: من ال حيضره الفقيه -)1(
  .7259، حديبث 9، باب 28/ 6: ؛ وسائل الشيعة5
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  :را بتوان وصف منود كه
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  .»1«  َكماُل التـَّْوحيِد نـَْفُى الصِّفاِت َعْنهُ 

  .از اوست) زائد بر ذات(صفات حد اعالى توحيد نفى 

افزايند، چنانچه  و اين مرتبه معرفت مقربان است كه هر چه مشاهده جربوت اهليه بيشرت منايند، عجز و حريت بيشرت مى
اً «: مضمون   .»ألّلُهمَّ زِْدىن فيَك َحتَريُّ

نند و عالوه چون معرفت كنه بر اين معنا ناطق و شاهدى صادق است، پس از براى ذات هيچ صفىت را نفى و اثبات نتوا
اند، پس معرفت به وجه بايد به هم  ذات ذواجلالل ممتنع و حمال است و از طرىف بندگان مكلف به حتصيل معرف الّله

رسانند و معرفت به وجه از معرفت افعال و صفات و امسا و تفسري آيات حاصل شود، اين است كه به لسان حال، پنج 
  .منايد ليه حضرت ذواجلالل را بيان مىصفت از صفات مجاليه و جال

كه اشاره به وحدت ذات است كه در آن مرتبه شائبه هيچ حنو تعدد و تكثر و تركيب متصور نيست؛ پس به    واحديت - 1
ذاٌت ثـََبَت َلهُ «: باشد كند، چون واحد اسم فاعل است و به معناى ثبوت مى رفع يد ميىن اشاره به اين مطلب مى

  .»اْلَوْحَدة

  .بر اين اساس واحد اشاره به وحدت ذات مقدس حضرت ربوبيت است و

  سحرگاهى شدم سوى خرابات
 

  كه رندان را كنم دعوت به طامات

  عصا اندر كف وسجاده بردوش
 

  كه هستم زاهدى صاحب كرامات

  خراباتى مرا گفتا كه اى شيخ
 

  بگو تا خود چه كار است از مهمات

  توستبدو گفتم كه كارم توبه 
 

  اگر توبه كىن ياىب مكافات

  مرا گفتا برو اى زاهد خشك
 

  تر گردى زدردى خرابات كه

______________________________  
  .17، حديث 4، باب 284/ 4: ؛ حبار األنوار14، حديث 2، باب 56: التوحيد -)1(
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 اگر يك قطره دردى بر تو ريزند
 

  زمسجد باز ماىن وزمناجات

  برو مفروش زهد و خودمناىي
 

  كه نه زرقت خرند اينجا نه طاعات

  كسى را كى فتد بر روى اين رنگ
 

 «1»  كه در كعبه كند بت را مراعات

  

است و اين نام يعىن احد، چون افعال صفىت است، پس مراد از آن وحدت در صفات است و به برداشنت   احديت - 2
منايد كه پروردگار من چنانچه در مرتبه ذات شريك و شبيه ندارد؛ هم چنني در مرتبه  دست چپ اشاره به اين مطالب مى

ها از خصايص ذاتند و در آن هيچ  منايد مهه آن فعل و صفات نيز شريك ندارد، بلكه صفاتى كه از براى ذات اثبات مى
  .اشرتاكى ندارد

و اطالق بعضى صفات چون، حى و مسيع و بصري بر ممكنات از باب اطالق لفظ مشرتك است كه لفظ متحد و معىن 
متعدد است، چه حيات ممكن متعلق روح حيواىن است به قالب عنصرى و مسع و بصر و ساير قواى ممكنات هر يك به 

ها نتواند حتقق پذيرد و ذات اقدس عليا، اجل از اين است كه تعلقى به ماده و آلىت  اى است كه بدون آن ت خاصهآل
  :داشته باشد و مسع و بصر بارى جل جمده از اين باب نيست بلكه

  . َوِبِه يـََتَكلَُّم فـََيأُمُر َويـَْنهى  ِبالَّذى َيْسَمُع ِبِه يَرى

ى مى ه مهان مىشنود، ب به آن واقعيىت كه مى   .منايد بيند و به مهان سخن گفته امر و 

خالصه ذات مقدسش قائم مقام مهه صفات خاصه اوست و هيچ چيز نه به حسب ذات و نه به حسب صفات به او 
  .شباهت ندارد

اند، چنانچه سه  واحد يكتاىي است به حسب ذات و واحد يگانگى به حسب صفات و اين دو صفت از صفات مجاليه
  اند و مراد از فت ديگر از صفات جالليهص
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______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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  .صفات مجاليه صفات ثبوتيه و مراد از صفات جالليه صفات سلبيه است كه از ساحت قدس حضرت او دور است

است و آن از صفات جالليه است و برداشنت دو دست با هم اشاره به اين مطلب است كه دو دست با   نفى مثل - 3
  .هم در تباين هستند

ها اشاره به نفى مثل از جناب احديت است، چون اين صفت در خملوق موجود باشد، داللت كند كه  پس بلند كردن آن
  .جنس خملوق نباشداين صفت در خالق نباشد؛ زيرا مربهن است كه خالق از 

  :به مهني خاطر است كه آن حضرت بر منرب مسجد كوفه فرمودند

 اْألْشياِء ُعِرَف أْن الِضدَّ َلُه بَِتْشعريِِه اْلَمشاِعَر ُعِرَف أْن الَمْشَعَر َلُه َوبَِتْجهريِِه اَجلواِهَر ُعِرَف أْن الَجْوَهَر َلُه َوِمبُضادَِّتِه بـَْنيَ 
  .»1«   اَألشياِء ُعِرَف أْن ال َقريَن لَهُ َوِمبُقارِنَِتِه بـَْنيَ 

با به وجود آوردن حواس معلوم است كه منزّه از حواس است و از آفريدن اشياى متضاد پيداست كه ضّدى ندارد و با 
  .اجياد مقارنت بني اشيا واضح است كه او را قريىن نيست

ات است، چه نقصان خاليق دليل كمال خالق و  كه اثبات اين صفات در ممكنات، دليل انتفاى آن در علت موجود
  .ها شاهد وحدانيت اوست كثرت آن

كه پروردگار من اكرب و اجّل از اين است كه او را در خملوق مثلى و  كند به اين دارد و اشاره مى پس هر دو دست برمى
  .شبهى بوده باشد

   معصيتكه در درياى  دست برداشنت در تكبري اشاره است به اين: بعضى گويند

______________________________  
، 304/ 4: ؛ حبار األنوار2، حديث 2، باب 34: ؛ التوحيد4، باب جوامع التوحيد، حديث 138/ 1: الكاىف -)1(

  .34، حديث 4باب 
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  .غرق شدم، براى جنات من دستم را بگري

خالف مدلول روايت است و اگر در روايت ديگر اين مضمون آمده  و اين وجه اگر چه خاىل از مناسبت نيست، وليك
  :باشد، مضايقه نيست كه

  .»1«  إنَّ لِلصَّالِة أْربـََعَة آالَف بابٍ 

  .بدرسىت كه براى مناز چهار هزار در است

خويش براى ما افراد عادى اين مضمون بسيار عاىل است، راسىت مهه ما غرق در گناه و معصيت هستيم و براى جنات 
  .اى جز دستگريى حضرت دوست ندارمي چاره

كه پروردگار  كند، به اين است و آن نيز از صفات جالليه است و به بلند كردن دست راست اشاره مى  نفى جسميت - 4
  :تر از اين است كه قوه المسه او را ادراك منايد و چون حواس ظاهره پنج است من بلندمرتبه

  .ت و رطوبت و حرارت و يبوست ولينت و خشونت اجسام استقوه المسه كه مدرك برود :اول

  .قوه باصره كه مدرك الوان اجسام است :دّوم

  .قوه سامعه كه مدرك اصوات اجسام است :سّوم

  .قوه ذائقه كه مدرك مزه اجسام است :چهارم

  .قوه شامه كه مدرك روايح اجسام است :پنجم

منايد كه پروردگار من از  كند و به لسان حال بيان مى ين حواس ظاهره مىپس به هر انگشىت اشاره به نفى ادراك يكى از ا
   قبيل هيچ قسم از اقسام اجسام و لوازم

______________________________  
  .4204، حديث 1، باب 84/ 4: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 13، باب 163/ 80: حبار األنوار -)1(
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  .بتوان او را به چيزى از اين قوا ادراك منود آن نيست كه

 اند ها بداده ها كه در هواى تو جان آن
 

 اند ها بداده نشاىن تو نشان از ىب

  من در ميانه هيچ كسم وز زبان من
 

 اند ها بداده رود آن ها كه مى اين شرح

  آن عاشقان كه راست چو پروانه ضعيف
 

 اند ها بداده از شوق مشع روى تو جان

 اند كه فاىن شو از وجود با من بگفته
 

 اند ها بداده كاندر فناى نفس روان

  عطار را كه عني عيان شد كمال عشق
 

 «1» اند ها بداده اندر حضور عقل عيان

  

  :حواس است، چنانچه مراد از  نفى ادراك - 5

  .»2«  ال يُْدَرُك ِباحلَْواسِ 

  .شود با حواس درك منى

  :است، چون حواس باطنيه نيز پنج است در حديث مهني معىن

   قوه متصرفه - 1

   حس مشرتك - 2

   وهم - 3

   خيال - 4

   حافظه - 5
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  .ها آالت و ادوات و ادراكات نفسند، چون انگشتان كه آالت افاعيل وجود اشيائند و هر يك از اين

  .صفات جالليه نكنندچون دست چپ خود بردارد، اشاره به اين است كه نفس و قواى نفسانيه ادراك ذات و 

  چون تكبري گفت و اعرتاف منود كه الّله جل جالله اجل از اين است كه او را

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  .7، حديث 2، باب 59: التوحيد -)2(

  226: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

لسان حال اقامه بينه منايد و بر طبق مدعاى خود بتوان وصف منود، مقارن آن نيز رفع دو دست كند، در حقيقت به 
شاهد و برهان آورد كه نفوس و حواس از درك او عاجزند، چون از درك عاجزند، پس تشبيه او به چيزى نتوانند كنند كه 

  .تشبيه و توصيف فرع ادراك است

رتين مقام براى عبد مقام و اين مهه براى اين است كه خداى خود را با معرفت عبادت كرده و روى از غري او بر  تاىب كه 
  .ترين حال براى انسان حال عبادت است عبوديت و شريين

عبادت، در رمحت و نقطه جلب رأفت و معيار حق و باطل و نردبان ترقى و زمينه شكوفاىي قواى درون و جاى بروز 
  .ع عشق حمبوب در خانه دل استاستعدادهاى روح و نفس و مايه خري دنيا و آخرت و سعادت دارين و روشن كننده مش

  227: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

و اعلم أنه غري حمتاج إىل خدمتك و هو غىن عن عبادتك و دعائك و إمنا دعاك بفضله لريمحك و يبعدك عن عقوبته و [
  ] ينشر عليك من بركات حنانيته و يهديك إىل سبيل رضاه و يفتح لك باب مغفرته

  ها عبادت، نياز ما انسان

  :فرمايند مام صادق عليه السالم در دنباله روايت مىا
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اين مسئله براى تو روشن باشد كه وجود مقدس حضرت حق احتياجى به خدمت و حركت و جماهده و كوشش تو ندارد؛ 
نياز است، اين تو هسىت كه سراپا نيازمند به خدمت و اداى عبادت در برابر حضرت اوىي و به  چرا كه او از عبادت تو ىب

خاطر مهني نيازمندى و فقر تو به عبادت و آثار با عظمت عبادت است كه تو را از باب فضلش به وسيله عبادت دعوت  
كرده تا بر تو رحم آرد و از عقوبت و عذابش دور بدارد و از بركات عطوفت و رأفتش بر تو پخش كند و تو را به راهى 

  .ش را به روى تو بگشايدبدارد كه خشنوديش در آن است و درهاى مغفرت و آمرز 

آرى، عبادت به اين خاطر وضع شده كه فقر و نيازمندى و پسىت و بدخبىت عبد با آثارى كه در عبادت است، جربان 
خوشا به حال آن انساىن كه خود و خداى خود را شناخت و عمر گرامنايه را با عبادت حق معامله كرد : شود؛ بايد گفت

كه زندگى و حيات را در امور مادى اين چند روزه خالصه كرد و با روى تافنت از اى   و پست و بدخبت آن بيچاره
  .عبادت، خود را از متام موجودات عامل پست كرد

  228: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   حكايىت در اطاعت حق

  :اند هاى عرفاىن نوشته داستاىن آموزنده به اين مضمون در كتاب

لوى خود بسته و با او  كرد، ديوانه رش او را مهراهى مىكه وزي پادشاهى در راه شكار در حاىل اى را ديد كه سگى را 
  .خوش و خرم نشسته

اين مرد از اطوارش پيداست ديوانه است، ممكن ! اى پادشاه: وزير گفت. بيا خلىت با ديوانه دل خوش كنيم: به وزيرش گفت
  !تاست به ساحت شاهى جسارت ورزد و اين از شأن سلطنت به دور اس

رت است يا تو؟! اى مرد: شاه گفت. باكى نيست، نزديك ديوانه شدند: شاه گفت   اين سگ 

اين سگ هرگز از فرمان من بريون نيست، پس شاه و گدا اگر از حضرت حق اطاعت كنند، از سگ : ديوانه جواب داد
رت رتند، وگرنه سگ از هر دو آن   !ها 

  229: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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اهللا عزوجل ضعف ما خلق من العوامل اضعافا مضاعفة على سرمد االبد لكان عنده سواء كفروا به بامجعهم به او فلو خلق [
  ] و حدوه

ها بيافريند و مهه مشرك و   اگر بر سبيل فرض، خداوند بزرگ در اطوار زمان تا انقراض عامل چند برابر آنچه آفريده، عامل
ه نيابد و براى ذات و صفات او فرقى نكند و اگر مهه مسلم و مؤمن باشند و كافر باشند، به وجود مقدس او نقصان را

وجه نفعى و كماىل براى حضرت او حاصل نگردد، چرا كه هر چه كمال  در كمال اطاعت و انقياد زندگى كنند به هيچ
يق او نيست كه كدام ال اوست و به جنابش اليق است براى او حاصل است و قوه و حتصيل و انتظار نقص است و هيچ

  .او از صفات نقيصه منزه و پاك است

  230: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  ]فليس له من عبادة اخللق إال إظهار الكرم و القدرة[

در عبادت بندگان، از براى حضرت او چيزى نيست مگر اظهار كرم و تواناىي، تا متام خاليق بدانند كه پروردگار آنان به 
قدرت است كه به عبادت ضعيف معدودى درجات عاليه غري معدود كرامت كند و بدانند كه چه مرتبه بزرگوار و صاحب 

  !قدرت حضرت دوست آخر ندارد و ثوابش را براى عبادت بندگان پاياىن نيست

  :در حديث آمده

ر اهلى كنند و قنطا هر كس هزار آيه از قرآن تالوت كند، مالئكه براى او در نامه حسناتش يك قنطار نيكوىي ثبت مى
ترش نزد خداوند  چنانچه در احاديث آمده پانزده هزار مثقال است و هر مثقال بيست و چهار قرياط و هر قرياطى كوچك

  .»1« ترش به آن اندازه كه ميان زمني و آمسان را پر كند مساوى با كوه احد و بزرگ

جاى آورند و مكرر به تالوت برخيزند بايد پس اگر مهه مكلفان از ذكور و اناث و حر و عبد يا اكثر اين عمل را به 
  .ها در احاديث زياد آمده است شود و از اين قبيل ثواب بلكه زايد بر اين به ازاى عمل مالحظه كرد چقدر مى

______________________________  
  .5، باب ثواب قراءة القرآن، حديث 612/ 2: الكاىف -)1(

  231: ، ص5 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  ] ياء رداء و العجز إزارا و ادخل حتت سرير سلطان اهللا تغنم فوائد ربوبيته مستعينا به و مستغيثا اليهفاجعل احل[

  :فرمايد مى -كه در رابطه با ورود به مناز است  -امام صادق عليه السالم در پايان اين حديث شريف

يدسىت را لباس خود قرار د وقت از حيا و شرم و از اظهار عجز  اده، هيچحياى از او را ردا و نشان دادن عجز و فقر و 
و تقصري كه شعار عرفا و عاشقان و دوستان حضرت موالست فارغ مباش كه اگر در اتيان اوامر قصورى راه يابد عملت و 

عبادتت اجنام نگريد، ىف اجلمله در پيشگاه او كه پيشگاه مغفرت و گذشت است عذر داشته باشى خود را در حتت 
نت حضرت دوست در آر و به الطاف و عنايات صمدى و سرمدى دست نياز بزن و خود را در حفظ و محايت و سلط

ها به  محايت او قرار ده تا از شرور و مكايد ديو لعِني هواى نفس و شيطان رجيم در امان مباىن و از فوائد اهلى غنيمت
جناب او استغاثه كن كه او فريادرس بيچارگان و از حضرت او در مهه امور مدد خبواه و به ! اى ضعيف ناتوان. دست آرى

  .ساز دردمندان است چاره

  233: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   باب

14  

   در آداب قرائت قرآن

  235: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :قال الصَّاِدُق عليه السالم

  .ْئ ُحْزناً َوَوَجًال ىف ِسرِِّه فـََقِد اْسَتهاَن ِبِعَظِم َشْأِن الّلِه َوَخِسَر ُخْسراناً ُمبيناً َمْن قـََرَء اْلُقراَن وََملْ َخيَْضْع لّلِه وََملْ َيِرقَّ قـَْلُبُه وََملْ يـُْنشِ 

جيُم قاَل الّلهُ َثالثَِة اْشياٍء قـَْلٍب َخاِشٍع َوبََدٍن فارٍِغ َوَمْوِضٍع خاٍل َفإذا َخَشَع لِّلِه قـَْلُبُه فـَرَّ ِمْنُه الشَّْيطاُن الرَّ   َفقارِى اْلُقْرآِن َحيْتاُج إىل
  .َفإذا قـَرَْاَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِمَن الشَّْيطاِن الرَّجيمِ   َتعاىل

  .اْلُقْراِن َوَفواِئَدهُ  َوإذا تـََفرََّغ نـَْفُسُه ِمَن اْألْسباِب َجتَرََّد قـَْلُبُه لِْلَقراَءِة َفال يـَْعَرتُِضُه عاِرٌض فـََيْحرَِمهُ بـَرََكَة نُورِ 
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إْسَتأَنَس ُروُحُه َوِسرُُّه  »1« )ُخُضوِع اْلَقْلِب َوَفراِغ اْلَبَدنِ (ِباَخلْصَلتَـْنيِ األوََّلتـَْنيِ   اختَََّذ َجمِْلساً خالِياً َواْعتَـَزَل اْخلَْلَق بـَْعَد أْن أتى َوإذا
ِحلَني َوَعِلَم ُلْطَفُه ِِْم َوَمقاَم اْخِتصاِصِه َهلُْم ِبُفُنوِن َكراماِتِه َوَبداِئَع ِبالّلِه َعزََّوَجلَّ َوَوَجَد َحالَوَة ُخماَطباِت الّلِه َعزََّوَجلَّ ِعباَدُه الصَّا

  .إشاراتِهِ 

ٍة ُكلِّ طاعَ    ذِلَك اْلَوْقِت َوْقتاً َبْل يُؤثِرُُه َعلى  ذِلَك اْحلاِل حاًال َوال َعلى  َفإذا َشِرَب َكأساً ِمْن هَذا اْلَمْشَرِب حيَنِئٍذ الَخيْتاُر َعلى
  .َوِعباَدٍة ِألنَّ فيِه اْلُمناجاَة َمَع الرَّبِّ ِبال واِسطَةٍ 

   َفاْنُظْر َكْيَف تـَْقَرءُ ِكتاَب َربَِّك َوَمْنُشوَر ِواليَِتَك وََكْيَف ُجتيُب أواِمرَهُ 

______________________________  
  .باشد اين فراز در ترمجه مصباح عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  236: ، ص5 مى، جعرفان اسال

  .تـَْنزيٌل ِمْن َحكيٍم َمحيدٍ  َوَنواهِيِه، وََكْيَف َمتَْتِثُل ُحُدوَدُه فَإنَُّه ِكتاٌب َعزيٌز اليَأتيِه اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفهِ 

  .واِعِظِه، َواْحَذْر ِمْن اقاَمِتَك ُحُروَفُه ىف إضاَعِة ُحُدوِدهِ فـََرتـِّْلُه تـَْرتيًال َوِقْف ِعْنَد َوْعِدِه َوَوعيِدِه َوتـََفكَّْر ىف أْمثاِلِه َومَ 

  237: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

من قرء القرآن و مل خيضع هللا و مل يرق قلبه و مل ينشئ حزنا و وجال ىف سره فقد استهان بعظم شأن اهللا و خسر خسرانا [
  ]مبينا

 -كه در آداب افتتاح و شروع مناز است  -پس از باب سيزدهم» مصباح الشريعة«راوى پرمايه و عارف كتاب با عظمت 
اين روايت  -الكتاب است هاى با عظمت قرآن بلكه فاحته و ام كه از سوره  -به تناسب مسئله پرامهيت قرائت محد در مناز

مد الصادق پر مغز و حديث پر معنا و ملكوتى را به عنوان آداب قرائت قرآن، از امام به حق ناطق حضرت جعفر بن حم
  .كند عليه السالم نقل مى

به خواست حضرت حق و با توفيق جناب او و با يارى و مدد حضرتش در اين روايت مهم عرفاىن سري كرده و به متاشاى 
مفاهيم گسرتده اين كلمات نوراىن با چشم لطف حضرت دوست برخاسته، باشد كه به عظمت قرآن و دورمناىي از اين 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

روز به حنو واجب  گشته، سپس به قدر طاقت به ترمجه سوره مباركه محد، جهت درك آنچه در شبانه  كران نايل درياى ىب
  .خوانيم، اقدام خواهد شد گوييم و مى مى

  .خوانيد در مجالت نوراىن اول روايت به چند موضوع مهم اشارت رفته كه شرح آن را، ضمن فصوىل در معرىف قرآن كرمي مى

  .قرائت قرآن - 1

  .عبد در برابر حقخضوع  - 2

  .رّقت قلب - 3

  

  238: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .لزوم مسئله حزن و ترس در هنگام قرائت - 4

  .حرمت سبك انگاشنت عظمت حق - 5

  .خسارت سنگني در عدم توجه به حقيقت قرآن - 6

   در پيشگاه قرآن

كلمات، مشاره مجالت، تعداد آيات، حزب و مسئله نزول قرآن، امني وحى، روز بعثت، اعجاز قرآن، مشاره حروف، مشاره  
از مسائل بسيار ... جزء، مشاره سور، زبر و بينات، مطلق و مقيد، خاص و عام، ناسخ و منسوخ، حمكم و متشابه و

اى مطرح گردد، وىل از آجنا كه اين نوشته مباحث عاىل  مهمى است كه جا دارد نسبت به هر يك حبث مفصل و گسرتده
توانند به   اش خارج و خوانندگان و حمققان مى كند، از عهده اخالق اهلى و روش انبيا و اوليا را دنبال مىعرفان اسالمى و 

  .كتب مفصلى كه در اين زمينه نگاشته شده مراجعه كنند

  .كالم جاويد حق و معجزه ابدى رسالت پيامرب و نور اهلى و كتاب با عظمت خداوندى است  قرآن،

  .منشور حيات طيبه، خري دنيا و آخرت و مايه سعادت انسان در دو جهان است ريسمان حمكم اهلى، قرآن،
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رمز حقايق، به حقيقت ناطق و گفتار صادق و حمبوب قلب عاشق و براى اجياد سالمت دنيا و آخرت براى مهه  قرآن،
  .ها اليق است انسان

  .اميدوار و مركز اسرار اهلى استگري از بدخبىت، صفاى باطن، آرايش ظاهر، اميد  كليد خوشبخىت، پيش  قرآن،

ها به سوى خري و  چراغ هدايت، شاهد نبوت، ضامن رسالت، عني داللت، كمال آدميت و رهنماى متام انسان قرآن،
  .سعادت است

  239: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .شفاى دردها، صفاى باطن، عشق عاشق، عرش معنوى و كرسى علم اهلى است قرآن،

  .ق از باطل، بيانگر حقايق، پند و عربت براى اهل دل و معلم جاهل استميزان شناخت ح قرآن،

شت، مبّشر نيكان و منذر بدان و تريه قرآن، گاه نيكوكاران  خبتان، ترساننده بدكاران و تكيه نويد وصل، وعده دهنده به 
  .است

  .دگان و سرمايه نيك خبتان استراه حق، صراط مستقيم، دمشن فاسق، خسارت فاجر، غنيمت اهل حال، مايه دلدا قرآن،

ترين ميوه درخت هسىت و يارى دهنده مردان خدا و جنات دهنده انسان از متام  ترين نعمت خداوندى و شريين بزرگ قرآن،
  .هاست بدخبىت

شت، مانع انسان از افتادن در عذاب، سرچشمه آب حيات و مثره  قرآن، آيينه صفات و امسا حق، راه خدا به سوى 
  .به عبد است عشق حق

كتاب حدود و ديات و قصاص، منبع اوامر و نواهى، صفحه امثال و حكم، بازگو كننده سرگذشت نيكان و بيانگر   قرآن،
  .حاالت ستمگران براى عربت گرفنت آيندگان و حاضران است

وجه خدا، متثل انبيا و امامان عليهم السالم و برنامه زندگى و مايه پايندگى و روح ملكوت و جان جربوت و  قرآن،
  .خبش عامل ناسوت است روشىن
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جنات دهنده انسان از ضاللت و گمراهى و شرك و فسق و عصيان و طغيان و فجور و شرور و رهرب آدميان به  قرآن،
شت اهلى استساز ورود ان سوى حضرت حق و زمينه   .سان به 

ها و   سخن حق با انسان، از بني برنده تاريكى و ظلمت جان، عالج وسوسه دل و سرور جان و مبني واقعيت قرآن،
   گشاينده گره مشكالت و نصرت دهنده انسان

  240: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .در برابر متام آالم و حوادث است

ترين دستگريه جنات براى متام افراد  لت، خبشنده كمال و سازنده رشد و حمكمبرطرف كننده ماللت، پديد آرنده جال قرآن،
  .بشر است

علم حق، بازگوكننده مسائل روحى معراج، عقلى شكوفاكننده فكر، صفا دهنده جان، آواى دوست، نداى ملكوت  قرآن،
  .و پوشاننده لباس خالفت به انسان است

  .هاست روان راه اهلى، مدرس تقوا، معلم وفا و ناظم امور حيات انسانمايه حيات، سرمايه جنات، رهگشاى ره قرآن،

ني گوهر از قلزم توحيد است   قرآن كه 
 

 روشن كند از نورش يكتاىي يكتا را

  

  اين دّر يتيم آمد چون در صف صرافان
 

اى آن مقدار گهرها را  بشكست 

  اجنيل و اوستا چون ذرات نظام مشس
 

 نبود خرب اعما راخورشيد بود قرآن 

  زين خوان حقيقت ما چون نقد خرد چيدمي
 

 كى گوش دهيم از دل افسانه آبا را

  صد شكر كه ايزدمان بنواخت به فضل خويش
 

 تا رهرب ما فرمود امحد شه بطحا را

  بر عامليان نازمي از پريوى قرآن
 

 كز ساحت دين بردمي ما سبقت اعال را
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  241 :، ص5 عرفان اسالمى، ج

   كلياتى از مسائل قرآن

شناخت حقايقى كه در قرآن جميد آمده، بر عهده پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه بزرگوار عليهم السالم است و تا آجنا  
داده در توضيح حقايق اين كتاب از آن بزرگواران مسائلى در كتب معتربه حديث و  كه ظرفيت انسان تا قيامت اجازه مى

ده و آن عزيزان بر اساس بسيارى از آيات قرآن از مردم عامل دعوت به تفكر در اصول و معارف قرآن  تفسري نقل ش
  .اند كرده

ساحل و حبرى  ايستد، به طور جدى خود را در برابر درياىي ىب انسان با متام علومى كه دارد، وقىت در برابر قرآن جميد مى
ايت معلوم نيست مى ىب   !!بيند كران كه آن را بدايت و 

اى است كه  در بازگو كردن مسائلى كه در قرآن شريف مطرح است، كسى را تواناىي نيست؛ زيرا كثرت مسائل به اندازه
  .مشارش آن و توضيح و تفسريش عمر دهر را الزم دارد

آن را به طور هاىي كه در قرآن جميد آمده برخيزم و  خواستم به مشارش مسائل و برنامه ام مى من با مهه حقارت و كوچكى
  .وار در اين نوشتار بياورم، وىل به اين نتيجه رسيدم كه اين برنامه بايد به صورت مستقل بررسى گردد فهرست

خواهم كه در  ، راهنماىي كرده و از مشا مى»آداب الصالة«در اين زمينه مشا را به حتقيق خمتصر و پر حمتواى كتاب ارزمشند 
  .اريدمقاله آن جناب دقت كاىف مبذول د

خداى تبارك وتعاىل به واسطه سعه رمحت بر بندگان، اين كتاب شريف را از مقام قرب در قدس خود نازل فرموده و به 
حسب تناسب عوامل تنزل داده، تا به اين مقام ظلماىن و سجن طبيعت رسيده و به كسوه الفاظ و صورت حروف درآمده 

  .است
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ها از  استخالص مسجونني در اين زندان تاريك دنيا و رهاىي مغلولني در زجنريهاى آمال و اماىن و رساندن آنقرآن براى 
حضيض نقص و ضعف و حيوانيت به اوج كمال و قوت و انسانيت و از جماورت شيطان به موافقت ملكوتيني بلكه 

  .الب اهل الّله است آمده استوصول به مقام قرب و حصول به مرتبه لقاء الّله كه اعظم مقاصد و مط

  .باشد از اين جهت اين كتاب، كتاب دعوى به حق و سعادت است و بيان كيفيت وصول بدين مقام مى

كند سالك و مسافر اىل  مندرجات آن امجاًال آن چيزى است كه در اين سري و سلوك اهلى مدخليت دارد و يا اعانت مى
ه آن دعوت به معرفة الّله و بيان معارف اهليه است، از شؤون ذاتيه و امسائيه و الّله را و به طور كلى يكى از مقاصد مهم

صفاتيه و افعاليه و از مهه بيشرت در اين مقصود، توحيد ذات و امسا و افعال است كه بعضى از آن به صراحت و بعضى به 
  .اشارت مستقصى مذكور است

معارف از معرفت ذات تا معرفت افعال مذكور است كه هر طبقه  و بايد دانست كه در اين كتاب جامع اهلى به طورى اين
  !!كند به قدر استعداد خود از آن ادراك مى

چنانچه آيات شريفه توحيد و خصوصاً توحيد افعال را علماى ظاهر و حمدثان و فقها رضوان الّله عليهم طورى بيان و 
منايند و نويسنده هر دو را  عرفت و علماى باطن تفسري مىكنند كه به كلى خمالف و مباين است با آنچه اهل م تفسري مى

  .كند داند؛ زيرا كه قرآن شفاى دردهاى دروىن است و هر مريض را به طورى عالج مى در حمل خود درست مى

  :چنانچه آيه كرميه

  243: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُهَو اْألَوَُّل َو اْآلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباِطنُ [

  .ست اول و آخر و ظاهر و باطناو 

  :و آيه كرميه

  .»2« ] اللَّهُ نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرضِ [

  .ها و زمني است خدا نور آمسان
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  :و آيه كرميه

  .»3« ] ُهَو الَِّذي ِيف السَّماِء ِإلٌه َو ِيف اْألَْرِض ِإلهٌ [

  .است]  اقعىو [است و در زمني هم معبود ]  واقعى[ها معبود  و اوست كه در آمسان

  :و آيه كرميه

  .»4« ] ُهَو َمَعُكمْ [

  .او با مشاست

  :و آيه كرميه

  .»5« ] َفَأيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ [

  .پس به هر كجا رو كنيد آجنا روى خداست

______________________________  
  .3): 57(حديد  -)1(

  .35): 24(نور  -)2(

  .84): 43(زخرف  -)3(

  .4): 57(حديد  -)4(

  .115): 2(بقره  -)5(

  244: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :ها در توحيد صفات و كرميه اىل غري ذلك در توحيد ذات و آيات كرميه آخر سوره حشر و غري آن

  .»1« ] َو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه َرمى[
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تا آنان را هالك  [ى، تو پرتاب نكردى، بلكه خدا پرتاب كرد هنگامى كه به سوى دمشنان تري پرتاب كرد!] اى پيامرب[
  ].كند

  :و آيه كرميه

  .»2« ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

  :و آيه كرميه

  .»3« ] ُيَسبُِّح َلُه ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرضِ [

  .گويند زمني است مهواره براى او تسبيح مىآنچه در آمسان ها و 

در توحيد افعال كه بعضى به وجه دقيق و بعضى به وجه ادق عرفاىن داللت دارد براى هر يك از طبقات علما ظاهر و 
  .باطن و براى هر يك شفاى امراض است

» الكاىف«حديث شريف  و در عني حال كه بعضى آيات شريفه مثل آيات سوره توحيد و آيات اول سوره حديد به حسب
ره كاىف است و اين از معجزات اين كتاب شريف و از  براى متعمقان از آخر الزمان وارد شده، اهل ظاهر را نيز از آن 

  .جامعيت آن است

ذيب نفوس و تطهري بواطن از ارجاس    و ديگر از مقاصد و مطالب آن دعوت به 

______________________________  
  .17): 8(انفال  -)1(

  .2): 1(فاحته  -)2(

  .24): 59(حشر  -)3(
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  .طبيعت و حتصيل سعادت است

يكى تقوا به مجيع مراتب : و باجلمله، كيفيت سري و سلوك اىل الّله و اين مطلب شريف به دو شعبه مهم منقسم است
  .سوى الّلهكه مندرج است در آن تقواى از غري حق و اعراض مطلق از ما آن

و ديگر اميان به متام مراتب و شؤون كه در آن مندرج است، اقبال به حق و رجوع و انابه به آن ذات مقدس و اين از 
  .مقاصد مهمه اين كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بالواسطه يا مع الواسطه به اين مقصد شريف رجوع كند

اوليا و حكما است و كيفيت تربيت حضرت حق نسبت به آنان و و ديگر از مطالب اين صحيفه اهليه قصص انبيا و 
قدرى معارف اهليه و  ها به مشار و تعليمات بسيار است و در آن تربيت آنان خلق خدا را كه در اين قصص فوائد ىب

  .هاى ربوبيه مذكور و مرموز است كه عقل را متحري كند تعليمات و تربيت

امر به سجود مالئكه و تعليمات امسا و قضاياى ابليس كه در كتاب خدا مكرر ذكر  در مهني قصه خلق آدم عليه السالم و
  :براى كسى كه -شده به قدرى تعليم و تربيت و معارف و معامل است

  .»1« ]َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشِهيدٌ [

دهد در حاىل كه حاضر به شنيدن و  گوش فرا مى] به سرگذشت ها[براى كسى كه نريوى تعّقل دارد، يا با تأمل و دقت 
  .هاى خود باشد فراگريى شنيده

  .كه انسان را حريان كند  -

كه قصص قرآىن مثل قصه آدم و موسى و ابراهيم و ديگر انبيا مكرر ذكر شده براى مهني نكته است كه اين كتاب،   و اين
   كتاب قصه و تاريخ نيست، بلكه كتاب

______________________________  
  .37): 50(ق  -)1(
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سري و سلوك اىل الّله و كتاب توحيد و معارف و مواعظ و حكم است و در اين امور، تكرار مطلوب است تا در نفوس 
  .قاسيه تأثريى كند و قلوب از آن موعظت گريد
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بيت آنان از بندگان خدا و حكم و مواعظ و ها و چگونگى تر  باجلمله، ذكر قصص انبيا و كيفيت سري و سلوك آن
تعاىل جّل جمده  ترين ابواب معارف و حكم و باالترين درهاى سعادت و تعاليم است كه حق ها، از بزرگ جمادالت حسنه آن

  .به روى بندگان خود مفتوح فرموده است

ره و چنانچه ارباب معرفت و اصحاب سلوك و رياضت را از آن كاىف است، كساىن ديگر را نيز اى   ها حظى وافر و 
  .پايان است نصيىب واىف و قسمىت ىب

  :چنانچه از كرميه شريفه

  .»1« ]َكوَْكباً    فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى[

  .اى ديد شب او را پوشانيد، ستاره]  تاريكى[پس چون 

كنند و راه سلوك اىل الّله و سري اىل  ادراك مى مثًال اهل معرفت كيفيت سلوك و سري معنوى حضرت ابراهيم عليه السالم را
در آن  ] َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيلُ [  منايند و حقيقت سري انفس و سلوك معنوى را از منتهاى ظلمت طبيعت كه به جنابه را تعليم مى

