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  آداب الصالة

  هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال

  

  

   مشخصات کتاب

   خطبۀ الکتاب

   اما مقدمه

 در آدابى که در تمام حاالت نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن                    مقاله اولى 

  .چند فصل است

      فصل اول

   سلوك   فصل دوم در مراتب مقامات اهل 

      فصل سوم در بیان خشوع است

      فصل چهارم

      فصل پنجم در بیان محافظت عبادت از تصرف شیطان است

      فصل ششم در بیان نشاط و بهجت است

      فصل هفتم در بیان تفهیم است

      فصل هشتم در بیان حضور قلب است

      فصل نهم در بیان احادیث راجع به حضور قلب

    در دعوت به تحصیل حضور قلب   فصل دهم

      فصل یازدهم در بیان دواى هرزه گردى خیال

      فصل دوازدهم در بیان آنکه حب دنیا باعث تشتّت خیال است

   مقاله ثانیه در مقدمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است

      مقصد اول در طهارت است و در آن چند فصل است

       فصل اول در بیان اجمالى طهور است  

         فصل دوم در اشاره به مراتب طهور است

         فصل سوم در آداب قلبیه سالک است هنگام توجه به آب براى طهارت

         فصل چهارم در طهور است
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   اى از آداب وضو است به حسب باطن و قلب       فصل پنجم در شمه

   ل است و آداب قلبیه آن      فصل ششم در غس

   اى از آداب باطنیه ازاله نجاست و تطهیر از اخباث است       فصل هفتم در پاره

   اى از آداب لباس است و در آن دو مقام است    مقصد دوم در شمه

         مقام اول در آداب مطلق لباس است

    دو باب استاى از آداب لباس مصلّى است و در آن       مقام دوم در پاره

            باب اول در سرّ طهارت لباس است

            باب دوم در اعتبارات قلبیه ستر عورت است

      مقصد سوم در آداب قلبیه مکان مصلّى است و در آن دو فصل است

         فصل اول در معرفت مکان است

         فصل دوم در بعض آداب اباحه مکان است

   ر آداب قلبیه وقت است و در آن دو فصل است   مقصد چهارم د

         فصل اول

         فصل دوم در مواظبت از وقت

      مقصد پنجم در بعض آداب استقبال است و در آن دو فصل است

         فصل اول در سرّ جملى استقبال است

         فصل دوم در بعضى از آداب قلبیه استقبال است

   ت نماز است و در آن چند باب استمقاله ثالثه در مقارنا

      باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است

       فصل اول در سرّ جملى و آداب اجمالیه آنها است

       فصل دوم در بعضى از آداب و اسرار تکبیرات اذان و اقامه است

   ارتباط آن با اذان و نماز    فصل سوم در بعض آداب شهادت به الوهیت است و بیان

       فصل چهارم در بعض آداب شهادت به رسالت است و در آن اشاره به شهادت به والیت است

         فصل پنجم در بعضى از آداب حیعالت است

      باب دوم در قیام است و در آن دو فصل است

         فصل اول در سرّ جملى قیام است

    است      فصل دوم در آداب قیام

   اى حسنه          در موعظه

      باب سوم در سرّ نیت و آداب آن است و در آن پنج فصل است
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         فصل اول در حقیقت نیت است در عبادات

         فصل دوم

         فصل سوم در بیان بعضى مراتب اخالص است

         فصل چهارم

         فصل پنجم

   اى از اسرار آن آداب قرائت و پارهاى از     باب چهارم در ذکر شمه

         مصباح اول در آداب مطلقه قرائت قرآن شریف است و در آن چند فصل است

            فصل اول

            فصل دوم

            فصل سوم

            فصل چهارم

            فصل پنجم

            فصل ششم

  .رائت است در خصوص نماز و در آن چند فصل استاى از آداب ق       مصباح دوم در ذکر شمه

            فصل اول

            فصل دوم در بعض آداب استعاذه است

            فصل سوم در بیان ارکان استعاذه است و آن چهار است

            فصل چهارم در بعض آداب تسمیه است

اى از آداب     حمـد و در آن شـمه                فصل پنجم در بیـان اجمـالى از تفـسیر سـوره مبارکـه             

  .تحمید و قرائت است

  اى از تفسیر سوره مبارکه توحید          فصل ششم در شمه

   اى از تفسیر سوره مبارکه قدر به قدر مناسبت این اوراق          فصل هفتم در شمه

   اى از آداب و اسرار رکوع است و در آن پنج فصل است    باب پنجم در شمه

   صل اول در تکبیر قبل از رکوع است      ف

         فصل دوم در آداب انحناء رکوعى است

         فصل سوم

         فصل چهارم

         فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است

      باب ششم در اشاره اجمالیه به اسرار و آداب سجود است و در آن چند فصل است



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

         فصل اول در سرّ جملى آن است

       فصل دوم  

        فصل سوم

         فصل چهارم

      باب هفتم در اشاره اجمالیه به آداب تشهد است و در آن دو فصل است

         فصل اول

         فصل دوم

      باب هشتم در آداب سالم است و در آن دو فصل است

         فصل اول

         فصل دوم

   اخله و خارجه نماز است و در آن چند فصل استخاتمه کتاب در آداب بعضى از امور د

  

شـود و اسـرار و          فصل اول در تسبیحات اربعه است که در رکعت ثالث و رابع نماز خوانده مـى               

   آداب قلبیه آن به قدر مناسب

  .      رکن اول در تسبیح است

  .      رکن دوم تحمید است

         رکن سوم تهلیل است

   بیه قنوت است  فصل دوم در آداب قل

  ختم و دعاء
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  بسمه تعالى

  

 30. (ق.  ه 1361کتاب آداب الصالة که تاریخ ختم نگارش آن در تاریخ شنبه دوم ربیـع الثـانى                 

سه سال پیش   . است، بیان تفصیلى آداب قلبى و اسرار معنوى نماز است         ) ش.  ه 1321فروردین  

به نام سرّ الصالة همین معانى      ) س(حضرت امام   از تألیف این کتاب، در یکى از تصانیف گرانقدر          

، لکن آن حـضرت بـه ایـن         )1(به طور موجز و به زبان خواص اهل عرفان به نگارش در آمده بود             

تـر   منظور که عده بیشترى از مطالب آن کتاب فایده برند به تألیف کتاب حاضر به زبـانى سـاده                  

  : پرداختند

  

و چـون آن    . به قدر میسور از اسرار صالة در آن گنجانیدم        اى فراهم آوردم که      پیش از این رساله   

را با حال عامه تناسبى نیست، در نظر گرفتم که سطرى از آداب قلبیه این معراج روحـانى را در                

سلک تحریر در آورم، شاید برادران ایمانى را از آن تذکرى و قلب قاسى خـود را تـأثرى حاصـل            

  . آید

  

 با توضیحات و تصرفات، با عنوان پرواز در ملکوت به چاپ رسید،             قبلًا مطاوى کتاب آداب الصالة    

و پس از آن خود کتاب منتشر گردید، اما چاپهاى قبلى به عللى، که شاید یکى از آنها نداشـتن                    

نسخه خطى بوده است، به نحو مطلوب صورت نگرفت؛ از این رو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام             

تدارى، پس از بررسى نسخه بدلها و تطبیق با نسخه اصل که            خمینى با رعایت کمال دقت و امان      

  . در اختیار مؤسسه است، به چاپ و نشر این اثر همت گماشت

  

اند و در آنها این اثر را        ش نگاشته .  ه 1363کتاب داراى دو مقدمه است که حضرت امام در سال           

ینى و خـانم فاطمـه      به فرزند گرامیشان، حضرت حجۀ االسالم و المسلمین حاج سید احمد خم           

متن دستخط این دو مقدمـه      . اند اهدا فرموده ) همسر جناب حاج سید احمد خمینى     (طباطبایى  

  . نیز در این کتاب چاپ شده است

  

آخـذ احادیـث و اقـوال ذکـر          این چاپ همراه با پاورقیها و توضیحاتى است که در آنها منابع و م             

 بجز معـدودى از آنهـا       - همه این حواشى   گردیده و جمالت عربى داخل متن ترجمه شده است؛        

 و همچنین فهارس    -مشخص شده (*) اند و با عالمت ستاره       که حضرت امام خود مرقوم فرموده     

  ) 2.(مختلف این کتاب توسط این مؤسسه تهیه و تنظیم گردیده است
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یکهزار جلد از تیراژ نخستین چاپ همراه با تصویر کامل متن نسخه خطى بـه منظـور اسـتفاده                   

اى از دسـتخط چـاپ    ها و عالقمندان آثار خطى امام منتشر گردیـده، و در بقیـه نمونـه      کتابخانه

  . شده است

  

اند  از مسئوالن و کارکنان شرکت انتشارات علمى و فرهنگى که در کار چاپ این اثر یاور ما بوده                 

  . کنیم صمیمانه تشکر مى

  

هیم ما را توفیق بیـشتر در راه خـدمت   خوا فرستیم و از خداوند بزرگ مى بر آن حضرت درود مى  

  . به اسالم عطا فرماید

  ) س( مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى -

  

   بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم

  

اى نبردم جز تأسف بر قصور و تقصیر بـر ایـام گذشـته      کتاب آداب الصالة را، که خود از آن بهره        

ت در روزگـار پیـرى کـه دسـتم تهـى و بـارم               که توانایى بر خودسازى داشتم و حسرت و نـدام         

سنگین و راهى بس دراز و پایم لنگ و آواى رحیل در گوش است، هدیه کردم به فرزند عزیـزم                    

احمد که از قدرت جوانى کامیاب است؛ شاید او ان شاء اللَّه تعالى از محتویات آن، کـه از کتـاب    

منـد شـود و بـه معـراج حقیقـى از             هکریم و سنّت شریف و افادات بزرگان فراهم شده است، بهر          

رهنمایى اهل معرفت راه یابد و دل از این ظلمتکده برکند و به مقصد اصلى انسانیت، که انبیـاء                   

 و اهل اللَّه بر آن راه یافتند و دیگران را دعـوت             - علیهم صلوات اللَّه و سالمه     -عظام و اولیاء کرام   

  . فرمودند، توفیق یابد

  

اى دریـاب و از گـرداب ضـاللت امـواج سـهمگین        رت اللَّه تخمیـر شـده     پسرم، خود را که به فط     

خودبینى و خودخواهى نجات ده و به سفینه نوح که پرتو والیت اللَّه است رکوب کـن کـه مـنْ                     

فرزندم، کوشش کن که در صراط مستقیم، که صراط اللَّه          ). 3( رکبها نَجا و منْ تَخَلَّف عنْها هلَک      

ن لنگان حرکت کنـى و حرکـات و سـکنات قلبـى و قـالبى را رنـگ معنویـت و                      است، و لو لنگا   

انبیاء عظام و اولیاء خاص     . الوهیت دهى و خدمت به خلق را براى آنکه خلق خدا هستند بنمایى            

انـد؛   اند، هیچگاه در دنیـا وارد نبـوده        خدا در عین حال که مشابه دیگران اشتغال به کارها داشته          
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و للحق بوده؛ در عین حال از رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آلـه و سـلّم         چون اشتغالشان بالحق    

 -) 4( قَلبى و انّى لَاستَغفرُ اللَّه فى کُلِّ یومٍ سـبعینَ مـرَّة    لَیغانُ على : روایت شده که فرموده است    

  . فرمود شاید رؤیت حق در کثرت را کدورت حساب مى

  

ن بر تو جفاها رود و نگرانیها که از من دارند به حـساب تـو                پسرم، خود را مهیا کن که پس از م        

اگر حساب خود را با خداى خود صاف کنى و پناه به ذکر اللَّه برى، هراسى از خلـق بـه                     . گذارند

  . خود راه مده که حساب خلق زودگذر است و آنچه ازلى است حساب در پیشگاه حق است

  

 بر تو شود، در صورتى که قـصدت خـدمت بـه    فرزندم، پس از من ممکن است پیشنهاد خدمتى     

جمهورى اسالمى و اسالم عزیز است رد مکن؛ و اگر خداى نخواسـته بـراى هواهـاى نفـسانى و                    

ارضاى شهوات است، از آن اجتناب کن که مقامات دنیوى ارزش آن ندارد که خود را در راه آنها                   

  . تباه کنى

  

دگان تو و تبـار رسـول اکرمنـد، اینـان را در دنیـا و      بارالها، احمد و تبارش و متعلّقانش، که از بن     

  . آخرت سعادتمند فرما و دست شیطان رجیم را از آسیب به آنها کوتاه فرما

  

ربنـا  . خداوندا، ما ضعیف و ناتوانیم و عقب افتاده از قافله سالکان، تو خود از ما دسـتگیرى فرمـا                  

  .  و السالم على عباد اللَّه الصالحین.عاملْنا بِفَضْلک و ال تُعاملْنا بِعدلک

  

     روح اللَّه الموسوي الخمینى بسمه تعالى-1363 آذر 25 -1405 ربیع االول 23 -

  

  

  با بار گنه بدون طاعت بگذشت    افسوس که عمر در بطالت بگذشت 

  گویند که هنگام ندامت بگذشت  فردا که به صحنه مجازات روم 

  

، کـه خـدایش از مـصلّین قـرار دهـد، اعطـا          )5( ه دختر عزیزم فـاطى    کتاب آداب الصالة را، که ب     

 کتاب سـرّ    - به چند سال   -و قبل از آن   . گذرد نمایم، از تاریخ اتمام آن بیش از چهل سال مى          مى

گذرد و من نه اسرار صالة را        و از آن سالها تا کنون بیش از چهل سال مى          . الصالة را اتمام نمودم   

و . ن پرداختم، که یافتن غیر از بافتن است و سـاختن جـدا از پـرداختن               دریافتم، و نه به آداب آ     
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بـرم از آنکـه    و بـه خـداى تعـالى پنـاه مـى     . مایـه   بر این عبد بى این کتابها حجتى است از مولى   

کَبـرَ مقْتـاً عنـد اللَّـه انْ تَقْولُـوا مـا ال              . مشمول آیه شریفه کمرشکن لم تَقُولُـون مـا ال تَفْعلُـونَ           

و تو اى دخترم، امید است که توفیـق بـه     . اش ندارم  باشم، و پناهى جز رحمت واسعه     ) 6( فْعلُونتَ

کار بستن آداب این معراج بزرگ الهى را داشته باشى و به راهنمائى این براق الهى از بیت مظلم                  

اق بـر   دهم تـو را از آنکـه مطالعـه ایـن اور            و به خداى بزرگ پناه مى     . نفس هجرت کنى الى اللَّه    

  . ات نیفزاید و تو را چون نویسنده ملعبه شیطان نکند تعلّقات نفسانیه

  

دخترم، هر چند در تو بحمد اللَّه لطافت روحى یافتم که امید آن است کـه هـدایت اللَّـه شـامل       

حالت شود و با عنایت او جلّ و عال از چاه عمیق طبیعت خـالص شـوى و بـه صـراط مـستقیم                        

 از کید شیطان و نفس خطرناکتر از آن غافل مبـاش و بـه خـداى بـزرگ                 انسانیت راه یابى، لکن   

  . پناهنده شو انَّه رحیم بِعباده

  

دخترم، اگر از مطالعه این اوراق خداى نخواسته نتیجه حاصل نشود مگـر خودنمـائى و مجلـس                  

دا آرائى و سر توى سرها آوردن، بهتر است از مطالعه آن صرف نظر بلکـه احتـراز کنـى کـه مبـا                  

و اگر ان شاء اللَّه خود را مهیا کنى که از مطـالبى کـه از کتـاب و          . چون من گرفتار تأسف شوى    

سنّت و اخبار اهل بیت عصمت و افادات اهل معرفت اخذ شده است بـه جـان اسـتفاده کنـى و                      

یـن  اى را که خداوند عطا فرموده به کار اندازى، بسم اللَّه، این گـوى و ا                استعداد و لطافت قریحه   

امید است در این معراج انسانى و معجون رحمانى دل از غیر خالى کنى و بـا آب حیـات          . میدان

و مـنْ   : قلب را شستشو دهى و چهار تکبیر زده خود را از خودى برهـانى تـا بـه دوسـت برسـى                     

فَقَد وتالْم رِکْهدی ثُم هولسر اللَّه و هاجِراً الىم هتینْ بم خْرُجلَى اللَّهیع رُهاج قَع7(  و .(  

  

بارالها، ما را مهاجر الى اللَّه و رسوله قرار ده و به فنا برسان؛ و فاطى و احمـد را توفیـق خـدمت                        

  . عنایت کن و به سعادت برسان

  

   روح اللَّه الموسوي الخمینى -1405 صفر المظفّر 2 - و السالم-
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   خطبۀ الکتاب

  

لرحیم الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ و صلَّى اللَّه على محمد و آله الطَّـاهرینَ و لَعنَـۀُ    بسم اللَّه الرحمن ا   

  . اللَّه على أعدائهِم اجمعینَ منَ اآلنَ الى قیامِ یومِ الدین

  

نـس تـو   خداوندا، قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه است و دست طلب ما از دامـن ا                   

هـاى   قاصر، حجابهاى شهوت و غفلت بصیرت ما را از جمال جمیل تـو محجـوب کـرده، و پـرده          

غلیظ حب دنیا و شیطنت قلوب ما را از توجه به عزّ جالل تو مهجور نموده؛ راه آخرت باریـک و                     

ها چون عنکبوتان در فکر قدید، متحیرانى هـستیم کـه چـون      طریق انسانیت حدید، و ما بیچاره     

هاى شهوات و آمال بر خود تنیده و یکسره از عـالم غیـب و محفـل انـس                    کرم ابریشم از سلسله   

چشم بریده؛ جز آن که از بارقه الهیه چشم دل ما را روشنى بخـشى و از جـذوه غیبیـه مـا را از                   

  . خود فرمایى خود بى

  

 تَخْرِقَ ابصار القُلُوبِ     ضیاء نَظَرِها الَیک حتّى   الهى هب لى کَمالَ االنْقطاعِ الَیک، و انرْ ابصار قلوبِنا بِ          

  ) 8.( معدنِ الْعظَمۀِ، و تَصیرَ ارواحنا معلَّقۀً بِعزِّ قُدسک حجب النُّورِ، فَتَصلَ الى

  

 فراهم آوردم که به قدر میسور از اسرار صـالة در آن           ) 9( اى و بعد، ایامى چند پیش از این، رساله       

گنجانیدم، و چون آن را با حال عامه تناسبى نیست در نظر گـرفتم کـه شـطرى از آداب قلبیـه                      

این معراج روحانى را در سلک تحریر درآورم، شاید برادران ایمانى را از آن تذکّرى و قلب قاسى                  

بـرم از تـصرّف شـیطان و حـصول      و به خداى تبارك و تعالى پناه مـى . خود را تأثّرى حاصل آید   

  . و مرتب نمودم آن را بر یک مقدمه و چند مقاله و یک خاتمه. الن انَّه ولى قَدیرخذ

  

   اما مقدمه

  

بدان که از براى نماز غیر از این صورت معنایى است و غیر از این ظاهر باطنى است؛ و چنانچـه                     

 آن گـردد،  ظاهر را آدابى است که مراعات ننمودن آنها یا موجب بطالن نماز صـورى یـا نقـصان    

همین طور از براى باطن آدابى است قلبیه باطنیه که با مراعـات ننمـودن آنهـا نمـاز معنـوى را                      

و ممکن اسـت  . بطالن یا نقصان دست دهد؛ چنانچه با مراعات آنها نماز داراى روح ملکوتى شود     

نمـاز اهـل   پس از مراقبت و اهتمام به آداب باطنیه قلبیه، شخص مصلّى را نصیبى از سـرّ الهـى          
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و حقیقـت معـراج قـرب       ) 10( معرفت و اصحاب قلوب حاصل شود که آن قرّة العین اهل سلوك           

و آنچه گفته شد که براى نماز باطن و صورت غیبیه ملکوتیه است، عالوه بـر  ) 11.(محبوب است 

آنکه موافق ضربى از برهان و مطابق مشاهدات اصحاب سلوك و ریاضـت اسـت، آیـات و اخبـار                    

موماً و خصوصاً نیز داللت بر آن دارد؛ و ما بـه ذکـر بعـضى از آن ایـن اوراق را متبـرّك                        کثیره ع 

  . کنیم مى

  

یوم تَجِد کُلُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خَیرٍ محـضَراً و مـا عملَـت               : از آن جمله قول خداى تعالى است      

آیه شریفه داللت کند که هر کسى اعمال خـوب  ). 12(بعیداًمنْ سوء تَود لَو انَّ بینَها و بینَه أَمداً  

چنانچـه در آیـه شـریفه       . بیند و صورت باطنیه غیبیه آنها را مشاهده کند         و بد خود را حاضر مى     

فَمنْ یعملْ مثْقـالَ ذَرةٍ خَیـراً       : و در آیه دیگر فرماید    ). 13(و وجدوا ما عملوا حاضراً    : دیگر فرماید 

  . الخ داللت کند بر آن که نفس اعمال را معاینه کند) ... 14( هیرَ

  

و اما احادیث شریفه در این مقام بیشتر از آن است که در این صفحات بگنجد و ما به ذکر بعض                 

  . کنیم آن اکتفا مى

  

 مـنْ صـلَّى الـصلوات     : از آن جمله در وسائل سند به حضرت صادق سالم اللَّه علیه رسـاند؛ قـالَ               

حفَظَـک  : الْمفْرُوضات فى اولِ وقْتها و أقام حدودها، رفَعها الْملَک الَى السماء بیضاء نَقیـۀً؛ تَقُـولُ               

ها، و منْ صلّاها بعد وقْتها منْ غَیرِ علَّۀٍ و لَم یقم حدود           . اللَّه کَما حفَظْتَنى استَودعتَنى ملَکاً کَریماً     

       بِه فتتَه ىه ۀً؛ ومظْلم داءوس لَکها المفَعاللَّـه        : ر عـاكال ر تَنى وعاللَّه کَما ضَـی کعتَنى ضَیعضَی

داللت کند بر آن که نماز را مالئکۀ اللَّه بـاال برنـد بـه سـوى آسـمان یـا بـا         ). 15( کَما لَم تَرْعنى  

ى است که در اول وقت به جا آورد و مالحظه آداب آن نمایـد؛  و آن در وقت . صورت پاکیزه سفید  

و آن در وقتى است کـه       . و یا با صورت تاریک سیاه     . و در این صورت دعاى خیر به نمازگزار کند        

و ایـن   . عذر تأخیر اندازد و اقامه حـدود آن نکنـد؛ و در ایـن صـورت او را نفـرین کنـد                      آن را بى  

ر غیبیه ملکوتیه کند داللت بر حیات آنها نیـز کنـد؛ چنانچـه              حدیث عالوه بر آنکه داللت بر صو      

و إِنَّ : چنانچـه حـق تعـالى فرمایـد    . برهان نیز قائم است بر آن و آیات و اخبار داللت بر آن کند           