در حمفل  مسلك تعبري شده تا القاى مطلق انيت و انانيت و ترك خودى و خودپرسىت و وصول به مقام قدس و دخول
  :كه در اين مسلك اشارت به آن است  -انس

  .»2« ] َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواتِ [

  .ها و زمني را آفريد، متوجه كردم گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق

______________________________  
  .76): 6(انعام  -)1(

  .79): 6(انعام  -)2(
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  .از آن دريابند -
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و ديگر از مطالب اين صحيفه نوراىن، بيان احوال كفار و جاحدين و خمالفان با حق و حقيقت و معاندين با انبيا و اوليا 
و منرود و شداد و ها، چون قضاياى فرعون و قارون  ها و چگونگى بوار و هالك آن و بيان كيفيت عواقب امور آن

  .ها و حكم و بلكه معارىف است براى اهلش ها موعظت اصحاب فيل و ديگر از كفره و فجره است كه در هر يك از آن

هاى اصحاب  و ديگر از مطالب اين كتاب با عظمت، قضاياى غزوات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و كيفيت جماهدت
ها است براى جماهدت ىف سبيل الّله و تنفيذ   از خواب غفلت و برانگيخنت آنرسول خداست، براى بيدار كردن مسلمانان 

  .كلمه حق و اماته باطل

يكى ديگر از مطالب قرآن شريف، بيان قوانني ظاهر شريعت و آداب و سنن اهليه است كه در اين كتاب نوراىن كليات و 
بط آن است، مثل باب صالة و زكوة و مهمات آن ذكر شده و عمده در اين قسمت دعوت به اصول مطالب و ضوا

مخس و حج و صوم و جهاد و نكاح و ارث و قصاص و حدود و جتارت و امثال آن و چون اين قسم كه علم ظاهر 
شريعت است عام املنفعه و براى مجيع طبقات از حيث تعمري دنيا و آخرت جمعول است و متام طبقات مردم از آن به 

د از اين جهت در كتاب دعوت به آن بسيار است و در احاديث و اخبار نيز مقدار ظرفيت خود استفادت كنن
ها به حد وافر است و تصانيف علماى شريعت در اين قسمت بيشرت و باالتر از ساير  خصوصيات و تفاصيل آن

  .ها است قسمت

ب و جزا و ثواب آن و و يكى ديگر از مطالب قرآن شريف، احوال و معاد و براهني بر اثبات آن و كيفيت عذاب و عقا
  .تفاصيل جنت و نار و تعذيب و تنعيم است

  ها از اهل معرفت و مقربان و از در اين قسمت حاالت اهل سعادت و درجات آن
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اهل رياضت و سالكني و از اهل عبادت و ناسكني و مهني طور حاالت و درجات اهل شقاوت از كفار و حمجوبني و 
  .منافقني و اهل معصيت و فاسقني مذكور است

وىل آنچه به حال عموم بيشرت فايده داشته باشد، بيشرت مذكور و با صراحت هلجه است و آنچه براى يك طبقه خاصه 
  :مفيد است، به طريق رمز و اشاره مذكور است مثل

  .»1« ]ِرْضواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـرُ [
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  .تر است بزرگ] از مهه آن نعمت هاكه [خشنودى و رضايىت از سوى خدا 

  :و آيات لقاء الّله براى آن دسته و مثل

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ [   .»2« ] َكالَّ ِإنـَُّهْم َعْن َرِِّ

  .اند پندارند، بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان حمجوب اين چنني نيست كه آنان مى

مشار و اسرارى بس دشوار مذكور  تفصيل معاد و رجوع اىل الّله معارىف ىب براى دسته ديگر و در اين قسم يعىن در قسم
  .ها جز به سلوك برهاىن يا نور عرفاىن نتوان پيدا كرد است كه اطالع بر كيفيت آن

 -39 -34 -18 - 17 -6 -5 -4 -3 -2هاى  ترين طرزى وجود خداى يگانه را در سوره ترين و واضح قرآن با روشن
  .دهد تعليم مى 112 -59 -42 -40

و حىت كساىن را  40 -10 -6 -3هاى  نيكو و رحيم است، سوره 17 -16هاى  خداوند آفريننده مهه اشيا است، سوره
كنند  و از كساىن كه به او تعرض مى 64 -9 -3هاى  كند، سوره گزار نيستند حفظ و محايت مى كه نسبت به او سپاس

  در

______________________________  
  .72): 9(توبه  -)1(

  .15): 83(مطففني  -)2(
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 -16 -14 -2هاى  حاكم و قاضى روز قيامت است، سوره 110 -25هاى  كند سوره صورتى كه توبه كنند عفو مى
يعىن به خوبان و به  28 -10 -4 -3 -2هاى  دهد، سوره و به هر كس مطابق عملش پاداش مى 22 -18 -17

ها به صورتى داده  شود و شرح اين سعادت و نعمت مريند سعادت ابد عنايت مى كنند و مى ر راه او جهاد مىآنان كه د
و مضاميىن كه  35 -32 -18 -15 - 13 -7 -4هاى  كند، سوره شده كه هر كسى از روى اراده و حتقيق تصديق مى

 -45 -38 -27هاى  داده خواهد شد در سوره ها درباره بدكاران و اشرار و جمازاتى كه در جهنم خموف و مهيب به آن
  .آمده است 88 -76 -56 -55 -52
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و  4هاى  و حرص و غرور سوره 2و رباخوارى سوره  17و  4هاى  قرآن جميد هر نوع فسق و فجور و افراط در آن، سوره
مت سوره 18و  17 آورى اشيا  ع، شهوت در مج63و  4، نفاق سوره 33 -4هاى  ورزى سوره و طمع 104، افرتا و 

، حمبت به 90 -70 -50 -30 - 3 -2هاى  را تقبيح و در مقابل انفاق سوره 102و  100هاى  از بني رفتىن سوره
، صفا و 16 -5هاى  ها، وفاى به عهد سوره گزارى از خدا اكثر سوره ، سپاس46 - 29 -17 -4هاى  نوع سوره

و  24هاى  در موارد متعدد، تقوا و عفت در مهه امور سوره، حمبت به ايتام و دستگريى از آنان 6 - 5هاى  خلوص سوره
، صرب در صد و سه مورد، تسليم و رضا در موارد متعدد، عفو از ديگران 90 -13هاى  ، آزادى بردگان سوره25
  .»1« دهد و كليه كارهاى نيك را اكيداً به مرد و زن دستور مى 43 -24 - 16 -3هاى  سوره

______________________________  
  .106: حممد و قرآن -)1(

  250: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   قرآن، ريسمان حمكم اهلى

كند؛ ريسماىن كه از مبدأ عاىل عامل تا كناره اين چاه طبيعت   قرآن جميد از موجوديت و حقيقت خود تعبري به ريسمان مى
است، با دست زدن به آن قوا و استعدادهاى كشيده شده تا انسان، اين موجودى كه آراسته به هر نوع استعداد و قوه 

  .اش رشد كرده و مهراه اين طناب اهلى به لقا حضرت حق برسد ذاتى و حقيقى

تفاوت مباند، با سر و با متام موجوديت و هويتش به قعر چاه طبيعت سرنگون شده و  چنانچه انسان در برابر قرآن جميد ىب
  .از هسىت او چيزى جز خطى از حيوانيت و پسىت خنواهد ماند هاى خود را از دست خواهد داد و متام ارزش

  .»1« ]َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِنَني َو ال يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخساراً [

  .افزايد ا جز خسارت منىكنيم وستمكاران ر  و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

  :جالل الدين مولوى در اين زمينه مضمون جالىب دارد

 زان كه از قرآن بسى گمره شدند
 

 زان رسن قومى درون چه شدند

 مر رسن را نيست جرمى اى عنود
 

 چون تو را سوداى سر باال نبود
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  :گويد شارح مثنوى نيز مى

اجتماعى، رواىن، اخالقى، اقتصادى، سياسى و طبيعى، مهني مضمون است كه ترين مضامني انساىن، فردى،  يكى از عاىل
  .جالل الدين در دو بيت مورد حتليل گوشزد كرده است

______________________________  
  .82): 17(اسرا  -)1(

  251: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .متام شؤون بشرى تلقى منود توان به عنوان يك اصل كلى در كند، مى آنچه را در دو بيت فوق مطرح مى

ها و قوانني و وسايل فراواىن احاطه كرده  كه انسان در هر موقعيىت هم كه قرار بگريد، پريامون او را پديده به توضيح اين
  .است

ها و قوانني و وسايل به خودى خود، در راه تعيني سرنوشىت كه انسان با دست خود بايد بسازد، آمادگى فعاليت  آن پديده
  .كه اين اعالم موجب اجبار انساىن بوده باشد اند، بدون اين د را اعالم كردهخو 

هاى حيات ما را روشن ساخته است، در عني حال ما را به  ها و وسايل است كه متام جايگاه مثًال نور يكى از آن پديده
  .سازد هاى حياتى كه بايد آن را به دست بياورمي، جمبور منى هيچ يك از هدف

كه هيچ پارساىي را  ور تاكنون هيچ قماربازى را جمبور نساخته است كه در روشناييش بنشيند و قماربازى كند، چنانپديده ن
  .جمبور نساخته است كه در روشناييش بنشيند و به عبادت خداوندى پردازد

كند، شخص ديگرى را   كه كسى را جمبور دهد، بدون اين آب، اين ماده حياتى كره خاكى به وجود و جريان خود ادامه مى
در استخر آب بيندازد و او را غرق كند، يا جهاز هاضمه و دستگاه مربوط بدن را به آشاميدن خود جمبور بسازد و نه تنها 

ها و اعصاب مغزى را آماده انديشه و رؤيا و ختيل و تداعى معاىن و خودآگاهى  او را از مرگ جنات بدهد، بلكه سلول
  .منايد مى

  .هيچ گونه مأمور اجراىي باالى سر استعمال كنندگان آب نگماشته است آرى، ماده آب
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ره اين انسان است كه حيات خود را مى   .دهد بردارى قرار مى خواهد و آن آب را با انواع گوناگون مورد 

  252: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

به جاى داشنت سوداى سر به باال،  اين مسئله مورد ترديد نيست، جاى تأسف اين است كه اين انسان روى چه عواملى
  .كند مهواره ميل به سر به پايني مى

خصوص حبل الّله متيىن چون قرآن، در اين قفس خاكى خود را  هاىي كه با بودن نبوت و امامت و به افسوس بر آن انسان
  .حبس كرده و چون درب اين قفس باز شود جاىي جز جهنم براى آنان خنواهد بود

  از كره خاك بگذرمكه  نه پاى آن
 

  كه پرده افالك بردرم نه دست آن

  ام آب و دانه در قفسى تنگ مانده ىب
 

  پرها زمن چو زين قفس تنگ برپرم

  روزى كه خاك گور شوم رمحىت بكن
 

  سختم مگري زان كه من آن صيد الغرم

  روزى كه سر زخاك برآرم به بوى غيب
 

  رسوا مكن ميانه غوغاى حمشرم

  كىن مرا و اگر در پذيرميگر رد  
 

  خاك سگان كوى توام بلكه كمرتم

 تا هست عمر، چون سگ اصحاب كهف تو
 

  سر بر دو دست بر در كويت جماورم

 عطار بر در تو چو خاكى است منتظر
 

  يا رب درت مبند كه من خاك آن درم

  

   غرض از نزول قرآن

  ترين مقام اهلى نفس و هسىت خود عاىلقرآن را براى رشد و تكامل و رسيدن به 
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اى  خبواهيد، آن را فرا گرفته و براى رفع عيوب درون و برون خود عمل كرده و از خويشنت به وسيله قرآن جميد انسان منونه
  .بسازيد

امراض بدىن و بركت خانه و مغازه ها و شفيعى جهت پول يافنت و شفاى  ها و خستگى قرآن را براى ختدير خود از مالمت
الدين مولوى در ضمن  قرار ندهيد كه دين براى جربان ماللت جسمى و عالج ترس از حوادث مادى نيامده است، جالل

  :گويد ور شده و مى آثارش به اينان كه برداشت غلط از قرآن دارند محله

  خويشنت مشغول كردن از مالل
 

  باشدش قصد از كالم ذواجلالل

 كاتش وسواس را و غصه را
 

 زان سخن بنشاند و سازد دوا

  

  :»1« گويد عالمه جعفرى در شرح اين ابيات مى

خبش حمروم ساخته  هاى ضخيمى كه به روى دين و منابع و شؤون آن افتاده و مردم را از اين حقيقت حيات يكى از پرده
  .شود الدين متذكر مى است مهني نكته است كه جالل

  .هاىي است كه دامنگري افراد انساىن است قرآن و به طور كلى دين ساخته آالم و ناگوارى: گويند مى

سازد، وقىت كه  ور مى ها را در اندوه و وسوسه و اضطراب و ترس غوطه خشونت و تلخى رويدادهاى زندگاىن دائماً انسان
برد، مانند عوامل ختدير مادى  به وسايل گوناگوىن پناه مى برد، ها به ناتواىن خود پى مى بشر در مقابل اين خشونت و تلخى

از افيون گرفته تا موسيقى و از آراسنت و پرياسنت موضوعات به عنوان زيبا دوسىت گرفته تا هنرهاى گوناگون و باالخره عامل 
  .كند ها فرار مى دهد و از واقعيت اى قرار مى دين را براى خود وسيله

______________________________  
  .21/ 11: شرح مثنوى، عالمه جعفرى -)1(
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كند؛ زيرا خنست اين مسئله را بايد در نظر بگريمي كه فرق  وجه با واقعيت تطبيق منى به هيچ» ظاملانه و خائنانه«اين داورى 
  .بردارى منود رهتوان از آن  اى كه مى زيادى وجود دارد ميان علت اصلى يك جريان و فايده

اى كه گرماى تابستان ناراحتش كرده از باالى ديوار سايه  كاريد و گربه مشا در باغچه خانه خود گل زيباى گران قيمىت را مى
ن مى بيند و پايني مى آن گل زيبا را مى كند، آيا صحيح است   شود و ساعىت آسايش مى آيد و در سايه شاخه و برگ گل 

  :كه بگوييم

ايد، مهان  ها زمحت كشيده گل زيباىي را پرورده و علت اصلى آن كه مشا پوىل خرج كرده و روزها و شايد ماههدف مشا 
  !آسايش گربه در سايه آن است؟

ايد براى حفظ بدن از نامالميات جّوى است، فرض كنيم كه سيل خروشاىن در معرض ورود به خانه  هاىي را كه پوشيده لباس
شويد كه  كند، جمبور مى د يا آنچه داريد براى جلوگريى سيل از ورود به خانه كفايت منىمشاست و مشا چيزى نداري

ره هاى خود و خانواده لباس   .بردارى قرار بدهيد تان را در جلوگريى از سيل مورد 

ضى آن ء و فايده عار  شود، وىل براى توضيح علت اصلى يك شى اين دو مثال اگر چه صد در صد با مسئله ما تطبيق منى
رسد، اين محاقت كه قرآن و ساير شعائر ديىن و به جاى آوردن دستورهايش علت اصلى دين تلقى شود  مناسب به نظر مى

  :گويد اى دارد و در خود قرآن در چند آيه مورد توبيخ قرار گرفته است، مانند آن آيه كه مى سابقه ديرينه

  .»1« كند و دست به دعا بلند مى گرايد وقىت كه ضررى به انسان متوجه شود، به خدا مى

______________________________  
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِجلَْنبه« -)1(   .12): 10(يونس » َوِإَذا َمسَّ اْإلِ
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  :گويد لذا جالل الدين مولوى در ابيات مورد حتليل مى

  خواىن چه تفاوتى با كليله و شاهنامه خواندن دارد؟ مىاگر تو قرآن را براى رفع ماللت خاطر 
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اند و آن مقام خالفت از حق  اى كه براى مشا معلوم كرده قرآن را براى خدا فرا گرييد و براى خدا عمل كنيد، تا به نقطه
و روحى  است برسيد، قرآن را براى كسب سعادت دنيا و آخرت خبوانيد و عمل كنيد، قرآن را براى رفع دردهاى عقلى

  .تالوت كنيد، قرآن را براى خدا خبواهيد و براى خدا فرا گرييد و براى خدا به اجرا بگذاريد

با قرآن آشنا شويد و به قرآن آگاه شويد و به آيات خدا آراسته گرديد تا به مقام واالى ملكوتى و اهلى برسيد؛ تا هستيد 
  .خود را به قرآن عرضه كنيد

  .ساز رشد و كمال و مبني متام مسائل مثبت و منفى است فا، كتاب زمينهكتاب هدايت، كتاب ش: قرآن

  .غرض از نزول قرآن آراسته شدن انسان به مقام شامخ انسانيت و رسيدن او به مقام لقا و وصال است

  .ها و متصل منودن آدمى به ملكوت مساوات و ارض آمده است قرآن براى بيدارى قلب و توجه دادن انسان به واقعيت

   ادب قرائت قرآن

بر ما الزم است كه به طور مستمر در ضمن قرائت قرآن با توجه به مفاهيم عاىل آيات، خود را بر كتاب اهلى عرضه كرده 
خواهد در ما باشد، به حفظ آن بكوشيم و آنچه  و در مقام تطبيق خود با آيات اهليه برآييم، تا اگر آنچه قرآن مى

  .عالج آن اقدام مناييمخواهد اگر در ما هست به  منى
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  :گويد امام مخيىن رمحه اهللا در اين زمينه مى

مشار نايل كند، تطبيق است و آن چنان است   يكى از آداب مهمه قرائت قرآن كه انسان را به نتايج بسيار و استفادات ىب
حال خود منطبق كند و نقصان خود را به واسطه آن مرتفع كند، مفاد آن را با  كه در هر آيه از آيات شريفه كه تفكر مى

  .منايد و امراض خود را به آن شفا دهد

هاى طوالىن  ها و عبادت مثًال در قصه شريفه حضرت آدم ببيند سبب مطرود شدن شيطان از بارگاه قدس با آن مهه سجده
ت، با اوصاف و اخالق شيطاىن قدم در آن بارگاه چه بوده، خود را از آن تطهري كند؛ زيرا مقام قرب اهلى جاى پاكان اس

  .نتوان گذاشت

  :شود كه مبدأ سجده ننمودن ابليس خودبيىن و عجب بوده كه كوس از آيات شريفه استفاده مى
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ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ [   .»1« ] أَنَا َخيـْ

رتم، مرا از آتش پديد آورده   .او را از ِگل آفريدى اى و من از او 

شد و نتيجه استكبار خودرأىي و استقالل و  -كه استكبار است  -زد و اين خودبيىن اسباب خودخواهى و خودفروشى
  .سرپيچى از فرمان دوست گشت و به اين خاطر او را مطرود درگاه منودند

به اوصاف خبيثه او متصف هستيم و در  اى از ما كه از اول عمر، شيطان را ملعون و مطرود خواندمي و خود آه بر عده
فكر آن نشدمي كه آنچه سبب مطروديت درگاه قدس است در هر حال از خود دور كنيم، شيطان خصوصيىت ندارد، آنچه 

  او را از درگاه قرب دور كرد، اگر در ما باشد ما را هم نگذارد به آن پيشگاه پاك راه يابيم،

______________________________  
  .12): 7(اعراف  -)1(
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  !كنيم، خود در آن شريك باشيم هاىي كه به ابليس مى كه لعن برتسيم از اين

و نيز تفكر كنيم در مهني قصه شريفه و سبب مزيت آدم و برترى او از مالئكة الّله، ببينيم چه بوده كه خود نيز به قدر 
تعليم امسا سبب برترى او گشت و مرتبه عاليه تعليم امسا حتقق به مقام امساء الّله است بينيم  طاقت به آن آراسته گردمي؛ مى

  :چنانچه مرتبه عاليه از احصاى امسا كه در روايت شريفه است

  .»1« إنَّ لِّلِه ِتْسعة َوِتْسعَني أْمساءٌ َمْن أْحصاها َدَخَل اْجلَنَّةَ 

تواند مظهر امساء الّله و  كند، انسان با ارتياضات قلبيه مى امساىي نايل مىها است كه انسان را به جنت  حتّقق به حقيقت آن
آيات كرباى اهليه شود و وجود او وجود رباىن و متصرف در مملكت او دست مجال و جالل اهلى باشد و در حديث، 

  :قريب به اين معىن است كه

  .»2« خورشيد به خورشيد مهانا روح مؤمن اتصالش به خداى تعاىل شديدتر است از اتصال شعاع

ره كاىف بردارد بايد هر يك از آيات شريفه را با حال خود  در هر صورت كسى كه خبواهد از قرآن شريف حظ وافر و 
  :تطبيق كند، تا استفاده كامله كند، مثًال در آيه شريفه سوره انفال آمده
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َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه [ ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َو ِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم ِإمياناً َو َعلىِإمنَّ   .»3« ] َرِِّ

  شود، هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل

______________________________  
  .13، حديث 8، باب 219/ 6: األنوار ؛ حبار9، حديث 29، باب 195: التوحيد -)1(

  .4، حديث 166/ 2: الكاىف -)2(

  .2): 8(انفال  -)3(
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  .كنند افزايد، و بر پروردگارشان توكل مى وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود بر اميانشان مى

ريزد  آيد، قلبش فرو مى ا نه؟ آيا وقىت ياد خدا به ميان مىشخص سالك بايد اين اوصاف ثالثه را ببيند با او منطبق است ي
كند و اعتمادش بر  شود، نور اميان در قلبش افزايش پيدا مى شود؟ و وقىت آيات شريفه اهليه بر او خوانده مى و ترسناك مى

  خداست؟

ز حق ترسناك است و قلبش يا در هر يك از مراتب راجل و از هر يك از اين خواص حمروم است؟ اگر خبواهد بفهمد كه ا
ريزد به اعمال خود نظر كند؛ انسان ترسناك در حمضر كربياىي جسارت به مقام مقدسش نكند و در  ازترس او فرو مى

حضور حضرت حق هتك حرمات اهليه ننمايد، اگر با آيات اهليه اميان قوى شود نور اميان به مملكت ظاهرش نيز سرايت  
  .كند

 باشد و زبان و كالم و چشم و نظر و گوش و استماع نوراىن نباشد؛ بشر نوراىن آن است كه ممكن نيست قلب كه نوراىن
كه خود او را هدايت به سعادت و طريق مستقيم كند به  اش نورخبش باشد و عالوه بر آن متام قواى ملكيه و ملكوتيه

  .ها را به راه راست هدايت كند ديگران نيز نورافشاىن منوده، آن

ر كسى به خداى تعاىل توكل و اعتماد داشته باشد، قطع طمع از دست ديگران كند و بار احتياج خود را به چنانچه اگ
گشا نداند؛ پس وظيفه سالك اىل الّله آن است كه  درگاه غىن مطلق افكند و ديگران را كه چون خود او فقريند، مشكل

  .خود را به قرآن شريف عرضه بدارد
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ت و عدم صحت و اعتبار وال اعتبار حديث و روايت آن است كه آن را به كتاب خدا چنانچه ميزان در تشخيص صح
   عرضه دارند و آنچه خمالف آن است باطل

  259: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

و زخرف مشارند؛ ميزان در استقامت و اعوجاج و شقاوت و سعادت آن است كه در ميزان كتاب الّله درست و مستقيم 
  .درآيد

ق رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قرآن بود، امت هم بايد خلق خود را با قرآن موافق كند تا با خلق وىل  و چنانچه ُخل
كامل نيز مطابق گردد و اخالقى كه خمالف با كتاب خداست زخرف و باطل است و هم چنني مجيع معارف و احوال 

ه حقيقت قرآن متخّلق گردد و قرآن جميد صورت قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را بايد با كتاب خدا تطبيق كند تا ب
  .باطىن او شود

 كسى كو هر چه ديد از چشم جان ديد
 

 هزاران عرش در موىي عيان ديد

  عدد از عقل خواست اما دل پاك
 

 عدد گرديد در گفت و زيان ديد

 چو اين آن است و آن اينست جاويد
 

 چرا پس عقل احول اين و آن ديد

 قطره بيندچو دريا عقل دامي 
 

 به چشم او نشايد جاودان ديد

  

 كسى كو بر احد حكم عدد كرد
 

 نشاىن را نشان ديد جمال ىب

 بيىن كه توحيد به جان بني هر چه مى
 

 كسى كو حمو شد از جسم و جان ديد

  دو عامل چيست از يك سايه توست
 

 كه آجنا ذره را خط امان ديد

  دىل كان گنج پى برد از طلسمش
 

 فنا شد تا دو عامل طيلسان ديد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 زخود گم گردى اى عطار اينجا
 

 كه تا خود را تواىن كامران ديد

  

   وظايف ما در برابر قرآن

  :متام افراد مسلمان از مرد و زن در برابر كتاب با عظمت اهلى داراى سه مسؤوليت بسيار مهم هستند

  .فراگريى قرآن - 1

  .فهم معاىن و مفاهيم قرآن - 2

  .عمل به قرآن - 3
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   فراگريى قرآن - 1

نزديك به  -از ابتداى بعثت رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله تا شروع غيبت كه مهزمان با والدت امام عصر
السالم تا است، در اين مدت پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم  -دويست و شصت و هشت سال

سازى براى عمل به كتاب خدا صرف كردند؛ مشا  سر حد باخنت جان متام مهت خود را بر تعليم و تفهيم قرآن و زمينه
  :دانيد كه هر دقيقه و ثانيه از عمر اين بزرگواران برتر از متام عامل است مى

  .»1«  َلَضْرَبُة َعلىٍّ يـَْوَم اْخلَْنَدِق أْفَضُل ِمْن ِعباَدِة الثـََّقَلْنيِ 

  .باشد مى) انس و جن(هرآينه ضربت على روز خندق برتر از عبادت ثقلني 

گريد؟ مهني مقدار وقت و عمل در آن بنا به فرموده نىب اسالم صلى اهللا عليه و  يك ضربت زدن مگر چه اندازه وقت مى
ائمه عليهم السالم به مهني ميزان است و آله از عبادت ثقلني باالتر است، دقايق عمر پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مهه 
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ا را خرج اين سه برنامه با عظمت كردند؛ بر ماست كه از زمحات آن عزيزان اهلى قدرداىن كنيم  اين بزرگواران اين مدت پر 
  .و قدرداىن زمحات آنان در عمل به سه برنامه مذكور است

عليهم السالم نسبت به قرآن در ميان مردم داشتند به دستور  روشى كه پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين
  .خود قرآن بود؛ قرآن است كه تاكيد بر تعليم قرائت و تفهيم مفاهيم و عمل به آيات خداوندى دارد

  :خوانيم در آخرين آيه سوره مزمل كه احتماًال سوره سوم يا چهارم قرآن از نظر نزول است در مسئله قرائت مى

  -  َو آَخُرونَ   ا ما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرضىَفاقْـَرؤُ [

______________________________  
  .467: االقبائل) 1(

  261: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

لَِّه َفاقْـَرُؤا ما تـََيسََّر ِمْنُه َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو َيْضرِبُوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه َو آَخُروَن يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ال
َه َغُفوٌر َظَم َأْجراً َو اْستَـْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللَّ أَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً َو ما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْرياً َو َأعْ 

  .»1« ] َرِحيمٌ 

شوند، و گروهى براى  داند كه به زودى برخى از مشا بيمار مى او مى. بنابراين آنچه را از قرآن براى مشا ميسر است خبوانيد
جنگند؛ پس آنچه را از آن ميسر است  كنند، و بعضى در راه خدا مى به دست آوردن رزق و روزى خدا در زمني سفر مى

فرستيد،  مناز را برپا داريد و زكات بپردازيد و وام نيكو به خدا بدهيد و آنچه را از عمل خري براى خود پيش مىخبوانيد و 
رتين صورت و بزرگ ترين پاداش خواهيد يافت و از خدا آمرزش خبواهيد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان  آن را نزد خدا به 

  .است

ائت شده و عمل به اين امر مهم اهلى مستلزم يادگريى ظاهر قرآن جميد است؛ روى اين در اين آيه كرميه دو مرتبه امر به قر 
حساب براى كساىن كه بتوانند قرآن را تعليم بگريند، الزم است به اين مسئله توجه كنند و سپس خويش را به قرائت كتاب 

  .اهلى عادت دهند

   فهم قرآن - 2
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  :خوانيم مطالعه در آثار اسالمى است مى و در فهم مفاهيم عاىل قرآن كه حمصول تفكر و

   َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه خاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ   َلْو أَنـْزَْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى[

______________________________  
  .20): 73(مزمل  -)1(

  262: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ا لِلنَّ    .»1« ] اِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ

ها را براى  و اين مثل. ديدى كردمي، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى
  .زنيم تا بينديشند مردم مى

ا اين عقل و فطرت و وجدان در شد، واى حبال انسان اگر ب آرى، كوه با اتصال به قرآن از ترس خدا خاشع و متالشى مى
  .ارتباط با قرآن قرار نگريد و در مقام فهم قرآن و انديشه و تفكر در آن برنيايد

  :فرمايد كنند سخت محله كرده و مى قرآن كرمي به كساىن كه مهت خود را در فهم آيات كتاب صرف منى

  .»2« ]أَْقفاُهلاقـُُلوٍب   أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلى[

  .يا بر دل هايشان قفل هاىي قرار دارد؟] تاحقايق را بفهمند[انديشند  آيا در قرآن منى

   عمل به قرآن - 3

كند و اساس جنات را پس از فهم قرآن عمل به  كه ترغيب و تشويق به عمل مى اى نيست مگر اين و در باب عمل، سوره
  .داند قرآن مى

  .»3« ]ْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َو يـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َأْجراً َكِبرياً ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَـ [

   كند، و به مؤمناىن كه كارهاى ترديد اين قرآن به استوارترين آيني هدايت مى ىب
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______________________________  
  .21): 59(حشر  -)1(

  .24): 47(حممد  -)2(

  .9): 17(اسرا  -)3(

  263: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى شايسته اجنام مى

  .البته عمل صاحل آن عملى است كه بر اساس آيات كتاب خدا و با نيت خالص از انسان صادر شده باشد

قرآن بپردازد و اين روش را تا هنگام خروج از دنيا ادامه دهد فالح و رستگارى او اگر انسان به قرائت و فهم و عمل به 
  .حتمى است

  .»1« ] َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ [

  .نگني و با ارزش باشد، رستگارنددر آن روز حق است؛ پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان س]  سنجش اعمال[ميزان 

  .ها قرآن جميد است انبيا، ائمه، صلحا و در رأس مهه آن: هاىي است براى خدا در قيامت ميزان

سنجند، اگر اعمال و اخالق آنان با كتاب خدا يكى باشد، سنگني عمل و اهل جنات  آرى، در قيامت مهه را با قرآن مى
  .ذابندو اگر مطابق نباشد، سبك عمل و اهل ع

  .»2« ] َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه َفأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِمبا كانُوا ِبآياتِنا َيْظِلُمونَ [

ورزيدند، به خود زيان  كه مهواره به آيات ما ستم مى ارزش باشد، به سبب اين و كساىن كه اعمال وزن شده آنان سبك و ىب
  .اند]  اه كردهو سرمايه وجودشان راتب[زده 

______________________________  
  .8): 7(اعراف  -)1(
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  .9): 7(اعراف  -)2(

  264: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

رتين فرهنگ و برترين نظام    قرآن، دربردارنده 

  .اى جز مراجعه به كتاب اهلى ندارد اگر كسى خبواهد به حنوى حقيقت اسالم و انسان و جهان را بشناسد، چاره

  .اين كتاب جاويد، آنچه آمده مهاهنگ با متام شؤون انسان و منطبق بر نظام احسن خلقت است در

مرا ياراى آن نيست كه اين حقيقت را توضيح دهم؛ بياييد اين مسئله را با هم از قول مفسر بزرگ قرن مرحوم عالمه 
  :ويدگ در خبش اول مى» قرآن در اسالم«طباطباىي از نظر بگذرانيم كه در رساله 

  :توان معىن واقعى اشتمال قرآن جميد بر برنامه زندگى بشر را دريافت با تأمل در چند مقدمه مى

  )نيل به سعادت هدف زندگاىن انسان(

  .انسان در زندگى خود هرگز هدىف جز سعادت و خوشبخىت و كامرواىي خود ندارد - 1

اشته، شيفته آن است، مانند آزادى و رفاهيت و خوشبخىت و سعادت شكلى است از زندگى كه انسان آرزوى آن را د«
  .»ها وسعت معاش و جز آن

باشند، مانند كسى كه با انتحار به زندگى  بينيم كه از خوشبخىت و سعادت خود روگردان مى و چنانچه گاهى افرادى را مى
خواهيم ديد كه بواسطه عوامل شان دقيق شومي  كند، اگر در حال روحى دهد، يا از مزاياى زندگى اعراض مى خود خامته مى

كند در اثر محله و هجوم  دانند؛ مثًال كسى كه خودكشى مى كنند مى اى، سعادت زندگى را در آنچه تعقيب مى ويژه
  بيند نامالميات، راحىت خود را در مرگ مى

  265: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اى كه پيش گرفته  كند، سعادت را در شيوه حترمي مىو مثًال كسى كه به زهد و رياضت پرداخته، لذائذ مادى را بر خود 
  .داند مى
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باشد، خواه در تشخيص سعادت  پس فعاليت زندگى انسان پيوسته براى دست يافنت به سعادت و پريوزى در آن راه مى
  .واقعى خود مصيب باشد يا خمطى

  )فعاليت زندگاىن با برنامه(

كند از   اى است بديهى و اگر احياناً خفا پيدا مى گريد و اين مسئله منى فعاليت زندگى انسان هرگز بدون برنامه صورت - 2
كند و در نتيجه تا كارى را به سبب شرايط  كثرت وضوح است؛ زيرا در يك طرف انسان با خواست و اراده خود كار مى

دهد و  لمى دروىن اجنام مىكند، يعىن كار را به دنبال دستور ع تشخيص ندهد به اجنام دادن آن اقدام منى» كردىن«موجود 
آورد و در  كند به وجود مى يعىن براى رفع حوائجى كه درك مى» خود«دهد براى  از طرف ديگر كارهاىي را كه اجنام مى

  .نتيجه ميان اعمال و افعال وى ارتباطى است مستقيم

اى دارد،  ر كدام جاىي و اندازهها ه خوردن و نوشيدن و خواب و بيدارى و نشسنت و برخاسنت و رفنت و آمدن و غري اين
باشد و در نتيجه اجنام دادن هر كارى طبق  در حاىل الزم و در حاىل غري الزم در شرايطى نافع و در شرايطى مضر مى

  .پذيرد دستورى است دروىن كه در درك انسان، كليات آن ذخريه شده و به حسب انطباق به مورد، جزئيات آن حتقق مى

هاى اهاىل آن حتت قوانني و سنن و آداب معيىن   كارهاى فردى خود به منزله كشورى است كه فعاليت  هر فرد از انسان در
شود و قواى فعال اين كشور موظفند كه اعمال خود را اول با دستورهاى الزم الرعايه آن تطبيق منوده پس از آن  كنرتل مى
  .اجنام دهند

  266: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

هاى فردى را دارد و پيوسته يك نوع مقررات و آداب و رسومى كه مورد  يك جامعه نيز حال فعاليتهاى اجتماعى  فعاليت
ترين وقت و   ها حكومت كند، وگرنه اجزاى جامعه به واسطه هرج و مرج در كم باشد بايد در آن تسليم اكثريت افراد مى

  .ترين فرصىت متالشى خواهد شد كوتاه

باشد حكومت از آن احكام مذهب خواهد بود و اگر جامعه غري مذهىب متمدن باشد، ايت اگر جامعه، جامعه مذهىب 
ها از قانون پريوى خواهد كرد و اگر جامعه غري مذهىب و متوحش باشد آداب و رسومى را كه حكومت فردى و  فعاليت

ن در جامعه پيدا شده اجرا مستبد وضع و حتميل منوده، يا مرامسى را كه در اثر برخورد و كسر و انكسار عقايد گوناگو 
  .خواهد كرد
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هاى فردى و اجتماعى خود از داشنت هدىف گزير ندارد و از تعقيب هدف خود از راهى   پس در هر حال انسان در فعاليت
  .كه مناسب آن است و به كار بسنت مقرراتى كه برنامه كار است هرگز مستغىن نيست

  :مايدفر  قرآن جميد نيز اين نظر را تأييد منوده مى

  .»1« ] َو ِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيها َفاْسَتِبُقوا اخلَْْرياتِ [

درباره قبله، نزاع و كشمكش نكنيد و [اى است كه خدا گرداننده روى آن گروه به آن قبله است؛ پس  براى هر گروهى قبله
  .ها و كارهاى خري پيشى جوييد به جانب نيكى] به جاى حبث و گفتگو

شود و مؤمن و كافر و حىت كساىن كه اصًال صانع را منكرند بدون  قرآن، دين به راه و رسم زندگى اطالق مىاساساً در 
  دين نيستند؛ زيرا زندگى انسان بدون داشنت راه و رمسى خواه از ناحيه نبوت و وحى باشد، يا از راه وضع و قرارداد بشرى،

______________________________  
  .148): 2(بقره  -)1(

  267: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

گريد، خداى متعال در وصف ستمگران كه با دين خداىي دمشىن دارند از هر طبقه و صنف بوده باشند  اصًال صورت منى
  :فرمايد مى

ا ِعَوجاً َو ُهْم ِباْآلِخَرِة كاِفُرونَ [   .»1« ] الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َو يـَبـُْغوَ

كج نشان دهند، و ايشان به ]  با وسوسه و اغواگرى[خواهند آن را  دارند و مى كه مردم را مهواره از راه خدا بازمىهم آنان  
  .روز قيامت كافرند

در عرف قرآن دين است و آيه شريفه داللت دارد بر اين كه ستمكاران حىت » سبيل الّله«وجه داللت آيه اين است كه 
كنند بنابراين برنامه زندگى كه آنان اجرا  را با صفت حتريف اجرا مى» دين فطرى«دين خدا آنان كه به خدا معتقد نيستند 

  .كنند دين ايشان است مى

رتين برنامه زندگى(   )برنامه آفرينش 
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رتين و پابرجاترين راه و رسم زندگى آن است كه آفرينش انسان به سوى آن هدايت كند، نه آنچه از عواطف و  - 3
  .يا جامعه سرچشمه گريداحساسات فرد 

هر يك از اجزاى آفرينش را مورد دقت و كنجكاوى قرار دهيم خواهيم ديد كه در هسىت خود هدف و غايىت دارد كه از 
شود به  ترين راهى كه به آن هدف منتهى مى ترين و نزديك خنستني روز آفرينش خود به سوى آن متوجه است و از مناسب

باشد كه مناسب با هدف خودش  ر اندرون و بريون ساختمان خود با جتهيزاتى جمهز مىكند و د سوى هدف خود سري مى
  .گونه است باشد، رويه آفرينش در هر آفريده جاندار و غري جاندار مهني هاى گوناگونش مى و منشأ فعاليت

   مثًال بوته گندم از مهان روز خنستني پيدايش خود كه در بسرت خاك با نوك

______________________________  
  .45): 7(اعراف  -)1(
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باشد و با قواىي كه  هاى متعدد مى آورد، متوجه پيدايش يك بوته گندم داراى سنبل سرسبز خود از شكم دانه سر در مى
تر و  ود ساخته روز به روز بزرگاى گرفته، ضميمه وجود خ جمهز است اجزاى عنصرى را از زمني و هوا با نسبت ويژه

هاى متعدد  شود تا به شكل بوته كامل داراى سنبل شود و از حاىل به حاىل و از شكلى به شكلى منتقل مى برومندتر مى
  .دهد آيد و در مهاجنا به سري خود خامته مى در مى

تني روز پيدايش متوجه هدىف خمصوص به يك درخت گردو را نيز اگر مورد بررسى قرار دهيم، خواهيم ديد كه آن نيز از خنس
باشد و براى رسيدن به آن راه مناسىب را با موجودى جتهيزات  باشد كه يك درخت گردوى برومند و نريومند مى خود مى
كه  رود، چنان پيمايد و مالزم روش زندگى خودش بوده هرگز روزى در تعقيب هدف خود مثًال راه بوته گندم را منى خود مى
  .كند دم نيز در تعقيب هدف خود روزى روش درخت گردو را اختيار منىبوته گن

  )كند آفرينش انسان را به سعادت هدايت مى(

باشند و هيچ دليلى نيست كه نوع  دهند، حمكوم مهني قاعده كليه مى ها كه جهان مشهود را تشكيل مى مهه انواع آفريده
در رسيدن به آن است و راهى مناسب جتهيزات وجودى خود به  هر نوعى هدىف دارد كه سعادتش«انسان از اين قاعده 
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رتين دليل است بر اين» هدف خود دارد كه انسان نيز مانند ساير انواع  مستثىن باشد بلكه جتهيزات وجودى انسان 
  .آفرينش هدىف دارد كه متضمن سعادت اوست و مناسب جتهيزات وجودى خود راهى به هدف و سعادت خود دارد

باشد، انسان را به  آنچه گذشت آفرينش ويژه انسان و هم چنني آفرينش جهان كه انسان جزء غريقابل تفكيك آن مى بنابر
ها سعادت  دارترين و پا برجاترين مقررات را كه به كار بسنت آن ترين و ريشه كند و مهم اش هدايت مى سوى سعادت واقعى

  را
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  .منايد كند به انسان گوشزد مى مى براى انسان تضمني

  :فرمايد خداى متعال در تأييد حبث گذشته مى

  .»1« ] ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي َأْعطى[

به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت
  .منودسپس هدايت 

  :فرمايد و باز مى

َر فـََهدى* الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى[   .»2« ] َو الَِّذي َقدَّ

  .كه اندازه قرار داد و هدايت كرد و آن.* كه آفريد، پس درست و نيكو گردانيد آن

  :فرمايد و باز مى

  .»3« ]َو َقْد خاَب َمْن َدسَّاها* زَكَّاهاَقْد أَفْـَلَح َمْن * فََأْهلََمها ُفُجوَرها َو تـَْقواها* َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها[

ترديد كسى كه نفس را  ىب.* اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* كه آن را درست و نيكو منود، و به نفس و آن
از [لود بيا] ها و امور بازدارنده از رشد به آلودگى[و كسى كه آن را .* رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[

  .نوميد شد]  رمحت حق

  :فرمايد و باز مى
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______________________________  
  .50): 20(طه  -)1(

  .3 -2): 87(اعلى  -)2(

  .10 -7): 91(مشس  -)3(
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يِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تَـ [ يُن اْلَقيِّمُ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ   .»1« ] ْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه ذِلَك الدِّ

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
 و تبديلى نيست؛ گونه تغيري سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچ] بند و استوار بر پاى[

  .اين است دين درست و استوار

  :فرمايد و باز مى

ْسالمُ [   .»2« ] ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ

  .نزد خدا، اسالم است] واقعى كه مهه پيامرباْن ُمبّلغ آن بودند[مسلماً ديِن 

آفرينش وى كه انسان را به مقررات يعىن در برابر  -در برابر اراده وى -دين و روش زندگى پيش خدا تسليم شدن است
  .كند خاصى دعوت مى

  :فرمايد و مى

  .»3« ] َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنهُ [

  .شود و هركه جز اسالم، ديىن طلب كند، هرگز از او پذيرفته منى

هاى خود از آن  خداى متعال هر يك از آفريدهحمصل آيات فوق و آيات ديگرى كه به مهني مضمون است، اين است كه 
فرمايد و راه واقعى براى  مجله انسان را به سوى سعادت و هدف آفرينش ويژه خودش از راه آفرينش خودش راهنماىي مى

   انسان در مسري زندگى مهان است كه آفرينش ويژه وى به سوى آن
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______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(

  .19): 3(آل عمران  -)2(

  .85): 3(آل عمران  -)3(
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ها  كند و مقرراتى را در زندگى فردى و اجتماعى خود بايد به كار بندد كه طبيعت يك انسان فطرى به سوى آن دعوت مى
  .باشند  دست بسته مىهاىي كه به هوى و هوس آلوده و در برابر عواطف و احساسات اسري كند، نه انسان هدايت مى

ها ادا گردد و جهازات  نشود و حق هر يك از آن  اين است كه جتهيزات وجودى انسان ُملغى) طبيعى(مقتضاى دين فطرى 
خمتلف و متضاد مانند قواى گوناگون عاطفى و احساسى كه در هيكل وى به وديعه گذارده شده تعديل شده به هر كدام 

  .احم حال ديگران نشود رخصت عمل داده شوداى كه مز  ها تا اندازه از آن

و باالخره در فرد انسان عقل حكومت كند، نه خواست نفس و نه غلبه عاطفه و احساس، اگر چه خمالف عقل سليم 
باشد و در جامعه نيز حق و صالح واقعى جامعه حكومت منايد نه هوا و هوس يك فرد تواناى مستبد و نه خواسته 

  .مغاير حق و خالف مصلحت واقعى مجاعت باشداكثريت افراد اگر چه 

شود كه زمان حكم در تشريع به دست خداست و جز او را نشايد كه تشريع قانون و وضع  گريى مى از حبث باال نتيجه
خورد كه از  كه روشن شد، تنها مقررات و قوانيىن در صراط زندگى به درد انسان مى مقررات و تعيني وظيفه منايد؛ زيرا چنان

اه آفرينش براى او تعيني شده باشد، يعىن علل و عوامل بريوىن و دروىن انسان را به اجنام دادن آن دعوت منايند و آن را ر 
خواهد اين است كه علل و شرايط اجنام  كه خدا چيزى را مى اقتضا كنند، يعىن خدا آن را خواسته باشد؛ زيرا مراد از اين

ا كه گاهى علل و شرايط طورى است كه پيدايش جربى چيزى را اجياب  يت اينيافنت آن را به وجود آورده است، 
گويند و گاهى طورى است كه اقتضا  كند، مانند حوادث طبيعى روزانه و در اين صورت اراده را اراده تكويىن مى مى
اراده را اراده تشريعى  كند انسان عمل را از راه اختيار و آزادانه اجنام دهد مانند خوردن و نوشيدن و در اين صورت مى
  :فرمايد گويند، خداى متعال در چندين جا از كالم خود مى مى
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  .»1« ]* ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَّهِ [

  .فرمان و حكم فقط به دست خداست

   قرآن جميد دربردارنده برنامه زندگى

كه  گانه، يعىن با قطع نظر به اين جميد با رعايت اين مقدمات سهپس از روشن شدن اين مقدمات بايد دانست كه قرآن 
انسان در زندگى خود هدىف دارد كه بايد در راه به دست آوردن آن در طول زندگى تالش و كوشش منايد و اين فعاليت 

  .فرا گرفتخبش خنواهد بود، وىل اين برنامه را بايد از كتاب فطرت و آفرينش و تعليم اهلى  بدون برنامه نتيجه

  :قرآن جميد با توجه به اين مقدمات، شالوده برنامه زندگى انسان را به اين حنو تعيني كرده است

اساس برنامه خود را خداشناسى قرار داد و اعتقاد به يگانگى خدا را اولني اساس دين شناخت و پس از شناساندن خدا، 
را از آن نتيجه   -يفر كردار نيك و بد انسان داده خواهد شداعتقاد به روز رستاخيز كه در آن پاداش و ك -معادشناسى

گرفت و اصل ديگر قرارداد و پس از آن پيغمربشناسى را از معادشناسى نتيجه گرفت؛ زيرا پاداش اعمال نيك و بد بدون 
ده سه اصل بندد و آن را نيز اصل ديگر قرار دا ابالغ قبلى طاعت و معصيت و نيك و بد از راه وحى و نبوت صورت منى

  :نامربده

  .اعتقاد به يگانگى خدا و اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد را اصول دين اسالم مشرد

   پس از آن در مرتبه تاىل اصول اخالق پسنديده و صفات حسنه مناسب اصول

______________________________  
  .67و  40): 12(؛ يوسف 57): 6(انعام  -)1(
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ها باشد بيان منود و پس از آن قوانني عملى كه  ها و متصف به آن بني با اميان بايد واجد آن گانه را كه يك انسان واقع سه
در حقيقت حافظ سعادت حقيقى و زاينده و پرورش دهنده اخالق پسنديده و باالتر از آن عامل رشد و ترقى اعتقادات 

  .ان داشتباشند تأسيس و بي حقه اصول اوليه مى
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گونه  زيرا هرگز قابل قبول نيست كسى كه در مسائل جنسى يا در دزدى و خيانت واختالس مال و برداشنت كاله مردم هيچ
آورى مال است و مطالبات مردم و حقوق واجبه  بند و بارى ندارد، صفت عفت نفس داشته باشد، يا كسى كه شيفته مجع

افتد  پردازد و هفته و ماه به ياد خدا منى يا كسى كه به عبادت خدا منى دهد با صفت سخاوت متصف شود، ماىل را منى
  .واجد اميان به خدا و روز رستاخيز و داراى مست بندگى باشد

كه اخالق پسنديده نسبت به  ماند، چنان پس اخالق پسنديده مهيشه با يك رشته اعمال و افعال مناسب زنده مى
مثًال كسى كه كرب و غرور و خودبيىن و خودپسندى دارد، اعتقاد به خدا و خضوع در اعتقادات اصلى مهني حال را دارند، 

برابر مقام ربوىب را نبايد از وى توقع داشت و كسى كه يك عمر معىن انصاف و مروت و رحم و عطوفت را نفهميده 
  .است، امياىن به روز رستاخيز و قيامت خنواهد داشت

  :فرمايد ات حقه با عمل مىخداى متعال در خصوص ارتباط اعتقاد

  .»1« ] ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ [

  .برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

  كند يعىن در كند و عمل صاحل بلندش مى اعتقاد پاك به سوى خدا صعود مى

______________________________  
  .10): 35(فاطر  -)1(
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  .كند صعود اعتقاد كمك مى

  :فرمايد و در خصوص ارتباط اعتقاد به عمل مى

ا َيْستَـ   ُمثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى[ بُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا ِ   .»1« ] ْهِزُؤنَ َأْن َكذَّ

كه آيات خدا را تكذيب كردند و مهواره  آن گاه بدترين سراجنام، سراجنام كساىن بود كه مرتكب زشىت شدند به سبب اين
  .گرفتند ها را به مسخره مى آن
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  )هاى اصلى اسالم از ديدگاه قرآن ريشه(

  :اند از هاى اصلى اسالم از ديدگاه قرآن جميد عبارت كه ريشه خالصه اين

ها  توحيد، نبوت، معاد و نوعى عقايد متفرع بر آن: كه نوعى از اصول سه گانه دين است  اصول عقايد اسالمى، - 1
  .ها مانند لوح و قلم و قضا و قدر و مالئكه و عرش و كرسى و خلقت آمسان و زمني و نظائر آن

  .اخالق پسنديده - 2

ها را به بيان پيامرب  ا را بيان فرموده و تفاصيل و جزئيات آنه كه قرآن كرمي كليات آن  احكام شرعى و قوانني عملى، - 3
اكرم صلى اهللا عليه و آله واگذار منوده است و پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نيز به موجب حديث ثقلني كه مهه ِفَرق 

  .رار داده استاند، بيان اهل بيت خود را قائم مقام و جايگزين بيان خود ق اسالمى به حنو تواتر نقل منوده

يعىن وجوب فراگريى قرائت قرآن و فهم مفاهيم آيات بلند و آمساىن اين   - با توجه به اين مسائل لزوم مسائل خبش قبل
  .گردد در مهه شؤون زندگى بيشرت روشن مى -كتاب و به اجرا گذاشنت آن

   كه سعادت و سالمت و رشد و كمال و خري دنيا و آخرت در اتصال به خالصه اين

______________________________  
  .10): 30(روم  -)1(
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قرآن مفهوم دارد؛ جداى از قرآن و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم كه مبني قرآنند هيچ برنامه مثبىت 
هلى به سعادت واقعى برسد و مزه شريين در زندگى مفهوم نداشته و حمال است انسان بدون چنگ زدن به اين ريسمان ا

  .بندگى حضرت حق را درك كند

خواهى در مرحله اول عرفان نسبت به قرآن  كه جز سعادت و كمال انسان چيزى براى انسان منى اى آن! اى خداى بزرگ
پرقيمت عبد به تو و و در مرحله بعد توفيق عمل به متام مباىن قرآن به متام بندگان عنايت كن كه حمصول اين عنايت عشق 

  .عالقه او به لقاى تو خواهد بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  گومي كه عاقل باش يا ديوانه باش من منى
 

  گر به جانان آشناىي از جهان بيگانه باش

 گر سر مقصود دارى مو به مو جوينده شو
 

  ور وصال گنج خواهى سر به سر ويرانه باش

  گر زتري غمزه خونت رخيت ساقى دم مزن
 

  باده زهرت داد در شكرانه باشور به جاى 

 خور خورى مستانه مى چون قدح از دست مستان
 

  زىن مردانه باش چون قدم در خيل مردان مى

  يا مسلمان باش يا كافر دو رنگى تا به كى
 

 «1»  يا مقيم كعبه شو يا ساكن بتخانه باش

  

   قرآن از ديدگاه روايات

درباره كتاب اهلى نظريات بسيار عميق و جالىب دارد كه الزم است به قسمىت از » البالغةج «امام على عليه السالم در 
  :ها اشاره شود آن

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(
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  .»1« ...أرْكانُهُ َوِعزٌّ التـُْهَزُم أْعوانُهُ ِلسانُهُ َوبـَْيٌت التـُْهَدُم   وَِكتاُب الّلِه بـَْنيَ أْظُهرُِكْم ناِطٌق اليـَْعىي

اى است كه اركانش تا  شود و خانه اى است كه زبانش از گفنت حقايق خسته منى كتاب خدا كه در ميان مشاست، گوينده
  .خورند ابد از تند باد حوادث در امان است و عزيزى است كه پريوان و يارانش هرگز شكست منى

شنويد، قسمىت از آن گوياى قسمت ديگر  گوييد و مى بينيد و مى ه وسيله آن حق و حقيقت را مىقرآن، كتاىب است كه ب
است و بعضى از آن گواه بعض ديگر، اين كتاب در معارف و احكام حضرت حق اختالف ندارد و مطيع خود را از 

  .منايد خدا جدا نكرده، بلكه او را به صراط مستقيم هدايت مى
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ِر َوأْحِسُنوا ِتالَوَتُه َفإنَُّه انـَْفُع آَن َفإنَُّه أْحَسُن احلَْديِث َوتـََفقَُّهوا فيِه َفإنَُّه َربيُع اْلُقُلوِب َواْسَتْشُفوا ِبُنورِِه فَإنَُّه ِشفاءُ الصُُّدو تـََعلَُّموا اْلُقر 
  .»2«  اْلَقَصصِ 

ار دل هاست، از نورش شفا خبواهيد، كه عالج درد  قرآن را فرا بگرييد كه به حق نيكوترين گفتار است، آن را بفهميد كه 
  .هاست هاست، آن را قرائت كرده و عمل كنيد كه پر سودترين داستان سينه

  .»3« ْقِصُدواوا َعْن َمسِْت الشَّرِّ تَـ إنَّ الّلَه ُسْبحانَُه أنـَْزَل ِكتاباً هاِدياً بـَنيََّ فيِه اْخلَيـَْر َوالشَّرَّ َفُخُذوا نـَْهَج احلَْقِّ تـَْهَتُدوا َوأْصِدفُ 

ها و شرور را براى رشد مشا در آن بيان كرد، بياييد راه خري را  مهانا خداوند پاك كتاب هدايت كننده فرستاد، كه متام خوىب
  پيش بگرييد تا هدايت شويد

______________________________  
  .36، حديث 1، باب 32/ 89: ؛ حبار األنوار133خطبه : ج البالغة -)1(

  .7642، حديث 1، باب 167/ 6: ؛ وسائل الشيعة109خطبه : ج البالغة -)2(

  .26، حديث 1، باب 40/ 32: ؛ حبار األنوار166خطبه : ج البالغة -)3(

  277: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .و از جانب شر بپرهيزيد تا به يك زندگى عادالنه برسيد

فرستاد، در حاىل كه قرآن جميد را تصديق كننده رسالت او قرار داد و  خداوند، پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله را
  .نورى كه از پى آن متام مردم حركت كنند تا به ساحل جنات برسند

خواهيد بپرسيد، البته جوابش بر عهده من است، من به مشا بگومي كه چهار منفعت بسيار عظيم در  از قرآن آنچه مى
  :شود ىاتصال به اين كتاب نصيب مشا م

  .آگاهى به آينده - 1

  .علم به حقايق گذشته - 2

  .عالج دردها - 3
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  .»1«  اجياد نظم در شؤون حيات - 4

  .گويد اى است كه هرگز دروغ منى اى است كه گمراهى به دنبال ندارد و گوينده قرآن جميد نصيحت كننده و هدايت كننده

  :مهنشيىن با قرآن داراى دو منفعت است

  .هدايتاضافه شدن بر  - 1

  .كم شدن از كورى گمراهى  - 2

نيازى برسيد، از اين كتاب براى عالج  با قرآن حمال است دچار سخىت و پريشاىن شويد و بدون قرآن حمال است به ىب
ترين دردها كه درد كفر و نفاق و كورى  ها را با آن برطرف مناييد، در قرآن جميد راه عالج بزرگ دردها كمك بگرييد و رنج

  .است بيان شده و ضاللت

   خواهيد خبواهيد و با عشق به كتاب اهلى به بر حمور قرآن از خدا آنچه مى

______________________________  
  .24، حديث 1، باب 23/ 89: ؛ حبار األنوار157خطبه : ج البالغة -)1(

  278: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« حضرت او توجه كنيد

َوإْسِتقاَلٌة   أْلُقْرآُن ُهدًى ِمَن الضَّالَلِة َوتِْبياٌن ِمَن اْلَعمى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: السالم قالَ َعْن أىب َعْبِدالّله عليه 
ِمَن اْلِفَنتِ َوَبالٌغ ِمَن اْلدُّنْيا إَىل اٌن ِمَن اْلَعثْـَرِة َونُوٌر ِمَن الظُّْلَمِة َوِضياءٌ ِمَن اْألْحزاِن َوِعْصَمٌة ِمَن اْهلََلَكِة َوُرْشٌد ِمَن اْلغواَيِة َوبَي

  .»2« اْآلِخَرِة َوفيِه َكماُل ديِنُكْم َفهِذِه ِصَفُة َرُسوِل الّلِه لِْلُقرآِن َوما َعَدَل أَحٌد َعِن اْلُقْرآِن إّالإَىل النَّارِ 

از ضاللت و روشناىي از كور دىل و قرآن، هدايت : گويد كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود امام صادق عليه السالم مى
ها و نگاه دارنده از هالكت و رشد از غوايت و  حافظ از لغزش و نور از ظلمت و روشناىي و برطرف كننده از ناراحىت

ها و رساننده از دنيا به آخرت و كمال دين مشاست، اين است آنچه درباره قرآن از رسول اهلى رسيده، كسى از  بيانگر فتنه
  !كه خود را به آتش اهلى رساند رف نشد مگر اينقرآن منح



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

مهانا قرآن نور آشكار است و ريسمان حمكم خدا و دستگريه جنات و درجه برتر و مافوق متام شفادهندگان و فضيلت 
  .بسيار بزرگ و سعادت عظمى

گردد و  منورش كند و هر كس امورش را به آن ببندد، از مهالك حفظ مىآن كس كه از آن نور خبواهد، خداوند به نور آن 
رسد و هر كس دردش  هر كس متمسك به آن شود خدايش جنات خبشد و هر كس مالزم احكامش باشد به درجه بلند مى

  شود و هر كس آن را بر ما سوا مقدم كند به هدايت اهلى رسد را به آن عرضه كند عالج مى

______________________________  
  .24، حديث 1، باب 23/ 89: ؛ حبار األنوار175خطبه : ج البالغة -)1(

  .28، حديث 1، باب 26/ 89: ؛ حبار األنوار8، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: الكاىف -)2(

  279: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

دثار خود كند به سعادت اهلى رسد و هر كس و هر كس از غري آن هدايت خبواهد گمراه گردد و هر كس آن را شعار و 
شت پناه دهد و حياتى سامل نصيب او گرداند، به مهني  آن را پيشواى زندگى و تكيه گاه خود قرار دهد، خداوندش در 

  .»هدى«: خاطر به قرآن گفت

مرد الغر رنگ  و از طرىف قرآن براى مردم مؤمن بشارت است، بشارت براى آخرت، به اين معىن كه قرآن در قيامت
اين است آن كسى كه روزش را روزه داشت و شبش را به بيدارى گذراند و : دارد آورد و به خداوند عرضه مى اى را مى پريده

خداوند . طمعش در رمحت تو قوى گشت و اميدش به مغفرتت گشاده شد، با او با گمان من و گمان خودش معامله كن
شت در چپش و او را به حورالعني برسانيد و پدر و مادرش را لباسى از ملك به راستش قرار بگ: كند خطاب مى ريد و 

شت بپوشانيد كه دنيا و مافيها در برابرش چيزى نباشد   .حله 

نگرند و از آن كرامت تعجب  گريند و آنان به وضع خود مى كنند و از آنان احرتام مى خاليق به آن پدر و مادر نظر مى
  اين مهه عنايت نسبت به ما براى چيست؟ ما را عملى در خور اين حمبت و كرامت نيست؟! داخداون: گويند كرده مى

اى مانندش را نشنيده و  اى نظريش را نديده و شنونده با اين مهه تاج كرامت از آن مشاست كه بيننده: فرمايد خداوند مى
نفر وسيله تعليم قرآن به فرزندتان بوديد و مشا نسبت به چنني خريى كسى فكر نكرده و اين مهه براى اين است كه مشا دو 
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او را به اسالم رسانديد و با زمحت مشا او عاشق حممد و على شد و فقه آن دو را دريافت، واليت اين دو نفر واسطه قبول 
  .عمل است و دمشىن با دمشنان آنان سبب جنات

واليت حممد و على را نداشته باشد، هيچ عملى از اگر كسى از زمني تا عرش طال پر كند و در راه خدا صدقه دهد وىل 
  .كنم او قبول منى

  280: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

كه   »1« ] ِلْلُمْؤِمِننيَ   بُْشرى[ :دهد و در قرآن نسبت به اين حقيقت فرموده اين است خربى كه قرآن به آن بشارت مى
  .»2«  مؤمن، شيعه حممد و على و يازده امام عليهم السالم است

   قرآن در آيينه عرفان

  :خوانيم در سوره مباركه واقعه مى

  .»3« ] ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ [

  .آن دسرتسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

ادن به ظاهر قرآن متام مردم  بدون شك منظور از پاكان در اين آيه شريفه پاكان از خبائث ظاهر نيست كه در دست 
عامل يكسانند، پاك از خبائث ظاهر و ناپاك هر دو قدرت دست زدن به ظاهر كتاب را دارند و منظور از مّس كتاب در 

  .اين آيه مّس با حس المسه نيست

و منظور از پاكان، پاكان از نظر عقيده، عقل، روح، نفس، اخالق و عمل است و منظور از مس، مّس با قدرت قلب 
  .قوت روح و ادراك عقل اهلى است

اى است كه جز آنان كه در جهت معنويت از هر حيث پاك  مفاهيم بلند قرآن، معاىن آمساىن و ملكوتى اين كتاب به گونه
  .رسند اند به آن منى و منزه

   عقل مغلوب و نفس معيوب و قلب حمجوب، چگونه قدرت راه يافنت به اين
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______________________________  
  .97): 2(بقره  -)1(

  .34، حديث 1؛ باب 31/ 89: ؛ حبار األنوار297، حديث 449: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)2(

  .79): 56(واقعه  -)3(

  281: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  بارگاه مقدس و واال را دارند؟

  اين پيشگاه مقدس راه يابند؟ منافق و مغرور، متكرب و خائن، سهل انگار و سست بنيان، به چه صورت در

  .اينجا جايگاه مقربان، اصحاب ميني، سابقون، صاحلون، مؤمنون، متوكلون، صابرون و جماهدان ىف سبيل الّله است

  .اند هاى واالىي است كه عمرى با طاغوت درون و برون جنگيده و بر هر دو غلبه كرده اينجا جايگاه آن انسان

كه دست از ماسوا بريده و جز عشق حضرت او حمورى قبول نكرده و غري او را در   اينجا جايگاه آن عاشقاىن است
اينجا جايگاه فرزانه مردمى است كه دل از غري او پاك كرده و خويش را براى لقا و وصول آماده . دانند زندگى حاكم منى

يا الّله و يا «ت آنان فرياد ساخته و حقوق حق و خلق را در حد شؤون مراعات منوده و سراسر وجود هسىت و موجودي
  .زند مى» رب

خرب و تنها از حضرت جانان  اينجا جايگاه واهلان و عاشقان و مستان مى عشق جناب اوست كه از خود و از هسىت ىب
  .خرب دارند و با متام وجود واله و سرگردان و غرق در حريت و شورند

ناصران حق و فقريان كوى و دردمندان مجال حمبوب و مستمندان  اينجا جايگاه برافروختگان و دل سوختگان و ياران يار و
اى است كه چهره آنان چراغ حيات و مشع وجودشان، نور  خاك حضرت جانان است؛ جاى آن مردان واال و زنان ارزنده

  .راه و دل پاكشان آيينه انعكاس صفات است و با متام هسىت در برابر آن جناب غرق در فكرت و حريتند

 عاع رويت در جسم و جان نگنجدجانا ش
 

 و آوازه مجالت اندر جهان نگنجد
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  282: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 وصلت چگونه جومي كاندر طلب نيابد
 

 وصفت چگونه گومي كاندر زبان نگنجد

 هرگز نشان ندادند در كوى تو كسى را
 

 زيرا كه راه كويت اندر نشان نگنجد

 يابندآجنا كه عاشقانت يك دم حضور 
 

 دل در حساب نايد جان در ميان نگنجد

 آهى كه عاشقانت از حلق جان برآرند
 

 هم در زمان نيايد هم در مكان نگنجد

ادى اندر ضمري دل ان    ها گنجى 
 

 از دل اگر برآيد در آمسان نگنجد

 عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد
 

 «1» زيرا كه وصف عشقت اندر بيان نگنجد

  

اينجا جايگاه عارفان و آگاهان و بيداراىن است كه دل از هر رنگ پاك منوده و جان از هر كدورت صفا داده و نفس از 
  .اند هر رذيلىت پرياسته

  :به ابن عباس فرمود» ينابيع املودة«اينجا جايگاه على عليه السالم و امثال اوست كه بنابر نقل شيخ سليمان بلخى در 

  .»2« ها هفتاد شرت الزم افتد اى مشا تفسري كنم و مشا تفسري مرا بنويسيد، براى محل آن نوشتهاگر سوره محد را بر 

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  .93، باب 157/ 40: حبار األنوار -)2(

  283: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  )هاى قرآن در كالم عني القضات ويژگى(
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  :گويد مى» متهيدات«عني القضات در 

  :گويد تعاىل مى اى كه حق از اين آيت چه فهم كرده! اى عزيز

  .»1« ] َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه خاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ   َلْو أَنـْزَْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى[

  .ديدى هم پاشيده مى كردمي، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى

  :و مصطفى صلى اهللا عليه و آله گفت

  .»2«  ُدوَنُه َوال فـَْقَر بـَْعَدهُ   أْلُقْرآُن ِغَىنً الِغَىن 

  .باشد قرآن ثروتى است كه باالتر از او ثروتى نيست و هيچ فقرى بعد از او منى

بيماران فراق لقاى خدا را تبارك و تعاىل  چون قرآن نقاب عزت از روى خود برگريد و برقع عظمت بردارد، مهه! اى عزيز
  .شفا دهد و مجله از درد خود جنات يابند

  :از مصطفى صلى اهللا عليه و آله بشنو كه گفت

  .»3« أْلُقرآُن ُهَو اْلدَّواءُ 

  .قرآن دوا است

______________________________  
  .21): 59(حشر  -)1(

؛ حبار 7646، حديث 1، باب 168/ 1: رون ىف القرآن؛ وسائل الشيعة، الفصل احلادى والعش40: جامع األخبار -)2(
  .18، حديث 1، باب 17/ 89: األنوار

  .4، حديث 18، باب 176/ 89: ؛ حبار األنوار521، حديث 188: الدعوات، راوندى -)3(

  284: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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بدين عامل فرستادند در كسوت حروف، در هر حرىف ِكشد تا به مطلوب رساند، قرآن را  قرآن حبلى است كه طالب را مى
  :ربا تعبيه كردند، آنگه اين ندا در دادند هزار هزار غمزه جان

َفُع اْلُمْؤِمِننيَ   َو ذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكرى[   .»1« ] تـَنـْ

  .دهد و پند ده؛ زيرا پند به مؤمنان سود مى

دام ما خود داند و در بيگانگان مرا خود هيچ طمعى  تو دام رسالت و دعوت بنه، آن كس كه صيد ما باشد: گفت
  .نيست

  .»2« ] ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسواءٌ َعَلْيِهْم أَ أَْنَذْرتـَُهْم َأْم َملْ تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ [

هى، اميان بيمشان دهى يا بيمشان ند]  از عذاب[كافرند مساوى است چه ]  به خدا و آياتش[ترديد براى كساىن كه  ىب
  .آورند منى

  :هر چه هست و بود و خواهد بود، مجله در قرآن است كه

  .»3« ] ال َرْطٍب َو ال ياِبٍس ِإالَّ ِيف ِكتاٍب ُمِبنيٍ [

  .است]  ثبت[كه در كتاىب روشن  هيچ تر و خشكى نيست مگر آن

يسىت و اگر در درون پرده تو را راه قرآن در چندين هزار حجاب است، تو حمرم ن! اما تو قرآن كجا بيىن؟ هيهات هيهات
  :رود بر تو جلوه كردى دريغا بودى اين معىن كه مى

  .»4« ] ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُه َحلاِفظُونَ [

______________________________  
  .55): 51(ذاريات  -)1(

  .6): 2(بقره  -)2(

  .59): 6(انعام  -)3(
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  .9 ):15(حجر  -)4(
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  .هستيم]  از حتريف و زوال[مهانا ما قرآن را نازل كردمي، و يقيناً ما نگهبان آن 

قرآن خطاب مل يزل است با دوستان خود و بيگانگان را در آن هيچ نصيىب نيست جز حروىف و كلماتى كه به ظاهر 
  :شنوند؛ زيرا كه مسع باطن ندارند

  .»1« ] السَّْمِع َلَمْعُزولُونَ ِإنـَُّهْم َعِن [

  .حمروم و بركنارند]  وحى اهلى و اخبار ملكوتى[ترديد آنان از شنيدن  ىب

  :و جاى ديگر گفت

  .»2« ] َو َلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْرياً َألَْمسََعُهمْ [

]  ى حقايق و معارف[ا شنوا ديد، يقيناً ايشان ر  خريى در آنان مى] نسبت به پذيرفنت هدايت، شايستگى و[اگر خدا 
  .كرد مى

دانسىت كه ايشان را مسع بايد دادن، خود داده شدى اما هرگز به خاطر عناد و كرب و ماديگرى صرف از بيگانگى  اگر مى
  .خالص نيابند

كسره باء   دريغا بر راه سالك مقامى باشد كه چون بدان مقام رسد، بداند كه مهه قرآن در نقطه باء بسم الّله است و يا در
  .ميم بسم الّله است و مهه موجودات در نقطه باء بسم الّله بيند، مثالش را گوش دار

  :اگر گوىي

  .»3« ] لِلَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ [

______________________________  
  .212): 26(شعرا  -)1(
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  .23): 8(انفال  -)2(

  .284): 2(بقره  -)3(

  286: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

  .ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست آنچه در آمسان

آنچه در آمسان و زمني است هر دو بگفته باشى، اما اگر هر چه در آمسان و زمني است، يكان يكان، مفرد نامش 
  .ايت به كار بايد، باش تا دولت دست دهد برمشارى، روزگارى ىب

  :خود را بيىن در دايره

  .»1« ]ٍء حمُِيطٌ  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيْ [

  .احاطه دارد]  ايتش با قدرت و دانش ىب[يقيناً او به مهه چيز 

اى كه در زير باء بسم الّله است و جاللت باء بسم الّله را  او حميط بنده باشد و بنده حماط او تا وجود خودبيىن در نقطه
دهد از نقطه باء اما اين هنوز ناحمرمى باشد، اگر مجال سني با ميم بيىن آن گاه  رمان چگونه جلوه مىبيىن كه خود را بر حم

  بداىن كه حمرميت چه باشد؟

  )حقيقت حروف قرآن(

بينيم، چون در وجود باشى جز سواد و بياض نتواىن ديدن، چون از  دريغا ما از قرآن جز حروف سياه و سپيدى كاغذ منى
دى، كالم الّله تو را در وجود خود حمو كند، آن گاه تو را از حمو به اثبات رساند، چون به اثبات رسى ديگر وجود به در آم