و به مضمون این حدیث شریف احادیث دیگـرى اسـت کـه ذکـر     ). 16( الدار اآلخرَةَ لَهِى الْحیوان   

  . تآنها موجب تطویل اس
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چون بنده مؤمن داخـل قبـر شـود، نمـاز در            . و از حضرت صادق سالم اللَّه علیه روایت است که         

اى  جانب راست او و زکات در جانب چپ او است، و خوبى او بر او سایه افکند و صـبر در گوشـه                      

: قرار گیرد؛ و چون دو ملکى که موکّل سؤالند داخل شوند، صبر به نماز و زکات و نیکویى گویـد   

و این حدیث شـریف را در       ). 17(با شما باد یارى رفیقتان و اگر شما عاجز شدید من با او هستم             

. کافى شریف به دو طریق نقل فرموده و شیخ صدوق رحمه اللَّه در ثواب االعمال حدیث فرموده                

و احادیـث تمثّـل قـرآن بـه     . و داللت آن بر صور غیبیه برزخیه و حیات و شعور آنها واضح است         

و اما آنچه گفته شد که از براى نمـاز و سـایر عبـادات               . رت ملکوتیه و تمثّل نماز بسیار است      صو

ایست که بدون آن آداب نماز ناقص است یا اصلًا مقبـول درگـاه           جز این آداب صوریه آداب قلبیه     

  . شود، مذکور خواهد شد ان شاء اللَّه نیست، در خالل این اوراق، که شماره آداب قلبیه مى

  

و آنچه در این مقام باید دانست آن است که اکتفا نمودن به صـورت نمـاز و قـشر آن و محـروم                  

ماندن از برکات و کماالت باطنیه آن، که موجب سعادات ابدیـه بلکـه باعـث جـوار رب العـزّة و                      

 کـه غایـت آمـال اولیـاء و منتهـاى آرزوى      -مرقاة عروج به مقام وصول به وصال محبوب مطلـق      

اسـت از اعـال     ) 18( عرفت و ارباب قلوب بلکه قرّة العین سید رسل صلّى اللَّه علیه و آله             اصحاب م 

مراتب خسران و زیان کارى است که پس از خروج از این نشأه و ورود در محاسبه الهیه موجـب              

ما تا در حجاب عالم ملک و خدر طبیعـت          . حسرتهایى است که عقل ما از ادراك آن عاجز است         

کـدام حـسرت و   . توانیم ادراکى نماییم و دسـتى از دور بـر آتـش داریـم        ن عالم نمى  هستیم از آ  

ندامت و زیان و خسارت باالتر از آن است که چیزى که وسیله کمال و سـعادت انـسان و دواى                     

درد نقایص قلبیه است و در حقیقت صورت کمالیه انسانیه است، ما پس از چهـل پنجـاه سـال                    

ه هیچ وجه اسـتفاده روحیـه نکـرده سـهل اسـت مایـه کـدورت قلبیـه و         تعب در راه آن از آن ب  

حجابهاى ظلمانیه شود، و آنچه قرّة العین رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم اسـت موجـب             

  ) 19.( ما فَرَّطْت فى جنْبِ اللَّه ضعف بصیرت ما گردد یا حسرَتى علَى

  

ت طلب بگشاى و با هر تعب و زحمتى است حـاالت  پس اى عزیز، دامن همت به کمر زن و دس         

خود را اصالح کن و شرایط روحیه نماز اهل معرفت را تحصیل کن؛ و از این معجون الهى که بـا     

کشف تام محمدى صلّى اللَّه علیه و آله براى درمان تمام دردها و نقصهاى نفـوس فـراهم آمـده                

گاه ظلمت و حسرت و ندامت و چاه عمیق بعـد           استفاده کن؛ و خود را تا مجال است از این منزل          

از ساحت مقدس ربوبیت جلّ و عال کوچ ده و مستخلص کن و به معـراج وصـال و قـرب کمـالْ                 
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انْ قُبِلَـت قُبِـلَ مـا       : خود را برسان؛ که اگر این وسیله از دست رفت وسایل دیگر منقطـع اسـت               

  ). 20(سواها؛ و إنْ ردت رد ما سواها

  

کنیم، شـاید یکـى از       آداب باطنیه این سلوك روحانى را به مقدار میسور و مقتضى بیان مى            و ما   

اهل ایمان را نصیبى از آن اتّفاق افتد، و این خود شاید موجب رحمت الهى و توجه غیبى شـود                    

انّـه ولـى   . نسبت به این بازمانده از طریق سعادت و انسانیت و مغلول در زندان طبیعت و انانیـت   

  . الْفضلِ و العنایۀ

  

 در آدابى که در تمام حاالت نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن                    مقاله اولى 

  .چند فصل است

  

  

   فصل اول

  

یکى از آداب قلبیه در عبادات و وظایف باطنیه سالک طریق آخرت، توجه به عـزّ ربوبیـت و ذلّ                    

مه سالک است؛ که قوت سلوك هر کس بـه مقـدار قـوت              عبودیت است؛ و آن یکى از منازل مه       

و هر چه نظر انّیت و      . این نظر است، بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال و نقص این امر است              

انانیت و خودبینى و خودخواهى در انسان غالـب باشـد، از کمـال انـسانیت دور و از مقـام قـرب           

تـر   تـر و ظلمـانى     ودپرستى از جمیع حجب ضـخیم     و حجاب خودبینى و خ    . ربوبیت مهجور است  

است، و خرق این حجاب از تمام حجب مشکلتر و خرق همه حجب را مقدمه است، بلکه مفتاح                  

تـا انـسان    . مفاتیح غیب و شهادت و باب االبواب عروج به کمال روحانیت خرق این حجاب است              

 مطلق و کمال صرف محجوب و       را نظر به خویشتن و کمال و جمالِ متوهم خود است، از جمال            

مهجور است؛ و اول شرط سلوك الى اللَّه خروج از این منزل است، بلکه میزان در ریاضت حق و                   

پس هر سالک که با قدم انانیت و خودبینى و در حجاب انّیـت و خودخـواهى      . باطل همین است  

مـادر  : ى الـنفس اسـت    طى منزل سلوك کند، ریاضتش باطل و سلوکش الى اللَّه نیست، بلکه ال            

  ) 21.(بتها بت نفس شما است

  

و منْ یخْرُج منْ بیته مهاجِراً الَى اللَّه و رسوله ثُم یدرِکْه الْموت فَقَد وقَـع أَجـرُه علـى                : قَالَ تَعالى 

ى هجرت صورى و صورت هجرت عبارت است از هجرت به تن از منزل صورى بـه سـو                 ).22( اللَّه
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؛ و هجرت معنوى خروج از بیت نفس و منـزل دنیـا اسـت الـى اللَّـه و             )ع(کعبه یا مشاهد اولیاء     

و ما دام که نفس را تعلّقـى بـه     . رسوله؛ و هجرت به سوى رسول و ولى نیز هجرت الى اللَّه است            

 خویش و توجهى به انّیت است مسافر نشده؛ و تا بقایاى انانیت در نظـر سـالک اسـت و جـدران            

  . شهر خودى و اذان اعالم خودخواهى مختفى نشده، در حکم حاضر است نه مسافر و مهاجر

  

العبودیۀُ جوهرَةٌ کُنْهها الرُّبوبِیۀُ؛ فَما فُقد منَ       : قالّ الصادقُ علیه السالم   : و در مصباح الشّریعۀ است    

ىما خَف ۀِ، ووبِیى الرُّبجِد فۀِ ویبودۀالعیبودفى الع ۀِ أُصیبوبِینَ الرُّب23( م .(  

  

کسى که با قدم عبودیت سیر کند و داغ ذلّت بندگى را در ناصیه خـود گـذارد، وصـول بـه عـزّ                        

طریق وصول به حقایق ربوبیـت سـیر در مـدارج عبودیـت اسـت؛ و آنچـه در                   . ربوبیت پیدا کند  

یابد، تا به مقامى رسد که       ر ظلّ حمایت ربوبیت آن را مى      عبودیت از انّیت و انانیت مفقود شود د       

حق تعالى سمع و بصر و دست و پاى او شود؛ چنانچه در حدیث صحیح مـشهور بـین فـریقین                     

  ) 24.(وارد است

  

چون از تصرّفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکـسره تـسلیم حـق کـرد و خانـه را بـه                        

زّ ربوبیت شد، صاحب خانه خود متـصرّف در امـور گـردد؛             صاحب خانه واگذار نمود و فانى در ع       

پس تصرّفات او تصرّف الهى گردد؛ چشم او الهى شود و با چشم حق بنگـرد، و گـوش او گـوش               

و هر چه ربوبیت نفس کامـل باشـد و عـزّ آن منظـور خـواطر                 . الهى شود و به گوش حقّ بشنود      

: قص گردد، چه کـه ایـن دو مقابـل یکدیگرنـد           شود، از عزّ ربوبیت به همان اندازه کسر شود و نا          

  ). 25( الدنْیا و اآلخرَةُ ضَرَّتان

  

برد و نصب العین او ذلّـت عبودیـت و        پس، سالک الى اللَّه را ضرور است که به مقام ذلّ خود پى            

تـر شـود و روح عبـادت قـویتر           و هر چه این نظر قوت گیرد عبادت روحـانى         . عزّت ربوبیت باشد  

اگر به دستگیرى حقّ و اولیاى کمل علیهم السالم توانست به حقیقت عبودیـت و کنـه                 شود، تا   

 خصوصاً نمـاز کـه سـمت     -و در جمیع عبادات   . یابد اى درمى  آن واصل شود، از سرّ عبادت لمحه      

جامعیت دارد و منزله آن در عبادات منزله انسان کامل است و منزله اسم اعظم بلکه خود اسـم                   

 دو مقام، یعنى مقام عزّ ربوبیت که حقیقت است و مقام ذلّ عبودیت که رقیقـه   این -اعظم است 

و در اعمال مستحبه قنوت و در اعمال واجبه سجده را اختـصاصى اسـت               . آن است، مرموز است   

  . که پس از این ان شاء اللَّه به آن اشاره خواهم کرد
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ارفع مقامـات انـسانیت اسـت کـه جـز           و باید دانست که عبودیت مطلقه از اعلى مراتب کمال و            

اکمل خلق اللَّه محمد صلّى اللَّه علیه و آله باالصالۀ و دیگر اولیاى کمل بالتّبعیۀ کـسى دیگـر را                    

و . از آن نصیبى نیست، و دیگران را پاى عبودیت لنگ است و عبادت و عبودیت آنها معلّل است                 

سـبحانَ  :  رسید؛ و لهذا در آیه شـریفه فرمایـد         جز با قدم عبودیت نتوان به معراج حقیقى مطلق        

قدم عبودیت و جذبه ربوبیت سیر داد آن ذات مقدس را به معراج قـرب               ). 26(  بِعبده  الّذى اسرى 

و در تشهد نماز که رجوع از فناى مطلق است، که در سجده حاصل شده، باز توجه بـه          . و وصول 

و ممکن است اشاره به آن باشد که مقـام رسـالت نیـز در    . عبودیت قبل از توجه به رسالت است    

و این مطلب را دنباله طویلى است که از وظیفـه ایـن اوراق خـارج                . نتیجه جوهره عبودیت است   

  . است

  

   فصل دوم در مراتب مقامات اهل سلوك

  

  

 ذکر  شمار، و ما به    بدان که اهل سلوك را در این مقام و سایر مقامات مراتب و مدارجى است بى               

و اما احاطه به جمیع جوانب و احـصاء همـه مراتـب             . پردازیم بعض از آن مراتب به طور کلّى مى       

  ). 27( الطُّرُقُ الَى اللَّه بِعدد انْفاسِ الْخَالئق: آن از عهده این ناچیز بیرون است

  

ثابـت  و آن، چنان است که به سلوك علمى و برهان فلـسفى  . یکى از آن مراتب مرتبه علم است     

و این یکى از لبـاب معـارف اسـت کـه در علـوم عالیـه و                  . نماید ذلّت عبودیت و عزّت ربوبیت را      

حکمت متعالیه به وضوح پیوسته که جمیع دار تحقّق و تمام دایره وجود صرف ربـط و تعلّـق و                    

و عزّت و ملک و سلطنت مختص به ذات مقدس کبریا است و احـدى را  . محض فقر و فاقه است 

حظوظ عزّت و کبریا نصیبى نیست، و ذل عبودیت و فقر در ناصیه هر یـک ثبـت و در حـاقّ                      از  

و حقیقت عرفان و شهود و نتیجه ریاضت و سلوك، رفع حجاب از وجـه         . حقیقت آنها ثابت است   

و دعـاى  . حقیقت و رؤیت ذلّ عبودیت و اصل فقر و تدلّى اسـت در خـود و در همـه موجـودات      

شـاید اشـاره بـه      ). 28( اللّهم ارِنى االشیاء کَما هـى     : ت صلّى اللَّه علیه و آله     منسوب به سید کائنا   

همین مقام باشد؛ یعنى، خواهش مشاهده ذلّ عبودیت کـه مـستلزم شـهود عـزّ ربوبیـت اسـت                    

  . نموده
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پس، اگر سالک راه حقیقت و مسافر طریق عبودیت با قدم سلوك علمى و مرکـب سـیر فکـرى                    

 طى کرد، در حجاب علم واقع شود و به مقام اول انسانیت نائـل شـود، و لکـن ایـن          این منزل را  

و بایـد سـالک در ایـن        ). 29(العلْم هو الْحجاب الْـاکْبر    : اند حجاب از حجب غلیظه است که گفته      

و شاید به این مقام اگر قناعت کند و قلب را در ایـن قیـد                . حجاب باقى نماند و آن را خرق کند       

و استدراج در این مقام آن است که بـه تفریعـات کثیـره              . وس نماید، در استدراج واقع شود     محب

علمیه پرداخته و به جوالن فکر براى این مقـصد بـراهین کثیـره اقامـه کنـد و از منـازل دیگـر                        

مند شود و از نتیجه مطلوبه که وصول الى فناء اللَّه است            محروم ماند، و قلبش به این مقام عالقه       

فل شود، و صرف عمر خود را در حجاب برهان و شعب آن نماید؛ و هر چه کثرت فروع بیشتر                    غا

پس، سالک نباید گول شیطان را در این        . شود، حجاب بزرگتر و احتجاب از حقیقت افزون گردد        

مقام خورده از حق و حقیقت به واسطه کثرت علم و غزارت آن و قوت برهان محجوب شود و از                    

زماند؛ و دامن همت به کمر زند و از جـدیت در طلـب مطلـوب حقیقـى غفلـت                    سیر در طلب با   

  . نورزد و خود را به مقام دیگر که مقام دوم است برساند

  

و آن، چنان است که آنچه را عقل با قوت برهان و سلوك علمى ادراك کـرده بـا قلـم عقـل بـه                         

 قلـب برسـاند و از قیـود و حجـب            صفحه قلب بنگارد و حقیقت ذلّ عبودیت و عزّ ربوبیت را بـه            

پـس نتیجـه   . نمـاییم ان شـاء اللَّـه    و ما اشاره به این مقام در آتیه نزدیکى مى    . علمیه فارغ گردد  

  . مقام دوم حصول ایمان به حقایق است

  

قـالَ  . مقام سوم، مقام اطمینان و طمأنینه نفس است که در حقیقت مرتبه کاملـه ایمـان اسـت                 

  باً لخاطهتَعالى ملى     : خَلیلنْ؟ قالَ بلَم تُؤم نَّ قَلْبى     ا وئطْمینْ للک و شـاید اشـاره بـه ایـن         ). 30(  و

  . مرتبه نیز پس از این بیاید

  

اى اسـت رحمـانى کـه تَبـع          مقام چهارم، مقام مشاهده است که آن نورى اسـت الهـى و تجلّـى              

ا پاى قلب او را به نور شهودى متنـور          تجلّیات اسمائیه و صفاتیه در سرّ سالک ظهور کند و سر ت           

و در این   . و در این مقام درجاتى است کثیره که ذکر آنها از حوصله این اوراق خارج است               . نماید

بروز کند و سالک خـود را مـستغرق         ) 31( اى از قرب نوافل کُنْت سمعه و بصرَه و یده          مقام نمونه 

اى کشف   رى است بسیار عمیق که از اسرار قدر در آن شمه          بحر ال یتناهى بیند؛ و پس از آن بح        

  . شود
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و هر یک از این مقامات را استدراجى است خاص به خـود کـه سـالک را در آن هالکـت عظـیم        

است، و سالک باید در تمام مقامات خود را تخلیص از انانیت و انّیت کند و خودبین و خودخـواه               

و پس از این اشارتى به ایـن مطلـب        . خصوصاً براى سالک  نباشد که سرچشمه اکثر مفاسد است       

  . نماییم، ان شاء اللَّه مى

  

   فصل سوم در بیان خشوع است

  

یکى از امورى که از براى سالک در جمیع عبادات خصوصاً نماز که سرآمد همه عبادات اسـت و                   

 ممـزوج بـا     و حقیقت آن عبارت است از خضوع تام       . مقام جامعیت دارد الزم است، خشوع است      

و تفـصیل   . و آن حاصل شود از ادراك عظمت و سطوت و هیبت جمـال و جـالل               . حب یا خوف  

  : این اجمال آن است که قلوب اهل سلوك به حسب جبلّت و فطرت مختلف است

  

اى از قلوب عشقى و از مظاهر جمالند و به حسب فطرت متوجه به جمال محبوب هـستند؛                   پاره

ظلّ جمیل یا مشاهده اصل جمال کنند، عظمت مختفیه در سرّ جمال            و چون در سلوك ادراك      

چون در هر جمـالى جاللـى مختفـى و در هـر جاللـى               . خود نماید  آنها را محو کند و از خود بى       

جمالى مستور است، چنانچه اشاره به این ممکن است فرموده باشد حـضرت مـولى العـارفین و                  

سـبحانَ مـن    : علیه و على آله اجمعین آنجـا کـه فرمایـد          امیر المؤمنین و السالکین صلوات اللَّه       

پـس،  ). 32( اتَّسعت رحمتُه لاولیائه فى شدةِ نقْمته و اشْتَدت نقْمتُـه لاعدائـه فـى سـعۀِ رحمتـه                 

هیبت و عظمت و سطوت جمال آنها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل جمال محبوب بـراى                   

و این حالت در اوائل امر موجب تزلزل قلب و اضطراب شود، و پـس از تمکـینْ                  . ها دست دهد  آن

حالت انس رخ دهد و وحشت و اضطراب حاصل از عظمت و سطوت مبـدل بـه أنـس و سـکینه               

  . شود و حالت طمأنینه دست دهد؛ چنانچه حالت قلب خلیل الرحمن علیه السالم چنین بوده

  

آنها همیشه ادراك عظمت و کبریا و جالل کننـد و           . ى و از مظاهر جاللند    اى از قلوب خوف    و پاره 

خشوع آنها خوفى باشد؛ و تجلّیات اسماء قهریه و جاللیه بر قلوب آنهـا شـود؛ چنانچـه حـضرت               

پس، خـشوع گـاهى ممـزوج بـا حـب اسـت و           . یحیى على نبینا و آله و علیه السالم چنین بوده         

  . ت، گرچه در هر حبى وحشتى و در هر خوفى حبى استگاهى ممزوج با خوف و وحشت اس
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و چـون امثـال     . و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراك عظمت و جالل و حسن و جمال اسـت               

ماها با این حال از نور مشاهدات محرومیم، ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علـم یـا                   

خشوع در نمـاز  ). 33( ونَ الَّذین هم فى صالتهِم خاشعون قَد افْلَح الْمؤْمنُ  : قال تعالى . ایمان برآییم 

را از حدود و عالئم ایمان قرار داده؛ پس، هر کس در نماز خاشع نباشد، به حـسب فرمـوده ذات       

و نمازهاى ماها که مشفوع با خشوع نیست از نقصان          . مقدس حق از زمره اهل ایمان خارج است       

اعتقاد و علم غیر از ایمان است، از این جهت این علمى که بـه               و چون   . ایمان یا فقدان آن است    

شـیطان بـه   . شود غیر از ایمان اسـت   حق و اسماء و صفات او و سایر معارف الهیه در ما پیدا مى             

 خَلَقْتَنـى مـنْ نـارٍ و        -شهادت ذات مقدس حق علم به مبدأ و معاد دارد، مع ذلـک کـافر اسـت                

یـد، پـس حـق تعـالى و خالقیـت او را مقـرّ اسـت؛ انْظرْنـى الـى یـومِ           گو) 34( خَلَقْتَه منْ طـین   

گوید، پس معاد را معتقد است؛ علم به کتب و رسل و مالئکه دارد، بـا ایـن وصـف                    ) 35( یبعثُون

  . خداوند او را کافر خطاب کرده و از زمره مؤمنین خارج فرموده

  

پس، باید پس از سـلوك  .  اهل ایمان نیستهر اهل علمى: پس، اهل علم و ایمان از هم ممتازند  

علمى خود را در سلک مؤمنین داخل کند و عظمت و جالل و بهاء و جمال حق جلـت عظمتـه                    

بینیـد در    آورد؛ چنانچـه مـى     را به قلب برساند تا قلب خاشع شود، و الّا مجرد علم خـشوع نمـى               

  . حقّ قلب شما خاشع نیستخودتان که با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد به عظمت و جالل 

  

) 36( ا لَم یاْنِ للَّذینَ آمنُوا انْ تَخْشَع قُلوبهم لذکْرِ اللَّه و ما نَزَلَ منَ الْحـق        : و اما قول خداى تعالى    

شاید ایمان صورى، که همان اعتقاد بما جاء به النّبی صلّى اللَّه علیه است، مقـصود باشـد، و الّـا                     

زم با یک مرتبه از خشوع است؛ یا آن کـه خـشوع در آیـه شـریفه خـشوع بـه         ایمان حقیقى مال  

مراتب کامله باشد؛ چنانچه عالم را گاهى اطالق کنند بر کسى کـه از حـد علـم بـه حـد ایمـان              

اشاره به آنهـا    ) 37(رسیده باشد؛ و محتمل است در آیه شریفه انَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء             

 در لسان کتاب و سنّت علم و ایمان و اسالم به مراتب مختلفه اطالق شده و بیان آنها از                    و. باشد

  . وظیفه این اوراق خارج است

  

 الزم است قلب خود را با نور علـم          - خصوصاً با قدم معراج صالتى     -بالجمله، سالک طریق آخرت   

 هر اندازه ممکن است مـتمکّن       و ایمان خاشع کند و این رقیقه الهیه و بارقه رحمانیه را در قلب             

و حالت تمکّـن و اسـتقرار در اول امـر           . نماید بلکه بتواند در تمام نماز حفظ این حالت را بنماید          
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گرچه براى امثال ماها قدرى صعب و مشکل است ولى با قدرى ممارست و ارتیاض قلـب امـرى                   

  . است بسى ممکن

  

خواهـد و هـر چـه مطلـوب بزرگتـر باشـد        عزیزم، تحصیل کمال و زاد آخرت طلب و جدیت مى     