  :سواد نبيىن مهه بياض بيىن برخواىن

  .»2« ] َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ [

  .نزد اوست" اّم الكتاب" و

______________________________  
  .54): 41(فصلت  -)1(
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ها  قرآن را در چندين هزار حجاب به خلق فرستادند، اگر جاللت نقطه باى بسم الّله بر عرش آمدى يا بر آمسان! جوامنردا
  :ها، در حال پست و گداخته شدندى و زمني

  .»1« ] دِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه خاِشعاً ُمَتصَ   َلْو أَنـْزَْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى[

ها را براى  و اين مثل. ديدى كردمي، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى
  .زنيم تا بينديشند مردم مى

  .مهني معنا باشد

  :نوش باد آن كس را كه بيان اين مهه كرد و گفت

  .ُقران ىف اللَّْوِح أْعَظُم ِمْن َجَبِل قافٍ ُكلُّ َحْرٍف ِمَن ال

  .تر از كوه قاف است هر حرىف از قرآن در لوح حمفوظ عظيم

يد باشد   .اين لوح خود داىن كه چه باشد، لوح حمفوظ دل بود، اين قاف داىن كه چيست؟ و القرآن ا

  )هاى قرآن در كتاب خدا نام(

  .به نامى خوانند كه در آن عامل ديگر خنوانند هاى خدا قرآن را دريغا در هر عامل از عامل

  :خوانند كه »جميد« اى قرآن را در پرده

______________________________  
  .21): 59(حشر  -)1(
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يدٌ [   .»1« ]َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِ

  .مرتبه است بلكه آن، قرآىن باعظمت و بلند] پندارند چنني نيست كه درباره قرآن مى[

  :خوانند كه »مبني« در پرده ديگر

  .»2« ] َو ِكتاٌب ُمِبنيٌ [

  .نور و كتاىب روشنگر آمده است

  :خوانند »عظيم« در پرده ديگر

  .»3« ] َو َلَقْد آتـَْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاِين َو اْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ [

  .بزرگ را به تو عطا كردمي و قرآن] يعىن سوره محد[و به راسىت كه هفت آيه از مثاىن 

  :خوانند كه »عزيز« در پرده ديگر

  .»4« ]َو ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيزٌ [

  .ناپذير ترديد قرآن كتاىب است شكست ىب

  :خوانند كه »كرمي« در عاملى ديگر

  .»5« ] ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرميٌ [

  .يقيناً اين قرآن، قرآىن است ارمجند و باارزش

______________________________  
  .21): 85(بروج  -)1(

  .15): 5(مائده  -)2(

  .87): 15(حجر  -)3(
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  .77): 56(واقعه  -)5(
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  :خوانند كه »حكيم« در جهاىن ديگر

  .»1« ] آياُت اْلِكتاِب احلَِْكيمِ [

  .استوار استكتاب حمكم و ]  با عظمت[اين آيات 

ها پوشيده  اين نام »2« ] عسق* حم[قرآن را چند هزار نام است، به مسع ظاهر نتواىن شنيد، اگر مسع دروىن دارى در عامل 
ند   .با تو در صحرا 

  :دريغا مگر مصطفى صلى اهللا عليه و آله از اينجا گفت

  .اقْـَرؤوا اْلُقْرآَن َواْلَتِمُسوا َغرائَِبهُ 

  .غرائب آن را تقاضا كنيد خبوانيد قرآن را و

  :باش تا به كتاخبانه! غرايب قرآن جسنت كار هر كسى نباشد، اى دوست

  .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه نُورى

  .اولني خملوق خداوند نور من است

  :رسى، آن گاه استاد

  .»3«  أدََّبىن َرّىب فَأْحَسَن َتْأديىب

  .پروردگارم مرا به ادب آراست و نيكو آراست

  :ا بال واسطه بر لوح دل تو نويسد كهقرآن ر 
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ْنساَن ما َملْ يـَْعَلمْ * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ * اقْـَرأْ َو َربَُّك اْألَْكَرمُ [   .»4« ] َعلََّم اْإلِ

______________________________  
  .1): 10(يونس  -)1(

  .2 -1): 42(شورى  -)2(

  .17، حديث 92، باب 382/ 68: حبار األنوار -)3(

  .5 -3): 96(علق  -)4(
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به انسان آنچه را ] و* [مهان كه به وسيله قلم آموخت،.* است]  كرميان[ترين  خبوان در حاىل كه پروردگارت كرمي
  .دانست تعليم داد منى

  چيست؟ »1« ] ن َو اْلَقَلمِ [  در اين كتاخبانه بداىن كه

! اى صحيفه نور! اى فرمان موال! اى چهره زيباى علم دوست! اى قانون اساسى حيات! اى كتاب عزيز حق! آه اى قرآن
  !اى مهرجان افروز! اى چراغ راه! اى دفرت عشق

  من خراب نگه نرگس شهالى توام
 

  بيخود از باده جام و مى و ميناى توام

  تو به حتريك فلك فتنه دوران مىن
 

  من به تصديق نظر حمو متاشاى توام

  سر و ساماىن من توان يافنت از ىب مى
 

  كه سراسيمه گيسوى مسن ساى توام

  

 اهل معىن مهه از حالت من حريانند
 

  بس كه حريت زده صورت زيباى توام

  تلخ و شريين جهان در نظرم يكسان است
 

  بس كه شوريده دل از لعل شكر خاى توام
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  گفت زير مششري تو امروز فروغى مى
 

 «2»  كشمكش شورش فرادى توام  فارغ از

______________________________  
  .1): 68(قلم  -)1(

  .فروغى بسطامى -)2(
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   قرآن، مايه سعادت دنيا و آخرت

مملكت وجود عشق دوست غافل مشويد،  از دامن رمحت اهلى كه قرآن جميد است، دست برمداريد، از اين جام پر از مى
خويش را با نور قرآن بياراييد، با داروى شفاخبش اين داروخانه متام امراض روحى، عقلى، اخالقى، خانوادگى و اجتماعى و 

  .مادى و معنوى خود را عالج كنيد

  .آنچه مايه سعادت دنيا و آخرت مشا و خانواده و اجتماع مشا است، قرآن است

  .شود ركات آمسان و زمني به روى مشا باز مىبا اتصال به اين كتاب متام درهاى ب

هاى  گريد، صرف برنامه براى عمر خود ارزش قايل شويد، حيف است عمرى كه بيش از يك بار در اختيار مشا قرار منى
  .نتيجه شود باطل و بيهوده و ىب

  .نگني خواهيد داشتبراى برزخ و قيامت و دادگاه روز حمشر فكرى كنيد، فردا در پيشگاه قرآن مسؤوليت بسيار س

رت است براى كمال و رشد خود، از  راهى به خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه جز از طريق قرآن خنواهيد داشت، 
ره را برده و با حقايق مسلم عامل آشىت كنيد رتين    .باقى مانده وقت در سايه قرآن جميد 
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سالمت و سعادت خبواهيد در قرآن جميد هست، قرآن جامع حقايق و  آنچه در راه خري دنيا و آخرت و رشد و كمال و
  .هاست ها و واقعيت فضايل و درسىت

   منافع ارتباط با قرآن

   اى نسبت به اين منبع با عظمت اهلى، تاجر بيدارى باشيد؛ نگذاريد سرمايه

  292: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ربيد برود، روز برزخ و ساعت قيامت دچار حسرت سنگيىن كه نفعى از آن ب عظيم و ابدى از دست مشا، بدون اين
  .خواهيد شد كه راه خالصى از آن براى مشا خنواهد بود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در منفعت اتصال به قرآن مى

  :در قيامت سه نوع كتاب است

   كتاب نعمت  - 1

   كتاب حسنات  - 2

   كتاب سيئات  - 3

هاىي كه به او عنايت شده غرق  بل كنند، متام حسنات انسان در برابر درياى نعمتاگر ديوان نعمت را با حسنات مقا
  .ماند شود و گوىي چيزى از آن باقى منى مى

خواهند، پس قرآن جميد  تنها چيزى كه از انسان بازمانده ديوان سيئات است، در اين وقت مؤمن را جهت حسابرسى مى
من قرآمن و اين بنده مومن توست كه خودش را براى ! اى پروردگار: ددار  در نيكوترين صورت جلوى اوست، عرضه مى

تالوت من به رنج انداخت و شبش را با قرائت من طوالىن كرد و به وقت عبادت از دو چشمش اشك باريد، از او راضى 
جود او را از دو دست نياز باز كن، پس و ! ام بنده: رسد از طرف عزيز جبار خطاب مى. باش آن طور كه مرا راضى كرد

شت كه از آن توست خبوان و برو، پس به : فرمايد رضوان خود پر كرده و رمحتش را نصيب گردانده سپس مى اين است 
  .»1« كند اى را طى مى اى درجه هر آيه
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  .، كتاب آداب تالوة القرآن216/ 2: حمجة البيضاء -)1(
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   آداب قرائت قرآن

قرائت، كار ساده و آساىن نيست، منظور از قرائت خواندن الفاظ و گذشنت نيست، بلكه منظور از قرائت مهاهنگ شدن 
  .با قرآن در مدار عمل و حركت است

ه كند كه قارى قرآن در قرائت كتاب خدا ده حقيقت را بايد منظور داشت حمدث خبري، فيض كاشاىن از غزاىل نقل مى
  :باشد

  كه با كالم كه روبروست و با نزول قرآن جميد چه عنايت و لطفى به او شده؟ فهم اين - 1

اى بيش  كه وجود مقدس او خالق متام هسىت است و هسىت با مهه عظمتش در برابر او نقطه  توجه به عظمت متكلم، - 2
  .نيست بلكه نقطه هم نيست

  .قرآن و مفاهيم بلند ملكوتى و آمساىن آنحضور قلب و ترك حديث نفس و توجه كامل به  - 3

  .تدبر در آيات و مو شكاىف در كلمات حضرت دوست - 4

به خصوص احوال انبيا و صلحا و صديقني و مؤمنان و احوال معاندان و  تفهم واقعيات قرآن با عمق قلب و دل، - 5
  .مستكربان و مكذبني

  .اب با عظمت دوستخاىل كردن عقل و نفس و فهم و قلب از موانع فهم كت - 6

كه به طور جدى تصور كند كه قرآن با متام اوامر و نواهيش به خصوص او نازل شده و مقصودى جز  به اين ختصيص، - 7
  .او نبوده

  .ها و حقايقى است كه قرآن ناطق به آن است و آن اثر گرفنت قلب او از واقعيت تأثر، - 8
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و آن اين است كه قرآن را از زبان صاحب قرآن بشنود نه از جانب زبان و صوت خودش و حالش به وقت  ترقى، - 9
  .قرائت حال ابتهال و سؤال و تضرع باشد

  294: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

گان كه هر گاه آيات مربوط به شايست و مقصود از آن حتقق به حقيقت ال حول وال قوة اال بالّله است و اين تربى، -10
از عباد خدا را خواند خود را جزو آنان نداند و چون درباره جمرمان و گنهكاران آيه خواند، به حقيقت خويش را از گروه 

  :و به درگاه حضرت او عرضه بدارد »1« آنان مشرده و در پيشگاه او سر عجز و تقصري و فقر و مسكنت فرود آورد

 اهلى دىل ده كه جاى تو باشد
 

 ثناى تو باشد لساىن كه در آن

  اهلى بده مهىت آن چنامن
 

 كه سعيم وصول لقاى تو باشد

  اهلى چنامن كن از عشق خود مست
 

 كه خواب و خورم از براى تو باشد

  اهلى عطا كن به فكرم تو نورى
 

 كه حمصول فكرم دعاى تو باشد

  اهلى عطا كن مرا گوش و قلىب
 

 كه آن گوش پر از صداى تو باشد

  كن بر اين بنده چشمىاهلى عطا  
 

 كه بيناييش از ضياى تو باشد

  اهلى چنامن كن از فضل و رمحت
 

 «2» كه دامي سرم را هواى تو باشد

  

  :اى كه در مجله اول روايت آداب قرائت قرآن بود يعىن تا اينجا تفسري و توضيح شش مسئله

   قرائت - 1

   خضوع - 2

   رقت قلب - 3
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   قرائتحزن و ترس در هنگام  - 4

   حرمت سبك انگاشنت حق - 5

   خسارت سنگني در عدم توجه به قرآن - 6

______________________________  
  .3، كتاب آداب تالوة القرآن، باب 234/ 2: حمجة البيضاء -)1(

  .طوطى مهداىن -)2(
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  .مجله اول اشاره رود ها الزم است به ترمجه رسد براى يادآورى برنامه به امتام مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كسى كه قرآن خبواند وىل وجودش در برابر خدا تواضع نكند و قلبش با اتصال به كتاب خدا رّقت نيابد و حزن و ترسى از 
  .آيات حق در درونش ظاهر نگردد، عظمت حضرت حق را سبك مشرده و دچار خسران آشكار شده است

  296: ، ص5 ى، جعرفان اسالم

فقارى القرآن حيتاج إىل ثالثة اشياء قلب و بدن فارغ و موضع خال فإذا خشع هللا قلبه فر منه الشيطان الرجيم قال اهللا [
  ] تعاىل فإذا قرات القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

   شرايط قارى قرآن

  .هاى قرآن را قرائت كنند محد و يكى ديگر از سوره روز، ده مرتبه بر متام عّباد حق، واجب عيىن است كه در شبانه

و اين قرائت در ارتباط با مناز است و قارى اگر خبواهد بر اساس خواسته حق، به قرائت قرآن اقدام كند، به فرموده 
  :حضرت صادق عليه السالم بايد سه واقعيت را مراعات كند

  .قلب خاشع - 1
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  .بدن آسوده - 2

  .آزاد از تشويش و اضطراب باشد جاىي كه حواس و مشاعر - 3

   خشوع قلب در قرائت - 1

خشوع قلب كه تواضع و تسليم بودن او در برابر خداست و ترس او از مقام و عذاب حق با معرفت نسبت به حضرت 
  .آيد و اين معرفت از طريق قرآن و آثار عرتت قابل حتصيل است او به دست مى
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   ر قرائتفراغت د - 2

داشت تن و روان به دست مى داشت تن و روان را ننمايد، در  بدن آسوده با مراعات  آيد؛ اگر انسان مراعات قواعد 
  .عبادت نشاط و حواس مجع خنواهد داشت و به خصوص موفق به قرائت و فهم واقعى قرآن خنواهد گشت

   حمل قرائت - 3

ها و عوامل،  ادى و شيطاىن و غريزى باشد كه در ميان مجع اين كششهاى م حمل قرائت قرآن هم بايد خاىل از كشش
امكان قرائت قرآن، به حنوى كه حضرت او خواسته وجود ندارد، جاىي كه از هر گوشه آن صداىي بلند و عاملى انسان را 

  .كشد، جاى قرائت قرآن و به عبارت ديگر خواندن مناز نيست به سوى خود مى

رتين مسجد نيز آن مسجدى است كه از زر و زيور و آرايش رتين حمل براى قرائت هاى فريبنده و  واقعى مساجد است؛ 
  .جلب كننده حواس، خاىل است

هاى  برخى از مساجد از نظر ساختمان برون و درون و زينت و آرايش و مجال و جالل ظاهر، آدمى را به ياد ساختمان
وقىت كه انسان در مناز است، به جاى ياد خدا، به فكر آرايش و زيور حمراب و  اندازد و در متام گرايان و اهل دنيا مى مادى

  .در و ديوار و وضع مسجد است

گونه زر و زيور و آرايش  مسجد در زمان پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله، عبارت از يك زمني حمصور بود و هيچ
  .در آن وجود نداشت
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  .ه و آله بنا كرده بود، جز ريگ بيابان فرش نداشت و جز آمسان براى آن سايباىن نبوددر مسجدى كه پيامرب صلى اهللا علي

  در مهان مسجد بود كه مردان و زنان بزرگى به جامعه انسانيت حتويل داده شد
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قضا و اقتصاد و امور خانوادگى و و مهاجنا بود كه نور اسالم به متام كره زمني تابيد و متام امور مسلمانان از سياست و 
اجتماعى، سرچشمه گرفت و فيوضات اهلى از آن مكان شريف بود كه بر روح و جان و نفوس مستعد تابيد و از تابش 

  .آن كساىن به وجود آمدند كه فخر كائنات شدند

   فرار شيطان از قلب خاشع

كه چون قلب داراى حالت  فرمايند و آن اين شاره مىدر اينجا حضرت صادق عليه السالم به يك نكته عملى بسيار مهم ا
كند، گوىي قلب خاشع  خشوع شد، شيطان كه عبارت از هر گونه شر دروىن و بروىن است، با متام وجود از انسان فرار مى

 شوند و اگر به خود جرأت نزديك شدن بدهند، بر مهانند شهاب ثاقىب است كه شياطني از ترس آن به آمسان نزديك منى
  .كنند اثر آن با متام وجود فرار مى

نْيا ِبزِيَنٍة اْلَكواِكبِ [ َو يـُْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ   ال َيسَّمَُّعوَن ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعلى* َو ِحْفظاً ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن مارِدٍ * ِإنَّا َزيـَّنَّا السَّماَء الدُّ
  .»1« ] ُدُحوراً َو َهلُْم َعذاٌب واِصبٌ * جاِنبٍ 

توانند به سخنان  آنان منى* و آن را از هر شيطان سركشى حفظ كردمي،* نا ما آمسان دنيا را به زيور ستارگان آراستيم،مها
به سويشان پرتاب ]  شهاب[از هر سو ] هرگاه به گوش دادن برخيزند[فرشتگان بسيار مكرم و شريف گوش فرا دهند، و 

  .آنان عذاىب مهيشگى استتا با خفت وخوارى رانده شوند، وبراى * شود، مى

  آرى، مناز، آمسان معنوى اهلى است و قلب خاشع كوكب آن آمسان است، با

______________________________  
  .9 -6): 37(صافات  -)1(
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بودن اين كوكب و اين شهاب ثاقب شيطان از دسرتسى به قارى قرآن و خواننده فاحتة الكتاب كه اصل مناز است حمروم 
زدن مناز او و خربگريى از حقيقت مناز و به هم زدن آن حقيقت، نزديك  است و چنانچه خبواهد به منازگزار، جهت بر هم

منايد؛ به مهني خاطر خداوند  زار و دسرتسى به حقيقت مناز رجم مىچون شهاب ثاقب او را از منازگ شود، خشوع قلب هم
  :متعال در قرآن جميد فرموده

  .زماىن كه مشغول قرآن خواندن شدى از شيطان رانده شده به حضرت حق پناه برب

و حصن شود كه استعاذه به زبان تنها نيست و پناهگاه  با توجه به حقايقى كه در اين چند سطر خوانديد، معلوم مى
نيست بلكه اين پناه بايد پناه عملى باشد، به اين معىن كه در » اعوذ بالّله من الشيطان الرجيم«حصني اهلى فقط به گفنت 

وجود انسان، بايد خلوص، تواضع، خشوع، معرفت، عشق، توجه، انكسار، فقر و ذلت جتلى كند كه اين جتلى مهان 
بدون شك دست شيطان از دسرتسى به او خمصوصاً به وقت مناز كوتاه  پناهگاه است و چون در اين سنگر قرار گرفت،

برم به خداوند از شيطان رجيم، اگر خبواهى گفتارت مساوق با حقيقت باشد، بايد  گوىي پناه مى وقىت با زبان مى. گردد مى
ون است قرار دهى كه هر عمًال براى قرار گرفنت در پناهگاه حركت كرده و خويش را در حاالتى كه از دسرتس شيطان بري 

  .گريد چه به خداى متعال نزديك شوى، به مهان نسبت شيطان از تو دور شده و فاصله مى

، »اعوذ بالّله من الشيطان الرجيم«: ها نباشى، پس از تكبرية االحرام هزاران بار هم بگوىي اما اگر آراسته به آن واقعيت
  .امان خنواهد ماند اثرى نداشته و مناز و قرائتت از دستربد او در

آرى، خداوند مهربان از باب لطف و عنايىت كه به انسان دارد وسايل هدايت و كمال را در هر جهت براى انسان فراهم 
   آورده و او را براى دور كردن خطرات، به خصوص از شؤون معنويش به انواع وسايل جمهز منوده است، اين انسان است كه
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با شوق و جديت بايد خود را به نور هدايت برافروزد و به طور دائم براى راندن خطر دست به اسلحه باشد و با توفيق و 
عنايت حضرت حق، زمني وجود خود را براى پديد آمدن حمصوالت اهلى و فيوضات رباىن مستعد و آماده نگاه دارد و از 

  .زار گردد، سخت مراقبت منايد كه زمني شوره سنبل بر نيارد به شورهكه به دست شياطني اين زمني پربركت تبديل  اين

  :عارف خبري، مرحوم مال امحد نراقى چه نيكو فرموده
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  بايد زمني از شوره پاك ليك مى
 

  هم نظر بايد زمهر تابناك

  ختم گر در شوره زاران كاشىت
 

  بالّله ار يك حبه زان برداشىت

  اى ور بريزى ختم را در سايه
 

  اى ىن از آن سودى برى ىن مايه

  شكافت معجز امحد كه مه را مى
 

  در دل بوجهل جاهل ره نيافت

 مجله قرآن را به آواز بلند
 

 خواند بر او و زخاك آن را نكند

  سخن اش افكند ليكن ىب جلوه
 

  شور در جان اويس اندر قرن

 اش سلمان به سوى خويش خواند جذبه
 

 دواندجانب يثرب ز اصطخرش 

  

   تصفيه دل

دل، وقىت در تصرف دمشن خدا باشد، چه دمشن دروىن، چه دمشن بريوىن، رسيدن به حقيقت حمال و دست يافنت به 
ره هاى  گريى از فيوضات رباىن حمروم و از چشيدن شرييىن حقايق، به خصوص واقعيت ملكات اهليه غري ممكن و آدمى از 

  .محد ممنوع استعبادت على اخلصوص مناز و سوره 

خواهيد از مى عشق او بنوشيد، اگر ميل داريد، آن حضرت مشا را به  خواهيد به بزم دوست راه پيدا كنيد، اگر مى اگر مى
پيشگاه قدس راه دهد، خانه او را كه دل مشاست از دست دمشن او بگرييد، تا هم چون باز شكارى، به شكار وصل او 

  .به پرواز آييد
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از او خبواهيد كه براى جنات دل مشا از دسرتس شيطان و دخالت طالوت و تصرف ابليس به مشا توفيق داده و در اين مهم 
  .مشا را يارى و مدد كند
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  :به قول فيض كاشاىن آن شوريده شيدا

  يا رب اين مهجور را در بزم وصلت بارده
 

  از مى روحانيانش ساغر سرشار ده

 آمد مرا زين عامل پر شور و شردل به جان 
 

  آزار ده راه بنما سوى قدسم عيش ىب

  ترسم كه عامل گردد از عشقم خراب سخت مى
 

  يا رب اين سيالب خون را ره به دريا بار ده

  

  در فراغت ُمردم اى جان جهان رمحى بكن
 

  يا دمل خوش كن به وعدى يا به وصلم بار ده

  شود در عيد وصلدل مهى خواهد كه قربانت 
 

  جان الغر را بپرور شيوه اين كار ده

 يا رب آن ساعت كه از دهشت زبان ماند زكار
 

  فيض را اهلام حق كن طاقت گفتار ده

  

بدان كه، دل آدمى را يك روى وى در عامل روحانيت است و يك روى در عامل جسمانيت، تا هر مدد و فيض كه از روح 
قسمت كند، چه از دل به هر عضوى عرقى پيوسته است، تا مدد فيض روح به مجله اعضا برسد و ستاند در آن عامل  مى

اى كه در آن عرق كه جمارى فيض است پديد آيد،  حس و حركت يابد و اگر فيض روح به يك عضو نرسد، به سبب سده
يك طرفة العني از دل منقطع آن عضو از حركت فرو ماند و مفلوج شود و اگر اين سده در دل پديد آيد و فيض روح 

  .شود قالب از كار فرو ماند و حيات منقطع گردد
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شود به صفات روح، يعىن حيات و علم و بصر و مسع و دگر صفات و استعداد آن دارد كه اگر تصفيه  و دل موصوف مى
و تصفيه و توجه به كمال رسد، حمل ظهور جتلى  يابد بر قانون طريقت، حمل استواى صفت روحانيت شود و چون پرورش

  .كه مجله كائنات در مقام پرتو جتلى، نورى از انوار و صفىت از صفات حق نتوانند بود مجله صفات الوهيت گردد، با آن
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  اما آن كه دل چيست و تربيت و تصفيه او به چيست و كمال او در چيست؟

   حواس دل

لوى چپ زير  است كه مضغه خوانند و او گوشت پارهبدان كه، دل را صورتى هست و آن  اى است صنوبرى در جانب 
  .سينه كه مجله حيوانات را هست و او را جاىن است روحاىن كه عقل نتيجه آن و آن خمصوص انسان است

و دل را صالحى و فسادى هست، صالح او در صفاى اوست و فساد او در كدورت او و صفاى دل در سالمىت حواس 
  .ست و كدورت او در بيمارى و خلل حواس اواو 

باشد، تا مهگى عامل  كه صالح تن در سالمىت حواس او مى كه قالب را، چنان زيرا كه دل را پنج حاسه است، چنان
ها به سالمت باشند مجلگى عامل غيب  باشد، اگر آن شهادت را بدان پنج حس ادراك منايد، هم چنني دل را پنج حس مى

  .منايد ان و روحانيات بدان ادراك مىرا از ملكوتي

بيند و گوشى كه استماع كالم اهل غيب و كالم حق بدو  كه دل را چشمى است كه مشاهدات غيىب به او مى چنان
كند و مشامى دارد كه روايح غيىب به او استشمام كند و گامى دارد كه ذوق حمبت و حالوت اميان و طعم عرفان بدان  مى

   حس ملس قالب را در مهه اعضاست باجلمله اعضا را ملموسات يابد و هم چنان كه
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ج است، تا به مجلگى دل به واسطه عقل از كل معقوالت نفع مى منتفع مى   .برد گردد، دل را عقل بدان 

دل خلل هست دوزخ پس هر كه را اين حواس دل به سالمت نيست، فساد دل او را در آن است و هر كه را در حواس 
  :و دركات وى از براى اوست كه

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يُـ [ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ ْبِصُروَن ِ
  .»1« ] َضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم أَ 

] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[امي  و مسلماً بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
يله آن هاىي است كه به وس بينند، و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشماىن است كه توسط آن  در منى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ازمعارف و آيات [خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه منى] سخن خدا و پيامربان را[
  .اند]  خداى

   اطوار دل

  :و دل را اطوار خمتلف است كه

  .»2« ]َو َقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً [

  .آفريده است.] علقه، مضغه، گوشت، استخوان وخاك، نطفه، [در حاىل كه مشا را مرحله به مرحله 

  .دل را صدر گويند و آن معدن گوهر اسالم است :طور اول

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  .14): 71(نوح  -)2(

  304: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِمْن رَبِّهِ  نُورٍ   أَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعلى[

ره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه   .اسالم گشاده است، و 

  :و هر وقت كه از نور اسالم حمروم ماند معدن ظلم و كفر است كه

  .»2« ] ِه َو َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ َو لِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَّ [

اند، خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان را عذاىب بزرگ خواهد  وىل آنان كه سينه براى پذيرفنت كفر گشاده
  .بود

  :و حمل وساوس شيطان و تسويالت نفس، صدر است كه
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  .»3« ] يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاسِ [

  .و پنهان گر كمني گرفته از زيان وسوسه

ها را به  ها راه نيست؛ زيرا كه دل خزينه حق است و آمسان صفت است، اين و صدر پيوست دل است و اندرون دل اين
  :آجنا راه نيست كما قال

  .»4« ] َو َحِفْظناها ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن َرِجيمٍ [

  .اى حفظ كردمي و آن را از هر شيطان رانده شده

  :د و آن معدن اميان است كهاز دل را قلب خوانن :طور دوم

______________________________  
  .22): 39(زمر  -)1(

  .106): 16(حنل  -)2(

  .5): 114(ناس  -)3(

  .17): 15(حجر  -)4(

  305: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ميانَ [ ُِم اْإلِ   .»1« ] َكَتَب ِيف قـُُلِو

  .كردههايشان ثابت و پايدار   اينانند كه خدا اميان را در دل

  :و حمل نور عقل است به مفاد

ا[   .»2« ]َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ

  .پيدا شود كه با آن بينديشند] بيدار و بينا[هاىي  براى آنان دل
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  :شغاف است و آن معدن عشق و حمبت و شفقت است بر خلق :طور سوم

  .»3« ]َقْد َشَغَفها ُحبا[

  .دهكه عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ كر 

  .و حمبت خلق از شغاف نگذرد

  :فؤاد است و آن معدن مشاهده و حمل رؤيت است كه :طور چهارم

  .»4« ] ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى[

  .دروغ نگفت] به پيامرب[ديد ] پيامرب[آنچه را دل 

را حبة القلب گويند كه معدن حمبت حضرت عزت است و خاص آن حمبت راست كه حمبت خملوق را در آن   :طور پنجم
  .گنجايش نيست

 هواى ديگرى در ما نگنجد
 

 در اين سر بيش از اين سودا نگنجد

  

را سويدا گويند و آن معدن مكاشفات غيىب و علوم لدىن است، ومنبع حكمت و گنجينه اسرار اهلى و حمل  :طور ششم
  :علم امسا

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  .46): 22(حج  -)2(

  .30): 12(يوسف  -)3(

  .11): 53(جنم  -)4(
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  306: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]اْألَْمساَء ُكلَّها َو َعلََّم آَدمَ [

  .را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  و خدا مهه نام

  .و در وى انواع علوم كشف شود كه مالئكه از آن حمرومند

 اگر كرده غمت غارت هوش دل ما
 

 درد تو شده خانه فروش دل ما

 سرى كه مقدسان از آن حمرومند
 

 عشق تو فرو كوفت بگوش دل ما

  

  :هاى صفات الوهيت است و سرّ  را مهجة القلب گويند، در آن معدن انوار جتلى :طور هفتم

  .»2« ] َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدمَ [

  .به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي

  .اين است و اين جنس كرامت با هيچ نوعى از انواع موجودات نكردند

  :لى از آفت بيمارىپس متامى صحت و سالمت و صفاى دل در آن است كه به ك

ِْم َمَرضٌ [   .»3« ] ِيف قـُُلِو

  .است]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى 

ند و هر طور به خاصيت آن معىن كه در آن مودع است خمصوص   خلوص يابد و مهگى آن اطوار سر بر خط عبوديت 
  :اند كه فت عضو سجده فرمودهكه قالب را هفت عضو است و بر ه گردد، بر وفق فرمان و طريق متابعت و چنان

َعِة أْعضاءٍ   اِمْرُت أْن أْسُجَد َعلى   .َسبـْ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .مأمورم كه بر هفت عضو سجده كنم

______________________________  
  .31): 2(بقره  -)1(

  .70): 17(اسراء  -)2(

  .10): 2(بقره  -)3(

  307: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

سجده اول آن است كه روى از مهه خملوقات بگرداند و از متتعات دنيوى دل را نيز سجده بر هفت طور واجب است و 
  .»1« و اخروى اعراض كند و به مهگى وجوه متوجه حضرت شود و از حق جز حق هيچ نطلبد

  خواهيم ما زدوست غري از دوست مقصدى منى
 

  حور و جنت اى زاهد بر تو باد ارزاىن

  

   بسنت درهاى ورود شيطان

هاى معنوى او و نابود ساخنت قوا  عوامل ضد اهلى و انساىن براى دست يافنت به انسان و از دست گرفنت سرمايهشيطان و 
هاى گوناگون دارند كه خود انسان علت باز بودن  اش، راه اش و زير صفر بردن اعتبار و ارزش خداىي و استعدادهاى اهلى

  .هاى نفوذ دمشنان ديرينه سد خواهد شد اهليه راه هاست كه با توفيق حضرت حمبوب و رعايت قواعد آن راه

ايد خطر بر مشا  نسبت به خود آسوده نباشيد و از شرور و فنت و علل اغوا و وسوسه غافل نباشيد كه تا زنده! راسىت
نزديك است و بر مشاست كه مهيشه در حالت دفع خطر باشيد، راه دفع متام خطرات ابليسى و شيطاىن و طاغوتى پناه 

گونه استعاذه را چندان  و اين» اعوذ بالّله«دن به خداست كه اگر عمًال پناه بربيد از خطر در امان خواهيد بود، گفنت بر 
قدرتى و كماىل نيست، استعاذه حقيقى آن است كه هر در ورود آن ديو و طريق اغوا و اضالل او بازشناسى و از هر راه  

  .كه قصد تو كند سر راه در وى دربندى

______________________________  
  .61: ؛ مراحل السالكني87، حديث 35/ 2: عواىل الآلىل -)1(
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  308: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   هاى نفوذ شيطان راه

  .آيد اند كه او از ده باب درمى اند، فرموده ارباب جماهده كه عنان اختيار از دست اين مكار برده

  :ان بست و كرميهتو  از باب حرص و آن را به قناعت مى :اول

  .»1« ]َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقها[

  .كه روزِى او برخداست اى در زمني نيست مگر اين و هيچ جنبده

  .را نصب العني خود ساخت

  :توان مسدود كرد و التجا به كرميه آيد و آن را به خوف از موت مى از باب طول امل درمى :دوم

ا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َو أُْدخِ [ ْنيا ِإالَّ ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت َو ِإمنَّ َل اْجلَنََّة فـََقْد فاَز َو َما اْحلَياُة الدُّ
  .»2« ]َمتاُع اْلُغُرورِ 

پس هر كه را از آتش . شود هايتان به طور كامل به مشا داده مى داشچشد و بدون ترديد روز قيامت پا هر كسى مرگ را مى
شت درآورند مسلماً كامياب شده است و زندگى اين دنيا جز كاالى فريبنده نيست   .دور دارند و به 

توان  آيد و آن را به زوال نعمت و ياد كردن صعوبت و سخىت حساب مقابله مى از ممر طلب راحت و نعمت در مى :سوم
  :كرد و تأديب او به وعيد

  .»3« ] َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يـََتَمتـَُّعوا َو يـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ [

______________________________  
  .6): 11(هود  -)1(

  .185): 3(آل عمران  -)2(

  .3): 15(حجر  -)3(
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  309: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

حّقانّيت اسالم و [كامراىن كنند، و آرزوها، سرگرمشان منايد؛ سپس ] با لذايذ مادى و زودگذر[بگذارشان تا خبورند و 
  .خواهند فهميد] فرجام شوم خود را

 واگذار تا آمال و اوهام دنياىي آنان را غافل كند پس زود است كه نتيجه  اينان را به خورد و خواب طبيعى و لذات حيواىن
  .مثر خويش را بيابند كامراىي بيهوده و ىب

  :آيد و آن راه را به خوف از عاقبت مسدود بايد ساخت و تقويت از آيات از ممر عجب و خودبيىن در مى :چهارم

خاِلِديَن ِفيها ما * َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيها َزِفٌري َو َشِهيقٌ * ِبِإْذِنِه َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َو َسِعيدٌ يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ [
َفِفي اْجلَنَِّة خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت َو َأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا * داَمِت السَّماواُت َو اْألَْرُض ِإالَّ ما شاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ِلما يُرِيدُ 

  .»1« ]السَّماواُت َو اْألَْرُض ِإالَّ ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغيـَْر َجمُْذوذٍ 

خبتان  اما تريه.* اند خبت خبت و برخى نيك گويد؛ پس برخى تريه روزى كه چون فرا رسد، هيچ كس جز به اجازه او سخن منى
در آن .* بار و عربده و فرياد است هاى حسرت اند، براى آنان در آجنا ناله در آتش] اند بوده خبىت خود كه خود سبب تريه[

ترديد پروردگارت هر  اند، مگر آنچه را كه مشّيت پروردگارت اقتضا كرده است؛ ىب ها و زمني پابرجاست جاودانه تا آمسان
ها و زمني  تا آمسان] اند يق و رمحت خدا سعادت يافتهكه به توف[خبتان  اما نيك.* دهد كند، اجنام مى چه را اراده مى

شت جاودانه پايان  عطاىي قطع ناشدىن و ىب]  شت[اند مگر آنچه را مشّيت پروردگارت اقتضا كرده،  پابرجاست، در 
  .است

______________________________  
  .108 -105): 11(هود  -)1(

  310: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .صرف وى از ممر استخفاف برادران مؤمن است، آن را به رعايت حرمت و مبادرت ايشان قلع بايد منوددخل و ت :پنجم

عبور او از راه حسد است، آن را به رضا دادن به قسمت اهلى و عدل در حكم او بايد مقابله منود و استدالل به  :ششم
م سوره مباركه زخرف بايد منود آ   :فرمايد جنا كه مىآيات شريفه سى و دوم تا سى و 
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در صورتى كه ما خود ! آيا آنان كه راضى از اوضاع عادالنه جهان نيستند، بايد رمحت و عنايت خداى را تقسيم كنند
گريى  امي و بعضى را بر بعض ديگر به انواع عنايات برترى داده تا با كمك معاش حيات و روزى آنان را در دنيا تقسيم كرده

رت است گردد و رمحت اهلى از آنچه مجع مىاز يك ديگر چرخ زندگى ب   .كنند 

هاست، اگر نه اين بود   مردم يك نوع و يك رشته و امتند، چند روزى در اين دنيا هستند و به اندازه معيشت در اختيار آن
هايشان را  سقف خانه» قدرى آن به مال فراوان از پسىت دنيا و ىب«شدند،  كه مردم يك امتند، ما آنان كه به حق كافر مى

  .دادمي و چندين طبقه كه با نردبان بر سقف بام روند از نقره خام قرار مى

ها كه بر آن تكيه زنند و عماراتشان را به زر و زيور  و ختت) كنايه از وسعت خانه(و نيز بر منازلشان درهاى بسيار 
  :كردمي كه گفتيم بر آنان آن مىها مهه متاع پست و فاىن دنياست، اگر داراى ارزش بود  آراستيم وىل اين مى

  .هر كس از ياد خدا رخ برتابد شيطان را برانگيزمي كه يار و مهنشني او باشد

كه  ارزش است، اگر مهه آن هم بر فرض نزد يك نفر باشد، ارزش حسد ورزيدن و اين آرى، متام متاع دنيا در نزد خدا ىب
  .شيطان مهنشني دل انسان گردد، ندارد

  .روند را از راه خدا بازدارند و به گمراهى افكنند و آنان پندارند كه به راه درست مىشياطني، مردم 

   اى كاش ميان من: تا زماىن كه از دنيا به سوى ما باز آيند، آن گاه با حسرت گويد

  311: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .سيار بدى بوداى به دورى مشرق و مغرب بود كه او براى من مهنشني و يار ب و آن شيطان فاصله

آن روز حسرت و پشيماىن براى مشا سودى ندارد؛ زيرا در دنيا از حدود اهلى جتاوز كرديد و امروز با شياطني در عذاب 
  .دوزخ شريك هستيد

  :آيد و آن طريق را به اخالص در اعمال بايد گرفت و اعتماد بر كرميه از راه ريا و مسعه و طلب خودمناىي در مى :هفتم

  .»1« ]ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً َو ال [

  .و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند
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  .»2« ما ىف اْيِدى النَّاِس يـَنـَْفدُ : آيد، دل را به فناى از راه خبل در مى :هشتم

  :قرار بايد داد و به بقاى

  .»3« ] ما ِعْنَد اللَِّه باقٍ [

  .ماند قى مىنزد خداست، با]  از پاداش و ثواب[آنچه 

  .اقرار بايد كرد

  :كرب و آن را بقوت بازوى تواضع مسدود بايد ساخت و به حكم  :م

  .»4« ] ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ [

  .يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  .شود آنچه در دست انسان است متام مى -)2(

  .96): 16(حنل  -)3(

  .13): 49(حجرات  -)4(

  312: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .بزرگى و كرامت را در تقوا بايد دانست

آمد و شد او از راه طمع است، پس دست طمع از خلق كوتاه بايد ساخت و روى مهت بر خزانه كرم نامتناهى  :دهم
  اهلى بايد آورد و آيت عاىل رايت،

  .»1« ] َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ * َو َمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً [
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و او را از جاىي كه  .* دهد قرار مى] از مشكالت و تنگناها را[ى او راه بريون شدن و هر كه از خدا پروا كند، خدا برا
  .دهد برد روزى مى گمان منى

  .را بدرقه راه و اعتماد كار خود ساخت

هاى مدخل آن  از براى اهل هوش و بصريت چه در وقت قرائت قرآن و چه در غري وقت قرائت، بسنت راه: كه حاصل آن
  .ار آيات قرآىن و مواعظ سبحاىن با توفيق رباىن سهل استغاوى مغوى به تذك

   فوائد استعاذه

دانيد كه شيطان از ابتداى به وجود آمدن انسان، مهراه با اعوان و انصارش، براى گمراهى و جداىي انسان  اين مسئله را مى
وگذار نكرده و قصد حمبت به انسان و اى فر  از حقايق، بر سر راه انسان نشست و در زمينه دمشىن با انسان از هيچ برنامه

  .آشىت با او را تا روز قيامت ندارد

شر  انسان اگر در متام جوانب حيات، در پناه خدا نباشد و در پناه حضرت او نرود، از خطر مصون منانده و از شّر ذى
  .در امان خنواهد بود

سفارش اكيد دارند كه در متام شؤون حيات، خويش را به مهني خاطر، حضرت حق و متام انبيا و امامان و اوليا، به انسان 
   در پناه حضرت او قرار دهد كه اين دمشن

______________________________  
  .3 -2): 65(طالق  -)1(

  313: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اميان، تقوا،  و اعوان و انصارش را به پناهگاه اهلى راهى نيست و پناهگاه خداوند و قرقگاه حضرت او عبارت است از
  ...حيا، عفت، معرفت، عبادت، رياضت، جماهده و

عمًال هم اين معنا را به ظهور برسان كه بدون شك در پناه او خواهى رفت و از » اعوذ بالّله«: چون با زبان گفىت
  .هاى مهلك شياطني دروىن و بروىن در امان خواهى بود ضربه

  .است» بسم الّله الّرمحن الّرحيم«ومفتاح آن » ه من الشيطان الرجيماعوذ باللّ «از ابن عباس مرويست اجالل قرآن 
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   استعاذه در كالم بزرگان

  :اند عارفان گفته

وسيله مقربان و نزديكان و ملجأ و مالذ هاربان و فرار كنندگان و  -البته حقيقت عملى آن -اين حقيقت يعىن استعاذه
ب العاملني و خداى جهانيان است و اين مهه جز عمًال ميسر نيست و سرور و انبساط حمبان و دوستان و امتثال اوامر ر 

  .نظر بزرگان از فقها و اوليا و عرفا در مسئله استعاذه جز اين نيست

  :فرمايند مى» ترمجة الصالة«و مرحوم مال حمسن فيض كاشاىن در رساله » اسرار الصالة«شهيد ثاىن در كتاب 

  .ن و رفنت خانه دل است از غبار اغيار و صفا دادن آن از براى درآمدن ياراستعاذه ىف احلقيقه پاكيزه كردن زبا

  :به قول عارف نيشابورى

 دىل كز عشق تو جان برفشاند
 

 زكفر زلف اميان برفشاند

  دىل بايد كه گر صد جان دهندش
 

 صد و يك جان به جانان برفشاند

  

  314: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 پيدانيارد كار خود يك ذره 
 

 وىل صد جان پنهان برفشاند

 اگر يك ذره درد عشق يابد
 

 هزاران ساله درمان برفشاند

  

كند، وىل خاطرش متعلق است به غري حق و در دلش فكرهاى نفساىن و وساوس شيطاىن  و مثل كسى كه استعاذه مى
متوجه اوست كه به او محله كند و او به است، مثل كسى است كه بر در قلعه حمكمى ايستاده و حيواىن هيوال و درنده 
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رود تا از شر آن  برم از شر اين حيوان به اين قلعه حمكم اما بر جاى خود ايستاده و به درون قلعه منى زبان گويد پناه مى
  .ردب گونه استعاذه كه لقلقه زبان است، دردى دوا نكرده و از هيچ شرى انسان را در امان منى دمشن در امان مباند، اين

   حقيقت استعاذه

امتثال فرمان حق است، آن مقدار مبالغه كه در مطاوى كلمات نوراىن قرآن به جهت تسبيح واقع شده، در باب  :اول
  :كند استعاذه به مهان ترتيب دستور صادر گشته، مثًال كلمات تسبيح را به چهار نوع ذكر مى

  .»ُسْبحاَن رَبِّكَ «چون : مصدر

  .»ّلهِ َسبََّح لِ «چون : ماضى

  .»ُيَسبُِّح لِّلهِ «چون : مضارع

  .»َسبِِّح اْسَم َربِّكَ «چون : امر

  .هم چنان كلمات منطوى بر استعاذه با وجوه اربعه مذكور است

  .»َمعاَذ الّله«چون : مصدر

  .»ُعْذُت ِبَرىبِّ «چون : ماضى

  .»َأُعوذُ ِبالّله«چون : مضارع

  .»اْسَتِعْذ بِالّله«چون : امر

  315: ، ص5 ج عرفان اسالمى،

  .استعاذه سبب معرفت به دو حقيقت است، پى بردن به عجز نفس و آگاهى به عزت و قدرت كامله رباىن :دوم

كه حمبان حق جل و عال از انبياى عظام چون نوح و يوسف  استعاذه انتساب و تشابه است به دوستان، جهت آن :سوم
و موسى و حضرت مصطفى و هم چنني بندگان مقرب خداوند مانند زن عمران و حضرت مرمي استعاذه منودند و با ظهور 

مان ماندند و در نتيجه حضرت نوح به سالمت و اين حقيقت در متام شؤون زندگى از خطر شياطني انسى و جىن در ا
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حضرت موسى به كرامت و حضرت يوسف به عصمت و زن عمران به اجابت و حضرت مرمي به بشارت و حضرت 
  .ابراهيم به دوسىت و خلت و حضرت مصطفى به شفاعت نايل گرديدند

  :كه مادر مرمي گفت استعاذه دعاىي است به اجابت مقرون چنان :چهارم

  .»1« ] ينِّ أُِعيُذها ِبكَ َو إِ [

  .آورم هاى بنيان برانداز شيطان رانده شده به پناه تو مى و او و فرزندانش را از خطرات مهلك و وسوسه

  .و اين به قبول مقرون افتاد

ا ِبَقُبوٍل َحَسنٍ [   .»2« ] فـَتَـَقبـََّلها َرُّ

  .پس پرودگارش او را به صورت نيكوىي پذيرفت

كه اگر خملوقى، خملوقى را ملجأ و مالذ سازد و اگر كسى به اهل  هاست، چنان استعاذه سبب امين شدن از آفت :پنجم
  اى از روى عجز قدرت و جاه پناه برد، آن كس از روى محّيت او را به محايت گريد، خداوند كرمي به طريق اوىل، اگر بنده

______________________________  
  .36): 3(آل عمران  -)1(

  .37): 3(آل عمران  -)2(

  316: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .فرمايد دهد و از شّر شيطان مصونش مى و اخالص به او پناه برد، پناهش مى

كه، مهان طور كه براى تشرف به حضور بزرگان تشريفات  در اين مسئله بسيار مهم به يك نكته بايد توجه داشت و آن اين
االرباب و  و حتصيل اجازه و تعيني وقت و غريه الزم است، براى حضور در پيشگاه رب خاصى، از قبيل لباس خمصوص

بايد، از اين جهت است كه هنگام قرائت  ملك امللوك نيز عالوه بر طهارت لباس و تن، طهارت روح و نفس و دل مى
  :قرآن، به خصوص خواندن سوره محد در مناز، امر آمده كه

  .»1« ] الشَّْيطاِن الرَِّجيمِ  َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمنَ [
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  .از شيطان رانده شده به خدا پناه برب

يعىن دل و جان و عمل خود، با آراسنت به حقايق اهلى پاك كن كه از گرو شيطان بريون آمده و از قيود او خالص گردى 
هاى اطراف درگاه به تو  كه سگ و به مقام با عظمت آشناىي رسى كه چون آشنا شدى، به دربار او راه ياىب، بدون اين

. هاى اطراف پيشگاه سلطان را با آشنايان كارى نيست و جرأت محله بر دوستان و حمبان را ندارند محله آرند كه سگ
  :اى كه حضرت رب العزه به اين سگ هار رانده شده فرمود مگر در قرآن خنوانده

  .»2« ] اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغاِوينَ  ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن ِإالَّ َمنِ [

  .كنند قطعاً تو را بر بندگامن تسّلطى نيست، مگر بر گمراهاىن كه از تو پريوى مى

اند و با اعمال زشت و صفات ناپسنديده موصوفند، جرأت پيش رفنت به پيشگاه او  اما ديگران را كه به انواع معاصى آلوده
   كه از روى اخالص به نباشد، مگر اين

______________________________  
  .98): 16(حنل  -)1(

  .42): 15(حجر  -)2(

  317: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

نياز، براى خالصى از قيود اخالق رذيله و افعال ذميمه و تسويالت شيطاىن و شهوات نفساىن استعاذه   درگاه خداوند ىب
  .كنند

   شيطان، در كالم صدر املتأهلني

  :گويد فيلسوف گرانقدر، مىصدر املتأهلني، آن 

كه  كه به حمضر حضرت آدم ابوالبشر سوگند ياد كرد كه نسبت به او ناصح و خريانديش است، چنان شيطان با اين
  :كند خداوند عزوجل در قرآن حكايت مى

  .»1« ] َو قاَمسَُهما ِإينِّ َلُكما َلِمَن النَّاِصِحنيَ [
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  .].و قصد فريب مشا را ندارم[كه يقيناً من براى مشا از خري خواهامن و براى هر دو سوگند سخت و استوار ياد كرد  

شت بريون كرد، پس در حق اوالد او كه به عكس قسم خورده كه آن ها را   وىل آنقدر سعى و كوشش كرد تا او را از 
  :فرمايد كه حق از قول او مى گمراه و اغوا خواهد كرد چنان

  .»2« ] َأْمجَِعنيَ َفِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم [

  .كنم به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى: گفت

  چه خواهد كرد؟

   استعاذه، در كالم فخر رازى

  :گويد فخر رازى در تفسري خود مى

______________________________  
  .21): 7(اعراف  -)1(

  .82): 38(ص  -)2(

  318: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

خلق به خالق و از ممكن به واجب است، كلمه اعوذ اشاره به عجز و فقر و احتياج تام است اعوذ بالّله سري و سلوك از 
كه خداوند قادر و توانا است به اعطاى كل خريات و دفع مجيع  و كلمه بالّله اقرار و اعرتاف به دو امر است، يكى اين

حاجات و معطى خريات نيست كه جز خداى متعال احدى به اين صفت متصف نيست، پس قاضى  آفات و ديگر آن
  :كند و در اين سرّ  مگر خداوند و مناز خوان هنگام مشاهده اين حال، از خود و متام ما سوى الّله فرار مى

  .»1« ] َفِفرُّوا ِإَىل اللَّهِ [

  .پس به سوى خدا بگريزيد

  :شته رمزشود، غرق در نور جالل حق گ منايد و اين حالت كه با گفنت اعوذ حاصل مى را مشاهده مى
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  .»2« ] ُقِل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهمْ [

  .خدا، سپس آنان را رها كن: بگو

كه منازگزار با گفنت اعوذ بالّله،  برايش مكشوف گردد و در اين موقع گويد بالّله و نيز گويد، يكى از نكات استعاذه اين
كه براى تقرب به  امر، داللت دارد بر اينكند و مهني  اذعان به عجز و ناتواىن خود و اعرتاف به قدرت كامله خالق مى

  .خودبني خدابني نشود: اند خدا راهى جز اظهار عجز و انكسار نيست كه گفته

شود و به  كه چون قلب انسان به واسطه تعلق به غري خدا و هم چنني زبان او با ذكر غري خدا آلوده مى و نكته ديگر اين
  :موجب

______________________________  
  .50): 51(ذاريات  -)1(

  .91): 6(انعام  -)2(

  319: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ [

  .آن دسرتسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

به حقيقت آن قلب و زبان پاك كند تا خود را براى بايد قبل از شروع مناز و قرائت محد با گفنت اعوذ بالّله و متحقق شدن 
  -جتلى حقيقى كه عبارت از ذكر خداست

  .»2« ]َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـرُ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى[

  .تر است دارد و مهانا ذكر خدا بزرگ يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى

  .آماده كند -

  :از امام صادق عليه السالم آمده
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  .»3« أْغِلُقوا أْبواَب اْلَمعِصَيِة ِباْإلْسِتعاَذِة َوافْـَتُحوا أْبواَب الطَّاَعِة بِالتَّْسِمَيةِ 

  .درهاى گناه و معصيت را با استعاذه ببنديد و ابواب ثواب و طاعت را با كليد بسم الّله باز كنيد

   ىاستعاذه، در كالم كاشف

  :كاشفى در تفسريش گويد

   مستعيذ يا عامى است و يا عارف، استعاذه عوام آن است كه از وسوسه شيطان

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  .45): 29(عنكبوت  -)2(

  .24، حديث 26، باب 216/ 89: ؛ حبار األنوار130، حديث 52: الدعوات، راوندى -)3(

  320: ، ص5 ، جعرفان اسالمى

كه از حال شيطان به حق پناه جويند، يعىن صفت عجب كه موجب طعن  پناه به حضرت بارى برند و استعاذه عارفان آن
و لعن ابليس شده و او را از اوج قرب و عزت به حضيض بعد و ذلت افكند اعاذه منايند و التجا كنند به حضرت 

  .نتيجه انانيت است و انانيت سبب اتصاف به صفات شيطانذواجلالل از پندار كمال و تصور حسن حال كه 

 تعاىل گفت با موسى به راز حق
 

 كآخر از ابليس رمزى جوى باز

  چون بديد ابليس را موسى به راه
 

  گشت از ابليس موسى رمز خواه

  گفت دامي ياد دار اين يك سخن
 

 «1»  من نگو تا تو نگردى مهچو من

  

  .احرتاز است از مشاهده خلق و تطهري دل از هر چه مانع باشد از استغراق در شهود حقاستعاذه صادقان، 
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اند، به نقوش و  بصريت را كه از مضيق صورت، قدمى به فضاى صحراى معىن ننهاده و شيطان و هم ديده حمجوبان ىب
گرند، مشغول ساخته تا از مالحظه  وهالوان ظهورات خمتلفه و تعينات متنوعه كه به واسطه جتليات متكثره بر لوح منايش جل

اند و تا چشم اين ديوان به تري  نور وحدت كه در نظر روشندالن ماحى نقش و لون و كثرت موهوم است، غافل مانده
  .استعاذه حقيقت كه قطع نظر از شهود ماسواست دوخته نگردد، مجال وحدت صرف روى خنواهد منود

و اين نكته مشهود وى گردد كه هيچ فعل در صور مظاهر ظاهر نشود مگر از فاعل سالك هرگاه به مقام جتلى افعال برسد 
  :حقيقى

  .»2« ] َو اللَُّه َخَلَقُكْم َو ما تـَْعَمُلونَ [

  .سازيد، آفريده است در حاىل كه خدا مشا را و آنچه را مى

______________________________  
  .منطق الطري، عطار نيشابورى -)1(

  .96): 37(صافات  -)2(

  321: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

استعاذه او در اين مرتبه از افعاىل باشد، كه آثار جتليات جالىل است چون عقاب و انتقام به افعاىل كه نتايج جتليات 
  .اند چون عفو و اكرام مجاىل

ها به  ا و نسبت آنو هرگاه به رتبه جتليات صفاتى رسد، بر او روشن گردد كه هيچ صفت كمال ثابت نيست مگر حق ر 
اهل عامل عاريىت است، استعاذه وى از صفات قهريه باشد چون سخط و غضب به صفات لطيفه چون رضا و رمحت و از 

مقتضيات اسم املضل كه ابليس و اشياع او مظاهر آثار آنند، پناه برد به اسم اهلادى كه انبيا و اتباع ايشان مطارح انوار 
  .آنند

  :اى ترقى كند كه ملعات جتليات ذات پرتوى افكنده نشانه و باز هر وقت به درجه

  .»1« ] ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشيْ [

  .هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است
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  :حق اليقني وى شود، استعاذه هم از ذات به ذات خواهد بود

  .»هم خود الست گويد و هم خود بلى كند«

وسالمه عليه در استعاذه به اين هر سه مرتبت اشاره فرمودند، در وقت جتلى انوار توحيد و حضرت خامت انبيا صلوات الّله 
  :افعال

  .»2«  أُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ِعقاِبكَ 

  :و در زمان طلوع اشعه توحيد صفات

______________________________  
  .88): 28(قصص  -)1(

  .برم به خبشش تو از عقاب تو پناه مى -)2(

  322: ، ص5 المى، جعرفان اس

  .»1«  أُعوُذ ِبِرضاَك ِمْن َسَخِطكَ 

  :و به هنگام ظهور عظمت ذات

  .»3» «2«  أُعوُذ ِبَك ِمْنكَ 

و ملعه اين نكته سوم جز در زمان سعادت، نشان آن حضرت درخشان نشد چه هر مستعيذى از اعاظم انبيا عليهم 
: گفتند ختمى منقبت اعوذ از آجنا گفت كه نه او بود، مهه مى السالم استعاذه از آجنا كردند كه ايشان بودند و حضرت

  .پناه به تو از تو: گفت پناه به تو از غري تو و آن صاحب مهت ديده غريت از غري فرو بسته مى

پايان عطا  كران و خصايص ىب اين بود كه خداوند تبارك و تعاىل حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را فضايل ىب
  .از آن مجله حضرتش را رمحت عامليان ساختفرمود، 

  .»4« ] َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ [
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  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

  :و طاعتش را به اطاعت خود قرين گردانيد

  .»5« ] َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ [

  .ر حقيقت از خدا اطاعت كردههر كه از پيامرب اطاعت كند، د

  :و بيعت او را به بيعت خود

______________________________  
  .برم به خشنودى تو از غضب تو پناه مى -)1(

  .برم به تو، از خودت پناه مى -)2(

  .30، باب 417/ 95: ؛ حبار األنوار7، باب صالة فاطمة عليها السالم، حديث 469/ 3: الكاىف -)3(

  .107): 21(اء انبي -)4(

  .80): 4(نساء  -)5(

  323: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ [   .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  .كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى به يقني كساىن كه با تو بيعت مى

  :و عزت او را به عزت خود

  .»2« ] ِلَرُسوِلهِ َو ِللَِّه اْلِعزَُّة َو [

  .در حاىل كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او

  :و رضا و خشنودى او را به رضاى خود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»3« ] َو اللَُّه َو َرُسوُلهُ َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوهُ [

  .تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند شايسته

  :و اجابت او را به اجابت خود

  .»4« ] آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َو ِللرَُّسولِ يا أَيـَُّها الَِّذيَن [

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان
  .كنند اجابت كنيد مى

  :و حمبت او را به حمبت خود

  .»5« ] ِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعو [

  .اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  .8): 63(منافقون  -)2(

  .62): 9(توبه  -)3(

  .24): 8(انفال  -)4(

  .31): 3(آل عمران  -)5(

  324: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« و نيز آن حضرت را با خلق عظيم تعريف فرمود
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و اين مهه نتيجه استعاذه حقيقى عبد است و حتقق او به حقايق ملكوتى و آمساىن، پس با زبان تنها استعاذه كفايت 
برسانيد و از كند كه عمًال به حضرت دوست پناه برده و خود را از حول و قوه غري به فضاى عنايت و حول و قوه او  منى

  .حضرتش با عجز و انكسار اين معىن را خبواهيد

  :به قول اهلى آن شوريده مست و بلبل گلزار الست

 يا رب از لوح دمل غري غم خويش برب
 

 به جز انديشه عشق از من دلريش برب

  هر خيال از دل و هر فكرمت از صفحه ذهن
 

 جز خيال رخت اى يار وفاكيش برب

 قلب حمبان تا حشريك جتلى كن و از 
 

 به متاشاى رخت هر غم و تشويش برب

 پرستان خوش باد با كم و بيش دل خاك
 

 يا رب از خاطر ما فكر كم و بيش برب

  

   ترين مانع راه كمال شيطان، خطرناك

و انبياى اهلى  مسئله خطر شيطان و اعوان و انصار جىن و انسى و دروىن و بروىن او را قرآن جميد به طور مكرر تذكر داده
  !اند ها، انسان را از شرور او و يارانش برحذر داشته و امامان معصوم عليهم السالم و اولياى خدا، در متام فرصت

______________________________  
  .4): 68(القلم  -)1(

  325: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  )دليل دمشىن با شيطان(

  :گويد غزاىل مى

  :به حماربت شيطان كىن و در قهر كردن او باشى از براى دو خصلت كه! بر تو باد اى برادر
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او دمشىن است كه هيچ طمع مصاحلت با او نتوان داشت، پس بايد كه بر او ابقا نكىن كه او به غري از هالك   يكى آن كه
ين دو آيت تأمل كن كه تو قانع نشود، پس از مثل چنني دمشىن امين نشايد بود و از تدبري دفع او غافل نتوان بود، در ا

  :فرمايد حق جل جالله مى

  .»1« ] أَ َملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ [

  ترديد دمشن آشكارى براى مشاست؟ آيا به مشا سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او ىب! اى فرزندان آدم

  :آيت دوم و

ا َيْدُعوا ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحاِب السَِّعريِ [ ُذوُه َعُدوا ِإمنَّ   .»2« ]ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ

] به اين سبب به فسق و فجور[گروهش را فقط ] او. [ترديد شيطان، دمشن مشاست، پس او را دمشن خود بگرييد ىب
  .ش سوزان گردندكند كه اهل آت دعوت مى

  .و اين غايت پرهيز فرمودن است از شيطان

______________________________  
  .60): 36(يس  -)1(

  .6): 35(فاطر  -)2(

  326: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

، پيوسته به حماربت تو ميان در بسته است و او تري در تو »1« اند چون او را بر دمشىن تو آفريده  كه خصلت دوم آن
  .اندازد و تو غافل، پس بنگر كه حال چگونه باشد مى

خواىن به  گذراىن و خلق را با در خداى مى اى ديگر هست و آن آنست كه تو روز در عبادت مى پس اين جايگه نكته
  .فعل و به قول و اين معىن ضد پيشه و خالف كار شيطان است
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هم چنني به قصد هالك تو ميان بسته است و او خود با  آرى و او نيز اى و پيوسته او را به خشم مى پس تو ميان بسته
كند فكيف با تو كه خمالفت او را  دوستان خويش از كافران و اهل ضالل و راغبان دنيا قصد هالك دارد و دمشىن مى

  آرى چگونه دمشىن نكند؟ كىن و او را به خشم مى منى

  .جمتهدى در عبادت عداوت خاصپس او را با مردم دمشىن و عداوت عام هست و با تو كه 

تر از مهه، نفس تو و هوا؛ او اسباب و مداخل  و او عظيم كار تو را مهم گرفته است و او را ياران هستند بر قصد تو قوى
  .بسيار دارد و تو از آن غافل

  :راست گفت حيىي بن معاذ

كند  كىن و او تو را فراموش منى يطان را فراموش مىبيىن و تو ش بيند و تو او را منى تو مشغوىل و شيطان فارغ و او تو را مى
  .و از نفس تو شيطان را به تو يار و ياور

   به چه چيز حماربت شيطان كنيم و دفع و قهر او به چه كنيم؟ بدان كه: اگر گويند

______________________________  
موجودات در ريشه وجودشان جهىت جز جهت البته هيچ موجودى در اصل خلقت دمشن انسان آفريده نشده، متام  -)1(

گريند و شيطان كه  منفعت ندارند، اين موجودات با اختيار و اراده هستند كه بر اثر سوء اختيار براى انسان قيافه دمشىن مى
  .هر موجود با اراده ضد خداىي است از اين قبيل است، مجله باال را روى اين حساب بايد محل بر جماز كرد

  327: ، ص5 مى، جعرفان اسال

  :اهل اين صناعت را در اين صدرت دو طريق است

  :اند بعضى گفته

كه شيطان سگى است كه خداى تعاىل او را سگ  تدبري دفع شيطان استعانت است از خدا و هيچ ديگر نه، براى آن
و خود را به رنج آورده داند، اگر تو به حماربت او مشغول شوى و به معاجلت او متوجه گردى، وقت بر تو ضايع شود  مى

  .باشى و وقت باشد كه او بر تو ظفر يابد و تو را جمروح كند، پس رجوع با خدا كردن تا او را از تو دفع كند اوىل بود

  :اند و بعضى ديگر گفته
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  .تدبري او طريق جماهدت است و به رد و دفع او برخاسنت

يق مجع كند پناه گريد به خدا از شر او چنانكه فرموده آيد آن است كه ميان هر دو طر  آنچه در خاطر من مى: گفتم
است، تا اگر بر ما غلبه كند بدانيم كه ابتال است از خداى تعاىل، تا صدق ما در جماهدت معلوم فرمايد و قوت ما در 

كه شّر ايشان كه خداوند قدرت دارد   دفع او و صرب ما در حماربه با او ببيند، هم چنان كه كفار بر ما مسلط شوند، با آن
ره حاصل شود چنانكه فرمود را از ما كفايت كند، مى   :خواهد تا ما را از جهاد و صرب و متحيص و شهادت 

  .»1« ]َو ِليَـْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َو يـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداءَ [

ها   نسبت به پريوزى[از ميان مشا گواهاىن اند، مشخص كند و  اميان آورده]  از روى حقيقت و خلوص[و خدا كساىن را كه 
  .بگريد]  تقواىي است ها كه حمصول نافرماىن و ىب كه نتيجه طاعت و تقواست، و شكست

  :و هم چنني فرمود

______________________________  
  .140): 3(آل عمران  -)1(

  328: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] اْجلَنََّة َو َلمَّا يـَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن جاَهُدوا ِمْنُكْم َو يـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا [

شت مى]  با امياِن بدون عمل[ايد  آيا پنداشته شويد، در حاىل كه هنوز خدا كساىن از مشا را كه در راه خدا جهاد   وارد 
  !وم نكرده است؟مشخص و معل]  از ديگران[اند وشكيبايان را  كرده

  )طريقه دمشىن با شيطان(

  :اينجا نيز هم چنني باشد و حماربت و قهر او به قول علما در سه چيز است

چون دزد كه چون بدانست كه  هاى او بداىن و تعرف كىن، تا بر تو دلريى نتواند كرد، هم آن مكايد و حيلت :يكى
  .خداوند سراى آگاه شد بگريزد
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به دعوت او استخفاف كىن و دل بدان متعلق نكىن كه او چون سگ است بانگ بر تو دارد و سخت باشد و   كه دوم آن
  .چون از او اعراض كىن خاموش شود

  :الّله صلى اهللا عليه و آله فرموده است دارى كه رسول ذكر خدا پيوسته به دل و زبان مى  كه سيم آن

  .»2«  ْيطاِن َكاْآلِكَلِة ىف َجْنِب إْبِن آَدمَ ىف َجْنِب الشَّ   إنَّ ِذْكرَالّلِه َتعاىل

و اگر گوىي مكايد و حيل او چون بدانيم و طريق معرفت آن چيست؟ بدان كه او را وساوس بسيار است كه به منزلت تري 
  ...اندازد و آن را به معرفت خاطرها بتواىن دانست كه درآيد است كه مى

______________________________  
  .142): 3(ل عمران آ -)1(

  .در كنار فرزند آدم است) مرض خوره(مسلماً ياد خدا در كنار شيطان مثل جذام « -)2(

» دارد برد، ياد خدا نيز شيطان را از ميان برمى و اين كنايه از آن است كه مهان طور كه جذام بدن انسان را از بني مى
  .45: منهاج العابدين
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  )طر انسانخوا(

اى بر دل آدمى موكل كرده است كه پيوسته او را به خري دعوت  تعاىل و تقدس، فرشته بدان كه حق: اما اصل خواطر
كند و او را  گويند و دعوت او را اهلام و در مقابل آن شيطاىن است كه او را به شر دعوت مى كند او را ملهم مى مى

  .ال به خري خنواند و وسواس اال به شر خنواندوسواس گويند و دعوت او را وسوسه، ملهم ا

اند بر دل بنده ايستاده و پيوسته به دعوت مشغول و دل از آن آگاه و با خرب كه در اخبار آمده است كه  اين دو داعى
  :رسول صلوات الّله عليه فرمود

، شيطان كنار گوش چپ قلب آيد، خداوند ملكى بر او قرين منايد و شيطان شيطاىن زماىن كه فرزند آدم به دنيا مى
  .خوابد و ملك كنار گوش راست دل و اين دو به طور مرتب مشغول دعوت كردن انسان به خري و شرند مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

تعاىل در بنيت آدمى تركيب كرده است طبيعىت كه ميل به شهوات دارد و لذات به هر كيفيت كه باشد از نيكو  پس خداى
پس بدان كه اين خاطرها اثرهاست كه در . ت دارد، اين سه دعوت استو زشت و آن هواى نفس است كه روى به آف

شود و او را بدان دارد كه كارى بكند، يا ترك كارى بكند و پديد آمدن به حقيقت از خداى تعاىل  دل بنده حادث مى
  .است در دل بنده، لكن آن بر چهار قسم است

كه در دل پديد آورد و موافق  را خاطر گويند و بس، قسم دوم آنتعاىل در دل بنده افكند به ابتدا، آن  كه خداى يكى آن
طبع آدمى باشد، آن را هواى نفس گويند و به دو نسبت كنند و قسمى ديگر در پى دعوت ملهم پديد آرد و به دو 
 نسبت كنند و آن را اهلام گويند و قسمى ديگر در پى دعوت شيطان پديد آرد و آن را به دو نسبت كنند و وسوسه

  .خوانند و خاطر شيطان گويند

  پس بدان كه خاطرى كه از قبل خداى تعاىل ابتدا باشد، شايد كه به خري باشد،
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  .اكرام را و الزام حجت را و باشد كه به صدمه و رنج باشد امتحان را و تغليظ حمنت و آزمايش را

خري كه او ناصح و مرشد است و نيست اال براى اين كار و خاطرى كه از و خاطرى كه از قبل ملهم باشد نباشد اال به 
  .قبل شيطان باشد اال به شر نباشد تا اغوا و استزالل كند

و وقت باشد كه به خري خواند، مكر و استدراج را و خاطرى كه از قبل هواى نفس باشد شر را باشد و متتع را و بعض 
به خري خواند و مقصود از آن شر باشد، چنانكه شيطان، اين است انواع كه هواى نفس هم چنني : اند سلف گفته

  .خاطرها

  .پس تو حمتاجى كه بعد از اين معرفت سه فصل حاصل كىن كه البد است از آن و مقصود در ضمن آن است

كى را دفعى يكى فرق ميان خاطر خري و شر على اجلمله، دوم فرق ميان خاطر شر ابتداىي يا شيطاىن يا هواىي كه هر ي
است از نوعى ديگر، سوم فرق ميان خاطر خري ابتداىي يا اهلامى يا شيطاىن يا هواىي تا پريوى آن كىن كه از خداى است يا 

  .از ملهم و حذر كىن از آنچه از شيطان است

آن را، به چهار  اند كه چون خواهى كه خاطر خري از خاطر شر بداىن و فرق كىن  علماى ما رمحهم اهللا گفته :اما فصل اول
  :گونه ميزان بركش
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اول آن كار را بر ميزان شرع عرض كن، اگر موافق جنس آن باشد خري باشد و اگر بر ضد آن باشد يا رخصه باشد يا 
  .شبهه شر باشد

پس . و اگر بدين ميزان معلوم نشود عرض كن بر اقتدا، اگر موافق اعمال سلف باشد، در كردن آن اقتدا به صاحلان بود
 باشد و اگر به ضد آن باشد، شر باشد و اگر بدين ميزان نيز معلوم نشود بر نفس و هوا عرض كن، اگر نفس از آن خري

   نفرت گريد، نفرت طبع نه نفرت خوف بدان كه خاطر خري است و اگر نفس بدان مايل
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يب به ثواب باشد؛ بدان كه خاطر شر است كه نفس اماره به باشد ميل طبيعى و جبلى نه ميلى كه از تقرب به خدا و ترغ
سوء است، به اصل طبع خود به خري ميل نكند، چون به يكى از اين موازين بركشيدى، خاطر خري از خاطر شر بدانسىت 

  .والّله وىل اهلداية

كه از هواى نفس باشد، چون خواهى كه فرق كىن ميان خاطر شرى كه از قبل شيطان باشد و خاطر شرى   :اما فصل دوم
  :يا از خدا باشد ابتدا از سه وجه در او نظر كن

تعاىل است، يا از هواى نفس و اگر مرتدد ياىب و مضطرب بدان   اگر مصمم ياىب بر يك حال ايستاده، بدان كه از خداى
  :اند كه از شيطان است و بعضى از عارفان گفته