جدیت در راه آن سزاوارتر است؛ البته معراج قرب الهى و مقام تقرّب جوار رب العزة با این حـال                    

شـما کـه   . سستى و فتور و سهل انگارى دست ندهد؛ مردانه باید قیام کرد تا به مطلـوب رسـید                

دانیـد، چـه در جانـب        رف قیاس نمـى   ایمان به آخرت دارید و آن نشئه را نسبت به این نشئه ط            

سعادت و کمال یا در جانب شقاوت و وبال، چه که آن نشئه عالم ابدى دائمى است که مـوت و                     

ایست آن هم راحتى که در این عالم         فنا ناپذیر است، سعیدش در راحت و عزّت و نعمت همیشه          

ایى که در متخیلـه کـسى     شبیه ندارد، عزّت و سلطنتى الهى که در این نشئه نظیر ندارد، نعمته            

خطور ننموده است، و همین طور در جانب شقاوت آن که عذاب و نقمت و وبالش در این عـالم                    

نظیر و مثل ندارد، و راه وصول به سعادت اطاعت رب العزّة است، و در بـین اطاعـات و عبـادات                      

است و قبـولى    هیچ یک به مرتبه این نماز که معجونى است جامع الهى که متکفّل سعادت بشر                

باشد، پس بایـد در طلـب آن جـدیت تـام نماییـد و از          آن موجب قبولى جمیع اعمال است نمى      

کوشش مضایقه نکنید و در راه آن تحمل مشاقّ نمایید، با آنکـه مـشقّت هـم نـدارد بلکـه اگـر                       

 بریـد  چندى مواظبت کنید و انس قلبى حاصل شود، در همین عالم از مناجات با حق لذّتها مـى     

که با هیچ یک از لذّات این عالم طرف نسبت نیست؛ چنانچه از مطالعه احوال اهـل مناجـات بـا                     

  . حق این مطلب روشن شود

  

بالجمله، خالصه مذاکره ما در این فصل آن است که پس از آن که عظمت و جمال و جالل حق              

ن باید نمود، و کم کـم بـا         را انسان به برهان یا بیان انبیاء علیهم السالم فهمید، قلب را متذکّر آ             

تذکّر و توجه قلبى و مداومت به ذکر عظمت و جالل حقّ خشوع را در قلب وارد بایـد نمـود تـا                       

و در هر حال سالک نباید قناعت کند به آن مقامى که دارد، کـه هـر                 . نتیجه مطلوبه حاصل آید   

 در سوق اصحاب قلوب     مقام براى امثال ماها حاصل شود در بازار اهل معرفت به پشیزى نیرزد و             

سالک باید در جمیع حاالت متذکّر نقص و معایب خود باشد شاید راهـى            . با خردلى مقابله نکند   

  .و الحمد للَّه. به سعادت از این طریق باز شود
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   فصل چهارم

  

ــت     ــه اس ــه، طمأنین ــادات ذکری ــصوصاً عب ــادات، خ ــه عب ــه قلبی ــر از . و از آداب مهم و آن غی

و آن عبارت اسـت از      . اند  فقهاء رضوان اللَّه علیهم در خصوص نماز اعتبار کرده         ایست که  طمأنینه

آن که شخص سالک عبادت را از روى سکونت قلب و اطمینان خـاطر بجـا آورد، زیـرا کـه اگـر                       

عبادت را با حال اضطراب قلب و تزلزل بجا آورد، قلب از آن عبـادت منفعـل نـشود و آثـارى از                       

  . صل نشود و حقیقت عبادت صورت باطنیه قلب نگرددعبادت در ملکوت قلب حا

  

و یکى از نکات تکرار عبادات و تکثار اذکار و اوراد آن است که قلب را از آنها تأثیرى حاصل آیـد           

و انفعالى رخ دهد تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت تشکیل باطن ذات سالک را دهد و قلـبش بـا     

مینان و سکونت و طمأنینه و وقار نبود، اذکار و نـسک را  و تا قلب را اط   . روح عبادت متّحد گردد   

در آن تأثیرى نیست و از حد ظاهر و ملک بدن به ملکوت و باطن نفس سرایت ننماید و حظوظ           

قلبى از حقیقت عبادت ادا نشود؛ و این خود از مطالب واضحه است که محتاج به بیان نیـست و                    

نین باشد که قلب را از آن به هیچ وجه خبرى نبود و             و اگر عبادتى چ   . با اندك تأمل معلوم شود    

از آن آثارى در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشئه ملک به نـشئه ملکـوت                     

باال نرود؛ و ممکن است در وقت شدائد مرض موت و سکرات هولناك موت و اهـوال و مـصیبات               

 قلب محو و نابود شود و انسان بـا دسـت            پس از موت خداى نخواسته صورت آن بکلّى از صفحه         

مثلًا اگر کسى ذکر شریف ال اله الّا اللَّـه، محمـد رسـولُ اللَّـه                . خالى در پیشگاه مقدس حق برود     

را با سکونت قلب و اطمینان دل بگوید و قلب را به این ذکر شریف تعلیم دهـد، کـم کـم                      ) ص(

و . ب شود و اولْ قلب ذاکر گردد و پس از آن لسان         زبان قلب گویا شود و زبان ظاهر تابع زبان قل         

: اشاره به این معنى فرموده جناب صادق علیه السالم به حـسب روایـت مـصباح الـشریعۀ، قـال                   

  ) 38.(فَاجعلْ قَلْبک قبلَۀً للسانک، ال تُحرِّکْه الّا بِاشارةِ الْقَلْبِ و موافَقَۀِ الْعقْلِ و رِضَى االیمان

  

ر اول امر که زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخـرت بایـد آن را تعلـیم دهـد و بـا طمأنینـه و                       د

سکونت ذکر را به آن القا کند؛ همین که زبان قلب باز شد، قلب قبله لسان و سایر اعضاء شـود،                     

سـکونت قلـب و      و اما اگر این ذکر شریف را بى       . با ذکر آن همه مملکت وجود انسانى ذاکر گردد        

طمأنینه آن و با عجله و اضطراب و اختالل حواس گفت، از آن در قلب اثرى حاصـل نـشود و از                      

حد زبان و گوش حیوانى ظاهرى به باطن و سمع انـسانى نرسـد و حقیقـت آن در بـاطن قلـب                       

پـس، اگـر اهـوال و شـدائدى         . محقّق نشود و صورت کمالیه قلب نگردد که ممکن الزّوال نباشد          
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 مثل اهوال و سـکرات مـوت و شـدائد نـزع روح انـسانى، بکلّـى آن ذکـر را             دست دهد، خصوصاً  

فراموش کند و از صفحه دلْ آن ذکر شریف محو شود، بلکه اسـم حـق تعـالى و رسـول ختمـى        

و سایر معـارف را کـه بـه قلـب     ) ع(و دین شریف اسالم و کتاب مقدس الهى و ائمه هدى       ) ص(

اى  ر جوابى نتواند دهد؛ تلقین را نیز بـه حـال او فایـده             نرسانده فراموش کند و در وقت سؤال قب       

بینـد؛ و آنچـه بـه        نباشد، زیرا که در خود از حقیقت ربوبیت و رسالت و دیگر معارف اثرى نمـى               

لقلقه لسان گفته بود و در قلب صـورت نگرفتـه بـود از خـاطرش محـو شـود و او را نـصیبى از                          

  . واهد بودشهادت به ربوبیت و رسالت و دیگر معارف نخ

  

و در حدیث است که یک طایفه از امت رسول اکرم صـلّى اللَّـه علیـه و آلـه و سـلم را کـه وارد                           

کنند، با آنکه در همان حـدیث   کنند، از هیبت مالک جهنّم اسم پیغمبر را فراموش مى       جهنّم مى 

و متأللـى   است که آنها اهل ایمان هستند و قلوب آنها و صورتهاى آنها از نـور ایمـان درخـشان                    

  ) 39.(است

  

               ث عظیم الشّأن مجلسى رحمه اللَّه در مرآت العقول در شـرح حـدیث شـریف کُنْـتجناب محد

کسى که چشم و گوش و دیگر اعضاى خود را در راه اطاعت حـق تعـالى                 : سمعه و بصرَه فرماید   

آن عـالم  صرف نکند، داراى چشم و گوش روحانى نشود و این چشم و گوش ملکى جسمانى در           

گوش و چـشم باشـد، و میـزان سـؤال و جـواب قبـرْ آن اعـضاء                    نرود و در عالم قبر و قیامت بى       

  ) 40.(انتهى حاصل ترجمته. روحانى است

  

و قرآن شریف امـر بـه       . بالجمله، احادیث شریفه درباره این نحو از طمأنینه و آثار آن بسیار است            

اى از قـرآن را،      کسى کـه نـسیان کنـد سـوره        ترتیل قرآن فرموده و در احادیث شریفه است که          

پـس وقتـى   . متمثّل شود آن سوره در بهشت براى او در صورتى که به آن خوبى صورتى نیـست  

جـواب  . گوید به آن که تو چه هستى چقدر نیکـوئى کـاش تـو از مـن بـودى                   بیند، مى  آن را مى  

ش نکرده بودى تو را به این       شناسى؟ من فالن سوره هستم، اگر مرا فرامو        آیا تو مرا نمى   : دهد مى

  ) 41. (رساندم درجه رفیعه مى

  

. و در حدیث است که کسى که قرآن را در جوانى بخواند، قرآن با گوشت و خونش مختلط شود                  

و نکته آن آن است که در جوانى اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن                     

  . شتر باقى ماندبیشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نیز بی
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و در . کنیم ان شاء اللَّـه  و در این باب احادیث بسیارى است که ما در باب قرائت یادى از آنها مى          

حدیث شریف است که هیچ چیز پیش خداى تعالى محبوبتر نیست از عملى که مداومت بـر آن                

طنیه قلب  و شاید نکته بزرگ آن آن باشد که عمل صورت با          ) 42.(شود گرچه آن عمل کم باشد     

  . شود؛ چنانچه ذکر شد

  

   فصل پنجم در بیان محافظت عبادت از تصرف شیطان است

  

یکى از مهمات آداب قلبیه نماز و سایر عبادات که از امهات آداب قلبیـه اسـت و قیـام بـه آن از        

عظائم امور و مشکالت دقایق است، محافظت آن است از تصرّفات شیطانى؛ و شاید آیـه شـریفه                  

اشـاره بـه جمیـع مراتـب        ) 43( الَّذینَ هم على صلَواتهِم یحـافظُون     : فرماید در وصف مؤمنین   که  

  . حفظ باشد که یکى از آن مراتب، بلکه اهم مراتب آن، حفظ از تصرّف شیطان است

  

و تفصیل این اجمال آن است که پیش اصحاب معرفت و ارباب قلوب واضح اسـت کـه چنانچـه                    

است جسمانى که بدان تغذّى کنند و باید آن غذا مناسب حـال و موافـق نـشئه                  ابدان را غذائى    

آنها باشد تا بدان تربیت جسمانى و نمو نباتى دست دهد، همـین طـور قلـوب و ارواح را غـذائى      

است که هر یک به فراخور حال و مناسب نشئه آنها باید باشد که بدان تربیـت شـوند و تغـذّى                      

و غذاى مناسب بـا نـشئه ارواح معـارف الهیـه از     . رقّى باطنى حاصل آید  نمایند و نمو معنوى و ت     

مبدأ مبادى وجود تا منتهى النهایه نظام هستى است؛ چنانچه در تعریف فلـسفه اعـاظم اربـاب                  

). 44(  و کَمالـه هى صیرُورةُ اْلانْسانِ عالَماً عقْلیاً مضاهیاً للْعالَمِ الْعینِّى فى صورته: صناعت فرمودند 

و این اشاره است به همین تغذّى معنوى، چنانچه تغـذّى قلـوب از فـضایل نفـسانیه و مناسـک                     

  . الهیه است

  

آبـى   و باید دانست که هر یک از این غذاها اگر از تصرّف شیطان خالص باشد و با دست والیت م              

راهم آمـده باشـد، روح و قلـب از آن           رسول ختمى و ولى اللَّه اعظم صلوات اللَّه علیهما و آلهما ف           

و خلـوص از تـصرّف      . تغذّى کنند و به کمال الیق انسانیت و معراج قرب الـى اللَّـه نائـل شـوند                 

شیطان، که مقدمه اخالص است، به حقیقـت حاصـل نـشود مگـر آن کـه سـالک در سـلوکش                      

ض بـاطن اسـت،     خداخواه شود و خودخواهى و خودپرستى را، که منشأ تمام مفاسد و ام األمـرا              

زیر پا نهد؛ و این به تمام معنى در غیر انسان کامل و به تبع او در خلّص أولیاء علیهم السالم در                      
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ولى سالک نباید مأیوس از الطاف باطنه حق باشد که یـأس از روح              . دیگر اشخاص میسور نیست   

ى صـنف رعایـا نیـز    اللَّه سرآمد همه سردیها و سستیها است و از اعظم کبائر است؛ و آنچه از برا        

  . ممکن است قرّة العین اهل معرفت است

  

پس، بر سالک طریق آخرت الزم و حتم است که با هر جدیتى هست معارف و مناسک خـود را                    

از تصرّف شیطان و نفس اماره تخلیص کند و با کمال دقّت و تفتـیش در حرکـات و سـکنات و                      

 مبادى حرکات باطنیه و تغذّیات روحیـه        طلب و مطلوب خود غور کند و غایت سیر و تحصیل و           

هاى نفس و شیطان غفلت نکنـد و از دامهـاى نفـس امـاره و ابلـیس                   را به دست آورد و از حیله      

غافل نشود، و در جمیع حرکات و افعال سوء ظنّ کامل به خود داشته باشـد و هـیچ گـاه آن را                       

سان را مغلوب کند و به زمین زند و         اى ان  سر خود و رها نکند؛ چه بسا باشد که با اندك مسامحه           

سوق به هالکت و فنا دهد؛ زیرا که اگر غذاهاى روحانى از تصرّف شیطان خالص نباشد و دسـت         

او در فراهم آمدن آنها دخیل باشد، عالوه بر آنکه ارواح و قلوب با آنها تربیت نشوند و بـه کمـال             

 صاحب خود را در سلک شـیاطین     الیق خود نرسند، نقصان فاحش براى آنها دست دهد و شاید          

یا بهائم و سباع منسلک نماید و آنچه که مایه سعادت و رأس المال کمال انسانیت و وصـول بـه      

مدارج عالیه است نتیجه منعکسه دهد و انسان را به هاویه مظلمه شقاوت سوق دهـد؛ چنانچـه                   

در آن آنهـا را بـه       در بعض اهل عرفان اصطالحى دیدیم اشخاصى را که این اصـطالحات و غـور                

ضاللت منتهى نموده و قلوب آنها را منکوس و باطن آنها را ظلمانى نموده و ممارست در معارف                  

موجب قوت انانیت و انّیت آنهـا شـده و دعـاوى ناشایـسته و شـطحیات ناهنجـار از آنهـا صـادر              

ها بـه تـصفیه     و نیز در ارباب ریاضات و سلوك اشخاصى هستند که ریاضت و اشتغال آن             . گردیده

و اینهـا از آن اسـت کـه بـر سـلوك      . تر نموده نفس قلوب آنها را منکدرتر و باطن آنها را ظلمانى    

معنوى الهى و مهاجرت الى اللَّه محافظت ننمودند و سلوك علمـى و ارتیاضـى آنهـا بـا تـصرّف                     

و همـین طـور در طلّـاب علـوم نقلیـه شـرعیه       . شیطان و نفس به سوى شـیطان و نفـس بـوده       

اشخاصى را دیدیم که علم در آنها تأثیر سوء بخشیده و بر مفاسد اخالقى آنها افزوده، و علم کـه           

موجب فالح و رستگارى آنها باید باشد باعث هالکت آنها شده و آنهـا را بـه جهـل و ممـارات و                       

و همین طور در بین اهل عبادت و مناسک و مواظبین به آداب و سنن               . استطاله و ختل کشانده   

نى هستند که عبادت و نسک، که سرمایه اصالح احوال و نفوس است، قلوب آنهـا را کـدر و            کسا

ظلمانى نموده و آنها را به عجب و خودبینى و کبر و تدلّل و تغمز و سوء خلـق و سـوء ظـنّ بـه                   

  . و اینها نیز از عدم مواظبت بر این معاجین الهیه است. بندگان خدا وادار نموده
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 با دست دیو پلید و تصرّف نفس سرکش فراهم آمد، جز خلـق شـیطانى از آن                  البته معجونى که  

نماید و آنها صورت باطنیه نفـس شـوند،          زاییده نشود؛ و چون قلب در هر حال از آنها تغذّى مى           

هاى شیطان شود که با دست تربیت و در تحـت            پس بعد از چندى مداومت انسان یکى از ولیده        

ه، و چون چشم ملکى بسته شود و چشم ملکوتى بازگردد خود را یکـى   تصرّف او نشو و نما نمود     

اى نبـرد و حـسرتها و افـسوسها بـه حـالش       بیند و در آن حال جز خسران نتیجه       از شیاطین مى  

  . سودى نبخشد

  

هاى الهى هـست     اى از طریقه   هاى دینى و طریقه    پس، سالک طریق آخرت در هر رشته از رشته        

ظبت و دقّت، چون طبیبى با محبت و پرستارى پـر شـفقت، از حـال خـود                  اولًا باید با کمال موا    

و ثانیـاً در خـالل آن از پنـاه          . مواظبت نماید و عیوب سیر و سلوك خود را تفتیش و مداقّه کند            

بردن به ذات مقدس حقّ جلّ و عال در خلوات و تضرّع و زارى به درگاه اقدس ذو الجالل غفلـت     

  . نورزد

  

دستگیرى ذات مقـدس     دانى که ما بى    حال ضعیف و بیچارگى ما را آگاهى، مى       خداوندا، تو خود    

تو از دست دشمنى به این قوت و قدرت که طمع به انبیاء عظام و کمل اولیـاء واال مقـام بـسته                       

راه گریزى نداریم و اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، ما را این دشـمن قـوى پنجـه بـه خـاك                       

تـو را بـه خاصـان درگاهـت و محرمـان            . لمت و شـقاوت گرفتـار کنـد       هالکت افکند و به تیه ظ     

دهم که از ما متحیران وادى ضاللت و افتادگان بیابان غوایت دستگیرى فرمـا               بارگاهت قسم مى  

  . و قلوب ما را از غلّ و غش و شرك و شک پاك فرما، انَّک ولى الهِدایۀ

  

   فصل ششم در بیان نشاط و بهجت است

  

 از آداب قلبیه نماز، و سایر عبادات، که موجب نتایج نیکویى است، بلکه باعث فتح بعضى                 و دیگر 

از ابواب و کشف بعضى از اسرار عبادات است، آن است که سالک جدیت کنـد کـه عبـادت را از                      

روى نشاط و بهجت قلب و فرح و انبساط خاطر بجـا آورد و از کـسالت و ادبـار نفـس در وقـت                         

کند وقتى باشد که نفـس را        پس، وقتى را که براى عبادت انتخاب مى       . شدید کند عبادت احتراز   

به عبادت اقبال است و داراى نشاط و تازگى است و خستگى و فتور ندارد، زیرا که اگر نفـس را                     

در اوقات کسالت و خستگى وادار به عبادت کند ممکن است آثار بدى به آن مترتّب شود کـه از             

ه انسان از عبادت منضجر شود و تکلّف و تعسف آن زیاد گردد و کـم کـم                  جمله آنها آن است ک    
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و این عالوه بر آن که ممکـن اسـت انـسان را بکلّـى از ذکـر حـق                    . باعث تنفّر طباع نفوس شود    

منصرف کند و روح را از مقام عبودیت که منشأ همه سعادات است برنجانـد، از چنـین عبـادتى                    

باطن نفس از آن منفعل نگردد و صورت عبودیـت صـورت بـاطن              نورانیت قلبیه حاصل نگردد و      

و پیش از این ذکر شد که مطلـوب در عبـادات آن اسـت کـه بـاطن نفـس صـورت                       . قلب نشود 

  . عبودیت شود

  

و اکنون چنین گوییم که یکى از اسرار و نتایج عبادات و ریاضـات آن اسـت کـه اراده نفـس در                       

ر تحت کبریاء نفس منقهـر و مـضمحلّ گـردد و قـواى              ملک بدن نافذ گردد و مملکت یکسره د       

منبثّه و جنود منتشره در ملک بدن از عصیان و سرکشى و انانیت و خودسرى بازمانند و تسلیم                   

ملکوت باطن قلب شوند، بلکه کم کم تمام قوا فانى شوند در ملکـوت، و امـر ملکـوت در ملـک                      

ملکت را از دست شیطان و نفس اماره بگیرد         جارى و نافذ شود و اراده نفس قوت گیرد و زمام م           

و در ایـن حـال      . و جنود نفس از ایمان به تسلیم و از تسلیم به رضا و از رضا به فنا سوق شـوند                   

و آنچه ذکر شد    . اى حاصل گردد   اى از اسرار عبادات را نفس دریابد و از تجلّیات فعلیه شمه            شمه

 نشاط و بهجت بجا آورده شود و از تکلّف و تعسف و             تحقّق پیدا نکند مگر آن که عبادات از روى        

کسالت بکلّى احتراز شود تا حال محبت و عشق به ذکر حق و مقام عبودیت رخ دهـد و انـس و                    

و انس به حقّ و ذکر او از اعظم مهماتى است که اهل معرفت را به آن عنایت                  . تمکّن حاصل آید  

و چنانچه اطبا را عقیده آن است کـه  . س کنندشدید است و اصحاب سیر و سلوك براى آن تناف      

اگر غذا را از روى سرور و بهجت میل کنند زودتر هضم شود، همین طـور طـب روحـانى اقتـضا            

کند که اگر انسان غذاهاى روحـانى را از روى بهجـت و اشـتیاق تنـاول کنـد و از کـسالت و                       مى

  . ن قلب با آن زودتر تصفیه شودتکلّف احتراز کند، آثار آن در قلب زودتر واقع شود و باط

  

و اشاره به این ادب در کتاب کریم الهى و صحیفه قویم ربوبى شده است آن جا کـه در تکـذیب             

و آیـه  ) 45( ال یأْتُونَ الصلوةَ الّا و هم کُسالى و ال ینْفقُونَ الّا و هم کارِهون: کفّار و منافقین فرماید  

   وا الصکارى   شریفه ال تَقْرَبس انْتُم و در روایات اشـاره  . در حدیثى به کسالت تفسیر شده   ) 46( لوةَ و

  : نماییم اند و ما به ذکر بعضى از آن این اوراق را مفتخر مى به این ادب نموده

  

   ).47( انْفُسکُم الْعبادةَ ال تُکْرِهوا الى: محمد بن یعقوب باسناده عن ابى عبد اللَّه علیه السالم قال
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یا علـى، انَّ هـذَا الـدینَ متـینٌ؛     : قالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله   : قال) ع(و عن ابى عبد اللَّه      