هر بالغ باز نگردد، يا مثل خارجى كه جنگ براى تدين كند، هرگز باز َمَثل هواى نفس مثل پلنگ است اال به قمع و ق
  .نگردد تا كشته شود و مثل شيطان مثل گرگ است، اگر از يك جانب براىن از ديگر جانب درآيد

تعاىل عقوبىت است و اهانىت و خوارىي كه  كه اين خاطر اگر در عقب گناهى باشد كه كرده باشى، بدان كه از حق دوم آن
  :فرمايد كه شومى آن گناه بوده باشد، در قرآن جميد چنني مى از

ِْم ما كانُوا َيْكِسُبونَ   َكالَّ َبْل راَن َعلى[   .»1« ] قـُُلِو

كه [هايشان چرك و زنگار بسته است  اند بر دل گويند، بلكه گناهاىن كه مهواره مرتكب شده اين چنني نيست كه مى
  .]پندارند حقايق را افسانه مى
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گر نه در عقب گناهى باشد كه واقع شده باشد، بلكه به ابتدا باشد، بدان كه از شيطان است، اين حكم اكثرى است  و ا 
   كه در بيشرت احوال چنني باشد؛ زيرا كه شيطان

______________________________  
  .14): 83(مطففني  -)1(
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  .هر حال اغوا و اضالل طلبداال به د عوت شر ابتدا نكند، به 

كه اگر اين خاطر به ذكر خدا جل جالله ضعيف نشود و يا كم نيايد و زايل نگردد، بدان كه از هواى نفس است  سوم آن
  :تعاىل ضعيف شود، بدان كه از شيطان است، چنانكه در تفسري و اگر به ذكر خداى

  .»1« ] ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْخلَنَّاسِ [

  .گر كمني گرفته و پنهان سوسهاز زيان و 

  .ياد كرده آمده است، شيطان در قلب خوابيده چون ذكر خدا كىن خناسى كند و اگر غافل شوى وسوسه منايد

كه از ملك باشد مهچنني از سه وجه  چون خواهى كه فرق كىن ميان خاطر چيزى كه از خدا باشد و آن :اما فصل سوم
  :نظر كن

تعاىل است و اگر مرتدد از ملك كه او به منزلت ناصحى است، از هر جانب درآيد و  اىاگر قوى و مصمم باشد از خد
  .كه تو اجابت كىن و رغبت خري كىن روى به تو آرد و هر نصيحت كه بر تو عرضه كند به اميد آن

  :كه اگر در عقب طاعىت و اجتهادى پديد آيد، از خداى تعاىل باشد چنانكه فرمود دوم آن

  .»2« ]جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو الَِّذينَ [

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 
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______________________________  
  .4): 114(ناس  -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(
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  .و اگر اين خاطر به ابتدا باشد از ملك باشد در اغلب احوال

تعاىل است و اگر در فروع و اعمال ظاهر است از  كه اين خاطر اگر در اصول و اعمال باطن باشد از خداى سوم اين
نيست به معرفت باطن بنده به قول بيشرت علما، اما خريى كه از شيطان ملك است، در بيشرت احوال چه فرشته را، راه 

باشد كه آن استدراج باشد، شيخ ما گفىت رمحة الّله عليه نظر كىن اگر نفس خود را در فعلى كه به خاطرت آمد به نشاط 
قبت ناانديشيدن بيىن نه با بيىن نه با ترس و خشيت و با تعجيل بيىن نه به آهستگى و با اميىن بيىن نه با خوف و به عا

بصريت و تفكر، بدان كه آن خاطر از شيطان است و اگر نفس را به ضد اين بيىن با خشيت و ترس نه با نشاط و به 
  .عاقبىت بدان كه از خداى تعاىل است يا از ملك تأىن، نه با شتاب و با خوف، نه با امن و عاقبت انديشى نه با ىب

بصريت باشد، يا نه در ذكر ثواب آن  اط سبكى است كه در آدمى پديد آيد در كارى كه ىبپندارى كه نش: پس من گفتم
  .مذموم باشد

اما تأىن نيك است و پسنديده اال در چند جاى معدود كه در حديث نبوى است عليه الصالة والسالم، تزويج بكر چون 
و مهماىن كردن در وقت نزول و توبه از گناه رسيده شد و گزاردن وام چون قدرت باشد و جتهيز ميت چون شكى نباشد 

  ).كه اين امور را تأىن جايز نيست(چون گناه كرده شد، 

  .اما خوف واجب است از براى متامى عمل باشد، تا براى اداى آن به وجه خويش و حق خويش يا خوف قبول حق

ثواب عاقبت هم، اين است مجله فصول  كه ببيند تا يقني شود كه آن خري و رشد است و اميد اما بصارت عاقبت به آن
  .گانه كه الزم است تو را معرفت آن در باب خاطرها، نيك بدان و نيك ببني كه از اسرار لطيف شريف است سه
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  )ها و مكرهاى شيطان حيلت(
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  :بدان كه كيدهاى شيطان با آدمى در باب طاعت از هفت وجه است

ى كند به هر طريق كه تواند كرد، اگر خداى نگاه دارد و اهلام دهد و شيطان را رد كند، بدان كه   اول او را از طاعت
  بايد داشت، چون بدانست ديگر باره به تسويف گويد من حمتاجم به طاعت كه البد زاد آخرت از اين دنياى فاىن برمى

  . ديگربفريبد گويد، حلظه ديگر بكن اين طاعت، يا فردا بكن يا وقىت »1«

اگر عمل امروز به فردا اندازم از آن فردا كى كنم؟ چون هر روزى را طاعىت و : اگر عصمت خداى تعاىل در رسد و گويد
  .عملى جداگانه هست چون از اين كيد نااميد شود گويد اكنون تعجيل كن زود زود تا فارغ شوى

سيار نامتام پس ديگر بار بر آن دارد كه عمل متام كند براى عمل اندك متام به از عمل ب: تعاىل اهلام دهد و گويد اگر خداى
ريا مردمان را و مرايات ايشان را، پس خداى تعاىل اهلام دهد، ديدن خلق چه فايده دارد، ديدن خدا مرا كفايت است، 

عصمت و تعاىل  اى، پس اگر خداى تو عظيم بزرگ كسى و بيدار بنده: پس ديگر باره در عجب اندازد بنده را، گويد
اگر چنني است املنة لّله واحلمدلّله و اين توفيقى است كه خداى تعاىل مرا بدان خمصوص كرده عمل مرا : توفيق دهد گويد

اده است و اگر نه فضل او بودى قيمت عمل من در جنب نعمت او كه بر من است و در جنب  به فضل خود قيمىت 
د و اين در ششم است و حيلت عظيم كه اال مرد سخت بيدار كه معصيت من او را هيچ نبودى، پس از ديگر در آي

   بدان مطلع گردد و آن، آن است كه بنده را گويد تو در سر جهد ميكن و جماهده فرو مگذار كه خداى بر خلق

______________________________  
  .امروز و فردا كردن، سر دوانيدن: تسويف -)1(
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كند و عمل هر كسى چنانچه باشد پيدا كند و شيطان بدين طريق نوعى از ريا در عمل بنده بازديد كند، اگر   ظاهر
اين ساعت از وجه اخالص عمل به من ! اى ملعون: خداى تعاىل معصوم دارد اين بنده را و شيطان را رد كند و گويد

ت، اگر خواهد عمل مرا ظاهر كند و اگر خواهد پوشيده ام و او خداوند اس آىي تا عمل مرا به فساد آرى و من بنده مى
دارد، اگر خواهد مرا بزرگ كند و اگر خواهد حقري دارد و من از مردم چه باك دارم چون به دست ايشان كارى نيست 

  :پس ديگر باره از در هفتم درآيد گويد
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عمل تو را زياىن ندارد و اگر شقى آفريده  كه اگر تو را سعيد آفريده است ترك تورا بدين عمل هيچ حاجت نيست براى آن
ام و بر بنده آن است كه فرمان  تعاىل بنده را نگهدارد، شيطان را گويد من بنده اى ندهد، اگر خداى است كردن عمل فائده

  .تعاىل خداوندى بداند جباى آورد و خداى

  .»1« يـَْفَعُل الّلهُ ما َيشاءُ َوَحيُْكُم ما يُريدُ 

ه مهه حال مرا عمل، سود دارد كه اگر سعيد باشم حمتاج زيادتى ثواب باشم و اگر شقى باشم نعوذ بالّله، اال آن است كه ب
كه خداى تعاىل هرگز به اطاعت عقوبت نكند و طاعت، مرا به هيچ حال زيان ندارد كه  هم تا خود را مالمت نكنم، با آن

شت روم و عاصى باشم فكيف كه وعده او صدق است تر از آن دارم كه د اگر من در آتش روم و مطيع باشم دوست ر 
شت  و قول او حق است و طاعت را به ثواب وعده است، هر كه خداى را به اميان و طاعت ببيند در آتش نرود و در 

شت گرفت بلكه به وعده صدق حق و طاعت خود عالمات و امارات  رود نه بدان سبب كه او به عمل استحقاق 
  .سعادات است

______________________________  
، باب 106/ 64: حبار األنوار» كند كند حكم مى دهد و آنچه را اراده مى خواهد اجنام مى خداوند آنچه را مى« -)1(
  .21، حديث 3

  336: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

خويش از زبان سعدا چنني خرب و بيدار شو وفقك الّله تعاىل بفضله و منه وحق تعاىل از وعده صدق ! نيك بدان اى برادر
  :دهد كه مى

كه كار چنني است كه ديدى و شنيدى و ديگر كارها بدين ! ، پس بيدار شو اى برادر»احلمد الّله الذى صدقنا وعده«
  .»1«  تعاىل كن و استعاذت هم كه كار بدست اوست قياس كن و استعانت به خداى

   اى ديگر در استعاذه نكته

  :كند كه نقل مى» جواهر التفسري«كه از بزرگان زمان فيض بوده از تفسري » الكتابفاحتة «صاحب تفسري 

استعاذه، مصباح ظهور مرادات است و مفتاح حصول بركات و سعادات است، زاد روندگان راه است، بدرقه قافله يقظه و 
ا را كه كارگران شيطانند منتفى  انتباه است، تباشري صبح هدايت از افق تلقني اهلى ظاهر شده تا ظلمت فريب نفس و هو 
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گردانند، ملعه شهاب ثاقب حمبت است كه از آمسان اميان درخشان گشته تا ديو دىن را به شعله افرتاق در كوره احرتاق 
  ...بسوزاند

نقاب اسرار غريت است تا مجال حال قارى قرآن بدان حمتجب شده از چشم زخم وسوسه شيطان حمفوظ ماند و صيقل 
فت است تا آينه سينه را از زنگ غفلت مصفى ساخته قابل انعكاس انوار كالم گرداند، بدرقه راه سالمت انوار مكاش

گاه نزعات نفساىن و مهزات شيطاىن بدار االمان فوز و فالح رساند، صداى  است تا سالك منهاج قرائت را از كمني
  .بارت از دل است به واسطه آن رميده شودپاسبان مراقبت است تا دزد وساوس از حواىل خزانه جوهر معرفت كه ع

______________________________  
  .43: منهاج العابدين» هايش را براى ما عملى كرد محد و ستايش خداىي را كه وعده« -)1(

  337: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ايشان پريامون حرمي دل به سبب صولت محله  »1« ]اىب واستكرب[و دور باش چاوشان ايوان عظمت است تا آن بيگانه 
  .آشنايان طوف ننمايد، لشگر هوا و هوس كه حزب شيطانند، جز به خدمت فارسان ميدان استعاذه منهزم نشوند

  :اند دقت كنيد يك بار ديگر آن مجله نوراىن را كه حضرت صادق عليه السالم فرموده

  :قارى قرآن حمتاج به سه واقعيت است

   قلب خاشع - 1

   بدن فارغ - 2

   ها جز جذبه حق موضعى دور از متام جذبه - 3

  .كند و چون قلب خاشع شود، شيطان با متام قدرت از انسان فرار مى

ها و حال اهلى قرار داديد و در حصن  آرى، وقىت دل و جان و نفس و روان و مغز و قلب، را در پناه حقايق و واقعيت
فته و در نور لطف غرق گشته و از دام هوا و هوس رهاىي يافته حصني حمبوب عامل قرار گرفتيد، از دسرتس شيطان بريون ر 

  .و جز معشوق نبينيد و جز معشوق خنواهيد و جز معشوق نگوييد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :به قول عطار

  اى روى تو مشع پاكبازان
 

  زلف تو كمند سرفرازان

  عشاق به روى هم چو ماهت
 

  چون صبح بر آفتاب نازان

  

  از مهر رخت چراغ گردون
 

  مشع مهى رود گدازان چون

  تسبيح رخت كنند دامي
 

  نوازان در پرده حسن دل

 وصل تو درون پاك خواهد
 

  پاكى سوى توست دست يازان

 وصلت كه زكات اوست خورشيد
 

  منازان هرگز نرسد به ىب

  

  ] القرآن و فوائدهو إذا تفرغ نفسه من األسباب جترد قلبه للقراءة فال يعرتضاه عارض فيحرمه بركة نور [

   فراغ خاطر در قرائت قرآن

  :فرمايند فائده فراغ خاطر را در وقت قرائت قرآن حضرت صادق عليه السالم چنني بيان مى

هرگاه دل قارى از اسباب تشويش خاطر فارغ باشد و نفس از ما سوى الّله حالت آسودگى مهراهش باشد، خاطر او با 
اهلى گشته و از عروض آنچه مانع ادراك بركت نور قرآن و حمرومى از آن است امين متام وجود متوجه تالوت و حقايق 

  شود،

گويد و با كه سخن دارد و اگر تالوتش حمض حركت زبان باشد و با ياد  خواند و چه مى داند كه چه مى در آن حال مى
  .قرآن حمروم خواهد بود دنيا و شغل به دنيا قرآن خواند هر آينه از منافع تالوت ممنوع و از ادراك نور
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______________________________  
  .34): 2(بقره » سر پيچيد و تكّرب ورزيد« -)1(

  339: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

إستأنس روحه و  »1« )خضوع القلب و فراغ البدن(و إذا اختذ جملسا خاليا و اعتزل اخللق بعد أن أتى باخلصلتني األولتني [
م و مقام اختصاصه هلم بفنون كراماته و  سره باهللا عزوجل و وجد حالوة خماطبات اهللا عزوجل عباده الصاحلني و علم لطفه 

  ] بدائع إشاراته

هاى غري و ما سوى الّله خاىل كرد و قلب و دل از خلق  ها و جاذبه قارى قرآن، هنگامى كه جملس قرائت را از كشش
ضوع قلب و فراغ بدن آورد، روح و سرش با حضرت دوست انس گرفته و شرييىن خطابات آن جناب را با برداشت و خ

ها را كه خمصوص آنان  ها و احناى عزت يابد و فنون كرامت كند و لطف حضرتش را به آنان در مى عباد صاحلش درك مى
  .جميد خواهد رسيد يابد و با آن شرايط به اشارات بديعه و رموزات عجيبه قرآن فرموده مى

آرى، روح تصفيه شده و نفس تزكيه يافته و عقل منور به نور حضرت دوست گشته و دل آغشته به تواضع و عشق، 
لياقت قرار گرفنت در بساط انس دارد و در آجناست كه حقايق قرآن جميد بر او مكشوف شده و رابطه حضرت حق را از 

گردد كه قارى از عباد صاحل حق گشته و متام هسىت خود را با آن  ت مىكند و عل طريق خطابات با عاشقانش درك مى
  جناب يك جا معامله كند و از حضرت دوست جز

______________________________  
  .باشد اين قسمت در ترمجه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  340: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .حضرت دوست را خنواهد

 آيد پديدهر دمم موجى زحبر المكان 
 

 هر دمم گنجى دگر از گنج جان آيد پديد

 هر زمامن ميوه ديگر به كام جان رسد
 

 هر دمم بوى دگر زان بوستان آيد پديد
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  اى است هر دمم صد موسى عمران و طور جلوه
 

 گه زدل سر بر زند گاهى زجان آيد پديد

  

  341: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

حينئذ ال خيتار على ذلك احلال حاال و ال على ذلك الوقت و قتا بل يؤثره على كل طاعة فإذا شرب كأسا من هذا املشرب [
  ]و عبادة ألن فيه املناجاة مع الرب بال و اسطة

چون قارى جامى از اين شراب روحاىن چشيد و سرش از حمبت اهلى گرم شد، هيچ حاىل را بر اين حال اختيار خنواهد كرد 
اى را بر اكثر طاعات و  ترجيح خنواهد داد و وقىت جز اين وقت خنواهد گرفت، بلكه چنني برنامهو بر اين كار، كارى را 

واسطه با حضرت اوست و انس با جنابش بدون حاجب  عبادات مقدم خواهد داشت، چرا كه تالوت كتاب، مناجات ىب
  .و مانع

 زشراب وصل جانان سر من مخار دارد
 

 اردسر خود گرفته دل هم سر آن ديار د

  چه كند دگر جهان را چو رسيد جان به جانان
 

 چو رسيد جان به جانان به جهان چه كار دارد

  سر من ندارد اين سر غم من ندارد اين دل
 

 كه به اين سر و به اين دل غم كار و بار دارد

  برب از سرم نصيحت برب از برم گراىن
 

 نه سرم خرد پذيرد نه دمل قرار دارد

  جنون و دل من پر است از عشقسر من پر از 
 

 نه سرم به حال عقل و نه دل اختيار دارد

 سر پر غرور زاهد به خيال حور خورسند
 

 «1» قرار عاشق سر زلف يار دارد دل ىب

  

فانظر كيف تقرء كتاب ربك و منشور و ال يتك و كيف جتيب أوامره و نواهيه، و كيف متتثل حدوده؟ فإنه كتاب عزيز ال [
  ]يأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم محيد فرتله ترتيال
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   ترتيل در قرائت

خواىن؟ آيا اوامر و نواهى اين كتاب را كه  دقت كن كه كتاب خدا و منشور واليت آن جناب را چگونه مى! اى قارى قرآن
  مناىي؟ كىن و حدود آن را رعايت مى به مصلحت تو وضع شده عمل مى

اين كتاب با عزت است، در آن باطلى از هيچ جهت راه ندارد، از جانب حكيم محيد براى هدايت بندگان نازل شده  كه
  .است

  .آن را مشرده خبوان تا بتواىن آنچه الزم است از آن درك كرده و براى خويش زمينه عمل فراهم آورى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  343: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

  ] و قف عند وعده و وعيده و تفكر ىف أمثاله و مواعظه، و احذر من اقامتك حروفه ىف إضاعة حدوده[

   انديشه در هنگام قرائت

ها و انذارهاى قرآن رسيدى بايست و خود را با آن آيات تطبيق كن و به وضع خويش آشنا  به وقت قرآن چون به بشارت
كه در حروف قرآن  عظ كتاب خدا انديشه كن، تا بتواىن به عالج دردهاى خويش برسى و از اينشو و در امثال و موا

  :مباىن وىل حدود آن را ضايع گرداىن سخت بپرهيز كه در حديث آمده

  .»1« كند ها را لعنت مى خوانند وىل قرآن جميد آن چه بسا كساىن كه قرآن مى

  :، فضيلت بسيار دارد؛ در حديث قدسى آمده كهبايد دانست كه تالوت قرآن با شرايط ذكر شده

رتين مزد  هر كه مشغول تالوت قرآن شود و به خاطر اشتغال به آن نتواند دعا كند و به من عرض حاجت آورد، من 
  .»2«  شاكران را به او عطا كنم و نام او را در زمره صابران و حامدان ثبت كنم و حاجت او را روا منامي

______________________________  
  .، الفصل الثالث والعشرون48: جامع األخبار -)1(
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  .11، باب 7706، حديث 192/ 6: وسائل الشيعة -)2(

  344: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  قرآن، سفره احسان خدا

  :كند كه عبدالّله مسعود از نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

رهقرآن جميد سفره احسان خداست كه مجيع  مند شويد و هر چند  بندگان را به آن دعوت منوده، پس از خوان نعمت او 
توانيد فايده آن را فرا گرييد، چه آن ريسماىن است حمكم كه هر كه دست در آن زند، هرگز از رمحت واسعه او حمروم نشود 

مند كه دردمندان و مستمندان و نورى است روشن كه گمراهان را به سر منزل مقصود رساند و شفاىي است به غايت سود
رسد، پس  شود به مرتبه ارمجند مى شوند و كاىن است كه هر كس تابع آن مى جاهل از دارالشفاى معرفت آن عارف مى

ده حسنه » امل«گومي كه  تالوت آن مناييد تا حضرتش به هر حرىف از آن ده حسنه در ديوان حسنات مشا بنويسد، منى
  .»1«  ه و الم را ده حسنه و ميم را نيز ده حسنه استدارد، بلكه الف را ده حسن

  !آرى، اين است قرآن و اين است شرايط قرائت قرآن و اين است بزرگى و عظمت قارى قرآن

شود و از خزى دنيا و عذاب آخرت رهاىي  انسان در ارتباط به قرآن داراى قلب سليم، اخالق حسنه و عمل صاحل مى
  .يابد مى

  .شود ه قرآن، انساىن شايسته، فردى با فضيلت، موجودى نوراىن و حقيقت حمض مىانسان در ارتباط ب

اكنون كه در شرح اين حديث، به عظمت قرآن و قارى آن آگاه شديد و به شرايط قرائت واقف گشتيد، الزم است بدانيد  
   كه بايد در مناز خود به حنو واجب قسمىت

______________________________  
  .10، باب 4638، حديث 258/ 4: ك الوسائلمستدر  -)1(

  345: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

از قرآن كرمي را حتت عنوان محد و سوره قرائت مناييد، بر مشاست كه هنگام قرائت محد و سوره داراى موضعى خاىل از  
اى   هاى مادى و بدىن فارغ و قلىب خاشع باشيد و ترتيل در قرائت و انديشه در آيات سوره مباركه محد و هر سوره كشش
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هاى قرآن در مناز نباشيد كه  اى از حلظات، غافل از واقعيت هيد و حلظهخوانيد نصب العني خود قرار د كه بعد از محد مى
  .غافل حمروم از رمحت و مطرود از درگاه است

در اين زمينه الزم است به توضيح سوره مباركه محد اشاره رود، تا منازگزاران عزيز به دورمناى حقايقى از اين سوره واقف 
  .خواهند خوانند و چه مى ه كسى ايستاده و براى چه ايستاده و چه مىشوند و توجه داشته باشند كه در مقابل چ

   سوره محد، مركز بركات اهلى

مكلف چون آراسته به قيام شد، بايد بداند كه قيام او اشاره به عامل عقل است، و قرائت او اشاره به عامل نفس كليه اهليه  
  .كه تنزل اول عقل است

شود مرتبه دوم عقل است، از اين جهت سوره محدى كه  بري از آن به عامل ارواح مىو چون مرتبه نفس كليه اهليه كه تع
اشاره به آن است به سبع املثاىن مسمى شده و چون مهه خريات در آن مندرج و مهه بركات در حتت آن مندرج است 

  .پس محدى كه اشاره به اوست نيز جامع جوامع خري و حكمت است. مسمى به كليه اهليه شد

نچه فضل بن شاذان از حضرت على بن موسى الرضا عليهما السالم روايت منوده كه آن جناب در علت وجود سوره چنا
  :اند مباركه محد در مناز فرموده

ها را اين مزيت نيست، به خاطر اين است كه جوامع خري و  كه در مناز ابتداى به سوره محد شده و ساير سوره اين
  .»1«  ها نيست در ساير سوره حكمت در اين سوره مجع است و

______________________________  
  .7282، حديث 1، باب 38/ 6: وسائل الشيعة -)1(

  346: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .] احلَْْمُد ِللَّهِ [

  .ها، ويژه خدا مهه ستايش

  .ها براى شكر حضرت او نسبت به متام نعمت
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  .] َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ن استمالك و مرّىب جهانيا

  .كه او خالق و مالك است نه غري او توحيدى است از براى او و حتميد و اقرارى است به اين

  .] الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [

  .اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن رمحتش ىب

  .استعطاف و ذكر آالء و نعماى اوست بر مهه خلق او

ينِ [   .] ماِلِك يـَْوِم الدِّ

  .پاداش و كيفر استمالك و فرمانرواى روز 

  .اقرار است از براى او به بعث و حساب و جمازات و اجياب ملك آخرت از براى او مثل اجياب ملك دنيا

  .]ِإيَّاَك نـَْعُبدُ [

  .پرستيم تنها تو را مى!] پروردگارا[

  .رغبت و تقرب به سوى الّله تعاىل است و اخالص است در عمل از براى او نه غري او

  .] ْسَتِعنيُ َو ِإيَّاَك نَ [

  .خواهيم وتنها از تو كمك مى

  347: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

طلب زياده منودن توفيق از جانب حضرت اوست، جهت عبادت و استدامه نعمىت كه بر بنده مرمحت فرموده و درخواست  
  .كمك و يارى از جناب اوست
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  .] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [

  .ىي كنما را به راِه راست راهنما

  .طلب رشد و راهنماىي دين او و اعتصام به حبل او و طلب زياده منودن معرفت حضرت اوست

  .] ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ [

اميان، عمل شايسته و [به آنان نعمِت ]  چون پيامربان، صّديقان، شهيدان و صاحلان كه به خاطر لياقتشان[راه كساىن 
  .ىعطاكرد]  اخالق حسنه

  .ها هاى اوست بر اوليا و ميل كردن در اين نعمت تأكيد در سئوال و رغبت است و ياد منودن ما تقدم از نعمت

  .] َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ [

  .هم آنان كه نه مورد خشم تواند

  .كه از طايفه معاندان و كافران و استخفاف كنندگان به اوامر او باشد پناه به اوست از اين

  .] َال الضَّالِّنيَ َو [

  .اند و نه گمراه

  .معرفتان به حساب آيد كه از گمراهان باشد و از طايفه جاهالن و ىب طلب عصمت، از اين

  .روى اين حساب در سوره محد، انواع خري و حكمت از امر دنيا و آخرت، جهت انسان مجع است

  348: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

منايد؟  گويد، ملتفت باشد كه چه كسى را ستايش و اثبات ربوبيت از براى كه مى  ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [  آرى، چون
  .براى كسى كه مستحق مجيع حمامد است، وشايسته محد و ثناى هر ممدوح و حامد است
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گويد، متذكر گردد كه هر چه سواى اوست، پيوسته پرورده قدرت اوست و خوان احسانش نزد هر   ] الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [  و چون
  .دمشن و دوست گسرتده و رمحت واسعه او در دنيا و آخرت دستگري ضعيفان است و عنايتش فرياد رس هر ناتوان

دگاه عدل آن حضرت حاضر بيند و گويد، خود را در قيامت در حمضر آن جناب و در دا  ] ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ [  چون
  .مشاهده ثواب و عقاب منايد

گويد، متوجه اين معنا باشد كه دل و جان و قلب و زبان و ساير اعضا و جوارحش در   ] ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [  چون
  .عبوديت داراى توحيد و در درخواست توفيق و كمك از حضرت او داراى مهاهنگى باشند

گويد، نظرى دقيق به متام انبيا و اوليا و امامان عليهم   ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم، ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ [  و چون
  .السالم اندازد و فاصله بني خود و آنان را سنجيده، با كمال وجود وجديت سعى در رساندن خويش به آنان منايد

درون كافران و گمراهان و زنديقان و فاسقان و يهوديان و مسيحيان : گويد  ] َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ َغْريِ الْ [  و چون
را بنگرد و به اعمال قبيحه آنان نظرى بيندازد و عذاب برزخ و آخرت آنان را مشاهده كند، به حنوى كه ترس از گمراهى و 

  .رس براى مهيشه مانع از افتادن او در دامن پليدى و گمراهى گرددضاللت متام وجود او را پر كند و اين ت

  تفسريى ديگر از سوره محد

  :آورده كه» تيسري«در تفسري 

  349: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :گردد متامى معاىن كلماتش به دو چيز باز مى

نامتناهى، يا يكى به واسطه و ديگرى  يكى بر صفات اهلى و يكى بر نعما و آالى: محد، دو محد است: ] احلَْْمُد ِللَّهِ [
  .بدون واسطه

  .يكى عامل بقا و يكى عامل فنا، يا يكى عامل علوى و ديگرى عامل سفلى: عامل دو عامل است: ] َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

اص به رمحت دو رمحت است، يكى در دنيا و ديگرى در عقىب يا يكى شامل مهه خلقان و ديگرى خ: ] الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [
  .مؤمنان
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ينِ [ جزاست و جزا دو چيز است، يكى بر وفا و يكى بر رجا، يا يكى در رجعت صغرى و ديگرى در : ] ماِلِك يـَْوِم الدِّ
  .رجعت كربى

عبادت دو عبادت است، يكى پوشيده و ديگرى پيدا، يا يكى عبادت اجرا و بندگان و ديگرى عبادت : ]ِإيَّاَك نـَْعُبدُ [
  .احرار و خملصان

استعانت بر دو مرحله است، يكى بر آداب امر و ديگرى بر حتمل قضايا، يكى استعانت در امور دنيا و : ] ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [
  .ديگرى طلب اعانت در يوم نشور و جزا

  .هدايت بر دو مرتبه است، يكى ابتداى آن و دوم ثبات بر آن، يا يكى هدايت صورى و ديگرى هدايت معنوى: ]اْهِدنَا[

دو صراط است، يكى راه اهل سعادت و دوم طريق ارباب شقاوت كه اول طريق مستوى و ثاىن طريق منحىن : ]الصِّراطَ [
  .است

مستقيم راه راست است و راه راست نيز دو راه است، يكى راه اصحاب شريعت و ديگرى ارباب طريقت، : ] اْلُمْسَتِقيمَ [
  .و بيابان يا يكى راه كوتاه و آبادان و ديگرى راه دور

  يكى انبيا و ديگرى اوليا و يا: اند سعدائند و ايشان دو فرقه: ] أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ [

  350: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .يكى سيد ابرار و ديگرى اهل بيت آن بزرگوار

يهود و ديگرى نصارى يا يكى علماى اشقيائند و ايشان نيز دو گروهند، يكى : ] َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ [
  .ها به دو قسم انقسام يافته بدين سبب او را مثاىن گويند دينان و چون هر يك از اين معاند و ديگرى مقلدان آن ىب

   علل ذكر بسم الّله در ابتداى سور قرآن

اند كه مجع  ار وجوهى آوردهمفسران بزرگ و حكما و عرفا بر اساس معارف اسالمى براى ذكر بسم الّله در ابتداى هر ك
  :در پانزده مورد اشارت كرده است» انيس الليل«آن وجوه را صاحب كتاب پرارزش 

  :اول
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شايد به جهت حديثى است كه شاه اوليا از حضرت رسالت صلى اهللا عليه و آله از حضرت اقدس بارى جل امسه روايت 
  :منوده كه

  .»1« ِم الّلِه فـَُهَو أبـْتـَرٌ ُكلُّ أْمٍر ذى باٍل َملْ يُْذَكْر فيِه ِبسْ 

  .هر كار بزرگى كه در او ابتدا به نام خدا نكنند آن كار ابرت و ضايع شود و متامت پيدا نكند

  :دوم

  :كه در حديث آمده به جهت فراهم منودن اسباب استجابت است چه اين

  .»2«  ال يـَُردُّ ُدعاءٌ أوَّلُُه ِبْسِم الّلِه الرَّْمحِن الرَّحيمِ 

______________________________  
  .49، حديث 29، باب 242/ 89: ؛ حبار األنوار7، حديث 25: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

، باب االمساء والكىن واأللقاب؛ 32/ 1: جمموعة ورام» شود دعاىي كه با بسم الّله الرمحن الرحيم شروع شود رّد منى« -)2(
  .5959، حديث 16، باب 304/ 5: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 17، باب 313/ 90: حبار األنوار

  351: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :سوم

كردند و بسم الالت و  كه رد اهل شرك و ضالل بوده باشد كه در ابتداى هر امرى به نام آهله خود ابتدا مى به جهت آن
  .مهتا ابتدا منايند ى ىبگفتند، پس بايد اهل توحيد به اسم خداوند يكتا بسم العزى مى

  :چهارم

كه از حضرت رضا عليه السالم مروى است كه  شايد به اين جهت باشد كه خداوند به اسم اعظم خوانده شود، چه اين
  .»1«  بسم الّله الرمحن الرحيم اقرب است به اسم اعظم از سياهى چشم به سفيدى آن

  :پنجم
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  .ا بتواند پس از عالج آن امراض متوجه حرم مقدس كربياىي گرددشايد براى مداواى امراض باطىن انسان باشد، ت

 غسل در اشك زمن كه اهل طريقت گويند
 

 «2» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

  :ششم

  .تعاىل شايد به اين جهت باشد كه اين اسم مبارك پناهى و اماىن باشد براى بنده غرق گناه و مردود از درگاه حق

  :هفتم

اى كه دچار گناه گشته،  شايد به خاطر اين باشد كه به بركت اين اسم مبارك از نوزده زبانه آتش جهنم جنات يابد، بنده
  :چنانچه از پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مرويست كه فرمود

______________________________  
  .15، حديث 29، باب 233/ 89: حبار األنوار -)1(

  .حافظ -)2(

  352: ، ص5 اسالمى، جعرفان 

اند جنات دهد بايد كه به قرائت بسم الّله الرمحن الرحيم اشتغال  تعاىل او را از زبانه آتش دوزخ كه نوزده هر كه خواهد حق
كه نوزده زبانيه  منايد كه نوزده حرف است تا حق تعاىل هر حرىف را سپرى و حاجىب گرداند براى دفع هر يك از آن، چه اين

  .»1«  اهلى و نوزده حرف عالمت رمحت نامتناهى استنشانه غضب 

گردد و گناهانش را تدارك  آرى، كسى كه به حقيقت بسم الّله الرمحن الرحيم گويد، از رذايل شسته و به حسنات آراسته مى
  .ماند منايد و به مهني خاطر از نوزده زبانه آتش در امان مى منوده و مافات را جربان مى

  :هشتم
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ين باشد كه به وسيله اين كلمه مباركه، قبايح اعمال و افعال گوينده آمرزيده شود و قدم در مقام مناجات  شايد جهت ا
  .گذارد، چنانچه توضيح داده شد

  :م

كه از آجنا كه خداوند كتاىب به توسط پيغمرب رمحت صلى اهللا عليه و آله ارسال فرموده و در عنوان  شايد اشاره باشد، به اين
با مهني حقيقىت كه در ابتداى  ! خداوندا: ه ثبت فرموده، بنده مؤمن از حضرت حق به خاطر اين عنوان خبواهدآن بسم اللّ 

كتابت آمده با ما معامله فرما، در دنيا به رمحت رمحانيت و در آخرت به رمحت رحيميت كه به مغفرت و آمرزش بوده 
  .باشد

او نويسند، تا چون روز قيامت قائم شود، مهه مردم از قبور خود كه عارىف وصيت كرد كه بسم الّله بر كفن : نقل است
براى ما كتاىب فرستادى و در عنوان آن بسم الّله را ثبت كردى، امروز به عنوان كتاب خود با ما ! خداوندا: برخيزند، گويد

  .معامله فرما

______________________________  
  .4989ث ، حدي45، باب 387/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  353: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :دهم

  .شايد بدين جهت باشد كه قبل از دخول در حرمي مناجات برات آزادى بگريد

كه هرگاه معلمى به كودكى بگويد و امر كند به گفنت بسم الّله، : مروى است از حضرت رسالت صلى اهللا عليه و آله
  .»1« و مادر و معلم او بنويسدتعاىل برات آزادى از دوزخ براى آن كودك و پدر  حق

در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه الزم است در حفظ اين برات جماهدت و كوشش كرد كه انسان تا در دنياست، 
  .در حماصره انواع خطرهاست، اگر در مقام دفع خطر با عبادت و تقوا نباشد، دچار دوزخ خواهد شد

  :يازدهم

  .چگونه كسى خود را رمحان و رحيم بنامد و به سائل در خانه خود رحم نكندشايد اشاره به اين باشد كه 
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  :دوازدهم

ِبْسِم اللَِّه [ :شايد اشاره باشد به گفتار نوح به وقت سوار شدن بر كشىت كه از بركت آن خود و يارانش جنات پيدا كردند
  .»2« ]َجمْراها َو ُمْرساها

  :سيزدهم

  :به جهت تعظيم اهلى است، در بعضى از تفاسري استابتدا منودن به اين كلمه مباركه 

كسى كه كاغذى را كه بسم الّله نوشته شده به احرتام حق از روى زمني بردارد، : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
   جزء صديقني به حساب آيد و در عذاب پدر و مادرش

______________________________  
  .7651، حديث 1، باب 169 /6: وسائل الشيعة -)1(

  .41): 11(هود  -)2(

  354: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« شود، گرچه مشرك باشند ختفيفى داده مى

رفت، كاغذى يافت، روى آن نوشته بود  نقل است كه بشر حاىف در ابتدا كه مست باده دنيا بود، روزى در بني راه مى
اد، بزرگى آن شب به عامل خواب بسم الّله الرمحن الرحيم، عطرى خريد و آن كا غذ را معطر كرد و آن را در جاى حمرتمى 

  :ديد كه گفتند بشر را بگو

ْنيا َواْآلِخَرةِ َطيَّْبَت إْمسَنا طَيَّْبناَك َوَجبَّْلَت إْمسَنا فـََبجَّْلناَك َوَطهَّْرَت إْمسَنا َفَطهَّْرناَك َفِبِعزَّتى َألَُطيَِّنبَّ    .»2« إْمسََك ىف الدُّ

ات كردمي، به عزمت قسم نامت را در  نامم را معطر كردى، معطرت كردمي، بزرگ دانسىت، بزرگت مشردمي، پاكيزه كردى، پاكيزه
  .دنيا و آخرت پاكيزه گردامن

ام، وضو گرفت و مناز بگزارد و به خواب رفت، باز  بشر، مردى فاسق است مگر به غلط ديده: آن بزرگ پيش خود گفت
گفتند به جملس هلو و . يد، تا بار سوم كه مسئله را مطمئن شد، صبح به در خانه بشر رفت و او را طلبيدمهان خواب را د
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به بشر خرب . مشغول است گفت او را بگوييد پيغامى دارم: گفتند. لعب رفته، به در آن جملس رفت و بشر را خواست
  !از خداوند: بپرسيد از كه پيغام دارى؟ جواب داد: گفت. دادند

: شر گريان شد گمان كرد پيام عذاب و عقاب است؛ پس برخاست و روى به ياران كرد و با مهه خداحافظى منود و گفتب
  هرگز مرا در جملس معصيت خنواهيد

______________________________  
  .171/ 1: فخر رازى: التفسري الكبري -)1(

  .با كمى اختالف 13/ 22: فخر رازى: التفسري الكبري -)2(

  355: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ديد، پس به نزد آن شخص آمد و پيغام را شنيد و مستعد توبه و انابه گشت و به دست حضرت موسى بن جعفر عليه 
  .السالم راه خدا يافت

  :چهاردهم

اده شود تا دمشن بزرگ كه شيطان باشد در او طمع  شايد به اين جهت باشد كه به اين كلمه مباركه داغ عبوديت بر بنده 
  :ننمايد، از حضرت رضا عليه السالم مروى است كه فرمود

  .»1« َمُة قاَل اْلَعالَمةُ ِبْسِم الّلِه َأْى ُأَسمِّ نـَْفسى ِبِسَمٍة ِمْن ِمساِت الّلِه َعزَّ وَجلَّ َوُهَو اْلُعبُوِديَُّة قاَل فـَُقْلُت َلُه، ما السِّ 

كه نشانه عبوديت  ّله بايد جد و جهد كند در وقت گفنت اين قول تا اينكه گوينده بسم ال در اين حديث تنبه است بر اين
كه فرمود مسه يعىن عالمت، شايد اشاره به اين باشد كه عبد در وقت گفنت اين قول  و بندگى در خود مشاهده كند و اين

مقهور و مغلوب بيند، تا سزاوار است كه از انانيت و مالكيت و اختيار خود بريون رود و خود را حتت اوامر پروردگار 
  .كه در گفنت اين كلمه شريفه صادق باشد اين

  :پانزدهم

كه بنده بايد در مجيع اقوال و افعال و احوال متذكر خدا باشد، چنانچه حضرت يعقوب عليه  شايد اشاره باشد به اين
  :السالم در وصاياى خود به حضرت يوسف عليه السالم فرمود
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  .فراموش مكندر هيچ حاىل خدا را ! پسرم

به هر حال سالك اىل الّله بايد حق تعاىل را در هيچ حاىل از احوال فراموش نكند چه در حال نعمت و چه در حال 
  نقمت، چه در حال راحت و چه در حال شدت؛

______________________________  
مسه : آن عبوديت است، عرض كردم اى از مسات خداوند كه كنم خودم را به مسه بسم اللَّه يعىن نامگذارى مى« -)1(

  .9، حديث 29، باب 230/ 89: حبار األنوار» مسه مهان عالمت است: چيست؟ حضرت فرمودند

  356: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  :به قول عاشق عارف فيض كاشاىن

 هر كجا داغ و درد و غم باشد
 

 كاش بر جان من رقم باشد

  نوبه نو مرمهى است بر دل ريش
 

 كه دم به دم باشد  درد و داغى

  زآتش عشقم ار بسوزد جان
 

 يا شود شعله دل چه غم باشد

  خام افسرده را چو بايد خبت
 

 آتش عشق مغتنم باشد

  تواند سوخت هر كه در عشق مى
 

 به جهنم رود ستم باشد

  كه در غم عشق دارم اميد آن
 

 دل من ثابت قدم باشد

  

  هاى دمل وه كه گلزار داغ
 

 از روضه ارم باشد تر خوش

  هر كه در دل نباشدش عشقى
 

 حاصلش حسرت و ندم باشد

  فيض را خبت اگر كند يارى
 

 در ره عشق حق علم باشد
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   معىن و فايده بسم الّله

 توضيح و تفسري بسم الّله و متامى آيات قرآن، به آن حقيقىت كه هست كار پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان بزرگوار
ها جز دورمناىي از مفاهيم بلند آمساىن آيات، آن هم با استفاده از آثار آن بزرگواران   عليهم السالم است، در اين گونه نوشته

  .توان اجنام داد كار ديگرى منى

  .تر از آفرينش دارد بسم الّله الرمحن الرحيم مفهومى برتر و گسرتده

  :گويد ابن عباس مى

گفت، هنوز از تفسري باء بسم  ول شب تا آخر شب، از براى من تفسري فاحتة الكتاب مىحضرت امري عليه السالم از ا
   ام من آن نقطه: الّله نگذشته بود و بعد از آن فرمود

  357: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  كه در حتت باء بسم الّله است

  :و هم چنني از آن حضرت منقول است كه

است و آنچه در مهه سور قرآىن منطوى است در بسم الّله حمتوى است و آنچه  آنچه در مجيع كتب اهلى است در قرآن
در بسم الّله مندرج است باء بسم الّله بر آن مشتمل است و آنچه كه در باء بسم ثابت است نقطه باء بر آن دال است 

  !!»2«  اى كه در حتت باء بسم الّله است و منم آن نقطه

  :اند كه بعضى فرموده

لفظ اسم در اينجا ذكر فرمود، تا چون زبان بنده جارى گردد داند كه نام دوست خواهد گفت، دل را حضرت عزت 
مصفى و روح را منقى گرداند، تا به باطن صاىف ذكر ملك واىف تواند كرد و تا سينه را از لوث تعلق پاكيزه نسازد و زبان را 

ايت جرأت و ىببه آب استغفار از ياد كردن اغيار شستشوى ندهد، نام حق ب ادىب  ردن غايت گستاخى و ياد او كردن 
  .است
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  هزار بار بشومي دهان به مشك و گالب
 

  ادىب است هنوز نام تو بردن كمال ىب

  

واسطه  حضرت حق سبحانه در اعلى مراتب تنزه و تقدس است و بنده خاكى در ادىن مقام تدنس و تعلق، ىب: اند و گفته
اوج عزت و جاللت ترقى نتواند منود، پس لفظ اسم را رابطه ساخت تا در وقت تلفظ بدين كلمه از حضيض رذالت به 

اده، پرتو قابليت مشاهده انوار اسم بزرگوار از روزنه غيب بر او تابد   .قدم مهت بر مصاعد رفعت 

______________________________  
  .69: ؛ ينابيع املودة21: مشارق انوار اليقني -)1(

  .69: ينابيع املودة -)2(

  358: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

   معناى حروف بسم اللّه

از امام صادق عليه السالم منقول است كه هر حرىف از اين حروف ثالثه، » تفسري العياشى«و » التوحيد«و » الكاىف«در 
  .اشاره به امسى از امساى حسىن است

اى خداست و سني سناى اوست و ميم جمد اوست    .»1«  و در روايىت وارد است كه ميم ملك اوستباء 

كند كه بصريم  اند كه باء، اشاره به بصري است و سني مسيع است و ميم حمصى، گويا قارى را تنبيه مى و برخى چنني دانسته
ور شو تا شنوم گفتار تو را، از غرض ريا د بينم كردار تو را، در قرائت اخالص ورز تا جزاى به سزا دهم؛ مسيعم، مى و مى

  .مشارم انفاس روزگار تو، يك حلظه غايب مشو تا عوض آن حضور لقا دهم خلعت فيض و صفا دهم؛ حمصيم، مى

خالصه در هر يك از اين حروف چندان معاىن مندرج است كه عشر عشري آن به هزاران قرن در صد هزار دفرت نگنجد و 
ره گريد كه بر باء بالى دوست صرب ك ند و سني سر خود را به سلوك طريق فنا مشغول گرداند، تا وقىت  از آن معاىن كسى 

  .گر آيد كه به ميم مشاهده رسد و مجال وجه باقى بر منظر نظرش جلوه

   اسم اعظم
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اسم اعظم است، بدان دليل كه اساس توحيد بر اوست و كافر به سبب گفنت اين كلمه از » الّله«: اند ارباب لطايف گفته
  .ان انتقال يابدحضيض كفر به اوج امي

   كه از صفات خاصه گويد، با آن» ال اله اّال الّله، ال اله اّال الرمحن«هرگاه به جاى 

______________________________  
: ؛ التوحيد18، حديث 22/ 1: ؛ تفسري العياشى1، باب معاىن األمساء واشتقاقها، حديث 114/ 1: الكاىف -)1(

  .3، حديث 31، باب 230

  359: ، ص5 سالمى، جعرفان ا

  .است، از كفر بريون نيايد و داخل دايره اسالم نشود، فالح بندگان متعلق به ذكر اين نام است

  .»1« ] َو اذُْكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [

  .و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

  :منقبت كمال ذاكران به شرف اين اسم متام است

  .»2« ] الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللَّهَ [

  .كنند آنان كه مهواره خدا را ياد مى

  :ابتدا بدو درست آيد كه بسم الّله و اختتام بدو انتظام يابد كه

  .»3« ] َو آِخُر َدْعواُهْم َأِن احلَْْمُد لِلَّهِ [

  .يان استها ويژه خدا مالك و مرىب جهان خبِش نيايششان اين است كه مهه ستايش و پايان

، تأييد عوايد »حمّمد رسول اللّه«، تشييد قواعد رسالت بدوست كه »ال اله اّال اللّه«تأكيد معاقد وحدت از اوست كه 
  .»على وىل الّله«واليت به اوست كه 
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  نامت انيس خاطر و ورد زبان ماست
 

  نه گلشن سپهر پر از داستان ماست

  

مشا اصغر به من مناييد تا من اعظم به مشا منامي، كدام : اعظم كدام است؟ گفتاز سلطان العارفني پرسيدند كه اسم 
  .»4« تر آيد نامست كه نه در عظمت متام است، چه قطره در نظر آيد كه نه از حبر حميط بزرگ

______________________________  
  .45): 8(انفال  -)1(

  .191): 3(آل عمران  -)2(

  .10): 10(يونس  -)3(

  .51: تفسري فاحتة الكتاب -)4(

  360: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ايت بزرگوارى و كرامت و شرف و : الّله ذات پاك مستجمع مجيع صفات كمال است و آدمى با روى آوردن به او به 
ها و عيوب و نقائصش موفق گردد و اگر با اين وسيله نتواند عالج  فضيلت و حقيقت و عزت رسد و به رفع نيازمندى

  .كند، بايد بداند كه اتصال به مفهوم و حقيقت اين نام پيدا نكرده بلكه لفظى عرىب را تكرار كرده است  خود

چون  ارتباط اگر حقيقى باشد، رفع عيوب و خألها گردد و آثار فيض و عنايت و صفات اهلى در انسان منودار شود، هم
  .اش نان گرسنگىاش برطرف شود و گرسنه با خوردن  تشنه كه با خوردن آب تشنگى

اش برطرف شده  كه ناقص است، در صورت اتصال واقعى به حضرت حق، نواقص فكرى و روحى و عملى و اخالقى آن
  .شود و با فناى در صفات و امسا كامل مى

  »الرمحن«معناى 

  .به متام موجوداتى كه آفريده، به مقتضاى استعداد و لياقت هر يك عنايت و لطف دارد: الرمحن
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ادكه ه آن  فت اقليم عامل را 
 

 «1» هر كسى را هر چه اليق بود داد

  ادمي زمني سفره عام اوست
 

  بر اين خوان يغما چه دمشن چه دوست

  زفضلش خاك آدم گشت گلشن
 

 «2»  زفيضش هر دو عامل گشت روشن

  

  :در مقصد اقصى آورده كه

   جرم و عصيانحظ بنده از اسم رمحان آن است كه بر غفلت زدگان به وادى 

______________________________  
  .مواعظ، سعدى شريازى -)1(

  .سعدى -)2(

  361: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

رحم كند و به طريق وعظ و نصيحت از روى لطف و مالميت، ايشان را به راه راست خواند و از هركه معصيىت صادر  
ازاله او بكوشد از روى شفقت كه مبادا متعرض سخط اهلى   در -مهما امكن -گردد، چنانكه داند كه از او واقع شده

  .گردد و بر عاصيان و درماندگان به چشم رمحت نگرد، نه به ديده خوارى و ذّلت

كارى و تباه روزگارى كه  گذشت، ناگاه گناه در اخبار آمده كه روزى عيسى عليه السالم با مجعى از حواريان به راهى مى
اش افروخته گشت، آب ندامت  معروف و مشهور بود ايشان را بديد، آتش حسرت در سينه در آن عصر به فسق و فجور

اش روان شد، از صفاى وقت عيسى عليه السالم و مصاحبان او بر انديشيد، تريگى روزگار و تاريكى حال خود را  از ديده
  :معاينه ديد، آه جگرسوز از دل پر خون بركشيد و با زبان حال گفت

ى چشم پر آب يا رب كه منم   دست 
 

  جان خسته و دل سوخته و سينه كباب

  نامه سيه و عمر تبه، كار خراب
 

  از روى كرم به فضل خويشم درياب
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ام و با اين آلودگى قابليت مهراهى پاكان ندارم، اما  پس با خود انديشه كرد كه هر چند در مهه عمر قدمى به خري برنداشته
چون اين قوم دوستان خدايند، اگر به موافقت ايشان دو سه گامى بروم ضايع خنواهد بود، پس خود را سگ اصحاب 

يكى از اصحاب باز نگريست و آن شخص را كه به نابكارى و رفت،  ساخت و بر پى آن جوامنردان فريادكنان مى
باك را چه  اين مرده دل ىب! اى جان پاك! يا روح الّله: آيد گفت بدكارى شهره شهر و دهر بود ديد كه بر عقب ايشان مى

قفاى ما او را بران تا از ! اليق مهراهى ماست و بودن اين پليد ناپاك در عقب ما در كدام طريق رواست؟ اى عيسى
عيسى عليه السالم متأمل شد تا به آن شخص چه گويد و به چه نوع عذر . بازگردد كه مبادا شومى گناهان او در ما رسد
يار با ُعجب و پندار خود را بگوى تا كار از سر گريد كه هر ! يا روح الّله: او را خواهد كه ناگاه وحى اهلى در رسيد كه

   عمل

  362: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .خريى كه تا امروز از او صادر شده بود به يك نظر حقارت كه بدان مفلس بدكار كرد، جمموع را از ديوان او حمو كردمي

  »الرحيم«معناى 

به مردمى كه در ميدان اميان و عمل صاحلند و از هدايت حضرت او در جهت سالمت عقيده، عمل، اخالق : الرحيم
  :اين عنايت در قيامت نسبت به آنان جتلى كند كه در قرآن فرمودهاند، داراى عنايت است و  ره گرفته

  .»1« ]َو كاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيماً [

  .و او به مؤمنان مهربان است

  :اند كه بنده را سه حالت است گفته

  .كه معدوم بود به هسىت احتياج داشت اول آن

  .كه هست شد به اسباب بقا حاجت دارد دوم آن

  .قيامت حاضر شود به مغفرت خداوند متعال حمتاج خواهد بودسوم به عرصه 
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اللّه اوست، تفكر كن كه تو را چگونه از كتم عدم به حيز ! اى بنده: و ذكر اين سه حال در اين سه اسم مندرج است
پناه عنايت  وجود آورد، رمحان اوست بنگر تا چگونه اسباب زندگى مهيا كرد، رحيم اوست، باش تا فردا ببيىن كه تو را در

  .آرد و پرده مغفرت به روى گناهان تو فرو گذارد

  »بسم الّله الرمحن الرحيم«تفسريى ديگر از 

  :آورده كه» مفاتيح الغيب«در 

______________________________  
  .43): 33(احزاب  -)1(

  363: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .شهوت و غضب و هوا :مداخل وساوس شيطان در نفوس انسان سه است

  .از شهوت حرص و خبل زايد و از غضب كرب و عجب آيد و نتيجه هوا، كفر و بدعت باشد

پس حق سبحانه اين سه اسم فرستاده تا سد مداخل اين ثالثه منوده، آدمى را از سلوك باديه غوايت باز دارد، هر كه 
  :و آيه كرميه -بشناسد كه الّله اوست از فرمان هوا كه معبود گمراهان است

  .»1« ] أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ [

  .را معبود خود گرفته ديدى؟]  نفسش[آيا كسى كه هواى 

سر ارادت به پيچد و هر كه داند كه رمحان اوست و ملك از اوست از غضب كه منشأ كرب و عجب  -شاهد بر آن است
امي كه سركردگان بيابان شهوتند بر نفس است احرتاز كند و هر كه عارف گردد به آن كه ر  حيم است، به واسطه تشبه به 

  .خود ظلم نكند

كند، كفه حسنات را هم سنگني  كه انسان را از رذايل اخالقى پاك مى توجه عملى به اين سه نام مقدس، عالوه بر اين
  .منايد مى

  :از جناب مستطاب نبوى صلى اهللا عليه و آله روايت است كه
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ند، حسنات ايشان بر  مرا در روز قيامت به موقف حساب بدارند و عملچون امت  هاى ايشان را در ترازوى عمل 
سيئات بيفزايد، امتان پيغمربان گذشته گويند كه امت حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم را با وجود كمى عمل چرا كفه 

  حسنات ايشان افزون شد؟

  :پيغمربان ايشان گويند

   هاى اهلى بود كه اگر مهان سه نام بتداى كالم ايشان سه نام از نامكه ا به جهت آن

______________________________  
  .23): 45(؛ جاثيه 43): 25(فرقان  -)1(

  364: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ند و مهه حسنات و سيئات فرزندان آدم را در كفه ديگر گذارند آن سه نام بر مهه زيادتى كند و آن ها  نام در كفه 
  .»1«  هاىي است كه در بسم الّله است نام

  :است» كشف االسرار«در تفسري 

كه ابتدا به الّله كرد سپس به رمحان، پس به رحيم، آن است كه اين بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و  اما حكمت در آن
  :ايشان را سه حال است

آفرينش در ابتدا به قدرت، رمحان اشارت است به پرورش در  اول آفرينش، پس پرورش، پس آمرزش؛ الّله اشارت است به
  .دوام نعمت، رحيم اشارت است به آمرزش در انتها به رمحت

  .چنان است كه الّله گفىت اول بيافريدم به قدرت، پس پروريدم به نعمت، آخر بيامرزم به رمحت

هاى خود، آن را  مأمورند در ابتداى متام برنامه مردم مسلمان. هاى قرآن جز سوره توبه است بسم الّله آغاز متام سوره
بگويند و گفنت اين مجله و توجه به مفهومش به خاطر اين است كه روى دل و فكر انسان از غري خدا برگردد و هر كار و 

ر عملى به ياد خدا و به نام او شروع شود، تا هم چنان كه آغازش با اتصال به خري مطلق است، اجنامش به حمصول و مث
رتين سود را برده و برترين  نشيند و آدمى از اميد به مبدأ كماالت و توجه به سرچشمه خريات و فيوضات از كارش 

منفعت را كسب كند و نيز نام هر ضعيف و زبون و فقري و مسكني و ذليلى كه خود را مقصد و مقصود قرار داده و براى 
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ادى و اربابان طاغوتى و سالطني ستمگر و قلدران و زورگويان را از انسان جز شر حاصلى ندارد و هم چنني قهرمانان م
  .ميدان زندگى براند و جز با نام و ياد كمال مطلق و خري حمض سر و كارى نداشته باشد

______________________________  
  .32/ 1: جمموعة ورام -)1(

  365: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  

 چشم بگشا كه جلوه دلدار
 

 است از در و ديوارمتجلى 

  حنن اقرب اليه آمده است
 

 اى تو از پندار دور افتاده

  بينم ء حميط مى كل شى
 

 بينمش به نقش و نگار آنچه مى

 او به پيش تو ايستاده چو سرو
 

 وار اى تو نرگس سر فرو برده

  بصرى اى گر زنور ىب سرمه
 

 نكشى در دو چشم بر سر كار

 فرازاندرون و برون نشيب و 
 

 از پس و پيش و از ميني و يسار

 شاهد ال اله اّال هو
 

 پيش تو پرده گريد از رخسار

  كاروان نفخت من روحى
 

 به سراى تو برگشايد بار

 مث وجه الّله آيدت به نظر
 

 وهو معكم منايدت ديدار

  اين متاشا چو بنگرى گوىي
 

 ليس ىف الدار غريه ديار

  آرىگر تو علم اليقني به دست 
 

 سوى عني اليقني بياىب بار
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  عشق او در دلت كند منزل
 

 روز روشن منايدت شب تار

  

  حمو گردى چنانكه از مسىت
 

 نشناسى مهى سر و دستار

  كه اجل كار كن كار پيش از آن
 

 به در آرد زهسىت تو دمار

 قلم راسىت به دست آور
 

 «1» هاى جان و دل بنگار بر ورق

  

  شكر، مدح، محدمفهوم 

  .گزارى در برابر نعمت است بدون توجه به مقام صاحب نعمت شكر، سپاس

  .مدح، ستايش ممدوح است به خاطر مجال و كماىل كه دارد بدون توجه به نعمت و احسان او

 هاى داده شده و احسان و عنايت گزارى در برابر متام نعمت محد، جامع معناى سپاس و مدح است، محد يعىن سپاس
   دوست، با توجه به مقام عاىل او كه جامع

______________________________  
  .هاتف اصفهاىن -)1(

  366: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .متام صفات كماليه است

در اينجا هر شكر و مدحى چه با زبان بيان، چه با زبان وجود، خمصوص ذات با كماىل است كه مالك و تربيت كننده 
  .هاست مهه عامل

ايد محد و ستايش را تنها براى مبدئى دانست كه لطف تربيتش سراسر جهان و مهه موجودات را فرا گرفته، هر ناتواىن را ب
دهد و از آنچه هست  خبشد و فراخور احتياجش ساز و برگ زندگى به او مى جاىن را جان مى گرداند، هر ىب توانا مى
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انگيزد و  قدر را برمى اه براى تكميل تربيت، پيغمربان و خردمندان عاىلآرايد، آن گ سازد، تا به مجال عقلش مى برترش مى
  .منايد گذارد و تربيت تكوين را با تشريع تكميل مى شرايع و قوانني در جلو راهش مى

بدين جهت در قرآن كرمي كه ظهور تربيت و اراده حق است، آيات تكوين و تشريع با هم آمده و مهه را آثار قانون تربيت 
  .مشارد العاملني مىرب 

  توجه به عامل موجب توجه به محد

ناى جهان بزرگ توسعه دارد و هر چه بيشرت اسرار جهان باز شود و خرد انسان  با بيان اين حقيقت كلمه محد به اندازه 
وم گردد، پيش رود، جمهوالت نظام طبيعت و حيوانات ريز و درشت و بعد اخرتان و سازمان دروىن و بريوىن جانداران معل

  .گردد تر مى تر و وسيع يابد و معنا و واقعيت آن عميق حقيقت محد و توجه به ربوبيت جهان بيشرت حتقق مى

شود، از  به هر اندازه كه انسان آشناى به سازمان وجودى عامليان و حداقل دنياى كيهان و نبات و حيوان و انسان مى
كه ستايش و شكر و مدح و  شود و لزوم و وجوب محد و اين زده مى تمشارشان بيشرت حري  نظم آفرينش آنان و منافع ىب

  .گردد تر مى محد خمصوص مالك و پرورش دهنده عامليان است روشن

  367: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اى بسيار حمدود و ميداىن ناچيز از اوضاع عامل كيهان و عامل نبات و عامل حيوان و عامل  در اينجا الزم است به گوشه
  .انسان اشارت رود، تا نياز ما به محد و ثبوت آن براى حق بيش از پيش آشكار گردد

   عامل كيهان

ناورى است مركب از خورشيدهاى ىب آموزد كه آمسان صاف و ىب فيزيك جنومى به ما مى مشار كه مانند  ابر، جمموعه 
  .هاى گازى در جهات بسيار متفاوت شتابان رفت و آمد دارند مولكول

شود، مساك رامح  كيلومرت از ما دور مى  53اى  شود، الدبران ثانيه كيلومرت به ما نزديك مى  13اى  واقع با سرعت ثانيه نسر
كه  روند، در عني اين پيمايد، دو ستاره آخرين دب اكرب به يك سو مى كيلومرت مسري مورىب را مى  135اى  با سرعت ثانيه

  . قابل تصورى به جهت خمالف روانندستارگان ديگر اين صورت فلكى با سرعت غري
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كيلومرت واله و حريان به سوى كناره   19اى  منظومه مشسى ما نيز از اين سرنوشت مستثىن نيست، خورشيد با سرعت ثانيه
برد و در  دهند با خود مى پايان زمني و سيارات ديگرى كه موكب او را تشكيل مى كهكشان ما روان است و در اين راه ىب

 دستگاه منظومه مشسى مهراه كهكشان كه يك پارچه مانند چرخ و فلك آتش بازى عظيمى، به دور خود مهني حني
  !!كند كيلومرت طى مى  240اى  چرخند، قوس عظيمى به سرعت ثانيه مى

  .بينيم آنچنان نيست كه در واقع وضع كنوىن آن باشد، بلكه دورمناىي است از وضع گذشته عاملى كه ما در اين حلظه مى

  خورشيدى كه هم اكنون مقابل ديدگان ماست، در حاىل است كه نسبت به عمر

  368: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ميليارد و پانصد  2تر از خورشيد است و  كه زمني خيلى جوان كهكشان يا عامل هشت دقيقه پيش بوده، با توجه به اين
  !!ميليون سال از عمرش گذشته

  .كنيم منظره پانصد سال پيش اوست رسد، خوشه پرويىن كه متاشا مى ظر مىتر به ن شعراى مياىن نه سال جوان

توان تشخيص داد   سالح در صورت مرأة املسلسله قطعه ابر مانندى به بزرگى قرص ماه مى ماه با چشم ىب در شب صاف ىب
  .ها پراكند، اين توده ابر، مانند ستارگان سحاىب است خارج از كهكشان كه نور ضعيفى مى

چنان است كه در دو ميليون سال پيش داشته، از آن زمان تاكنون بر  رسد، آن كه اكنون از آن به نظر ما مى  وضعى
توان گفت، كهكشان مرأة املسلسلة آخرين مرز ديد بشر است، اما با   چيز منى مشار آنچه گذشته در اين باره هيچ ستارگان ىب

  .وميتوانيم ميلياردها سال نورى پيش بر  كمك تلسكوپ مى

هاىي كه در زمني به  اند، البته اين انوار بر بيشرت فسيل پراكنند به نور فسيل موصوف شده انوارى كه اجرام اين عامل دور مى
شود  چنان ضعيف كه ورقه شفاف نازكى، يا ذره غبارى مانع تابش آن مى كه نورى آن اند مقدمند، شگفت آن دست آمده

رسند خأل نسىب  يه صد ميليون راه پيموده، ظهور مهني انوار كه از بسيار دور به ما مىبا سرعت سيصد هزار كيلومرت در ثان
سازد، در اينجاست كه بايد سر تعظيم و تكرمي  كند و تصويرى از عظمت دستگاه آفرينش را آشكار مى فضا را ثابت مى

  .و سپاس و شكر و مدح و محد به پيشگاه او برداشت و با مهه وجود فرياد زد

  .»1« ] ْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ احلَْ [
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  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

______________________________  
  .2): 1(فاحتة  -)1(

  369: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .را مشاره كردبا تقسيم آمسان به چندين خبش و عكسربدارى از هر خبش ممكن خواهد بود كه ستارگان گنبد نيلگون 

مرت مساحت دارد، بيش از دو  سانىت 45در  35اى كه  شود، در رصدخانه كاجل هاروارد كليشه ها اين كار مى در رصدخانه
دهند از حدود پانصد ميليون متجاوز  هاىي كه جهان را تشكيل مى سازد اما عده كهكشان هزار كهكشان را منايان مى

  .است

اند، يك منجم جوان هاروارد،  هاى چندى از كهكشان منظومه مشسى را مشرده قطاع در هر كهشكان چند ستاره است؟
هاى   هاى دقيق مشاره ستاره بيش از دو ميليون ستاره جدا از يكديگر را مشرده است و به موجب اين رصدها و آزمايش

ت و در حيات ما سهمى از باشد كه متام اين امور در زندگى ما دخيل اس كهكشان ما فقط بالغ بر صدها ميليارد مى
  .منافع عامل باال وجود دارد، آيا جا دارد كه با متام هويت خود علماً و عمًال فرياد برآرمي

  .»1« ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

اند اقدام كنند بدون شك عمر  موجوداتى كه در حيات ما سهيم ها، اگر خبواهند، به بررسى وضع ظاهر و كلى متام انسان
كه خبواهند نظام باطن و ظاهر موجودى را  كند چه رسد به اين شان كفاف اين برنامه را منى ها و قدرت عملى مهه آن

  !!موشكاىف كنند و نعمت وجود او را به حتقيق آورند

ر كه در زندگى ما دخالت ضرورى يا مستقيم يا بواسطه دارند، اى از عناص جواب سؤاالت زير، درباره وضع كلى پاره
  .هزاران سال عمر و هزاران هزار كتاب الزم دارد

______________________________  
  .2): 1(فاحتة  -)1(
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  هوا از چه چيزهاىي تشكيل شده است؟

  سوزند؟ چرا اجسام مى

  كند؟ مىچگونه هوا براى ما كار 

  شود؟ هاىي يافت مى آب به چه شكل

  آب از چه چيز تركيب شده؟

  دهد؟ چگونه آب براى ما كار اجنام مى

  گردد؟ شود و چگونه از آن خارج مى چگونه آب در هوا وارد مى

  موجبات وزش باد چيست؟

  كند؟ چگونه رطوبت هوا در وضع جوى تأثري مى

  موجب اختالف آب و هوا در نقاط خمتلف چيست؟

  عمر زمني چقدر است؟

  گردد؟ چه نريوهاىي باعث ختريب زمني مى

  شود؟ ها مى چه نريوهاىي باعث پيدايش كوه

  گردد؟ خاك چگونه تشكيل مى

  آيند؟ چه فلزات سودمندى از زمني به دست مى

  آورمي؟ هاىي از زمني بدست مى چه سوخت
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  آورمي؟ كدام مصاحل ساختماىن را از زمني به دست مى

  شود؟ آيد و چگونه اندازه گرفته مى به وجود مى حرارت چطور

  شود؟ چگونه حرارت از جاىي به جاى ديگر منتقل مى

  شود؟ حرارت چگونه اداره مى

  نور چيست؟

  بينيم؟ اشيا را چگونه مى

  371: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  چرا اشيا رنگ دارند؟

  آيد؟ الكرتيسيته ساكن از كجا مى

  كنيم؟ مىچگونه از مغناطيس استفاده 

  شود؟ جريان برق چگونه توليد مى

  رسد؟ چگونه جريان برق به ما مى

  آيد؟ چگونه صوت به وجود مى

  هاىي دارند و چرا تفاوت دارند؟ صداها با هم چه تفاوت

  توانيم بشنومي؟ چگونه مى

  كنيم؟ چگونه در خشكى و روى آب مسافرت مى

  موجب پيدايش فصول چيست؟
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  اند؟ ساخته شدهگياهان و جانوران از چه 

  بدن گياهان و جانوران چگونه ساخته شده است؟

  توانند اجنام دهند؟ جانوران و گياهان چه كارهاىي مى

  گياهان چگونه براى انسان مفيدند؟

  جانوران چگونه براى انسان مفيدند؟

  شوند؟ گياهان چگونه تكثري مى

  كنند؟ جانوران چگونه توليد مثل مى

  رمي؟چرا ما به غذا احتياج دا

  به چه نوع غذاهاىي نيازمندمي؟

  سازند؟ چگونه گياهان سبز غذاى ما را مى

  شود؟ غذاى ما چگونه هضم مى

  372: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  رسد؟ غذاى هضم شده چگونه به متام اعضاى بدن ما مى

  شود؟ انرژى چگونه در بدن توليد مى

دانشمند قرن پنجم، تنها  »1«  زم دارد و به قول فخر رازىهاى مفصلى ال جواب هر يك از اين سؤاالت، كتاب يا كتاب
هاست كه در  كند و اين سخن فقط مربوط به مشارش نعمت هاى خدا يك ميليون كتاب هم كفاف منى براى برمشردن نعمت

ىن قرن پنجم گفته شده، امروزه كه تا حدى علوم خمتلفه گسرتش پيدا كرده براى مشردن و براى حتقيق در نظام تكوي
  موجودات و عناصر شناخته شده چه اندازه زمان و چه مقدار كتاب الزم است؟
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اش  وظيفه ما در برابر اين مهه عنايت و رمحت چيست و پس از شناخت نعمت و مصرف كردن آن، براى عطاكننده
جود اين مجله حداقل شكر و سپاس حق، مراعات كامل تقوا و رعايت جانب عبادت و با متام و : چگونه بايد سپاس گفت
  :مبارك را فرياد زدن است

  .»2« ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

   عامل نبات

انگيز نباتات، راسىت عامل عجيىب است و پاى علم هنوز كه هنوز است در ابتداى راه آن است و شرح هر  عامل اعجاب
  رود، تا با خواهد، در اين قسمت فقط و فقط به عناوين كلى مسئله اشاره مى از وضع يك نبات كتاىب جداگانه مىاى  زاويه

______________________________  
  .، الفصل الثاىن229/ 1: التفسري الكبري -)1(

  .2): 1(فاحتة  -)2(

  373: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

كه وجود مقدس او از اين طريق چه احسان و عنايىت به بشر منوده توجه  اتات و اينتوجه به اين عناوين به مالك و مرىب نب
  :شود

غشا و  -تركيب هسته -خاصيت هر يك از عناصر -عناصر تشكيل دهنده سلول -سلول نبات - حس و حيات نباتات
نسوج  -د و تكثريتولي -اسرار مرموز منو متناسب -چگونگى تغذيه -كيفيت توليد نريو  -اعمال فيزيكى آن -سلول
  -ها استوارى آن -ها طبقات ريشه - ها كيفيت ساختمان ريشه  -ها خواص طبيعى آن -جهازات داخلى هر يك - نباتى

ساختمان كالهك  -ها با هم كيفيت دفع و مبارزه ريشه  -دفع مواد زائد -جريان شريه خام -كيفيت جذب آب و امالح
تأثري خاص رطوبت و حرارت و نور در  -عمليات فيزيكى هر يك -ها عناصر تركيب كننده آن -ها يا سپر بر سر آن

 - ها تركيبات و طبقات و انواع آن - ساختمان برگ -وسايل تنفس گياه -هاى گرياىي اين قوا در گياه دستگاه -نباتات
هاى  حشرات و مگس -ها هاى گوناگون آن در انواع آن كيفيت  -ابزار و وسايل لقاح -عمل لقاح -هاى خاردار برگ

هاى   درخت -ها نسبت به هم تعاون گياه -حساسيت خاص برخى از نباتات -بادها و امواج مأمور -مأمور لقاح
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 -ها و گياهان آىب و صحراىي ها و شكوفه اشكال گلها و گلربگ -ها اسرار ميوه -نظام توارث در نباتات -خوار گوشت
ه هر يك از اين عناوين موضوع علم خاصى است و داراى مرگ گياه ك -امراض گياه -مقاومت گياهان در برابر امراض

باشد، نقشى كه گياهان در زندگى مشا دارند چه نقش عظيمى است و مشا در برابر  ميلياردها قانون و نظام مستحكم مى
  استفاده كردن از اين سفره و صاحب آن چه وظايفى داريد؟