و در حدیث است از حـضرت عـسکرى         ). 48(  نَفْسک عبادةَ ربک    فَاوغلْ فیه بِرِفْقٍ و ال تُبغِّض الى      

  ). 49(الْقُلُوب فَاودعوها، و اذا نَفَرَت فَودعوهااذا نَشَطَت : سالم اللَّه علیه

  

اند که در هنگـام نـشاط و بهجـت قلـوب ودیعـه بـه آنهـا                   و این دستور جامعى است که فرموده      

بسپارید، و در وقت نفار و گریز آنها را راحت بگذارید؛ پس در کسب معارف و علوم نیز این ادب                     

  .  با کراهت و تنفر وادار به کسب نکردرا باید منظور داشت و قلوب را

  

. و از این احادیث و احادیث دیگر استفاده ادب دیگر شود که آن نیز از مهمات باب ریاضت است                  

و آن، چنان اسـت کـه سـالک در هـر مرتبـه کـه هـست، چـه در                 . و آن عبارت از مراعات است     

 خود را بکند و بـا رفـق و مـدارا بـا     ریاضات و مجاهدات علمیه یا نفسانیه یا عملیه، مراعات حال    

نفس رفتار نماید و زاید بر طاقت و حالت خود تحمیل آن نکند؛ خـصوصاً بـراى جوانهـا و تـازه                      

کارها این مطلب از مهمات است که ممکن است اگر جوانها با رفق و مدارا با نفس رفتـار نکننـد           

نکنند، گرفتار خطر عظیمى شوند که      و حظوظ طبیعت را به اندازه احتیاج آن از طرق محلّله ادا             

گیرى فوق العـاده و      جبران آن را نتوانند کرد؛ و آن خطر آن است که گاه نفس به واسطه سخت               

اندازه عنان گسیخته شود و زمام اختیار را از دست بگیرد و اقتضائات طبیعت کـه                 گیرى بى  عنان

 واقع شود، ناچار محترق شـود       اندازه ریاضت  متراکم شد و آتش تیز شهوت که در تحت فشار بى          

اختیار شود،   و اگر خداى نخواسته سالکى عنان گسیخته شود یا زاهدى بى          . و مملکت را بسوزاند   

چنان در پرتگاه افتد که روى نجات را هر گز نبیند و به طریق سـعادت و رسـتگارى هـیچ گـاه                       

  . عود نکند

  

وك بگیـرد و از روى اقتـضائات        پس، سالک چون طبیب حاذقى باید نبض خـود را در ایـام سـل              

احوال و ایام سلوك با نفس رفتار کند؛ و در ایام اشتعال شهوت که غرور جوانى است طبیعت را                   

بکلّى منع از حظوظش ننماید و با طرق مشروعه آتـش شـهوت را فـرو نـشاند کـه فرونـشاندن                      

واج کند که از سنن پس، نکاح و ز. شهوت به طریق امر الهى اعانت کامل در سلوك راه حق کند          

بزرگ الهى است که عالوه بر آن که مبـدأ بقـاء نـوع انـسانى اسـت در سـلوك راه آخـرت نیـز                          

کـسى کـه تـزویج    : و از این جهت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمودنـد      . مدخلیت بسزا دارد  

القات و در حدیث دیگر است که کسى که دوست دارد م          ) 50.(کند، نصف دینش را احراز نموده     

و از رسول اکرم نیز منقول اسـت کـه          ) 51.(کند خدا را پاك و پاکیزه، مالقات کند او را با زوجه           
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و در حدیث است که حضرت امیر مؤمنـان سـالم اللَّـه علیـه               ) 52.(اکثر اهل آتش عزبها هستند    

 ام .جماعتى از اصحاب بر خود حرام کردند زنها را و افطـار در روز و خـواب در شـب را        : فرمودند

آیا شما اعراض  : آن سرور تشریف آوردند نزد آنها فرمودند      . سلمه خبر داد به حضرت رسول اکرم      

روم، و کـسى     کنم و شب خـواب مـى       روم و روز تناول مى     کنید از زنها؟ همانا من نزد زنها مى        مى

ات مـا احـلَّ     ال تُحرِّموا طَیب  : که از سنّت من اعراض کند از من نیست و خداى تعالى فرو فرستاد             

اللَّه لَکُم و ال تَعتَدوا انَّ اللَّه ال یحب الْمعتَدینَ، و کُلُوا مما رزقَکُم اللَّه حاللًا طَیباً و اتَّقُوا اللَّه الَّذى                     

  ) 53.(انْتُم بِه مؤمنُون

  

 و چنانچـه از حظـوظ       بالجمله، بر سالک راه آخرت مراعات احوال ادبار و اقبال نفس الزم اسـت؛             

نباید مطلقاً جلوگیرى کند که منشأ مفاسد عظیم اسـت، نبایـد در سـلوك از جهـت عبـادات و                     

گیرى کند و آن را در تحـت فـشار قـرار دهـد؛ خـصوصاً در ایـام                    ریاضات عملیه به نفس سخت    

 از ذکـر  جوانى و ابتداء سلوك که آن نیز منشأ انضجار و تنفّر نفس شود و گاه شود که انـسان را     

  . حقّ منصرف کند

  

و در احادیث شریفه اشاره به این معنى بسیار است، چنانچه در کافى شریف است کـه حـضرت                   

اى : من در ایام جوانى جدیت و اجتهاد در عبادت نمودم، پـدرم بـه مـن فرمـود     : صادق فرمودند 

اى را،    باشـد بنـده    فرزند کمتر از این عمل کن، زیرا که خداى عزّ و جل وقتى که دوست داشته               

  . و قریب به این مضمون در حدیث دیگر است) 54. (راضى شود از او به کم

  

و نیز در روایت کافى است که حضرت ابى جعفر از حضرت رسول اکرم صلّى اللَّه علیـه و آلـه و                       

همانا این دین محکـم اسـت؛ داخـل آن شـوید بـا رفـق و مـدارا، و           : سلم حدیث کند که فرمود    

کند   را مبغوض بندگان خدا نکنید تا مثل سوار مفرطى باشید که نه سفر را قطع مى                عبادت خدا 

و در حدیث دیگر است که عبـادت پروردگـار را           ) 55.(گذارد و نه پشت به مرکوب خود باقى مى       

  ) 56.(مبغوض نفس خود مکن

  

ه مناسـبت   بالجمله، میزان در باب مراعات آن است که انسان ملتفت احوال نفس باشد و با آن ب                

قوت و ضعف آن سلوك کند؛ چنانچه اگر نفس در عبادات و ریاضات قوى است و تاب مقاومـت                   

انـد و آتـش      و اشخاصى که ایام غرور جوانى را طى کرده        . دارد، در عبادت کوشش و جدیت کند      

 و  اى فرو نشسته است، مناسب است قدرى ریاضات نفسانیه را بیشتر کننـد             شهوات آنها تا اندازه   
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با جدیت و کوشش مردانه وارد سلوك و ریاضت شوند؛ و هر چه نفس را به ریاضات عادت دادند            

فتح باب دیگر براى او کنند تا آن که کم کم نفس بر قواى طبیعت چیره شود و قـواى طبیعیـه                  

و آنچه در احادیث شریفه وارد است که جدیت و کوشـش            . مسخّر در تحت کبریاى نفس گردند     

دت کنید و مدح شـده اسـت از اشخاصـى کـه اجتهـاد و کوشـش در عبـادت و ریاضـت                        در عبا 

کنند و در عبادات و ریاضات ائمه هدى سالم اللَّه علیهم وارد است، با این احادیث شریفه که                 مى

اند، مبنى بر اختالف اهـل سـلوك و درجـات و احـوال نفـوس                 اقتصاد در عبادت را مدح فرموده     

  . اط و قوت نفس و نفار و ضعف آن استاست؛ و میزان کلّى نش

  

   فصل هفتم در بیان تفهیم است

  

و آن چنـان اسـت کـه انـسان          . یکى از آداب قلبیه عبادات، خصوصاً عبادات ذکریه، تفهیم است         

خواهـد تعلـیم دهـد؛      قلب خود را در ابتداء امر چون طفلى پندارد که زبان باز نکرده و آن را مى                

 اوراد و حقایق و اسرار عبادات را با کمال دقّت و سعى به آن تعلیم دهـد     پس، هر یک از اذکار و     

پس، اگر اهل   . اى از کمال هست، آن حقیقتى را که ادراك نموده به قلب بفهماند             و در هر مرتبه   

بهره اسـت، همـان معنـاى اجمـالى را کـه             فهم معانى قرآن و اذکار نیست و از اسرار عبادات بى          

و اذکار یادآورى حق است و عبادات اطاعت و فرمانبردارى پروردگار اسـت             قرآنْ کالم خدا است     

و اگر اهل فهم معانى صوریه قـرآن و         . تعلیم قلب کند و به قلب همین معانى اجمالیه را بفهماند          

اذکار است، همان معانى صوریه را، از قبیل وعد و وعید و امر و نهى، و از علم مبدأ و معاد به آن             

و اگر کشف حقیقتى از حقـایق معـارف یـا سـرّى از              . ادراك نموده به قلب تعلیم دهد     مقدار که   

اسرار عبادات براى او شده، همان را با کمال سعى و کوشش به قلب تعلیم کنـد و آن را تفهـیم                      

و نتیجه این تفهیم آن است که پس از مدتى مواظبت زبان قلب گشوده شود و قلب ذاکر                  . نماید

شـد و قلـب    در اول امر، قلب متعلّم بود و زبانْ معلّم و به ذکر زبانْ قلب ذاکر مى  . و متذکّر گردد  

قلب ذاکر گردد و زبان بـه ذکـر آن   : تابع زبان بود، و پس از گشوده شدن زبان قلب عکس گردد    

بلکه گاه شود که در خواب نیز انسان به تبع ذکر قلبى ذکـر  . ذکر گوید و به تبع آن حرکت کند     

وید، زیرا که ذکر قلبى مختص به حال بیدارى نیست و اگر قلب متذکّر شود زبـان کـه                   لسانى گ 

  ). 57(  شاکلَته قُلْ کُلٌّ یعملُ على: تابع آن شده ذکر گوید و از ملکوت قلب به ظاهر سرایت نماید

  

مطلـوب  بالجمله، در اول امر باید انسان این ادب یعنى تفهیم را ملحوظ دارد تا زبـان قلـب کـه                    

و عالمت آن که زبان قلب گشوده شده آن اسـت کـه تعـب ذکـر و                  . حقیقى است گشوده گردد   
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زحمت آن مرتفع شود و نشاط و فرح رخ دهد و خستگى و رنج زایل گردد؛ چنانچه اگـر کـسى                     

طفلى را که زبان باز ننموده بخواهد تعلیم دهد، تا طفل زبان باز ننمـوده معلـم خـسته و ملـول                

کرد ادا کرد، خستگى معلّم رفـع         طفل زبان گشود و آن کلمه را که تعلیم او مى           شود؛ همین که  

قلب نیز در ابتداء امر طفلى است زبـان         . رنج و تعب   شود و معلّم به تبع طفل کلمه را ادا کند بى          

نگشوده که آن را باید تعلیم داد و اذکار و اوراد را باید به زبان آن گذاشت، و پـس از بـاز شـدن                        

و ایـن ادب بـراى   .  آن انسان تابع آن گردد و رنج و تعب تعلیم و خستگى ذکر مرتفع گردد               زبانِ

  . کسانى که مبتدى هستند خیلى الزم است

  

و باید دانست که یکى از نکات تکرار اذکار و ادعیه و دوام ذکر و عبادت همین اسـت کـه زبـان                       

لحـوظ نـشود زبـان قلـب گـشوده          قلب گشوده و قلب ذاکر و داعى و عابد گردد و تا این ادب م              

  . نشود

  

و در احادیث شریفه اشاره به این معنى شده است؛ چنانچه در کافى شـریف از حـضرت صـادق                    

سالم اللَّه علیه حدیث کند که حضرت امیر المؤمنین سالم اللَّه علیـه در ضـمن بعـضى از آداب                    

  ). 58(ۀَ، و ال یکُنْ هم احدکُم آخرَ السورةو لکنِ اقْرَعوا بِه قُلُوبکُم الْقاسی: قرائت فرمودند

  

قُلُـوبکُم  ) ارعـوا (یا ابا اسامۀ، ادعوا     : و در حدیث کافى است که حضرت صادق به ابو اسامه فرمود           

وا النُّکَتذَراح کْرَ اللَّه و59.(ذ (  

  

چنانچه در حدیث اسـت کـه       داشتند،   حتى کمل اولیاء علیهم السالم نیز این ادب را ملحوظ مى          

حضرت صادق سالم اللَّه علیه را حالتى در نماز دست داد که افتاد غش کرد؛ چون حالـت افاقـه              

 سـمعتُها مـنَ     قَلْبـى حتّـى   ما زِلْت اردد هذه اآلیـۀَ علـى  : فرمود. دست داد، از سببش سؤال شد   

  ). 60( ینَۀِ قُدرتهالْمتَکَلِّمِ بِها فَلَم یثْبت جِسمى لمعا

  

و از جناب ابو ذر رضى اللَّه عنه نقل شده که قام رسولُ اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله لیلۀً یردد قولَـه                       

  ). 61( انْ تُعذِّبهم فَانَّهم عبادك و انْ تَغْفرْ لَهم فَانَّک انْت الْعزِیزُ الْحکیم: تعالى

  

مغـز و از درجـه اعتبـار     ذکر و تذکّرْ ذکر قلبى است و ذکر لسانى بدون آن بـى       بالجمله، حقیقت   

رسول اکـرم صـلّى     . چنانچه در احادیث شریفه به این معنى بسیار اشاره شده         . بکلّى ساقط است  
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 لَیلَۀٍ والْقَلْـب    یا ابا ذَر، رکْعتانِ مقْتَصدتانِ فى تَفَکُّرٍ خَیرٌ منْ قیامِ         : اللَّه علیه و آله به ابى ذر فرمود       

نسخه). [62( اله :  و هم از رسول اکرم صلّى اللَّه علیـه و آلـه منقـول اسـت کـه خـداى                57] ساه

  ) 63.(کند کند، بلکه نظر به قلبهاى شما مى تعالى نظر به صورتهاى شما نمى

  

لـت  آید که نماز به قدر حضور قلب مقبول است و هر چـه قلـب غف    و در احادیث حضور قلب مى     

و تا این ادب که ذکر شد ملحوظ نشود، ذکر          . کنند داشته باشد به همان اندازه نماز را قبول نمى        

  . قلبى حاصل نگردد و قلب از سهو و غفلت بیرون نیاید

  

فاجعلْ قَلْبک قبلَۀً للسانک ال تُحرِّکْه الّـا  : و در حدیث است که حضرت صادق علیه السالم فرمود   

و قبله شدن قلب و تبعیت لسان و سایر اعضاء از آن صـورت نگیـرد، مگـر بـا          ). 64( قَلْببِاشارةِ الْ 

و اگر اتّفاق افتد حصول این امور بدون این ادب، از نوادر است و انسان               . ملحوظ داشتن این ادب   

  . نباید به آن مغرور شود

  

   فصل هشتم در بیان حضور قلب است

  

اید کثیرى از آداب مقدمه آن باشد و عبادت را بدون آن روح و              یکى از مهمات آداب قلبیه که ش      

روانى نیست و خود مفتاح قفل کماالت و باب األبـواب سـعادات اسـت و در احادیـث شـریفه از                      

و . کمتر چیزى این قدر ذکر شده و به کمتر ادبى این قدر اهمیت داده شده، حضور قلـب اسـت           

از آن مـستوفى یـاد نمـودیم و         ) 66( و هم در کتـاب اربعـین      ) 65(ما گر چه در رساله سرّ الصالة      

درجات و مراتب آن را بیان نمودیم، لکن در این جا نیـز بـراى تتمـیم فائـده و تحـرّز از حوالـه                         

  . نماییم ذکرى از آن مى

  

چنانچه سابق بر این ذکر شد، عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتى نتیجه کاملـه دارد کـه                     

 قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد و دل انسان صـورت عبودیـت بـه                    صورت باطنه 

و نیز مذکور شد کـه از اسـرار و فوائـد عبـادات              . خود گیرد و از خودسرى و سرکشى بیرون آید        

یکى آن است که اراده نفس قوى شود و نفس بر طبیعت چیـره شـود و قـواى طبیعـت مـسخّرْ            

 اراده نفس ملکوتى در ملک بدن نافذ گردد، بطورى که قـوا  تحت قدرت و سلطنت نفس گردد و  

اى، و عمل کنند به آنچه       چون مالئکۀ اللَّه نسبت به حق تعالى شوند که عصیان آن نکنند لمحه            

  ) 67.(شود فرمان براى آنها صادر مى
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ه و اکنون گوئیم که یکى از اسرار عبادات و فوائد مهمه، که همه مقدمه آن اسـت، آن اسـت کـ                     

جمیع مملکت باطن و ظاهر مسخّر در تحت اراده اللَّه و متحرّك به تحریک اللَّـه شـود و قـواى                     

ملکوتیه و ملکیه نفس از جنود اللَّه شوند و همگى نسبت به حق تعالى سمت مالئکۀ اللَّه را پیدا                   

 نتایج بزرگ   و کم کم  . و این خود یکى از مراتب نازله فناى قوا و ارادات است در اراده حق              . کنند

بر این مترتّب شود و انسان طبیعى الهى گردد و نفس ارتیاض بعبادت اللَّـه پیـدا کنـد و جنـود                      

ابلیس یکسره شکست خورده منقرض شوند و قلب و قواى آن تـسلیم حـق شـوند و اسـالم بـه                      

و نتیجه این تسلیم اراده به حق در دار آخرت آن شـود کـه               . بعض مراتب باطنه در آن بروز کند      

حق تعالى اراده او را در عوالم غیب نافذ فرماید و او را مثل اعـالى خـود قـرار دهـد، و چنانچـه                   

خود ذات مقدس هر چه را بخواهد ایجاد کند به مجرّد اراده موجود شود، اراده این بنـده را هـم            

یـه و   آن طور قرار دهد؛ چنانچه بعضى از اهل معرفت روایت نمودند از رسول اکرم صلّى اللَّـه عل                 

طلبـد وارد    آید پـیش آنهـا؛ پـس از آن کـه اذن ورود مـى               آله راجع به اهل بهشت که ملکى مى       

دهد بعد از آن که از خداى تعـالى بـه آنهـا سـالم                اى از جناب ربوبیت به آنها مى       شود و نامه   مى

  : و در آن نامه است براى هر انسانى که مخاطب به آن است. ابالغ نماید

  

ء کُـنْ    اما بعد، فَانّى اقُـولُ للـشَّى      . قَیومِ الَّذى ال یموت الَى الْحى القَیومِ الَّذى ال یموت         منَ الْحى ال  

فال یقولُ احد منْ اهلِ     : فقال صلى اللَّه علیه و آله     . ء کُنْ فَیکونُ   و قَد جعلْتُک تَقولُ للشَّى    . فَیکُونُ

لشَّىنَّۀِ لالج کُونءی 68(  کُنْ الّا و .(  

  

ایست که به بنده دهند از براى تـرك اراده خـود و تـرك سـلطنت هواهـاى            و این سلطنت الهیه   

شود مگـر بـا    و هیچیک از این نتایج که ذکر شد حاصل نمى. نفسانیه و اطاعت ابلیس و جنود او    

 او حقیقت پیدا نکند و      و اگر قلب در وقت عبادت غافل و ساهى باشد، عبادت          . حضور قلب کامل  

و البته چنین عبادتى را در نفس به هیچ وجه تأثیرى نیست و عبـادت از                . شبه لهو و بازى است    

 و قـواى    - چنانچه به این معنى در اخبار اشاره شـده         -صورت و ظاهر به باطن و ملکوت باال نرود        

و همین طور قـواى     نفس با چنین عبادتى تسلیم نفس نشوند و سلطنت نفس بر آنها بروز نکند               

ظاهره و باطنه تسلیم اراده اللَّه نگردد و مملکت در تحت کبریاى حق منقهر نشود، چنانچـه پـر            

 پنجـاه سـال عبـادت اثـرى         -بینید در ما پـس از چهـل        و از این جهت است که مى      . واضح است 

شتیاق مـا   شود و آن به آن ا      حاصل نشده، بلکه روز به روز بر ظلمت قلب و تعصى قوا افزوده مى             

اینها نیـست جـز آن      . به طبیعت و اطاعت ما از هواهاى نفسانیه و وساوس شیطانیه افزون گردد            
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آید، و الّا به نص آیـه مبارکـه    مغز و شرایط باطنه و آداب قلبیه آن به عمل نمى که عبادات ما بى   

  ). 69(نماید نماز نهى از فحشاء و منکر مى: کتاب الهى

  

ى صورى ظاهرى نیست؛ ال بد باید در دل چراغـى روشـن شـود و در بـاطن                   و البته این نهى نه    

نورى فروزان شود که انسان را هدایت به عالم غیب کند و زاجر الهى پیدا شـود کـه انـسان را از      

  . عصیان و نافرمانى بازدارد

  

دت داریم و سالهاى سال است اشتغال بـه ایـن عبـا       و ما خود را در زمره نمازگزارها محسوب مى        

بزرگ داریم و در خود چنین نورى ندیدیم و در باطن چنین زاجر و مانعى براى ما پیـدا نـشده؛                     

پس واى به حال ما آن روزى که صور اعمال ما و صحیفه افعال ما را در آن عـالم بـه دسـت مـا         

؛ ببین آیا چنین اعمالى قابل قبول درگـاه اسـت و     )70( دهند و گویند خود حساب خود را بکش       

نین نمازى با این صورت مشوه ظلمانى مقرّب بساط حضرت کبریائى است؟ و آیـا بـا ایـن                   آیا چ 

امانت بزرگ الهى و وصیت انبیاء و اوصیاء باید این طور سلوك کرد و ایـن طـور دسـت خیانـت                   

شیطان رجیم را، که عدو اللَّه است، به آن راه داد؟ و آیا نمازى که معراج مـؤمن اسـت و قربـان                       

چرا باید شما را از ساحت مقدس تبعید و از درگاه قرب الهى دور کند؟ آن روز                 )71( تمتّقین اس 

شـود؟   آیا جز حسرت و ندامت و بیچارگى و بدبختى و خجلت و شرمسارى چیزى نصیب ما مى                 

حسرت و ندامتى که در ایـن عـالم شـبیه نـدارد؛ خجلـت و شرمـسارى کـه نظیـرش را تـصور                         

 عـالم هـر چـه باشـد مـشوب بـه هـزار طـور امیـدها اسـت، و               حـسرتهاى ایـن   . توانیم کرد  نمى

هاى اینجا سریع الزّوال است، بخالف آنجا که روز بروز حسرت و ندامت است؛ چنانچه                شرمسارى

امر گذشته را نتوان جبـران نمـود و عمـر           ). 72(و انْذرهم یوم الْحسرَةِ اذْ قُضى االمر      : حق فرماید 