  :مت در راه حق است و حداقل آن با دل و جان گفنتحداقل وظيفه مشا شكر است و شكر عبارت از خرج كردن نع

  374: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

  :و به جاست چون فيض شوريده حال به پيشگاه مقدس او عرضه بدارمي

 توخواهم كه خاك راه شوم زير پاى 
 

 ام مهه گريد هواى تو تا ذره ذره

  آمي چو گرد بر سر راه تو اوفتم
 

 اى بربامي زپاى تو شايد كه بوسه

  جان در رهت فدا كنم و منتت كشم
 

 اى صد هزار جان گرامى فداى تو

 جان صد هزار كاش بود هر دمى را
 

 تا مجله را نثار كنم از براى تو

  لطفخوش آن دمى كه سوى من آىي زروى 
 

 تا جان زمن طلب كىن و من لقاى تو

  يامب حيات تازه به هر جان فشاندىن
 

 گر صد هزار بار مبريم براى تو

  تر شوم هر چند لطف بيشرت كىن تشنه
 

 سرياب كى شوم زشراب لقاى تو

  

   عامل حيوانات
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  .اند احصا كردهشناسان نزديك به هفتصد هزار قسم حشره  در قسمت حشره، تنها تاكنون حشره

______________________________  
  .2): 1(فاحتة  -)1(

  375: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

اى است كه ارقام براى بيان آن قاصر است، يك روز تابستاىن كه هوا صاف باشد، مشاره حشراتى   مشاره حشرات به اندازه
عده نفوس يك قاره بيشرت است، اگر ناگهان نژاد بشر به  اى براى نظام حيات در تكاپو هستند، از  هاى تپه كه در بريدگى

  .لولند به زمحت متوجه غيبت او خواهند شد كلى از روى زمني معدوم شود، خملوقات ديگرى كه به روى زمني مى

تدبر در ساختمان پيكر يك حيوان كوچك چون مور و تشكيالت : گفت ژان هانرى فابر دانشمند نامى فرانسه مهيشه مى
  .كند حياتى آن ميلياردها انسان را به سوى خدا رهربى مىمنظم 

شود، چندين برابر آن در جهان حيوانات  مهان حتري و اعجاىب كه در جهان فضا و كواكب و عامل نباتات بر آدمى چريه مى
عنصر  گوييم چندين برابر آن، به خاطر آن است كه خورشيد با آن مهه عظمت فاقد كه مى دهد اين به آدمى دست مى

  .حيات و حس و اراده است

امش و با تشكيالت وسيع و عظيمش بر ساير عجايب  اما در جهان حيوان عنصر ناشناخته حيات با مهه پيچيدگى و ا
  :عامل ماده، افزون گرديده و در جهان حيوان تشكيالت وسيع موجوداتى ذره بيىن چون

نقش يكايك  - ها آثار خمتلف حياتى آن - ها هاى گوناگون آن و گروهبيىن  ها و ساير موجودات ديگر ذره ها و باكرتى ويروس
اى زمحت كش و  -هاى امراض ميكرب -ها در سازمان اين عامل خاصه در وضع حاالت بشرى اصناف آن ميكر

 -كيفيت توالد و تناسل گوناگون متام جانداران  -ها قدرت احساس آن - ها سازمان حياتى آن -حشرات ريز - گزار خدمت
 -حيوانات آىب -اسرار پستانداران -اسرار اسپرماتوزوييد -محل با تقسيم -تلقيح يا تركيب ختم نر و ماده - گذارى مخت

  -ها عواطف و احساسات آن -ها نظام زندگى آن -ها سازمان و ساختمان يكايك آن -چهارپايان

  376: ، ص5 عرفان اسالمى، ج
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اى است طوالىن و بس پر پيچ و خم كه علوم گوناگوىن به بيان  ها رشته اينو ميلياردها ميليارد موضوع ديگر كه هر يك از 
اند كه اداى حق صاحب و خالق و مالك آنان حداقل اين است   ها پرداخته هاى آن اسرار و نظام اين موجودات و سازمان

  :كه با متام خلوص و فروتىن به پيشگاهش ايستاد و با مهه هسىت و وجود فرياد زد

  .»1« ] ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ  احلَْْمدُ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

گريى  و چه نيكوست كه در برابر اين مهه عنايت و نعمت، تسليم او شده و اوامر او را اطاعت كرده و از حمرمات او كناره
استه منوده و به صفات حضرت او آراسته شومي و با زبان ها پري  مناييم و قلب را از آلودگى پاك كرده و نفس را از بدخلقى

  :حال در كوى آن جناب عرضه بدارمي

بر اثر عدم درك حقايق و به خاطر دور افتادن از وادى معرفت و به علت اسارت در دام شيطان، از ! اى خداى بزرگ
خواسته تو مصرف كردمي و اكنون براى توبه هاىي كه به ما لطف فرمودى در غري  شناخت حقيقى تو عاجز ماندمي و نعمت

  .و انابه و عذرخواهى به درگاه لطفت ملتجى شده و از تو درخواست عفو و گذشت دارمي

   عامل انسان

داند و اين مقدارى كه دانش وسيع بشر موفق به كشف  شاهكارها و متامى اسرار خلقت انسان را، تنها آفريدگار جهان مى
اى از عناوين دستگاه وجودى بشر توجه كنيد و ببينيد خالق  كتاب قطور متجاوز است، به گوشهآن شده، از صدها هزار  

  .انگيز چه صنعىت به خرج داده عامليان در خلقت اين موجود شگفت

______________________________  
  .2): 1(فاحتة  -)1(

  377: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

هاى دراز و كوتاه با مفصل و  استخوان - هاى مسطح استخوان -گوناگون استخواناشكال   -ها نظامات و قوانني استخوان
تركيبات  -ها تغذيه استخوان -ها نسج اسفنجى استخوان -جدارهاى استخواىن -حفرات استخواىن -ها مفصل -مفصل ىب

كيفيت   -ها اهيچهم -شرح يكايك عضالت بدن -ها هاى گوناگون و عناصر تركيىب آن شكل -ها غضروف -ها شيمياىي آن
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 -ها عضله پلك -عضالت باال كشنده يا مجع كننده ابروان -ها عضالت جبهه -عمل انقباض و انبساط در عضالت
شرح نظامات و  -ها نوع سلول -هاى تشكيل دهنده عضالت سلول -عضالت سينه -ها عضالت لب -عضالت دماغ

  :قوه المسه -گانه سازمان گرياىي حواس پنج

 -حس ذائقه و مراكز گرياىي آن -ها ها پاپيل اسرار درون اين برجستگى - يا مراكز قوه المسه -ير پوستهاى ز  برجستگى
 -پرده صماخ -سوراخ متناسب گوش -الله گوش -خيمه گوش -تشكيالت گوش خارجى: قوه سامعه -هاى زبان پاپيل

 -هاى چكشى استخوان -يپور استاشجمراى ش -هاى گوش وسطى دريچه -عناصر تركيىب اين مايع -مايع مسى درون آن
 - مايعات درون هر يك -لوله مارپيچى -سه نيم دايره استخواىن -دهليز آن -گوش داخلى  -ركاىب -سنداىن عدسى

: قوه باصره - ارتعاشات موجى - امواج -اسرار صوتى -صوت -قوه شنواىي -عناصر تركيب كننده هر يك از مايعات
شست و شوى چشم با  -انرتاشك -جمارى ده گانه اشك -غدد اشك -صفوف مژه -پلك -تشكيالت ظاهرى چشم

سوراخ جمراى عبور  -پرده مدور عنبيه - عنبيه -مشيميه -كيفيت عبور نور  -شفاىف قرنيه -قرنيه -حلبيه -كره چشم  -اشك
اصر عن -مايع زجاجيه - نقش مايع زالليه - جليديه -شبكيه - ها اسرار اين رنگ و رنگ -رنگ عنبيه -مردمك -نور

و سلوهلاى : قوه شامه -معماى نور -حبث نور - كيفيت ديد  -اسرار درون يكايك طبقات چشم -تركيب كننده مايعات
   هاى غده -ها روده - معده -دستگاه عظيم گوارش -شكل ظاهرى بيىن -تشكيل دهنده آن

  378: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

توليد  -علل احرتاق - كيفيت جذب اكسيژن  -ها ك آنتشكيالت يكاي - لوله هاضمه -حلق -دهان -ترشحى مركز صفرا
هاى  گلبول  -كيفيت پيدايش خون  -اسرار خون - خون -ها اسرار و تشكيالت يكايك آن -مقدار حرارت -حرارت
  -مويرگها -وريدها -ها شريان -اسرار قلب -قلب - هاى گردش خون دستگاه -عدد هر يك -هاى قرمز گلبول  -سفيد

دستگاه توليد  -كشى بدن لوله -سازمان آن -دستگاه دفع مواد زايد - وچك خونگردش ك  -گردش بزرگ خون
  ...ماهيت نطفه و -سازى نطفه

  .كه هر يك موضوع علم خاصى است و تشكيل دهنده ميلياردها ميليارد اسرار

عبارت از نفس و خوانيم عبارت است از ظاهرى از بدن و جسم، وىل قواى كارگران اين جسم كه  بينيم و مى البته آنچه مى
روح و وجدان و انديشه و هزاران قدرت نامرئى است و در هيچ البراتوارى قابل جتزيه و با هيچ ميكروسكوپى قابل رؤيت 

باشد، تنها در برابر اين دستگاههاى با عظمت بدن و روح و نفس كه قرار  نيست، براى ما قابل شرح و درك منى
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اى از عدل و حكمت و علم او آشنا شده و در برابر اين  مل پى برده و به گوشهگريمي، به قدرت كامله صاحب اين عا مى
  :آورمي مهه احسان او با مهه وجود فرياد برمى

  .»1« ] الرَّْمحِن الرَِّحيمِ * احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

  .اش مهيشگى است ىناندازه و مهربا رمحتش ىب.* ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش

  در سوره محد» الرمحن الرحيم«تكرار 

  بود، وىل تكرارش بعد» بسم اللّه«در » الرمحن الرحيم«كه دو كلمه مباركه  با اين

______________________________  
  .3 -2): 1(فاحته  -)1(

  379: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نيست، بلكه از جهت لطف خمصوصى دارد كه ربوبيت حق از » رب العاملني«از 
يابند و اين مسئله معلوم است   رمحت عام و خاص است، به اين معىن كه متام موجودات در پرتو اين دو حقيقت پرورش مى

 ربوبيت حق نسبت به. رسد كه با مهر و حمبت توأم باشد كه هر مرىب و معلم و حاكمى آن گاه تربيتش به مثر مى
موجودات و به خصوص انسان كه اتصاىل است دائم و مهيشگى و شامل دنيا و آخرت نه بر سبيل قهر و غلبه بلكه از 
راه عنايت و لطف و مرمحت و حمبت است، پس مدح و شكر آن وجود مقدس در حقيقت پاسخ گوىي به نداى فطرت 

  .است در برابر رمحانيت و رحيميت او

  مالك روز جزا

ينِ  ماِلِك يـَْومِ    .»1« ] الدِّ

  .مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است

اى آزادى است، آزادى در نيت و عمل و مهني آزادى باعث ارزش نيت و عمل است   .انسان داراى گوهر پر
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در جوار اين گوهر پرعظمت اگر نيت و عمل انسان، بر مقتضاى قواعد اهلى از انسان صادر گردد، از پى آن ثواب و 
يك خواهد بود و اگر نيت عمل بر اساس هواى نفس و دعوات شياطني دروىن و بروىن، از آدمى ظاهر گردد، از جزاى ن

پى آن عقاب و رنج و مشقت خواهد بود و چون دنياى حمدود گنجايش ثواب نيكان و عذاب بدان را ندارد، خداوند 
جهان پايان اين جهان است و آن جهان حمصول اين  بزرگ مزد نيكان و بدان را به جهان ديگر منتقل كرده كه ابتداى آن

   عامل است

______________________________  
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  .و به فرموده پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله اين جهان مزرعه آخرت است

است كه مگر خداوند مالك هر روز نيست و مگر جزاى عمل مالك روز جزاست، جاى اين پرسش : گويد كه مى اما اين
نيك و بد خمصوص به دنياى ديگر است و مگر انسان در مهه حلظات چه از طريق وجدان و چه از طريق عكس العمل 

  اعمال خويش در دنياى برون و درونش در معرض اجر و عقوبت نيست؟

الكيت به روز جزا براى اين است كه در دنيا به اجازه و اذن چرا خداوند مالك مهه حلظات است؟ اختصاص م: بايد گفت
خود او حنو مالكيىت براى موجودات زنده هست، وىل در آخرت جز مالكيت حضرت او مالكيىت حىت مالكيت اعتبارى و 

ط درون بيند و آن اين است كه در برابر نيكى انبسا العمل مى نسىب هم وجود ندارد و آدمى هم در برابر عمل خود عكس
گردد و يا در برابر كار خوب اعتبار اجتماعى كسب كرده و در برابر كار بد ممكن  و در برابر بدى دچار تازيانه وجدان مى

است دچار عقوبت قانون گردد، وىل اين اجر و عقوبت به طور قطع نسبت به عمل او كامل نيست، عالوه بر اين چه 
دهد و  بيند و چه بسا اعماىل كه شيطاىن است و اجنام مى دهد و مزدى منى ام مىها كه به دور از نظر مردمان اجن بسا نيكى

ها جهان ديگرى الزم است تا نيكان به اجر نيكى و  ها و بدى گونه نيكى گريزد، بدون شك در برابر اين از عقوبت آن مى
  .بدان به عقوبت بدى برسند

ها و  ها و نيكوكارى گوييد، آيا آن بزرگواران به مزد آن مهه نيكى ان چه مىمشا انبيا و امامان و اوليا خدا را از نظر مزد كارش
  صربى كه در برابر آزار دمشنان كردند رسيدند؟

  ها كه تا حلظه آخر خوش زيستند و خوش مردند، به عقوبت يك عمل ناپسند خود رسيدند؟ و طاغوت
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  پاپس جهاىن ديگر الزم است كه به مقتضاى عدل و حكمت حضرت حق بر 
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شود، تا مهه نيكان و بدان به نتيجه عمل خود برسند و آن روز، روز دين يعىن روز جزاست و مالك حقيقى و مطلق آن 
  :روز خداست

ينِ [   .»1« ] ماِلِك يـَْوِم الدِّ

  .مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است

توانيد به كتاب خدا و رواياتى كه در اين زمينه در كتب  شؤون آن روز دارد، مىقرآن جميد، متجاوز از هزار آيه درباره متام 
  .معتربه حديث آمده مراجعه كنيد

  بندگى خداوند

  .»2« ] ِإيِّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ 

  .خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[

اى دارد كه خضوع و تواضع در برابر حق و آزادى واقعى، آزادى از اسارت هوا و  دهعبادت و بندگى مفهوم وسيع و گسرت 
  .طاغوت باطىن و ظاهرى در اين مفهوم قرار گرفته و يا الزمه آن است

گاه  پايان ناظم و مدبر و معمار هسىت پى بربد، هيچ انسان وقىت از بركت انديشه به ربوبيت و مالكيت و رمحت و حمبت ىب
  .د شود و بند بندگى ديگران را به گردن منى  او منىتسليم غري

وقىت بداند جز حضرت حق، وجودى باالستقالل در عامل وجود و هسىت نيست، چه معنا دارد كه غري او را مورد پرستش 
   قرار دهد، غري او اگر مجاد است عاملى است از عوامل مادى عامل، اگر حيوان است موجودى است در مسري نظام

______________________________  
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ايت عامل است، پس  ايت در ىب حيات، اگر انسان است كه مانند خود تو موجودى حمتاج و نيازمند به قدرت ىب
مجاد و نبات و يا حيوان و يا انسان و يا پريوى از ماند و روى آوردن به غري حق يا پرستش  مفهومى براى پرستش غري منى

در مناز اعالم  ]ِإيَّاَك نـَْعُبدُ [  شخصيىت است و اين عبادت كه با مجله فرمان غري حق، عني كفر و شرك و كمال پسىت و ىب
ديان راهند و  گردد، عبارت است از به اجرا گذاشنت متام دستورهاى اهلى و پيامربان و امامان و فقيهان كه مهه ها مى

  .شود پسندد، باز عني عبادت است كه با مهان مجله اعالم مى گريى از حمرمات و آنچه خداوند بر انسان منى كناره

اوامر و نواهى اهلى كه به اجرا گذاشتنش عبادت و تضمني كننده خري دنيا و آخرت است در كتاب و سنت قرار دارد و 
  .هوم عبادت بر هر مكلفى واجب استآگاهى و به اجرا گذاشتنش براى حتقق مف

هاى  و بدون ترديد، پيمودن اين راه كه مركب از علم و عمل است، بدون رفع موانع و رهاىي از قيد و بند اوهام و مكتب
  .غلط و آزادى از هواى نفس و غرايز خارج از حد، امكان ندارد

تواند با اين مهه موانع به مبارزه برخيزد، اين است   منىو انسان با اين عجز و فقرى كه دارد بدون كمك خواهى از خداوند 
كه در راه عبادت بايد از او كمك خواست، تا امور معنوى و مادى را براى جربان ضعف و ناتواىن انسان با انسان مهراه 

  .خواهى از حضرتش در حقيقت جلب كشش و لطف و دستگريى اوست كند و البته توجه به او و كمك

   هدايت

  .»1« ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ 

______________________________  
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  .ما را به راِه راست راهنماىي كن
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   معناى هدايت

  :راهنماىي با مهر و حمبت و صالح است به سوى مطلوب و مقصود و آن بر چند نوع است :هدايت

  .انگيز آفرينش است كه شامل كليه موجودات كيهان و عناصر كاخ شگفت  يا تكويىن، هدايت طبيعى

  .كه خمصوص به موجودات جاندار و يا شامل موجودات صاحب نفس است  هدايت غريزى و احساسى،

است و هدايت دين كامل  هدايت وجداىن، عقلى، احساسى، ديىن، ا ترين هدايت براى آدمى است كه او ر  كه شامل انسا
  .دهد به سوى سعادت دنيا و آخرت سوق مى

  معناى صراط

  .جاده عمومى رو به خري است و اضافه شدنش به مستقيم اسرارى دارد كه از حوصله اين جزوه بريون است :صراط

  .كند صراط مستقيم در برابر راه كجى است كه رهروش را به خزى دنيا و عذاب آخرت دچار مى

است از راه دين، مرز حق، راه عدل و حوزه و حدود و مقررات اهلى كه در قرآن و  صراط مستقيم در حقيقت عبارت
سنت ترسيم شده و اجراى مقرراتش آدمى را به قرب حق رهنمون شده و از فيض و عنايت و رمحت اهلى در دو جهان 

  .مند خواهد كرد ره
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، بايد جمذوب و منطبق با حميط و حمكوم آن نگردد و پيوسته حميط فكرى و روحى خواهد در اين راه پيش رود انساىن كه مى
خود را تغيري دهد و در خط مستقيم كه مهان دين خداست و ضامن خري دنيا و آخرت قرار گريد و از احنراف بينديشد، 

مهيشه به ياد  - ] ستقيماهدنا الصراط امل[ -چون پيوسته در معرض گمراهى و غفلت است، اين دعا و در خواست را هم
  .داشته باشد، تا مشمول عنايت و مشيت خمصوص مبدأ كمال و هسىت گردد

  .»1« ] ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ [

اميان، عمل شايسته و [به آنان نعمِت ]  چون پيامربان، صّديقان، شهيدان و صاحلان كه به خاطر لياقتشان[راه كساىن 
  .عطاكردى]  اخالق حسنه
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هاى تو را  راه آنان كه نعمت مادى و معنوى به آنان عنايت كردى و آنان هم به توفيق تو و هدايت و عنايتت متام نعمت
در راه تو مصرف كردند و از اين طريق خري بردند و خري رساندند و از اين راه متام حقوق تو و عباد تو را رعايت كردند، 

  .اند و شهدا و صاحلني در رأس اينان، انبيا و صديقني

 َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ [
  .»2« ]َرِفيقاً 

در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، 
  .داده و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

______________________________  
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   شدگان غضب

  .»1« ]  اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ َغْريِ 

  .هم آنان كه نه مورد خشم تواند

غضب شدگان مردمى هستند كه با شناخت حق و يافنت راه به عناد و جلاج و دمشىن با حق برخاسته و مسريى غري راه 
  .اهلى انتخاب كردند

روند و به انواع  دانسته راه خطا مى اند كه شود كه مصداق كامل اين مجله يهوديان از آيات كتاب اهلى استفاده مى
مطالعه در وضع حزب ننگني صهيونيسم و اوضاع اسرائيل و . اند فسادهاى اخالقى، سياسى، اجتماعى و خانوادگى آلوده

  .جناياتش منايشگر اين معناست كه اين گروه دچار غضب حقند

  گمراهان كيانند؟
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  .»2« ] َوَال الضَّالِّنيَ 

  .اند و نه گمراه

فهمند و مسري كمال را در آنچه خدا  كنند و دين را غلط مى دمى كه كج فهمند، به رأى خود راه خدا را تفسري مىآن مر 
دهند گمراهند و  خواهند اجنام مى انگارند و براى شناخت حق، سر از ميزان و معيار برتافته و آنچه خود مى پسندد مى منى

  .از مصاديق بارز گمراهان نصارى هستند

   مى و صنعىت آنان به خصوص در اين روزگار، مشا را به اين معىنغرور عل

______________________________  
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ساخته يا كنند و به راه خود  پندارند كه با تكيه بر دانش و صنعت خود ترسيم مى شود كه اينان مسري را آن مى رهنمون مى
  .منايند كنند عمل مى به آنچه كه از آيني به رأى خود توجيه مى

اى كه از راه خدا جدا باشد و سر از  البته غضب شدگان و گمراهان فقط يهود و نصارى نيستند، بلكه هر قشر و طايفه
ار داراى آثار و اخالق معيارهاى اهلى برتابد به نسبت شدت و ضعفش غضب شده و گمراه است و بدون ترديد اگر منازگز 

  .هاىي از مردم منحرف در او باشد گمراه و مورد غضب است يهود و نصارى باشد و نشانه

انبيا، : اند اى است كه در آيه گذشته مطرح شده عالمت اتصال به مناز حقيقى، داشنت آثار و صفات چهار طايفه
  .صديقني، شهدا، صاحلني

  :دهد را بدين گونه توضيح مى ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [  لهامام موحدان حضرت على عليه السالم مج

  .»1«  آن توفيق كه در گذشته ما را به پريوى و اطاعت از تو موفق كرد، پيوسته دار تا در آينده هم از تو اطاعت كنيم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در توضيح آن مى
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شت رساند و از هوا و آراىي كه ما را دچار رنج و فنا مى  ما را به مالزمت راهى راهنماىي منا گرداند  كه به دوسىت تو و به 
  .»2« باز دار

  :از پيامرب و امرياملؤمنني عليهما السالم روايت شده

  .صراط مستقيم يعىن قرآن

______________________________  
  .29، باب 252/ 89: ، باب معىن الصراط؛ حبار األنوار33: معاىن األخبار -)1(

، حديث 6، باب 49/ 27: ؛ وسائل الشيعة65، حديث 28، باب 305/ 1: عيون اخبار الرضا عليه السالم -)2(
33179.  
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  :از امام صادق عليه السالم نقل شده

  .»1«  فرمايد صراط مستقيم به خدا ماييم يعىن معرفت امام و حضرت مى

ما در متام شؤون حيات بر ميزان حقيم و از هر جهت در پيشگاه حضرت حمبوب مورد پسند و رضايتيم و به اين معىن كه 
  .بر مشاست كه متام زوايا و جوانب حيات خويش را با ما مهاهنگ مناييد

خدا، نفى روى هم رفته در سوره مباركه محد حقايقى از قبيل توحيد، قيامت، عبادت، اتكا به الّله، داللت انسان به راه 
خورد كه منازگزار بايد در اين سفر و معراجى كه دارد به متام آثار و نتايج اين سفر و معراج  هاى ضد اهلى به چشم مى چهره

  .توجه كند

هاى قرآن را  اى از سوره چون شرايط و مقدمات مناز را مراعات كردى و مفهوم تكبرية االحرام و سوره محد را يافىت، سوره
رت   .اين است كه سوره اخالص را قرائت كىن خبوان و 

   سوره اخالص حقيقت بندگى

  .»2« ]ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 
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  .او خداى يكتاست: بگو

  .حقيقت عبادت، اظهار بندگى و خضوع و خشوع قلىب داشنت و شكر انعام و احسان و اكرام منودن است

ها از اوست و مهه  موال و پروردگار و ارباىب كه مجيع نعمتبا اين معىن و حقيقت، پرستش به معناى جامعش جز در برابر 
  .طور قادر بر سود و زيان رساندن است جايز نيست

______________________________  
  .5، حديث 24، باب 12/ 24: حبار األنوار -)1(
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هاست و  بندگى كرد كه به متام موجودات وجود خبشيده و پروراننده و روزى دهنده آن بنابراين بايد وجود مقدس و حمبوىب را
آفريدن و خلق كردن و عطا كردن حيات و شعور وقف حرمي مقدس اوست و اين مهه مستلزم داشنت قدرت و حيات و 

پرعظمت حيات آشكار ايت است و اين معاىن هم از آثار قدرتش در ميدان  ايت در ىب اراده و علم و حكمت ىب
  .است و اين مهه از مفهوم الّله پيداست

چون اين مفهوم را به حقيقت درياىب و توفيق درك آن از ناحيه حضرتش نصيب تو شود، شعله عشق فطرى به وجود 
وقت  ترين عبادت براى تو حاصل گردد، آن ترين حترك، براى اداى خالصانه ترين و قوى مقدس او در تو زبانه كشد و عاىل

ها مباىن، از اين  معرفت است كه بر اثر اين عشق از واالترين ارزش برخوردار خواهى شد و خداى خنواسته، اگر در زمره ىب
عشق حمروم خواهى شد و در آن صورت براى تو حمركى جهت ورود در فضاى پرمعناى عبادت خنواهد بود و از اعتبار و 

  .آبرو هم در پيشگاه او نصيب خنواهى نداشت

  :گويد يكى از حواريون بزرگ عيسى در اين مسئله داد حقيقت داده مى

شدم كه به صدا درآيد، اگر من داناى  زدم وىل حمبت نداشتم يك پاره مسى مى اگر من با زبان بشر و مالئكه حرف مى
گشتم وىل حمبت نداشتم  ا مىها را از جا بر كند دار  شدم و متام اميان كامل را كه كوه غيب و آگاه از مهه اسرار و علوم مى

  .بودم چيزى منى
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خوردم،  كردم وىل حمبت نداشتم به دردى منى خبشيدم و تن خودم را براى سوزاندن تسليم مى اگر من مهه اموال خود را مى
كند و خود را آلوده به غضب  شناسد، حمبت تفاخر و خودستاىي منى حمبت داراى متانت و شفقت است، حمبت حسد منى

بندد و به  شود و به مهه چيز اميد مى شود، حمبت متحمل مى عدالىت شاد منى آورد، از ىب ازد و بدى را به حساب منىس منى
  مهه چيز صرب

  389: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .شود آورد و هرگز نابود منى مى

يك شراره كوچكى از ها  عارفان بينادل و مردان حق و واصالن بزم فضيلت و مقيمان حضرت حقيقت در نزد مهه ملت
اند و تنها يك جرعه و بلكه يك قطره از اين باده جان خبش خورده بودند كه با يك  آتش اين عشق در كانون دل داشته

  .شراره دل ايشان جهانبني گشته و از اين يك قطره جان، ايشان سرمست دو عامل شده بودند

ن بوده و جتلى منوده و از زبان مهه ايشان گويا و پرتو افشان  اين عشق است كه در دل مهه انبيا و اوليا و عرفا جايگزي
  .گرديده است

  تا عشق تو خيمه زد به جامن
 

  از عرش برين گشت شامن

  شد عامل و آدمم فراموش
 

  از ياد تو يار مهربامن

  نوشم از آن دو نرگس مست مى
 

  تا مست ابد شود روامن

  عشق است و وفا و مهرباىن
 

  عناصر روامناركان و 

  گم گشت دىل كه خود نشان داشت
 

  نشامن از لطف زيار ىب

  يك مشت گل است تن وىل جان
 

امن   صد باغ گل است در 

 رحم آر به عاشقى چنني زار
 

  پرس زحال ناتوامن مى

  خون شد دل آمسان به حامل
 

  چون ديد دو چشم خون فشامن
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  بگسست دل از جهان اهلى
 

  دلستامن پيوست به يار

  

   خداوند يگانه

  .يعىن يگانه و خداى مطلق و حقيقى كه به هيچ صورت قابل تعدد و كثرت نيست ]َأَحدٌ 

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  390: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .»1« واِحٌد الِبَعَددٍ 

  .دو و اين بر خدا روا نيستوحدت حضرت او، وحدت عددى نيست؛ زيرا واحد يعىن بيشرت از نصف و كمرت از 

  .كه وجود مقدس او در ذات و افعالش يكتا و يگانه است مانند و اين شريك و ىب جزء و ىب واحد بودن خدا يعىن ىب

مشتمل بر متام صفات ثبوتيه و سلبيه است، لفظ الّله بر مهه صفات ثبوتيه و كماليه از علم و قدرت  ]اللَّهُ َأَحدٌ [  بنابر اين
  .كند و حيات و ادراك و تدبري داللت مى

فهماند كه جسم نيست و مركب و  رساند و مى و لفظ احد منزه بودن خدا را از صفات سلبيه و از عيب و نقص مى
چيزى و حمل براى چيزى و حمتاج به كسى و چيزى نيست و مانند و شريك و ضد و ند باشد، حلول كننده در  حادث منى
  .باشد براى او منى

  نياز خداوند ىب

  .»2« ]اللَُّه الصََّمدُ 

مهه موجودات هسىت كه نيازمند و عني فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند و از حضرتش گداىي [نياز  خداى ىب
  .].منايند
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زرگوارى كه در متام نيازها روى به او آورند و بر حضرتش تكيه كنند و توجه منايند و بدون او كارى اجنام آقاى عزيز و ب
  .نگريد

   به فرموده حضرت سيد الشهدا و حضرت سجاد و امام باقر و حضرت

______________________________  
  .9، حديث 4، باب 261/ 4: ؛ حبار األنوار185ج البالغة، خطبه  -)1(

  .2): 112(اخالص  -)2(

  391: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

ايت كمال است، كسى كه دائم و مهيشگى  صادق عليهم السالم كسى كه آقاىي و بزرگى و شرف و سيادت، در او در 
ى كننده نيست و قائم به ذات و  نياز از  ىباست و مهاره بوده و خواهد بود، فرمانرواى بزرگى كه فوق او، امر دهنده و 

  .غري است

  :گويد مى» مراة العقول«عالمه جملسى رمحه اهللا در كتاب پرقيمت 

نيازى مطلق او و احتياج عموم كائنات در مجيع امور به اوست،  اين معنا در حقيقت عبارت است از وجوب وجود و ىب
او قادر به اجنام حاجت و خبشيدن  يعىن مبدأ كل و مرجع عموم و پناهگاهى كه هر كس هر حاجىت دارد و هر چه خبواهد

باشد و سزاوار است كه مهه كس به خشوع و  اش هست و از آنچه مهگان نياز به آن دارند چيزى را فاقد منى خواسته
  .نياز او آرند پرستش متوجه وى شوند و روى نياز به دربار ىب

   خداوند نزاده و زاييده نشده

  .»1« ]َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ 

  .ده، و زاييده نشده استنزا
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اش اين بود كه طبق قوانني طبيعى خودش از  نزاده است و زاده نشده است، شكى نيست كه اگر فرزندى داشت الزمه
ديگرى زاده شده باشد و اگر از ديگرى زاده شده بود حمدود بود و معناىي براى ازليت نبود، اين مجله نوراىن رد بر متام 

  :هاى جاهل مدعى فرزند داشنت خدا بودند زيرا آن بدخبت مشركان و اهل كتاب است؛

______________________________  
  .3): 112(اخالص  -)1(

  392: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

گفتند؛ اين است كه در رد عقايد اين  مشركان، فرشتگان را دخرتان او و يهود عزير را و مسيحيان مسيح را پسران خدا مى
زاييده نه پسر نه دخرت نه چيز ديگر و بعد چون اينان براى مهني فرزندان مقام خداىي قايل شده به پرستش ن: خربان فرمود ىب

  .زاييده نشده است: فرمايد آنان پرداختند، سپس مى

  مانند خداوند ىب

  .»1« ]َو َملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ 

  .باشد منىمهانند و مهتا و شبيه او ]  در ذات و صفات[و هيچ كس 

ايت  ها حمدودند و او در ذات و صفات ىب و هيچ كس مهتا و مانند و برابر او نيست، چون مهه موجودات در مهه برنامه
اى ياراى برابرى با او نيست، بلكه متام جهانيان وجود و حركت و حياتشان  ايت است و كسى را در هيچ برنامه در ىب

  .»2« ]ءٌ  ْيَس َكِمْثِلِه َشيْ لَ [ متكى به اراده و قدرت اوست و

اين بود توضيح بسيار خمتصرى از آداب و مقدمات و شرايط و محد و سوره مناز كه در ضمن دو حديث آداب شروع مناز 
اگر از اول تا به آخر اين جلد را به دقت مطالعه كنيد، با توفيق حضرت حق پيوندى با مناز برقرار . و قرائت قرآن آمد

  .هستيد گسستىن خنواهد بودكنيد كه تا  مى

ترين و  مناز كه پست در پايان اين خبش الزم است به چند حديث از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نسبت به ىب
  :ترين انسان است اشاره رود بدخبت
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______________________________  
  .4): 112(اخالص  -)1(

  .11): 42(شورى  -)2(

  393: ص ،5 عرفان اسالمى، ج

  عقوبت ترك مناز

  :نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

هر كس مناز را ترك كند خداى تعاىل او را به پانزده عقوبت مبتال كند، شش بال در دنيا و سه بال نزديك مرگ و سه در 
  :قرب و سه در قيامت

  :شش بالى ايام زندگى

  .نور از روى او بردارد - 1

  .بركت از مالش برود - 2

  .عمر و مالش ناقص ماند - 3

  .خريات او قبول حق نشود - 4

  .دعاى او مقبول نيفتد - 5

  .دعاى صاحلان نصيبش نشود - 6

  :سه بالى نزديك مرگ

  .سكرات مرگ بر او سخت گردد - 1

  .اگر مهه طعام دنيا در حلقش ريزند سري نشود - 2
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  .تشنگى او كم نگردد تا مبريد - 3

  :سه بالى قرب

  .با درد و غم باشد - 1

  .گور وى در تاريكى حمض باشد  - 2

  .تا روز قيامت در عذاب معذب گردد - 3

  :سه بالى قيامت

  .حساب بر وى دشوار شود - 1

  394: ، ص5 عرفان اسالمى، ج

  .خداوند دمشنش شده و به او عذاب دردناك رسد - 2

  .»1« مثل حيوان چهار دست و پا از قرب بريون آيد؛ خلق بر وى بنگرند تا در عذاب رود - 3

  :و نيز فرمود

  .»2« ال َحظَّ ىف اْإلْسالِم ِلَمْن تـََرَك الصَّالةَ 

ره كسى كه ىب   .اى از بركات و فيوضات اسالم ندارد مناز است 

  :و فرمود

  .»3« ِإنَّ تارَك الصَّالِة ال جيَُِد ريَح اَجلنَّةِ 

شت به مشامش نرسد   .تارك مناز بوى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

به حقيقت انبيا و امامان و ! اى حكيم و عادل! اى بنده پرور! معشوق متام ذرات اى! اى جان جهانيان! اى هسىت عامل
عاشقان و اوليايت، ما را از فهم حقايق و عمل به دستورهاى نورانيت حمروم مكن كه حمروم از فهم حقايق و ممنوع از عمل 

  .ستصاحل، متام درهاى رمحت به رويش بسته و مهه درهاى شر و بدخبىت به رويش باز ا

بسته بودن درهاى رمحت و باز بودن درهاى شر را در دنيا و آخرت به روى اين بندگان دردمند و ! اى اكرم االكرمني
  .مسكني و نيازمند مپسند، آمني يا رب العاملني

______________________________  
، حديث 6، باب 23/ 3: ل؛ مستدرك الوسائ39، حديث 6، باب 21/ 80: ؛ حبار األنوار22: فالح السائل -)1(

2922.  

، گرچه حديث را از امام صادق عليه 57، حديث 1، باب 232/ 79: ؛ حبار األنوار133/ 1: دعائم اإلسالم -)2(
  .اند السالم نقل كرده

  .57، حديث 1، باب 232/ 79: حبار األنوار -)3(
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