اى عزیـز، امـروز روز     ). 73(  ما فَرَّطْت فى جنْـبِ اللَّـه         یا حسرَتا على   -گرداندتلف شده را نتوان بر    

مهلت و عمل است؛ انبیاء آمدند و کتابها آوردند و دعوتها نمودند با این همـه تـشریفات و ایـن                     

همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت هوشیار کنند و مـا را بـه       

لم نور و نشئه بهجت و سرور رسانند و به حیات ابدى و نعمتهاى سرمدى و لذّتهاى جاویدانى                  عا

رسانند و از هالك و شقاوت و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهـایى دهنـد؛ تمـام اینهـا بـراى               

اى حاصل شود و آن ذوات مقدسه احتیـاجى بـه ایمـان و               خود ما بدون این که براى آنها نتیجه       

داشته باشند؛ با این وصف در ما به هیچ وجه اثرى نکرد و شیطان مـسامعِ قلـب مـا را               اعمال ما   

چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما همچو پیدا کرده که هیچ یک از مواعظ آنها را در مـا                      
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اثرى حاصل نشود، بلکه هیچ یک از آیات و اخبار بـه گـوش قلـب مـا نرسـد و از ظـاهر گـوش                          

   .حیوانى تجاوز نکند

  

کنى، مثل نویـسنده خـالى از همـه انـوار و      بالجمله، اى قارى محترم که این اوراق را مطالعه مى    

تهى دست از همه اعمال صالحه و گرفتار هواهاى نفسانیه مباش؛ تو به حال خود رحمى کـن و                   

اى حاصل کن؛ دقت در حال انبیاء و اولیاء کمـل کـن و اشـتهاهاى کـاذب و                    از عمر خود نتیجه   

هاى شیطان را پشت پا زن؛ مغرور گول شـیطان مبـاش و فریـب نفـس امـاره مخـور کـه                        هوعد

کننـد و    تدلیس اینها بسیار دقیق است و هر امر باطلى را به صورت حق بـه انـسان تعمیـه مـى                    

کـشانند، بـا آن      گاهى به امید توبه در آخر عمر انسان را به شقاوت مى           . دهند انسان را فریب مى   

عمر و تراکم ظلمات معاصى و بسیارى مظالم عبـاد و حقـوق اللَّـه امـرى اسـت      که توبه در آخر   

امروز که اراده انـسان قـوت دارد و قـواى جـوانى برقـرار اسـت و درخـت        . بسیار صعب و مشکل   

معصیت برومند نیست و سلطنت شیطان در نفـس مـستحکم نـشده و نفـس جدیـد العهـد بـه              

گذارنـد   و شرایط حصول و قبول توبه سهل است، نمـى ملکوت و قریب االفق به فطرت اللَّه است   

انسان قیام به توبه کند و این درخت سست را ریشه کـن و سـلطنت غیـر مـستقلّ را منقـرض                       

دهند که بعکس این، اراده ضعیف و قـوا نـاتوان و درخـت معاصـى                 نماید، وعده ایام پیرى را مى     

مـستقل و مـستقرّ شـده و الفـت بـه        گوناگون کهن و برومند و سلطنت ابلیس در ظاهر و باطن            

طبیعت شدید و بعد از ملکوت زیاد و نور فطرت خاموش و منطفى گردیده و شرایط توبه سخت                  

  . و ناگوار شده است؛ این نیست جز غرور

  

و گاهى به وعده شفاعت شافعین علیهم السالم انسان را از ساحت قـدس آنهـا دور و از شـفاعت     

 که انغمار در گناهان کم کم قلب را سیاه و منکوس کند و انـسان را                 نمایند، زیرا  آنها مهجور مى  

و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است؛ دخـول در گناهـان را              . به سوء عاقبت منجرّ نماید    

انسان اگـر طمـع شـفاعت دارد، بایـد در ایـن      . دهد تا به نتیجه مطلوبه برسد      مقدمه آن قرار مى   

ین خود و شـفعاى خـود را حفـظ کنـد و قـدرى تفکّـر در حـال        عالم با سعى و کوشش رابطه ب      

فرضاً که شما با ایمان     . شافعان محشر نماید که حال آنها در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود             

از دنیا بروید، ولى اگر بار گناهان و مظالم سنگین باشد ممکن است در عذابهاى گوناگون بـرزخ                  

ز حضرت صادق منقول است کـه بـرزخ شـما بـا خودتـان               و قبر از شما شفاعت نشود؛ چنانچه ا       

و عذابهاى برزخ طرف قیاس با عذابهاى این جا نیست، و طـول مـدت بـرزخ را جـز خـدا                      . است

و ممکن است در قیامت نیز پس از مدتهاى         . کسى نداند، شاید میلیون میلیونها سال طول کشد       
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ود، چنانچـه در احادیـث نیـز ایـن     طوالنى و عذابهاى گوناگون طاقت فرسا شفاعت نصیب ما شـ       

  ). 74( معنى وارد است

  

ایمان یا با بارهـاى سـنگین از         پس، غرور شیطان انسان را از عمل صالح بازدارد و انسان را یا بى             

و گاهى با وعـده رحمـت واسـعه ارحـم الـرّاحمین             . دنیا ببرد و به شقاوت و بدبختى گرفتار کند        

ند؛ غافل از آن که این همه بعث رسل و ارسـال کتـب و               دست انسان را از دامن رحمت کوتاه ک       

فرو فرستادن فرشتگان و وحى و الهام به پیغمبران و راهنمـایى طریـق حـق، از رحمـت ارحـم                     

عالم را رحمت واسعه حق فرو گرفته و ما در لب چشمه حیـوان از تـشنگى بـه                   . الرّاحمین است 

  . رسیم هالکت مى

  

و اگر به رحمت ارحم الرّاحمین طمع دارى و آرزوى رحمت           بزرگتر رحمتهاى الهى قرآن است؛ ت     

طریق وصول به سعادت را باز نموده و چـاه را از            . واسعه دارى، از این رحمت واسعه استفاده کن       

شـوى، رحمـت را چـه        افتى و از راه معوج مى      تو خود به پاى خود در چاه مى       . راه روشن فرموده  

سعادت را بـه مـردم بـه طـور دیگـر نـشان بدهنـد،                نقصانى است؟ اگر ممکن بود طریق خیر و         

دادند، به موجب وسعت رحمـت؛ و اگـر ممکـن بـود اکراهـاً مـردم را بـه سـعادت برسـانند                         مى

تـوان آن را پیمـود؛       راه آخرت راهى است که جز با قـدم اختیـار نمـى            ! رساندند؛ لکن هیهات   مى

ضیلت نیـست و عمـل صـالح        سعادت با زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل صالح بدون اختیـار فـ             

  . باشد؛ و شاید معنى آیه شریفه ال اکْراه فى الدین نیز همین باشد نمى

  

انبیاء . توان نمود صورت دین الهى است نه حقیقت آن         بلى، آنچه در آن، اعمال اکراه و اجبار مى        

رت علیهم السالم مأمور بودند که صورت را با هر طور ممکن است تحمیل مـردم کننـد تـا صـو                    

عالم صورت عدل الهى شود و مردم را ارشاد به باطن نمایند تا مردم به قدم خود آن را بپیمایند                    

  . و به سعادت برسند

  

  . بالجمله، این نیز از غرور شیطان است که دست انسان را با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند

  

   فصل نهم در بیان احادیث راجع به حضور قلب
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حادیث اهل بیت عصمت و طهارت سالم اللَّه علیهم راجع به ترغیـب حـضور               اى از ا   در ذکر شمه  

  . قلب

  : کنیم و ما در این جا به ترجمه متن بعضى از روایات اکتفا مى

  

از حضرت رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آله روایت است که عبادت کن خداى تعالى را چنانچه                  

  ). 75(بیند ى او تو را مىبین بینى؛ و اگر تو او را نمى گویا او را مى

  

  : شود از این حدیث شریف استفاده دو مرتبه از مراتب حضور قلب مى

  

یکى، آنکه سالک مشاهد جمال جمیل و مستغرق تجلّیات حضرت محبوب باشد به طـورى کـه                 

جمیع مسامع قلب از دیگر موجودات بسته شده و چشم بـصیرت بـه جمـال پـاك ذى الجـالل                     

بالجمله، مشغولِ حاضر باشد و از حضور و محـضر          . او چیزى مشاهده نکند   گشوده گردیده و جز     

  . نیز غافل باشد

  

و مرتبه دیگر، که نازلتر از این مقام است، آن است که خود را حاضر محضر ببیند و ادب حضور                     

توانى از اهل مقام اول باشـى عبـادت          اگر مى : جناب رسول اکرم فرماید   . و محضر را ملحوظ دارد    

و البتـه محـضر   . را آن طور بجا آور، و الّا از این معنا غافل مباش که تو در محـضر ربـوبیتى                 خدا  

در . و اشاره بـه ایـن فرمـوده اسـت    . حق را ادبى است که غفلت از آن از مقام عبودیت دور است           

دیدم حضرت علـى بـن      : گوید کند، مى  حدیثى که جناب ابو حمزه ثمالى رضی اللَّه عنه نقل مى          

آن را راسـت و  . عباى آن حضرت از دوشش افتاد . خواند ن سالم اللَّه علیهما را که نماز مى       الحسی

دانـى   واى بر تو، آیـا مـى  : سؤال کردم از سببش، فرمود. تسویه نفرمود تا آن که از نماز فارغ شد     

  ؟ )76( در خدمت کى بودم

  

ایستند   از امت من به نماز مىو نیز از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله منقول است که دو نفر              

در صورتى که رکوع و سجودشان یکى است و حال آن که میان نماز آنها مثل مـا بـین زمـین و       

  ). 77( آسمان است

  

گرداند صورت او چون روى حمار       ترسد کسى که صورت خود را در نماز برمى         آیا نمى : و فرمودند 

  ) 78.(شود



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

  

ا آورد و در آن به چیـزى از دنیـا متوجـه نـشود، خـداى                 کسى که دو رکعت نماز بج     : و فرمودند 

  ). 79(آمرزد  گناهان او را مى تعالى

  

و .  تـا عـشرش    -شود نصفش یا ثلثش یا ربعش یا خمـسش         بعضى از نمازها قبول مى    : و فرمودند 

و از نمـاز تـو      . شود شود و به روى صاحبش زده مى       بعضى از نمازها چون جامه کهنه پیچیده مى       

  ). 80( ست مگر آن که به قلبت اقبال به آن کنىمال تو نی

  

وقتى بنده مؤمن به نماز بایـستد خـداى         : رسول خدا فرمود  : و حضرت باقر علیه السالم فرمودند     

و .  حتـى منـصرف شـود      - اقبال بـه او کنـد        یا فرمودند خداى تعالى    - نظر به سوى او کند      تعالى

فرو گیرند اطراف و جوانب او را تا افق آسـمان           رحمت از باالى سرش سایه بر او افکند و مالئکه           

اى نمـازگزار، اگـر بـدانى    : و خداى تعالى ملکى را موکّل او کند که بایستد باالى سر او و بگویـد   

کنى و از موضعت جدا  کنى، توجه به جایى نمى  کند به سوى تو و با کى مناجات مى         کى نظر مى  

  ). 81(شوى هرگز نمى

  

شود اشتیاق و خوف در دلى مگـر آن          لسالم منقول است که جمع نمى     و از حضرت صادق علیه ا     

خوانى، اقبال کن به قلب خـود بـه خـداى عـزّ و               پس وقتى نماز مى   . که بهشت بر او واجب شود     

جلّ؛ زیرا که نیست بنده مؤمنى که اقبال کند به قلبش به خداى تعالى در نماز و دعـا مگـر آن                      

او اقبال دهد و با دوستى آنها او را تأیید کند او را به بهشت               که قلوب مؤمنین را خداى تعالى به        

  ). 82(برد

  

نیست از براى تو از نمازت مگر   : و از حضرت باقر و صادق علیهما السالم مروى است که فرمودند           

آنچه را که اقبال قلب داشته باشى در آن؛ پس، اگر به غلـط بجـا آورد تمـام آن را یـا غفلـت از                         

  ). 83(چیده شود آن و به روى صاحبش زده شودآداب آن کند، پی

  

رود از نماز بنده از براى او نصف     و از حضرت باقر العلوم علیه السالم روایت شده که همانا باال مى            

رود براى او مگر آنچه را اقبال به قلـب نمـوده اسـت بـر      یا ثلث یا ربع یا خمسش؛ پس، باال نمى     

  ).84( یم شود نقص فرایض به آنو ما مأمور شدیم به نافله تا تتم. آن
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وقتى احرام بستى در نماز، اقبال کـن بـر آن، زیـرا کـه     : و از جناب صادق مروى است که فرمود     

پس . وقتى اقبال نمودى خداوند به تو اقبال فرماید و اگر اعراض نمایى خداوند از تو اعراض کند                

 قدر کـه نمـازگزار اقبـال بـه نمـاز            رود از نماز مگر ثلث یا ربع یا سدس آن به آن            گاهى باال نمى  

  . فرماید به غافل چیزى نموده و خداوند عطا نمى

  

دو رکعت متوسط با فکر     : و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت است که به ابى ذر فرمودند               

احادیث در این باب بسیار اسـت       . بهتر است از ایستادن یک شب در صورتى که قلب غافل باشد           

  . اصحاب اعتبار و قلوب بیدار این قدر کفایت کندو براى 

  

  

   فصل دهم در دعوت به تحصیل حضور قلب

  

اکنون که فضیلت و خواص حضور قلب را عقلًا و نقلًا دانستى و ضررهاى تـرك آن را فهمیـدى،                    

تر نماید؛ دامن همت به کمر زن و آنچه را دانـستى در              علم تنها کفایت نکند بلکه حجت را تمام       

. دد تحصیل آن باش و علم خود را عملى کن تا استفاده از آن بـرى و برخـوردار از آن شـوى                      ص

قدرى تفکّر کن که به حسب روایات اهل بیت عصمت علیهم السالم، که معـادن وحـى و تمـام                    

فرمایشاتشان و علومشان از وحى الهى و کشف محمدى صـلى اللَّـه علیـه و آلـه و سـلم اسـت،                       

ولى سایر اعمال است؛ و اگر نماز قبول نـشود، بـه اعمـال دیگـر اصـلًا نظـر                    قبولى نماز شرط قب   

و قبولى نماز به اقبال قلب است که اگر اقبال قلب در نماز نباشـد، از درجـه اعتبـار                    ). 85(نکنند

شـود، چنانچـه در احادیـث سـابقه          ساقط و الیق محضر حضرت حق نیست و مورد قبـول نمـى            

مال و باب األبواب همه سعادات حضور قلب است که با آن فتح            پس، کلید گنجینه اع   . معلوم شد 

  . شود شود و بدون آن جمیع عبادات از درجه اعتبار ساقط مى باب سعادت بر انسان مى

  

الحال قدرى با نظر اعتبار اندیشه کن و اهمیت مقام و بزرگى موقف را با دیـده بـصیرت بنگـر و                      

درِ سعادت و درهاى بهـشت و کلیـد درِ شـقاوت و درهـاى         کلید  . با جدیت تمام قیام به امر کن      

توانى درهـاى بهـشت و سـعادت را بـه روى خـود               جهنّم در این دنیا در جیب خود تو است مى         

زمام امر در دسـت تـو اسـت، خـداى تبـارك و تعـالى       . توانى بخالف آن باشى مفتوح کنى و مى   

قات ظاهرى و باطنى را عطـا فرمـوده؛   حجت را تمام و راههاى سعادت و شقاوت را نموده و توفی     

آنچه از جانب او و اولیاى او است تمام است، اکنون نوبت اقدام مـا اسـت؛ آنهـا راهنماینـد و مـا            
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اى کوتـاهى    آنها عمل خود را انجام دادند به وجه احسن و عذرى باقى نگذاشتند و لمحـه               . راهرو

ا طـى کـن و از عمـر و توانـایى خـود      نکردند، تو نیز از خواب غفلت برخیز و راه سعادت خـود ر          

استفاده نما که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانى و گنج قـوت و توانـائى از دسـتت بـرود                        

داننـد   اگر جوانى، مگذار به پیرى رسى که در پیرى مصیبتهایى دارى که پیرها مى           . جبران ندارد 

و اگـر پیـرى، مگـذار بقیـه     .  استاصالح در حال پیرى و ضعف از امور بسیار مشکل       . و تو غافلى  

عمر از دستت برود که باز هر چه باشد تا در این عالم هستى راهـى بـه سـعادت دارى و درى از       

سعادت به رویت باز است؛ خدا نکند که این در بسته شود و این راه منسد گـردد کـه آن وقـت                       

  . بى ندارىاختیار از دستت برود و جز حسرت و ندامت و افسوس از گذشتن امر نصی

  

پس اى عزیز، اگر ایمان به آنچه ذکر شد که گفته انبیاء علیهم الـسالم اسـت آوردى و خـود را                      

براى تحصیل سعادت و سفر آخرت مهیا نمودى و الزم دانستى حضور قلـب را کـه کلیـد گـنج                     

سعادت است تحصیل کنى، راه تحصیل آن آن است که اولًا رفع موانع حـضور قلـب را نمـایى و                     

امـا مـانع    . ارهاى طریق را از سر راه سلوك ریشه کن کنى و پس از آن اقدام به خود آن کنى                  خ

و این گاهى از امـور خارجـه و         . حضور قلب در عبادات، تشتّت خاطر و کثرت واردات قلبیه است          

شود؛ مثل آنکه گوش انـسان در حـال عبـادت چیـزى بـشنود و                 طرق حواس ظاهره حاصل مى    

ق شده مبدأ تخیالت و تفکّرات باطنیه گردد و واهمه و متصرّفه در آن تـصرّف                خاطر به آن متعل   

اى پرواز کند؛ یا چشم انسان چیزى ببینـد و منـشأ تـشتّت خـاطر و                  اى به شاخه   نموده از شاخه  

تصرّف متصرّفه گردد؛ یا سایر حواس انسان چیزى ادراك کند و از آن انتقـاالت خیالیـه حاصـل     

  . شود

  

ج این امور را گرچه فرمودند رفع این اسباب است، مثل آن که در بیـت تـاریکى یـا                   و طریق عال  

کنـد   محلّ خلوتى بایستد و چشم خود را در وقت نماز ببندد و در مواضعى که جلـب نظـر مـى                    

نماز نخواند؛ چنانچه مرحوم شهید سعید رضوان اللَّه علیه از بعض متعبدین نقل فرمایـد کـه در                  

 که وسعت آن به قدر آن باشد که ممکن باشد در آن نماز خواندن عبـادت                 خانه کوچک تاریکى  

زیـرا کـه عمـده تـصرّف        . ولى معلوم است این، رفع مانع نکند و قلع ماده ننماید          ) 86.(کردند مى

دهد؛ بلکه گـاه شـود کـه در خانـه تاریـک و               خیال است که با منشأ جزئى کار خود را انجام مى          

و خیال بیشتر شود و به مبـادى دیگـر بـراى دعابـه و بـازى خـود                   کوچک و تنها تصرّف واهمه      

پس، قلع ماده کلّى به اصالح خیال و وهم است و ما پـس از ایـن اشـاره بـه آن         . آویز شود  دست
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تأثیر و خـالى از اعانـت نیـست،          بلى، گاهى این طور از عالج هم در بعضى از نفوس بى           . کنیم مى

  . گردیم و آن بدین حاصل نشود ب حقیقى مىولى ما دنبال عالج قطعى و قلعِ سب

  

و آن بـه طریـق کلّـى دو منـشأ           . و گاهى تشتّت خاطر و مانع از حضور قلب، از امور باطنه است            

  : بزرگ دارد که عمده امور به آن دو منشأ برگردد

  

اى است بـسیار فـرّار کـه      یکى هرزه گردى و فرّار بودن خود طایر خیال است؛ زیرا که خیال قوه             

اى پرواز کند؛ و این مربـوط بـه حـب      اى به کنگره   اى آویزد و از کنگره     اى به شاخه   دائماً از شاخه  

دنیا و توجه به امور دنیه و مال و منال دنیوى نیست، بلکه فرّار بودن خیال خود مصیبتى اسـت                    

ل از و تحصیل سکونت خاطر و طمأنینه نفس و وقـوف خیـا   . که تارك دنیا نیز به آن مبتال است       

  . کنیم ایست که به اصالح آن عالج قطعى حاصل شود، و پس از این به آن اشاره مى امور مهمه

  

منشأ دیگر، حب دنیا و تعلّق خاطر به حیثیات دنیوى اسـت کـه رأس خطیئـات و ام األمـراض                     

باطنه است که خار طریق اهل سلوك و سرچشمه مصیبات است؛ و تا دل متعلّق به آن و منغمر       

و مـا در    .  حب آن است، راه اصالح قلوب منسد و درِ جمله سعادات به روى انسان بسته است                در

  . نماییم ان شاء اللَّه ضمن دو فصل اشاره به رفع این دو منشأ بزرگ و دو مانع قوى مى

  

   فصل یازدهم در بیان دواى هرزه گردى خیال

  

 خیال که از آن تحصیل حـضور قلـب نیـز            در بیان دواء نافع براى عالج هرزه گردى و فرّار بودن          

  . شود

  

. بدان که هر یک از قواى ظاهره و باطنه نفس قابل تربیت و تعلیم اسـت بـا ارتیـاض مخـصوص                   

مثلًا، چشم انسان قادر نیست که به یک نقطه معینه یا در نور شـدید، مثـل نـور عـین شـمس،                       

ر انـسان چـشم را تربیـت کنـد،     مدتى طوالنى نگاه کند بدون بهم خوردن پلکهاى آن؛ ولـى اگـ           

کنند، ممکن است چند سـاعت       چنانچه بعضى از اصحاب ریاضات باطله براى مقاصدى عمل مى         

متمادى در قرص آفتاب نظر را بدوزد بدون آن که چشم بهـم خـورد یـا خـستگى پیـدا کنـد و         

وا همین طور به نقطه معینى نظر را بدوزد چندین ساعت بدون حرکت؛ و همـین طـور سـایر قـ               
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 در اصحاب ریاضات باطله کسانى هستند که حبس نَفَـس           - على المحکى  -حتّى حبس نَفَس که   

  . خود کنند مدتهاى زائد بر متعارف نوع

  

 چـون    و از قوایى که قابل تربیت است قوه خیال و قوه واهمه است که قبل از تربیت ایـن قـوى                    

اى و از چیزى به چیزى هـستند، بـه           شاخهاى به    اندازه متحرّك از شاخه    طایرى سخت فرّار و بى    

بیند که چندین انتقال متسلـسل بـا         طورى که انسان اگر یک دقیقه حساب آنها را نگه دارد مى           

کنند که حفظ طایر خیـال و        تناسبات بسیار ضعیف ناهنجار پیدا نموده؛ حتّى بسیارى گمان مى         

          ز امکان خارج و ملحق به محاالت عادیه است؛ ولـى ایـن طـور نیـست و بـا      رام نمودن آن از حی

توان به دست آورد، بـه   توان رام نمود و طایر خیال را مى ریاضت و تربیت و صرف وقت آن را مى      

طورى که در تحت اختیار و اراده حرکت کند که هر وقت بخواهد آن را در مقصدى یـا مطلبـى                     

  . حبس کند که چند ساعت در همان مقصد حبس شود

  

و آن چنان است کـه انـسان در وقـت    . مودن آن عمل نمودن به خالف است  و طریق عمده رام ن    

نماز خود را مهیا کند که حفظ خیال در نماز کند و آن را حبس در عمل نماید و به مجرّد ایـن                       

که بخواهد از چنگ انسان فرار کند آن را استرجاع نماید؛ و در هر یـک از حرکـات و سـکنات و      

و . ال آن باشد و از حال آن تفتیش نماید و نگـذارد سـرخود باشـد               اذکار و اعمال نماز ملتفت ح     

آید، ولى پس از مـدتى عمـل و دقّـت و عـالج حتمـاً رام       این در اول امر کارى صعب به نظر مى     

شما متوقع نباشید که در اول امر بتوانیـد در تمـام نمـاز حفـظ                . کند شود و ارتیاض پیدا مى     مى

ى است نشدنى و محال و شاید آنها که مدعى استحاله شدند این            طایر خیال کنید، البته این امر     

ممکن است  . توقّع را داشتند؛ ولى این امر باید با کمال تدریج و تأنّى و صبر و توانى انجام بگیرد                 

در ابتداى امر در عشر نماز یا کمتر آن حبس خیال شده حضور قلب حاصـل شـود؛ و کـم کـم                       

 محتاج به آن ببیند، نتیجه بیشتر حاصل کنـد و انـدك انـدك               انسان اگر در فکر باشد و خود را       

غلبه بر شیطانِ وهم و طایر خیال پیدا کند که در بیـشتر نمـاز زمـام اختیـار آنهـا را در دسـت                         

ها اسـت و     و هیچ گاه نباید انسان مأیوس شود، که یأس سرچشمه همه سستیها و ناتوانى             . گیرد

  . رساند  مىبرق امید انسان را به کمال سعادت خویش

  

ولى عمده در این باب حس احتیاج است که آن در ما کمتـر اسـت؛ قلـب مـا بـاور نکـرده کـه                          

مـا نمـاز را     . سرمایه سعادت عالم آخرت و وسیله زندگانى روزگارهاى غیـر متنـاهى نمـاز اسـت               

ء از ادراك نتـایج آن   حـب بـه شـى   . دانیم شماریم و تحمیل و تکلیف مى سربار زندگانى خود مى 
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شود؛ ما که حب به دنیا داریم براى آنست که نتیجه آن را دریافتیم و قلب به آن ایمـان              پیدا مى 

آنهـایى کـه گمـان    . باشیم دارد و لهذا در کسب آن محتاج به دعوت خواهى و وعظ و اتّعاظ نمى  

و دنیـائى   : کردند نبى ختمى و رسول هاشمى صلّى اللَّه علیه و آله دعوتش داراى دو جنبه است               

خبـر و   اند، از دیانت بى آخرتى، و این را مایه سرافرازى صاحب شریعت و کمال نبوت فرض کرده 

دعوت به دنیا از مقصد انبیاء عظام بکلّـى خـارج، و   . از دعوت و مقصد نبوت عارى و برى هستند        

کننـد، محتـاج بـه       حس شهوت و غضب و شیطان باطن و ظاهر براى دعوت به دنیا کفایت مـى               

بلکـه انبیـاء مـردم را از دنیـا         .  اداره شهوت و غضب قـرآن و نبـى الزم نـدارد            -سل نیست بعث ر 

بازدارند و تقیید اطالق شهوت و غضب کنند و تحدید موارد منـافع نماینـد، غافـل گمـان کنـد                   

فرمایند مال را از هر راه تحصیل نکن و شهوت را با هر طریـق فـرو                  آنها مى . دعوت به دنیا کنند   

 بـا آن کـه در کـانون شـهوت و            -ح باید باشد، تجارت و صناعت و زراعت باید باشـد           نکا -ننشان

روح دعـوت بـه تجـارت       . پس، آنها جلوگیر اطالق هستند نه داعى بـه دنیـا          . غضب اطالق است  

تقیید و بـازدارى از بـه دسـت آوردن باطـل اسـت؛ و روح دعـوت بـه نکـاح تحدیـد طبیعـت و                

بلى، آنها مخالف مطلق نیستند چه که آن مخـالف          . وت است جلوگیرى از فجور و اطالق قوه شه      

  . نظام اتم است

  

بالجمله، ما چـون حـس احتیـاج بـه دنیـا نمـودیم و آن را سـرمایه حیـات و سرچـشمه لـذات            

اگر ایمان بـه حیـات آخـرت پیـدا          . کوشیم دریافتیم، در توجه به آن حاضر و در تحصیل آن مى          

نجا نماییم و عبادات و خصوصاً نماز را سرمایه تعیش آن عـالم  کنیم و حس احتیاج به زندگانى آ   

نماییم، و در ایـن سـعى و      و سرچشمه سعادت آن نشئه بدانیم، البته در تحصیل آن کوشش مى           

یابیم، بلکه با کمال اشتیاق و شـوق دنبـال تحـصیل             کوشش زحمت و رنج و تکلّف در خود نمى        

  . کنیم ا جان و دل تحصیل مىرویم و شرایط حصول و قبول آن را ب آن مى

  

اکنون این سردى و سستى که در ما است از سردى فروغ ایمان و سستى بنیاد آن اسـت، و الّـا                      

اگر این همه اخبار انبیاء و اولیاء علیهم السالم و برهان حکما و بزرگـان علـیهم الرضـوان در مـا                   

ولى جاى هـزار  . ش در تحصیل کنیمایجاد احتمال کرده بود، باید بهتر از این قیام به امر و کوش         

گونه افسوس است که شیطان سلطنت بر باطن ما پیدا کرده و مجامع قلب و مسامع باطن ما را                   

هاى علما و مواعظ کتابهـاى الهـى    هاى او و گفته گذارد فرموده حق و فرستاده     تصرّف نموده نمى  

هاى حقّ از حد ظاهر و از      اکنون گوش ما گوش حیوانى دنیوى است و موعظه        . به گوش ما برسد   

  ). 87( و ذلک لمنْ کانَ لَه قَلْب او الْقَى السمع و هو شَهید-رسد گوش حیوانى ما به باطن نمى
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از وظایف بزرگ سالک الى اللَّه و مجاهد فى سبیل اللَّه آن است که در خالل مجاهده و سـلوك                    

توجه به مسبب االسباب و فطرتاً متعلّـق بـه مبـدأ    از اعتماد به نفس بکلّى دست کشد و جبلّتاً م    

گیرىِ آن ذات اقـدس   المبادى گردد، و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلب کند و به دست  

اعتماد کند و در خلوات تضرّع به حضرتش ببرد و اصالح حـالش را بـا کمـال جـدیت در طلـب             

  . و الحمد للَّه. بخواهد که جز ذات مقدس او پناهى نیست

  

   فصل دوازدهم در بیان آنکه حب دنیا باعث تشتّت خیال است

  

در اشاره به آن که حب دنیا منشأ تشتت خیال و مانع از حضور قلب است و در بیـان عـالج آن                        

  . به قد میسور

  

باید دانست که به حسب فطرت و جبلّت قلب به هر چه عالقه و محبت پیدا کرد، قبله توجه آن            

و اگر اشتغال به امرى مانع از تفکّر در حال محبوب و جمال مطلـوب شـود        . تهمان محبوب اس  

به مجرّد آنکه آن اشتغال کم شود و آن مانع از میان برخیزد، فوراً قلب به سـوى محبـوب خـود           

اهل معارف و صاحبان جذبه الهیـه اگـر داراى قـوت قلـب              . پرواز نموده متعلّق به دامن آن شود      

ذبه و حب باشند، در هر مرآتى جمال محبوب و در هـر موجـودى کمـال                 باشند و متمکّن در ج    

و اگـر سـرور آنهـا       . رایت اللَّه فیه و معه گوینـد      ]و  [مطلوب را مشاهده نموده و ما رایت شَیئاً الّا          

براى آنست که جمـال     ) 88( قَلْبى و انّى لَاستَغْفرُ اللَّه فى کُلِّ یومٍ سبعینَ مرَّة           لَیغانُ على : فرماید

محبوب را در مرآت، خصوصاً مرائى کدره چون مرآت بوجهلى، دیدنْ خود کـدورت بـراى کمـل     

و اگر قلب آنها قوى نباشد و اشتغال به کثرات مانع از حضور شـود، بـه مجـرّد آن کـه آن        . است

.  جمیل گرددآویز جمال اشتغال کم شود طائر قلوب آنها به آشیانه قدس خود پرواز کند و دست       

و طالبان غیر حق، که در نظر اهل معرفت همه طالب دنیا هستند، نیز هر چه مطلوب آنها است                   

آنها نیز اگر در حب مطلوب خود مفرطند و حب دنیا مجـامع قلـوب    . به همان متوجه و متعلّقند    

ال محبـوب   آنها را گرفته، هیچگاه از توجه به آن مسلوب نشوند و در هر حال و هر چیز بـا جمـ                    

. و اگر حب آنها کمتر باشد، در وقت فراغت قلب آنها به محبوب خود رجوع کنـد              . خود بسر برند  

بیننـد و   آنان که حب مال و ریاست و شرف در دل آنها است، در خواب نیز مطلوب خـود را مـى     

ـ  برند؛ و مادامى که در اشتغال به دنیـا بـسر مـى            در بیدارى به فکر محبوب خود بسر مى        د بـا  برن

یابـد و فـوراً متعلّـق بـه      آغوشند؛ و چون وقت نماز شود، دل حالت فراغتى مـى           محبوب خود هم  

شود، گویى تکبیرة االحرام کلید درِ دکّان یا رافع حجـاب بـین او و محبـوب او                   محبوب خود مى  
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آید که سالم نماز را گفته در صورتى که هیچ توجه به آن نداشـته و                 است؛ یک وقت به خود مى     

 پنجاه سال نماز ما را در دل اثـرى جـز   -اینست که چهل. اش را با فکر دنیا هم آغوش بوده        مهه

ظلمت و کدورت نیست؛ و آنچه باید معراج قرب حضرت حق و مایه انس بـه آن مقـام مقـدس                     

اگر نماز مـا بـویى      . باشد، ما را از ساحت قرب مهجور و از عروج به مقام انس فرسنگها دور کرده               

 اش خاکسارى و تواضع و فروتنى بود، نه عجـب و خودفروشـى و کبـر و                  ت داشت، ثمره  از عبودی

  . افتخار که هر یک براى هالکت و شقاوت انسان سببى مستقلّ و موجبى منفرد است

  

بالجمله، دل ما چون با حب دنیا آمیخته شده و مقصد و مقصودى جز تعمیـر آن نـدارد، ناچـار                     

و عالج این مرض مهلک و فساد       . و حضور آن در محضر قدس شود      این حب مانع از فراغت قلب       

  . سوز با علم و عمل نافع است خانمان

  

اما علم نافع براى این مرض، تفکّر در ثمرات و نتایج آن و مقایـسه کـردن بـین آنهـا و مـضار و                         

ور نویسنده در شرح اربعین شرحى در این باب نگاشته و به قدر میـس     . مهالک حاصله از آن است    

در این مقام نیز به شرح بعض احادیث اهل بیت عصمت اکتفـا  . ام در بیان آن به تفصیل پرداخته     

و ). 89(رأْس کُـلِّ خَطیئَـۀٍ حـب الـدنْیا        : فى الکافی عن ابى عبد اللَّه علیه الـسالم، قـال          : کنم مى

  ). 90( روایات کثیره دیگر نیز به این مضمون با اختالف تعبیر وارد است

  

کند بـراى ایـن خطیئـه بـزرگ          بس است براى انسان بیدار همین حدیث شریف؛ و کفایت مى           و

با قدرى تأمل معلـوم  . مهلک همین که سرچشمه تمام خطاها و ریشه و پایه جمیع مفاسد است  

هـیچ دیـن و   . شود که تقریباً تمام مفاسد اخالقى و اعمالى از ثمرات ایـن شـجره خبیثـه اسـت      

ر عالم نشده و هیچ فسادى در دنیا رخ نداده مگر به واسطه ایـن موبقـه                 مذهب باطلى تأسیس د   

 قتل و غارت و ظلم و تعدى نتایج این خطیئه اسـت، فجـور و فحـشاء و دزدى و سـایر            -عظیمه

انسانِ داراى این حـب از جمیـع فـضائل معنویـه برکنـار              . فجایع زاییده این جرثومه فساد است     

ت که مبدأ تمام فضائل نفسانیه است، بـا حـب دنیـا جمـع               شجاعت، عفت، سخاوت، عدال   : است

بینى با حـب   جویى و حق معارف الهیه، توحید در اسماء و صفات و افعال و ذات، و حق       . شود نمى

دنیا متضادند؛ طمأنینه نفس و سکونت خاطر و استراحت قلب، که روح سعادت دو دنیـا اسـت،                  

رگوارى و عزّت نفـس و حرّیـت و آزاد مـردى از لـوازم     غناى قلب و بز  . با حب دنیا مجتمع نشود    

اعتنایى به دنیا است؛ چنانچه فقر و ذلّت و طمع و حرص و رقّیت و چاپلوسـى از لـوازم حـب            بى
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بغض و کینه و جـور   . عطوفت، رحمت، مواصلت، مودت، محبت، با حب دنیا متخالفند        . دنیا است 

  . هاى این ام األمراض است  ولیدهو قطع رحم و نفاق و دیگر اخالق فاسده از

  

رأْسها الْکبرُ، و عینُها الْحرص،     : الدنْیا بِمنْزِلَۀِ صورةٍ  : و فى مصباح الشّریعۀ قالَ الصادقُ علیه السالم       

             هقَلْب و ،بجا الْعلُهةُ، و رِجوها الشّهدی و ،ا الرِّیاءسانُهل و ،عا الطَّماذُنُه و         و ،نُهـا الفَنـاءکَو ا الغَفْلَـۀُ، و

فَمنْ احبها، اورثَتْه الْکبرَ؛ و منْ استَحسنَها، اورثَتْه الْحرْص؛ و مـنْ طَلَبهـا، اوردتْـه             . حاصلُها الزَّوالُ 

خ ل رکن   [ه من الْعجبِ؛ و منْ اطْمانَّ       الَى الطَّمعِ؛ و منْ مدحها، الْبستْه الرِّیاء؛ و منْ ارادها، مکَّنَتْ          

[                   ىه تَقَرِّها وسالى م تْهدلَ بِها، رخب ها وعمنْ جم ؛ وها، افْنَتْهتاعم هبجنْ اعم الَغْفَلَۀَ؛ و لَتْهها، اوالَی

  ). 91(النّار

  

م روایت کند که رسول اکرم صلّى       و دیلمى در ارشاد القلوب از حضرت امیر المؤمنین علیه السال          

اى نماز اهل آسمان     اى احمد، اگر بنده   : در شب معراج خداى تعالى فرمود     : اللَّه علیه و آله فرمود    

و زمین را بخواند و روزه اهل آسمان و زمین را بگیرد و چون مالئکه طعام نخورد و جامه عابدان                    

ب دنیا یا سمعه آن یا ریاست آن یا اشـتهار آن            اى از ح   را بپوشد پس از آن در قلب او ببینم ذره         

کنم و قلـب     کند در منزلم و از قلب او محبت خود را بیرون مى            یا زینت آن، با من مجاورت نمى      

پـر  ) 92.(چـشانم بـه او شـیرینى محبـت خـود را      کنم تا مرا فراموش کند و نمى       او را تاریک مى   

و احادیث در ایـن بـاب بیـشتر از          . جمع نشود واضح است که محبت دنیا با محبت خداى تعالى          

  . آن است که در این اوراق بگنجد

  

و چون معلوم شد که حب دنیا مبدأ و منشأ تمام مفاسد اسـت، بـر انـسان عاقـل عالقمنـد بـه                        

و طریق عالج عملـى آن اسـت کـه          . سعادت خود الزم است این درخت را از دل ریشه کن کند           

 مال و منال عالقه دارد، با بسط ید و صدقات واجبـه و مـستحبه                پس اگر به  : معامله به ضد کند   

و یکى از نکات صدقات همین کم شدن عالقـه بـه دنیـا اسـت، و لهـذا                   . ریشه آن را از دل بکند     

اش هـست صـدقه دهـد،     دارد و مـورد عالقـه   مستحب است که انسان چیزى را که دوسـت مـى     

و اگر عالقـه    ). 93( نالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبون     لَنْ تَ : فرماید چنانچه در کتاب کریم الهى مى     

به فخر و تقدم و ریاست و استطالت دارد، اعمال ضد آن را بکند و دماغ نفس اماره را بـه خـاك                       

  . بمالد تا اصالح شود
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یل و باید انسان بداند که دنیا طورى است که هر چه آن را بیشتر تعقیب کند و در صـدد تحـص                     

اش به آن بیشتر شـود و تأسـفش از فقـدان آن روز افـزون گـردد، گـوئى           آن بیشتر باشد، عالقه   

کند طالب فالن حد از دنیـا اسـت، تـا     گمان مى. انسان طالب چیزى است که به دست او نیست      

کنـد و خـود را بـه مهالـک      کنـد و در راه آن تحمـل مـشاقّ مـى          آن را ندارد از آن تعقیـب مـى        

شـود و عـشق و        همین که آن حد از دنیا را به دست آورد، براى او یک امر عادى مـى                 اندازد؛ مى

شود به چیز دیگرى که باالتر از آن است و خـود را بـراى آن بـه زحمـت و                      اش مربوط مى   عالقه

اندازد و هیچ گاه عشقش فرو ننشیند، بلکه هر دم روزافزون شود و زحمـت و تعـبش                 مشقّت مى 

و اهل معرفت با ایـن فطـرت اثبـات          . فطرت و جبلّت را هر گز وقوفى نیست       و این   . بیشتر گردد 

بسیارى از معارف کنند که بیان آن از حوصله این اوراق خارج است و اشاره به بعض این مطالب                   

روایت نموده که مثَل    ) ع(در احادیث شریفه شده؛ چنانچه در کافى شریف از حضرت باقر العلوم             

پیچـد از خـالص      ابریشم است که هر چه به دور خود آن را بیشتر مـى            حریص به دنیا مثَل کرم      

  ). 94(شدن دورتر شود تا آن که از اندوه بمیرد

  

و از حضرت صادق علیه السالم مروى است که مثَل دنیا مثَل آب دریا است که هـر چـه انـسان                    

  ). 95(تر گردد تا او را بکشد تشنه از آن بخورد تشنه

  

  نفس است از دنیا تتمیم در اعراض دادن 

  

پس، اى طالب حق و سالک الى اللَّه، چون طـائر خیـال را رام نمـودى و شـیطان واهمـه را بـه                         

زنجیر کشیدى و خلع نعلین حب زن و فرزند و دیگر شئون دنیـوى را نمـودى و بـا جـذوه نـار                        

ع سیر دیدى   گفتى و خود را خالى از موان      ) 96(عشق فطرت اللّهى مأنوس شدى و انّى آنَست ناراً        

و اسباب سفر را آماده کردى، از جاى برخیز و از این بیـت مظلمـه طبیعـت و عبورگـاه تنـگ و               

هاى زمان را بگسالن و از این زندان خود را نجات ده             تاریک دنیا هجرت کن و زنجیرها و سلسله       

  . و طائر قدس را به محفل انس پرواز ده

  

  )97(که در این دامگه چه افتادست ندانمت     زنند صفیر  تو را ز کنگره عرش مى

پس، عزم خود را قوى کن و اراده خویش را محکم نما که اول شرط سلوك عزم اسـت و بـدون                      

، روحى فداه آن    )98( آبادى و شیخ بزرگوار، شاه   . آن راهى را نتوان پیمود و به کمالى نتوان رسید         

  . کردند را مغز انسانیت تعبیر مى
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ز نکات بزرگ تقـوى و پرهیـز از مـشتهیات نفـسانیه و تـرك هواهـاى       بلکه توان گفت که یکى ا   

نفسانیه و ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک الهیه، تقویت عزم و انقهار قواى ملکیـه در تحـت                   

و ما اکنون این مقالـه را بـا تحمیـد و تـسبیح     . ملکوت نفس است، چنانچه پیش از این ذکر شد    

نعت و ثناى سید مصطفى و نبى مجتبـى و آل اطهـارش علـیهم     ذات مقدس کبریا جلّ و عال و        

کنیم براى این سفر روحانى      کنیم و از روحانیت آن ذوات مقدسه استمداد مى         سالم اللَّه ختم مى   

  . و معراج ایمانى

  

   مقاله ثانیه در مقدمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است

    است و در آن چند فصل استمقصد اول در طهارت

  

   فصل اول در بیان اجمالى طهور است

  

  

چنانچه در سابق اشاره به آن شد، از براى نماز غیر از این صورت حقیقتـى اسـت و غیـر از ایـن             

ایـست، بـاطن آن را نیـز         ظاهر باطنى است؛ و همان طور که صورت آن را آداب و شرایط صوریه             

پس، از براى طهارت صـورت و       . الک باید آنها را مراعات کند     آداب و شرایطى است که شخص س      

آدابِ صورتى است که بیان آنها از وظیفه این اوراق خارج است، و فقهاء مـذهب جعفـرى أعلـى              

و اما آداب باطنیه و طهور باطنى را ما بـه           . اند اللَّه کَلمتَهم و رفَع اللَّه درجتَهم بیان آن را فرموده         

  : نماییم ال بیان مىطور اجم

  

باید دانست که چون حقیقت نماز عروج به مقام قرب و وصول به مقام حضور حـق جـلّ و عـال                      

است، براى وصول به این مقصد بـزرگ و غایـت قـصوى طهـاراتى الزم اسـت کـه مـاوراى ایـن              

کـى  و خارهاى این طریق و موانع این عروج قذاراتى است که با اتّصاف سالک به ی       . طهارات است 

و آنچه از قبیل ایـن قـذارات باشـد          . از آنها نتواند صعود به این مرقاة و عروج به این معراج نمود            

موانع صالة و رجز شیطان است؛ و آنچـه معـین سـالک اسـت در سـیر و از آداب حـضور اسـت                 

 و بر سالک الى اللَّه الزم است که در اول امر رفع موانع و قذارات کنـد             . شرایط این حقیقت است   

تا اتّصاف به طهارت و حصول طهور که از عالم نور است براى او میسور شود؛ و تا تطهیر جمیـع                     

  . قذارات ظاهریه و باطنیه و علنیه و سرّیه نشود، سالک را حظّى از محضر و حضور نخواهد بود
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ات پس، اولین مراتب قذارات، قذارات آالت و قواى ظاهریه نفس است بـه لـوث معاصـى و قـذار                   

و انسان تا در ایـن دام مبـتال   . نافرمانى حضرت ولى النّعم؛ و این دام صورى ظاهرى ابلیس است        

و کسى گمان نکنـد کـه بـدون تطهیـر           . است، از فیض محضر و حصول قرب الهى محروم است         

تواند تطهیر باطن قلـب      توان به مقام حقیقت انسانیت نایل شود یا مى         ظاهر مملکت انسانیت مى   

هاى بزرگ ابلـیس اسـت؛ زیـرا کـه کـدورات و              این غرورى است شیطانى و از حیله      ]که  [،  نماید

شود؛ و تا سـالک فـتح        ظلمتهاى قلبى با معاصى، که غلبه طبیعت بر روحانیت است، افزوده مى           

مملکت ظاهر نکند، از فتوحات باطنیه، که مقصد بزرگ است، بکلّى محـروم اسـت و راهـى بـه                     

پس یکى از موانع بزرگ این سلوك قذارات معاصى است کـه بـا              . ه نگردد سعادت براى او گشود   

  . آب پاك و پاکیزه توبه نصوح باید آن را تطهیر کرد

  

و باید دانست که تمام قواى ظاهریه و باطنیه را که حقّ تعالى به مـا عنایـت فرمـوده و از عـالم                        

و پاك و پاکیزه بوده بلکـه متنـور         غیب نازل نموده اماناتى است الهى که طاهر از جمیع قذارات            

به نور فطرت اللّهى، و از ظلمت و کدورت تصرّف ابلیس دور بـوده؛ و چـون در ظلمتکـده عـالم                      

طبیعت نازل و دست تصرّف شیطان واهمه و خیانت ابلیس به آنها دراز شده، از طهارت اصلیه و                  

   ه بیرون آمده و به انواع قذارات و ارجـاس شـیطانیلیپـس اگـر   . ه آلـوده گردیـده اسـت   فطرت او

سالک الى اللَّه با تمسک به ذیل عنایت ولى اللَّه دست تـصرّف شـیطان را دور نمـود و مملکـت                      

ظاهر را طاهر کرد و امانات الهیه را چنانچه تحویل گرفته بود رد نمود، خیانت به امانت ننموده؛                  

ظاهر آسـوده خـاطر شـود و بـه تخلیـه            و اگر کرده بود، مورد غفران و ستّاریت شود و از جهت             

و این مرتبه دوم از قذارات است کـه فـسادش بیـشتر و       . باطن از ارجاس اخالق فاسده قیام کند      

باشد؛ زیرا که تا خلق بـاطنى        عالجش صعبتر است و اهمیتش در نزد اصحاب ارتیاض بیشتر مى          

خلـوت انـس نـشود، بلکـه     نفس فاسد و قذارات معنوى به آن احاطه نموده، الیق مقام قـدس و     

و تا سالک تبدیل ملکات     . مبدأ فساد مملکت ظاهرِ نفس اخالق فاسده و ملکات خبیثه آن است           

سیئه را به ملکات حسنه ننماید، از شرور اعمـال مـأمون نیـست؛ و اگـر بـه توبـه موفّـق شـود،                         

به تطهیـر بـاطن   پس، تطهیر ظاهر نیز متوقّف . شود استقامت آن، که از مهمات است میسر نمى       

است؛ عالوه بر آن، که خود قذارات باطنیه موجب حرمان از سعادت و منشأ جهنّم اخـالق، کـه                   

و اشاره به ایـن معنـى در        . باشد تر است از جهنّم اعمال، مى      به گفته اهل معرفت باالتر و سوزنده      

  . اخبار اهل بیت عصمت بسیار است

  



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

و پس از آن که لوث اخـالق فاسـده را بـا آب              . زم است پس، سالک الى اللَّه را این طهارت نیز ال        

طاهر پاکیزه علم نافع و ارتیاض شرعى صالح از لوح نفس شست و شو نمود، باید اشـتغال پیـدا                    

کند به تطهیر قلب، که ام القرى و به صالح آن همه ممالک صالح، و بـه فـساد آن همـه فاسـد                        

و آن عبارت از تعلّق به غیر حق و توجه به           . استو قذارت عالم قلب مبدأ تمام قذارات        . شوند مى

و منشأ آن حب دنیا، که باالترین خطاها است، و حب نفـس، کـه مـادر همـه       . خود و عالم است   

و تا ریشه این محبت در قلب سالک اسـت، از محبـت اللَّـه اثـرى در آن                   . باشد امراض است، مى  

و تـا سـالک را بقایـائى از ایـن           . کند  نمى حاصل نشود و راهى به سر منزل مقصد و مقصود پیدا          

. محبت در قلب است، سیر او الى اللَّه نیست بلکه الى النّفس و الى الدنیا و الـى الـشیطان اسـت                     

پس، تطهیر از حب نفس و دنیا اول مرتبه تطهیر سلوك الى اللَّه است حقیقتاً؛ چون قبل از این                   

  .  گفته شود سالک و سلوكتطهیرْ سلوك الى اللَّه نیست و به مسامحه

  

اى حاصـل؛ و آن   و پس از این منزل، منازلى است که از هفت شهر عشق عطّار پس از آن نمونـه     

قائل سالک در خم یک کوچه خود را دیده، و ما در پشت صورها و حجابهـاى ضـخیم واقعـیم و         

یثم تمـار کـار نـدارم    من با شیخ عطّار یا م. کنیم ها گمان مى   آن شهرها و شهریارها را جزء بافته      

کنم و صاحب آنها را از جان و دل طلبکارم و در این محبت امیـد                 ولى اصل مقامات را انکار نمى     

  . فرج دارم، تو خود هر چه خواهى باش و با هر که خواهى پیوند

  

  )99(دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد  مدعى خواست که آید به تماشاگه دوست 

  

ى و خلّت روحانى بـا احبـاء عرفـانى خیانـت روا نـدارم و از نـصیحت، کـه از            ولى در اخوت ایمان   

  . حقوق مؤمنین است به یکدیگر، خوددارى ننمایم

  

باالترین قذارات معنویه، که تطهیر آن را با هفت دریا نتوان نمود و انبیاء عظام علیهم الـسالم را                   

ار مقامات اهل اللَّه و ارباب معرفـت        عاجز نمود، قذارت جهل مرکّب است که منشأ داء عضال انک          

و تا انسان به لوث این قذارت آلوده اسـت، قـدمى            . است و مبدأ سوء ظنّ به اصحاب قلوب است        

به سوى معارف نخواهد برداشت؛ بلکه بسا باشد که ایـن کـدورت نـور فطـرت را، کـه چـراغ راه            

ت فرو نـشاند و منطفـى   هدایت است، خاموش کند و آتش عشق را که براق عروج به مقامات اس    

پس، بر انسان الزم است که با تفکّر در حال انبیـاء     . کند و انسان را در ارض طبیعت مخلّد نماید        

و اولیاى کمل صلوات اللَّه علیهم و تذکّر مقامات آنها، این قذارت را از باطن قلـب شـست و شـو      



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

ر حدود و قناعت از معـارف     دهد؛ و در هر حدى که هست به آن حد قانع نشود، که این وقوف د               

و چون ایـن رسـاله بـر وفـق ذوق       . از تلبیسات بزرگ ابلیس و نفس اماره است، نَعوذُ باللَّه منهما          

  . و الحمد للَّه. شود از تطهیرات ثالثه اولیاء خوددارى نمودم عامه نوشته مى

  

   فصل دوم در اشاره به مراتب طهور است

  

 و منزلگاه ماده هیوالنى است، در تحت تصرّفات جنود الهیه و            بدان که انسان تا در عالم طبیعت      

و جنود الهیه جنود رحمت و سـالمت و سـعادت و نـور و طهـارت و کمـال      . جنود ابلیسیه است 

و چون جهات ربوبیه غلبه بر جهـات ابلیـسیه دارد، در            . است؛ و جنود ابلیس در مقابل آنها است       

المت و سعادتى است فطرى الهى؛ چنانچه در احادیـث شـریفه            بدو فطرت انسان را نورانیت و س      

و تا انسان در این عالم است با قـدم          ). 100( صراحتاً و در کتاب شریف الهى اشارتاً بیان آن شده         

پس، اگر از اول فطرت تـا آخـر         . تواند خود را در تحت تصرّف یکى از آن دو قرار دهد            اختیار مى 

انسان الهى الهوتى است که سر تا پایش نور و طهـارت و سـعادت     ابلیس را در آن تصرّفى نبود،       

اش نـورانى و طـاهر    است؛ قلبش نور حقّ است و جز به حقّ توجه نکند و قواى باطنـه و ظـاهره                 

است و جز حق در آنها تصرّف نکند؛ ابلـیس را از آن حظّـى نباشـد و جنـود او را در او تـصرّفى                     

ق و نور خالص است و ما تقدم و ما تأخّر ذنوب او مغفور              و همچو موجود شریفى طاهر مطل     . نبود

، و صاحب فتح مطلق اسـت و داراى مقـام عـصمت کبـرى اسـت باالصـاله و دیگـر                      )101( است

و آن حضرت داراى مقام خاتمیت اسـت،        . معصومین به تبعیت آن ذات مقدس داراى آن مقامند        

ت او منفـصل و بـا فطـرت او متّـصلند،     که کمال على االطالق است؛ و چـون اوصـیاء او از طینـ            

و اما بعضى معصومین از     . صاحب عصمت مطلقه به تبعیت او هستند و آنها را تبعیت کامله است            

باشـند؛   انبیاء و اولیاء علیهم السالم صاحب عصمت مطلقه نیستند و از تصرّف شیطان خالى نمى              

س بزرگ است که ابلیس االبالسه اسـت؛        چنانچه توجه آدم علیه السالم به شجره از تصرّفات ابلی         

با آنکه آن شجره شجره بهشتى الهى بوده، با این وصف داراى کثرت اسمائى است که منافى بـا                   

  . و این یکى از معانى یا یکى از مراتب شجره منهیه است. مقام آدمیت کامله است

  

لودگى از بساط قرب و حضرت      و اگر نور فطرت به قذارات صوریه و معنویه آلوده شد، به مقدار آ             

انس مهجور گردد تا آنجا رسد که نور فطرت بکلّى منطفـى گـردد و مملکـت یکـسره مملکـت                      

پس، شیطان قلب و سمع و      . شیطانى شود و ظاهر و باطن و سرّ و علن او در تصرّف شیطان آید              

 بـدین   -للَّـه  و العیاذ با   -و اگر کسى  . بصر و دست و پاى او شود و جمیع اعضاى او شیطانى شود            
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و بین این دو مرتبه مقامات و مراتبى        . مقام رسید، شقى مطلق شود و روى سعادت هر گز نبیند          

و هر کس به افق نبوت نزدیـک باشـد، از           . است که جز حق تعالى کس نتواند احصاء آنها را کند          

  . اصحاب یمین است؛ و هر کس به افق شیطنت نزدیک است، از اصحاب یسار است

  

و تا انسان در این نـشأه اسـت،         .  دانست که پس از آلودگى فطرت، تطهیر آن ممکن است          و باید 

خروج از تصرّف شیطان براى او مقدور و میسور است و وارد شـدن در حـزب مالئکـۀ اللَّـه، کـه                       

و حقیقت جهاد نفس، که بـه فرمـوده حـضرت رسـول           . جنود رحمانى الهى هستند، میسر است     

، همـان خـارج     )102(  از جهاد اعداء دین افضل است و آن جهاد اکبر اسـت            صلّى اللَّه علیه و آله    

  . شدن از تصرّف جنود ابلیس و وارد شدن در تحت تصرّف جنود اللَّه است

  

  . پس، اول مرتبه طهارت متسنّن شدن به سنن الهیه و مؤتمر شدن به اوامر حقّ است

  

  . لکات استو مرتبه دوم، متحلى شدن به فضائل اخالق و فواضل م

  

و پـس از    . و مرتبه سوم، طهور قلبى است؛ که آن عبارت است از تسلیم نمودن قلب را بـه حـق                  

این تسلیم، قلب نورانى شود، بلکه خود از عالم نور و درجات نور الهى گردد، و نورانیت قلـب بـه            

ود تا کار بـه     دیگر اعضاء و جوارح و قواى باطنه سرایت کند و تمام مملکت نور و نور على نور ش                 

جایى رسد که قلب الهى الهوتى شود و حضرت الهوت در تمام مراتب باطن و ظاهر تجلّى کند؛      

و در این حال، عبودیت بکلّى فانى و مختفى شود و ربوبیت ظاهر و هویدا شود؛ و در این حـال،                     

 بـرایش   قلب سالک را طمأنینه و انسى دست دهد و همه عالم محبوب او شود و جـذبات الهیـه                  

دست دهد و خطایا و لغزشها در نظرش مغفور شود و در ظـلّ تجلّیـات حبـى مـستور گـردد و                       

و پس از ایـن منـازلى       . بدایاى والیت براى او حاصل شود و لیاقت ورود در محضر انس پیدا کند             

  . است که ذکر آن مناسب با این اوراق نیست

  

    آب براى طهارتفصل سوم در آداب قلبیه سالک است هنگام توجه به

  

کنیم تا قلوب صافیه اهل ایمان       و در این باب حدیث شریف مصباح الشّریعه را ذکر و ترجمه مى            

  . را از آن نورانیتى حاصل شود
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 الْماء تَقَدمک    اذا اردت الطّهارةَ و الوضوء، فَتَقَدم الى      : فى مصباح الشَّریعۀِ قالَ الصادقُ علیه السالم      

و .  قَد جعلَ الْماء مفتاح قُرْبته و مناجاته و دلیلًا الى بِـساط خدمتـه    فَانَّ اللَّه تَعالى  .  رحمۀِ اللَّه   لىا

للَّـه  قـالَ ا  . کَما انَّ رحمۀَ اللَّه تُطَهرُ ذُنُوب الْعباد، کَذلک النَّجاسات الظّاهرَةَ یطهرُها الْمـاء ال غَیـرُ               

و قـالَ اللَّـه     . هو الَّذى ارسلَ الرِّیاح بشْراً بینَ یدى رحمته و انْزَلْنا منَ الـسماء مـاء طَهـوراً                :  تَعالى

نْیا، ء مـنْ نَعـیمِ الـد       فَکَما احیا بِه کُلَّ شَـى     . ء حى، ا فَال یؤْمنونَ     و جعلْنا منَ الْماء کُلَّ شَى     : تَعالى

       یاةَ الْقُلُوبِ الطّاعاتلَ حعج هفَضْل و هتمبِرَح کَذلک .         و ـرِهطُه و ـهرِقَّت و الْمـاء ـفاءتَفَکَّـرْ فـى ص و

     بِکُلَّ شَى زاجِهتام لَطیف و هرَکَتب رَك اللَّه بِتَطْهیرِ        . ءالَّتى ام ضاءفى تَطْهیرِ اْلَاع لْهمتَعاس خ ل [ها  و :

آدابِها فى فَرائضه و سنَنه؛ فَانّ تَحت کُلِّ واحدةٍ منْها فَوائد کَثیرَةً؛ فاذا              و آت بِ  ].و تعبدك بِادائها    

اء ثُـم عاشـرْ خَلْـقَ اللَّـه کَـامتزاجِ الْمـ      . استَعملْتَها بِاْلحرْمۀِ، انْفَجرَت لَک عیونُ فَوائده عـنْ قَریـبٍ       

بِاْلَاشْیاء :  ى کُلَّ شَىؤَدسولِ اللَّه صلّى اللَّه علیه و آلـه   یقَولِ رتَبِراً لعم ،عناهنْ مرُ عتَغَیال ی و قَّهح ء :

 فـى جمیـعِ     و لْتَکُنْ صفْوتُک مـع اللَّـه تَعـالى        . کَمثَلِ الماء ]الخاص  : خ ل [مثَلُ المؤمنِ المخْلص    

تطَهوراً         طاع اهمس و ماءنَ السم حینَ انْزَلَه ةِ الْماءفْوکَص بالتَّقْوى   . ک کرْ قَلْبو طَه       نـدقـینِ عالی و 

  ). 103(طَهارةِ جوارِحک بِاْلماء

  

در این حدیث شریف لطایف و دقایقى است و اشارات و حقایقى است که قلوب اهـل معرفـت را             

  : فرماید. فیه اصحاب قلوب را حیات بخشدزنده کند و ارواح صا

  

چون اراده طهارت و وضو کردى، متوجه آب بشو آن سان که متوجه رحمت حق شوى، زیرا که                  

. حق تعالى قرار داده آب را کلید تقرّب به خود و مناجات خویش و راهنماى بساط خدمت خـود       

نجاسـات ظـاهره را آب پـاك        کند گناهان بندگان را همان طـور         و چنانچه رحمت خدا پاك مى     

اوست آن کس که فرستاد بادها را براى بشارت در جلـو            : خداى تعالى فرماید  . کند نه غیر آن    مى

و قرار دادیم از آب     : و فرمود خداى تعالى   ) 104.(رحمتش و نازل نمودیم از آسمان آب پاکیزه را        

  ). 105(هر چیز زنده را

  

تشبیه، بلکه تأویل، نموده یکى از نکاتش آن است        و این که در این حدیث آب را به رحمت حق            

که آب یکى از مظاهر بزرگ رحمت حق است که در عالم طبیعـت آن را نـازل فرمـوده و مایـه                       

حیات موجودات آن را قرار داده؛ بلکه رحمت واسعه الهیه را که از سماء رفیع الدرجات حـضرت                  

نـده گردیـده، اهـل معرفـت بـه آب تعبیـر             اسماء و صفات نازل و اراضى تعینات اعیان بـه آن ز           

و چون در آب ملکى ظاهرى جلوه رحمت واسعه الهیه از دیگر موجودات دنیائى بیـشتر                . نمودند
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است، حق تعالى آن را براى تطهیر از قذارات صوریه قرار داد و مفتاح باب قرب و مناجات خـود                    

. رحمتهاى باطنیه اسـت، قـرار داد      مقرّر فرمود و راهنماى بساط خدمت خویش، که باب االبواب           

اى از نشئات وجود و در هر مشهدى از مشاهد غیـب و شـهود                بلکه آبِ رحمت حق در هر نشئه      

نزول و ظهور کند، تطهیر ذنوب عباد اللَّه نماید موافق با آن نشئه و مناسب آن عالم؛ پس با آب                    

شود؛ و بـا آب رحمـت واسـعه از       رحمت نازل از سماء احدیت ذنوب غیبت تعینات اعیان تطهیر           

سماء واحدیت ذنوب عدمیت مهیات خارجیه تطهیر شود؛ و در هر مرتبه از مراتب وجود مطـابق   

و در مراتب نشئات انسانیه نیز آب رحمت را ظهوراتى اسـت مختلفـه؛ چنانچـه از آب            . آن مرتبه 

هیر شود وجـودك ذَنْـب ال       نازل از حضرت ذات به تعینات جمعیه برزخیه ذنوب سرّ وجودى تط           

  به ذَنْب قاسو با آب نازل از حضرات اسماء و صفات و حضرت تجلّى فعلى رؤیت صفت               ). 106( ی

. و با آب نازل از سماء حضرت حکمِ عدلْ قذارات خلقیه باطنیه تطهیر شـود              . و فعل تطهیر شود   

نـازل از سـماء ملکـوت قـذارات     و بـا آب  . و با آب نازل از سماء غفاریت ذنوب عباد تطهیر شـود      

پس معلوم شد که حق تعـالى آب را مفتـاح قـرب و دلیـل بـساط رحمـت                    . صوریه تطهیر شود  

پس از آن، در حدیث شریف دسـتور دیگـرى دهـد و راه دیگـرى بـراى اهـل                    . خویش قرار داده  

  : فرماید مى. سلوك و مراقبه مفتوح فرماید

  

و .  برکت آن و لطافت ممزوج شدن آن با هر چیـزى و تفکّر نما در صفاى آب و رقت و طهارت و      

و ادا  . استعمال کن آن را در تطهیر آن اعضائى که خداوند امر فرموده تو را به پاکیزه نمودن آنها                 

هایى اسـت   هاى الهى؛ زیرا که در تحت هر یک از آنها فایده ها و سنّت کن آداب آنها را در فریضه   

 - در نزدیکـى -را بـه احتـرام، منفجـر شـود از بـراى تـو      بسیار که چـون اسـتعمال نمـائى آنهـا         

  . هاى آن هاى فایده چشمه

  

و چهـار مرتبـه کلّـى آن را         . اشاره فرموده در این حدیث شریف به مراتب طهارت به طریق کلّى           

بیان فرموده، که یکى از مراتب آن این است که تا این جاى حدیث شـریف مـذکور اسـت و آن                      

ره فرموده به اینکه اهل مراقبه و سلوك الى اللَّه نباید واقف بـه صـور و                 و اشا . تطهیر اعضاء است  

ظواهر اشیاء شوند، بلکه باید ظاهر را مرآت باطن قرار دهند و از صور حقایق را کشف کنند و به                   

پس، از صفاى آب پى به تصفیه اعضاء برند؛         . تطهیر صورى قناعت نکنند که آن دام ابلیس است        

 نمودن فرائض و سنن الهیه تصفیه کنند و صـفا دهنـد؛ و از رقّـت آنهـا اعـضاء را                      و آنها را با ادا    

ترقیق کنند و از غلظت تعصى بیرون آورند و طهور و برکت را در جمیع اعضاء سرایت دهنـد؛ و                    

از لطف امتزاج آب با اشیاء کیفیت امتزاج قواى ملکوتیه الهیه را با عالم طبیعـت ادراك کننـد و                    
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و چون اعضاء را به سـنن و فـرائض الهیـه و آداب آنهـا                . قذارات طبیعت در آنها اثر کند     نگذارند  

اى  هاى اسرار الهیه منفجر شود و لمحه       متلبس نمودند، فوائد باطنیه کم کم ظاهر شود و چشمه         

و چـون از مرتبـه اول طهـارت و دسـتور آن             . از اسرار عبادت و طهارت براى او منکـشف گـردد          

  : فرماید  شد، به دستور ثانوى شروع فرمود، و مىفراغت حاصل

  

کنـد حـقّ هـر     پس از آن معاشرت کن با خلق خدا مثل ممزوج بودن آب بـا اشـیاء کـه ادا مـى        

کند؛ و تأمل کن قول رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را که               چیزى را و از معناى خود تغییر نمى       

دسـتور اول مربـوط بـود بـه معاملـه           . ل آب است  مثَ]خاص  : خ ل [فرماید مثَل مؤمن خالص      مى

انسان سالک با قواى داخلیه و اعضاى خود؛ و دستور دوم، کـه در ایـن فقـره از حـدیث شـریف                   

و این دستور جامعى است که کیفیت معاشـرت    . است، مربوط است به معامله انسان با خلق خدا        

و آن، چنـان  . لوت نیـز اسـتفاده شـود   سالک را با مخلوق بیان فرموده؛ و ضمناً از آن، حقیقت خ      

است که سالک الى اللَّه در عین حال که با هر دسته از مردم معاشرت به معروف کنـد و حقـوق               

خلقیه را رد نماید و با هر یک از مردم به طور مناسب حال او مراوده و معاملـه کنـد، از حقـوق                        

           ت و توجه نگذرد و معناى خود را که عبارت از عبودیه به حـقّ اسـت از دسـت ندهـد؛ و در           الهی

عین حال که در کثرت واقع است در خلوت باشد، و قلب او که منزلگاه محبوب اسـت خـالى از                     

پس، دستور سومى را ذکـر فرمـوده کـه آن کیفیـت معاملـه      . ونگار باشد  اغیار و فارغ از هر نقش     

  : فرماید سالک است با خداى تعالى، مى

  

نازل نمود آن   ]که  [عالى در همه طاعاتت مثل صفاى آب باشد در وقتى           باید صفاى تو با خداى ت     

  . را از آسمان و نامید آن را طهور

  

یعنى باید سالک الى اللَّه خالص از تصرّف طبیعـت باشـد و کـدورت و ظلمـت آن را در قلـب او          

ور و همـان طـ   . هاى ظاهرى و باطنى باشد     راهى نباشد، و جمیع عبادات او خالى از جمیع شرك         

که آب در وقت نزول از آسمان طاهر و پاکیزه است و دست تصرف قـذارات بـه آن دراز نـشده،                      

قلب سالک، که از سماء غیب ملکوت طاهر و پاکیزه نازل شده، نگذارد در تحت تصرّف شـیطان                  

و پس از این دستور، آخرین دسـتور جـامع را بـراى             . و طبیعت واقع شده به قذارات آلوده گردد       

  : فرماید  و سلوك بیان فرمود، مىاهل ریاضت

  

  .پاکیزه کن دل خویشتن را به پرهیزگارى و یقین در وقت پاکیزه نمودن اعضاء خود را به آب
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یکى تقوا، که کمال آن ترك غیر حقّ است؛ : و در این، اشاره به دو مقام شامخ اهل معرفت است          

  . و دیگرى یقین، که کمال آن مشاهده حضور محبوب است

  

   هارم در طهور استفصل چ

  

  . و آن یا آب است، و آن در این باب اصل است، و یا ارض است

  

بدان که انسان سالک را به طریق کلّى دو طریق است براى وصول به مقصد اعلى و مقـام قـرب                     

یکى از آن دو، که مقام اولیت و اصالت دارد، سیر الى اللَّه است به توجه به مقام رحمت                   : ربوبیت

 و خصوصاً رحمت رحیمیه که رحمتى است کـه هـر موجـودى را بـه کمـال الیـق خـود         مطلقه

و از شعب و مظاهر رحمت رحیمیه بعث انبیاء و رسل صلوات اللَّـه علـیهم اسـت کـه                    . رساند مى

هادیان سبل و دستگیر بازماندگانند؛ بلکـه در نظـر اهـل معرفـت و اصـحاب قلـوب، دار تحقّـقْ                    

 و خالیـق دائمـاً مـستغرق بحـار رحمـت حقّنـد و از آن اسـتفاده                   صورت رحمـت الهیـه اسـت،      

این کتاب بزرگ الهى، که از عالم غیب الهى و قرب ربوبى نازل شده و بـراى اسـتفاده           . کنند نمى

ما مهجوران و خالص ما زندانیان سجن طبیعت و مغلوالن زنجیرهاى پیچ در پیچ هواى نفـس و     

 بزرگترین مظاهر رحمت مطلقه الهیه است که مـا کـور و             آمال به صورت لفظ و کالم درآمده، از       

آن رسول ختمى و ولى مطلق گرامـى کـه          . کنیم کرها از آن به هیچ وجه استفاده نکردیم و نمى         

از محضر قدس ربوبى و محفل قرب و انس الهى به این سر منزل غربـت و وحـشت قـدم رنجـه                       

 بـدتر از آنهـا گردیـده و نالـه لَیغـانُ علـى       هـا و  فرموده و گرفتار معاشرت و مراودت با ابو جهـل  

کنـد، رحمـت واسـعه و کرامـت          اش دل اهل معرفت و والیت را محترق کرده و مى          ) 107( قَلْبى

اش براى رحمت موجودات سکنه عالم اسفل ادنى است          مطلقه الهیه است که آمدن در این کلبه       

وتر مطوقه که براى نجات رفقا خود    چون کب  -و بیرون بردن آنها است از این دار وحشت و غربت          

  ). 108(را به دام بال اندازد

  

سالک الى اللَّه باید تطهیر با آب رحمت را صـورت اسـتفاده از رحمـت نازلـه الهیـه بدانـد و تـا                         

استفاده از رحمت براى او میسور است، قیام به امر نماید؛ و چون دستش از آن به واسطه قـصور         

و فاقد آب رحمت شد، چاره ندارد جز توجه به ذلّ و مسکنت و فقـر و                 ذاتى یا تقصیر کوتاه شد      

و چون ذلّت عبودیت خود را نصب العین نمود و متوجـه بـه اضـطرار و فقـر و امکـان          . فاقه خود 

ذاتى خود شد و از تعزّز و غرور و خودخواهى بیرون آمد، بابى از رحمت به روى او گشاده گـردد       



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

 بیضاء رحمت گردد و تراب احد الطّهورین گردد و مـورد تـرحم و               و ارض طبیعت مبدل به ارض     

و هر چه این نظر، یعنى نظر به ذلّت خود، در انسان قوت گیرد، مورد رحمـت                 . تلطّف حق گردد  

و اگر بخواهد به قدم اعتماد به خود و عمل خود این راه را طى کند، هالك شـود؛                   . بیشتر گردد 

 نشود؛ چون طفلى که تا خود به جسارت راه رود و بـه قـدم                چه که ممکن است از او دستگیرى      

و . خود مغرور شود و به قوت خود اعتماد کند، مورد عنایت پدر نشود و او را به خود واگذار کند                   

چون اضطرار و عجز خود را به پیشگاه پدر مهربان عرضه دارد و از اعتماد به خود و قـوت خـود                      

 گردد و او را دستگیرى کند، بلکه او را در آغوش کشد و بـا                یکسره خارج شود، مورد عنایت پدر     

پس بهتر آن است که سالک الى اللَّـه پـاى سـلوك خـود را بـشکند و از                    . قدم خود او را راه برد     

اعتماد به خود و ارتیاض و عمل خود یکسره برائت جوید و از خود و قدرت و قـوت خـود فـانى                       

نظر گیرد تا مورد عنایت شود و راه صد ساله را با جذبـه              شود و فنا و اضطرار خود را همیشه در          

ربوبیت یک شبه طى نماید، و لسان باطن و حالش در محضر قدس ربوبیت با عجز و نیاز عـرض      

  ). 109(امنْ یجیب اْلمضْطَرَّ اذا دعاه و یکْشف السوء: کند

  

   قلباى از آداب وضو است به حسب باطن و  فصل پنجم در شمه

  

انَّما امرَ بالوضُوء لیکونَ العبـد طـاهراً اذا قـام بـینَ یـدىِ           : من ذلک ما ورد عن الرّضا علیه السالم       

الْجبارِ و عنْد مناجاته ایاه، مطیعاً لَه فیما امرَه نَقیاً منَ الْادناسِ و النَّجاسۀِ؛ مع ما فیه مـنْ ذَهـابِ             

الکَس                    نِ ویـدالْی و هجلى الْوع بجارِ، و انّما وبىِ الْجدنَ ییلْقیامِ بل ۀِ الْفُؤادیتَزْک النُّعاسِ و طَرْد لِ و

، لَانَّ العبد اذا قام بینَ یدىِ الْجبارِ، فَانّما ینْکَشف منْ جوارِحه و یظْهرُ                 ما وجـب    الرّأْسِ و الرَّجلَینِ

                      ـهبِرَأْس تَّـلُ، وتَبی و برْهو ی رْغَبی أَلُ وسی هدبِی و ،خْضَعی و دجسی هجبِو ک انَّهذل ؛ وضُوءالو یهف

  ) 110...(یستَقْبِلُه فى رکوعه و سجوده، و بِرِجلَیه یقُوم و یقْعد 

  

ایـستد   نا امر شده است به وضوء تا آن که بنده پاك باشد هنگامى کـه مـى                هما: فرماید الخبر مى 

مقابل خداى جبار و وقت مناجات نمودن او حق را و براى آن که مطیع باشد در آنچـه او را امـر    

فرموده و پاکیزه باشد از کثافات و نجاست؛ با آن که در آن است فوائـد دیگـر از قبیـل برطـرف                       

  . رت و پاکیزه شدن دل براى ایستادن در مقابل خداى جبارشدن کسالت و رفع شدن چ

  

تا اینجا نکته اصل وضو را بیان فرمود؛ و اهل معرفت و اصحاب سلوك را متنبه نمود به این کـه                     

در محضر مقدس حقّ جلّ و عال ایستادن و مناجات با قاضى الحاجات نمودن را آدابى است کـه                 
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صوریه و کثافات ظاهریه و کسالت چشم ظاهر نیز نباید در آن            باید منظور شود؛ حتّى با قذارات       

محضر رفت چه جاى آن که دل معدن کثافات باشد و قلب مبتالى به قاذورات معنویه که اصـل   

کنـد بـه صـورتهاى       با آن که در روایت است که خداى تعالى نظر نمـى           . همه قذارات است باشد   

و با آن که با آنچه انسان به حق تعـالى توجـه             ). 111(هاى شما  فرماید به قلب   شما بلکه نظر مى   

کند و آنچه که از عوالم خلقیه الیق نظر به کبریاى عظمت و جالل است قلب اسـت و دیگـر        مى

جوارح و اعضاء را از آن حظّ و نصیبى نیست، مع ذلک طهارت صوریه و نظافـت ظاهریـه را نیـز              

 انسان مقرر فرمودند، و باطن آن را بـراى بـاطن            صورت طهارت را براى صورت    : اند اهمال ننموده 

و از آن که تزکیه قلب را در این حدیث شریف از فوائد وضوء قرار داده، معلوم شود که بـراى                     . او

وضوء باطنى است که به آن تزکیه باطن شود؛ و نیز رابطه مـا بـین ظـاهر و بـاطن و شـهادت و       

هرى و وضوء صورى از عبادات است و اطاعـت       غیب معلوم شود؛ و نیز استفاده شود که طهور ظا         

رب است، و از این جهت طهور ظاهر موجب طهور باطن گردد، و از طهارت صورى تزکیـه فـؤاد                 

خواهد متوجـه    بالجمله، سالک الى اللَّه باید در وقت وضوء متوجه شود به اینکه مى            . حاصل شود 

 او را است، لیاقت محضر ندارد، بلکـه   محضر مقدس حضرت کبریا شود؛ و با این احوالِ قلوب که          

شاید مطرود از درگاه عزّ ربوبیت شود؛ پس، دامن همت به کمر زند که طهـارت ظـاهرى را بـه                     

باطن سرایت دهد و قلب خود را، که مورد نظر حق، بلکه منزلگاه حضرت قـدس اسـت، از غیـر                     

ست، از سر بیفکند تـا الیـق   حقّ تطهیر کند و تفرعن خود و خودیت را، که اصل اصول قذارات ا      

و پس از آن، حضرت رضا سالم اللَّه علیه وجه اختصاص اعضاى مخـصوصه را               . مقام مقدس شود  

  : گویند فرمایند و مى در وضو بیان مى

  

و همانا واجب شد بر رو و دو دست و سر و دو پا، زیـرا کـه بنـده وقتـى کـه ایـستاد در حـضور           

ز جوارح او و ظاهر گـردد آنچـه کـه وضـوء در آن واجـب       شود ا  حضرت جبار، همانا منکشف مى    

شود؛ زیرا که با رویش سجده کند و خضوع نماید، و با دستش سؤال و رغبت و رهبـت نمایـد و               

منقطع به حق شود، و با سرش استقبال کند حق را در رکوع و سجودش، و با پاهایش بایستد و                    

  . بنشیند

  

ن اعضا را دخالت است در عبودیت حـق و از ایـن             حاصل فرموده آن جناب آن است که چون ای        

پـس از آن، چیزهـایى کـه از آنهـا     . اعضا ظاهر شود آن، از این جهت تطهیر آنها الزم شده است      

ظاهر شود بیان فرمودند و راه اعتبار و استفاده را براى اهلش بـاز نمودنـد و اهـل معـارف را بـه                        

ور عبودیت است در محضر مبـارك حـقّ بایـد           اسرار آن آشنا فرمودند به این که آنچه محل ظه         
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طهـارت   طاهر و پاکیزه باشد و اعضاء و جوارح ظاهریه، که حظّ ناقصى از آن معـانى دارنـد، بـى                   

الیق مقام نیستند؛ با آنکه خضوع از صفات وجه بالحقیقـه نیـست و سـؤال و رغبـت و رهبـت و       

لى چون این اعضاء مظاهر آنها است       تبتّل و استقبال هیچ یک از شئون اعضاى حسیه نیستند، و          

پس، تطهیر قلب که محل حقیقى عبودیت و مرکز واقعى این معانى اسـت            . تطهیر آنها الزم آمد   

تر است؛ و بدون تطهیر آن اگر با هفت دریا اعضاء صوریه را شست و شـو نماینـد،         تطهیرش الزم 

صرّف باشد و از درگاه عزّت مطرود       تطهیر نشود و لیاقت مقام پیدا نکند، بلکه شیطان را در آن ت            

  . گردد

  

جاء نَفَرٌ منَ الیهود الى رسولِ اللَّه صلى اللَّه و علیه و            : و من ذلک ما عن العلَلِ بِاسناده قالَ       : وصل

ـ    )ص(اخْبِرْنا، یا محمد    : فَسأَلُوه عنْ مسائلَ؛ و کانَ فیما سأَلوه      . آله أُ هـذه الْجـوارِح     ، لاى علَّۀٍ تُوضَّ

لَما انْ وسوس الشَّیطانُ    : االربع و هى انْظَف الْمواضعِ فى الْجسد؟ فقال النَّبى صلّى اللَّه علیه و آله             

هى اولُ قَدمٍ    الَیها، و     و دنا منَ الشَّجرَةِ، فَنَظَرَ الَیها، فَذَهب ماء وجهه؛ ثُم قام و مشى            ) ع(الى آدم   

                      هدـسـنْ جلَـلُ عالْح و ـىلرَ الحاکَـلَ، فَتَطـای ها ولَینها ما عم هدلَ بِیتَناو الَى الْخَطیئَۀِ؛ ثُم شَتم .

یته تَطْهیرَ هذه    ذُر  فَلَما تاب اللَّه علَیه، فَرَض اللَّه علَیه و على        .   ام رأْسه و بکى     فَوضَع آدم یده على   

فَامرَ اللَّه عزَّ و جلَّ بِغَسلِ الْوجه، لما نَظَرَ الَى الشَّجرَةِ؛ و امـرَه بِغَـسلِ الْیـدین الَـى            : الْجوارِحِ الْاربعِ 

م رأْسه؛ و امرَه بِمسحِ الْقَدمینِ،       ا  الْمرْفَقَینِ، لما تَناولَ بِهِما؛ و امرَ بِمسحِ الرَّأْسِ لما وضَع یده على           

  ). 112( بِهِما الَى الْخَطیئَۀِ لما مشى

  

یهودان سؤال کردند از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله که به چه علّت            : حاصل ترجمه آن که   

چون : ودفرم. ترند وضوء مختص به این چهار موضع شد، با آن که اینها از همه اعضاء بدن نظیف               

شیطان وسوسه کرد آدم را و او نزدیک آن درخت رفت و نظر به سوى آن کرد، آبرویش ریخت؛                   

.  و آن اول قدمى بود که براى گناه برداشـته شـد            -پس برخاست و به سوى آن درخت روان شد        

پس از آن با دست خویش آنچه در آن درخت بود چید و خورد، پس زینت و زیـور از جـسمش                      

پس چون خداونـد توبـه او را       . و آدم دست خود را باالى سرش گذاشت و گریه نمود          . پرواز نمود 

اش پاکیزه نمودن این چهار عـضو را؛ پـس، امـر فرمـود              قبول فرمود، واجب نمود بر او و بر ذریه        

خداى عزّ و جل به شستن روى، براى آن که نظر نمود به شجره؛ و امر فرمود به شستن دسـتها                     

نها تناول نمود؛ و امر فرمود به مسح سر، چون دست خود را به سر گذاشت؛ و     تا مرفق، چون با آ    

  . امر نمود به مسح قدمها، چون که با آنها به سوى گناه رفته بود

  



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

و در باب علّت وجوب صوم نیز در حدیث شریف است که یهودان سؤال نمودند که به چه علّـت                    

همانا آدم علیه السالم چـون از آن        : فرمود. زهاواجب نمود خداوند بر امت تو سى روز روزه در رو          

اش  درخت خورد باقى ماند در شکمش سى روز؛ پس، واجب فرمود خداونـد بـر آدم و بـر ذریـه                    

سى روز گرسنگى و تشنگى را؛ و تفضّل فرمود بر آنها به این که در شبها اجازه خـوردن داد بـه                      

  ). 113(آنها

  

هایى باشد کـه خطیئـه آدم علیـه          اب قلوب را استفاده   از این احادیث شریفه اهل اشارات و اصح       

السالم با آن که از قبیل خطیئات دیگران نبوده، بلکه شـاید خطیئـه طبیعیـه بـوده یـا خطیئـه             

توجه به کثرت که شجره طبیعت است بوده یا توجه به کثرت اسمائى پس از جاذبه فناى ذاتـى                   

للَّه و مخصوص به قرب و فناى ذاتى است، متوقّـع      بوده، لکن از مثل آدم علیه السالم، که صفى ا         

لهذا به مقتضاى غیرت حبى ذات مقدس حق اعالن عصیان و غوایت او را در همه عـوالم                  . نبوده

بـا ایـن    ). 114(  آدم ربـه فَغَـوى      و عصى : و قال تعالى  . و در لسان همه انبیاء علیهم السالم فرمود       

اش که در صلب او مـستکنّ بودنـد و    زم است براى خود و ذریه    وصف، این همه تطهیر و تنزیه ال      

  . در خطیئه شرکت داشتند، بلکه پس از خروج از صلب نیز شرکت نمودند

  

 چنانچـه اول مرتبـه آن توجـه    -زادگان را چنانچه مراتب و مظاهرى است پس خطیئه آدم و آدم   

ه صـورت ملکـوتى آن درختـى    به کثرات اسمائیه و آخر مظهر آن اکل از شجره منهیه اسـت کـ         

                       لکىِ آن طبیعت و شـئون آن اسـت و حـباست که در آن انواع اثمار و فواکه است؛ و صورت م

 همـین  -دنیا و نفس که اکنون در این ذریه است از شئون همان میل به شجره و اکل آن اسـت               

طیئـه پـدر کـه    طور از براى تطهیر و تنزیه و طهارت و صالة و صیام آنها، که بـراى خـروج از خ               

و از این بیان معلوم شد که جمیـع انـواع           . اصل است مراتب بسیارى است مطابق مراتب خطیئه       

معاصى قالبى ابن آدم از شئون اکل شجره است و تطهیر آن بـه طـورى اسـت؛ و جمیـع انـواع                       

و جمیـع انـواع     . معاصى قلبیه آنها نیز از شئون آن شجره است؛ و تطهیـر آن بـه طـورى اسـت                  

  . روحیه از آن، و تطهیر آن به طورى استمعاصى 

  

و تطهیر اعضاى ظاهریه ظلّ طهارات قلبیه و روحیه است براى کمـل، و دسـتور و وسـیله آنهـا                     

و انسان تا در حجاب تعین اعضا و طهارات آنها است و در آن حد واقـف                 . است براى اهل سلوك   

چون اشتغال به مراتب طهارات ظاهریه و       است، از اهل سلوك نیست و در خطیئه باقى مانده؛ و            

باطنیه پیدا کرد و طهارات صوریه قشریه را وسیله طهارات معنویـه لبیـه قـرار داد و در جمیـع                     
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عبادات و مناسک حظوظ قلبیه آنها را نیز ملحوظ داشت و از آنهـا برخـوردار شـد بلکـه جهـات          

انست، داخل در باب سلوك راه انسانیت شده؛        باطنیه را بیشتر اهمیت داد و مقصد اعالى مهم د         

و طَهرْ قَلْبـک    : چنانچه در حدیث شریف کتاب مصباح الشریعه به آن اشاره شده آنجا که فرماید             

      بِالْماء کوارِحةِ جطَهار نْدقینِ عالْی ل سلوك علمى الزم        ). 115(بالتَّقْوى وپس، انسان سالک را او

کر سالم اللَّه علیهم مراتب عبادات را تشخیص داده و عبادات صـوریه را  است که به برکت اهل ذ  

. نازله عبادات قلبیه و روحیه بداند؛ و پس از آن شروع به سلوك عملى، که حقیقت سلوك است                 

و . و غایت این سلوك تخلیه نفس از غیر حق است و تحلیه آن به تجلّیات اسمائى و ذاتى اسـت                 

دست دهد، سلوکش به انتهاء رسد و غایت سیر کمالى بـرایش حاصـل              چون سالک را این مقام      

شود؛ پس به اسرار نسک و عبادات و به لطایف سلوك نائل شود؛ و آن تجلّیات جاللیه است کـه           

و تفـصیل آن از عهـده       . اسرار طهارات است و تجلّیات جمالیه است که غایت عبادات دیگر است           

  . این اوراق خارج است

  

    غسل است و آداب قلبیه آنفصل ششم در

  

اهل معرفت گویند که جنابت خروج از وطن عبودیت و دخول در غربت است؛ و اظهار ربوبیت و                  

و غسل براى تطهیـر     . دعواى منیت است و دخول در حدود موال و اتّصاف به وصف سیادت است             

 حال در ضمن ده فصل      و بعضى از مشایخ یکصد و پنجاه      . از این قذارت و اعتراف به تقصیر است       

ذکر نموده که باید بنده سالک تطهیر از آنها نماید در خالل غسل، که غالب آنها یا تمام آنها بـه           

  ). 116(عزّت و جبروت و کبریاى نفس و خودخواهى و خودبینى برگردد

  

نویسنده گوید که جنابت فناى در طبیعت و غفلت از روحانیـت اسـت و غایـۀ القـصواى کمـال                     

و غسل تطهیر از ایـن خطیئـه و         .  حیوانیت و بهیمیت و دخول در اسفل السافلین است         سلطنت

رجوع از حکم طبیعت است، و دخول در سلطان رحمانیت و تصرّف الهیت است به شست و شو                  

  . نمودن جمیع مملکت نفس را که فانى در طبیعت شده بود و به غرور شیطان مبتال شده بود

  

 آن است که سالک الى اللَّه در وقت غسل وقوف بـه تطهیـر ظـاهر و غـسل     پس، آداب قلبیه آن  

بدن، که قشر ادنى و حظّ دنیا است، نکند و توجه به جنابت باطنِ قلب و سرّ روح کنـد و غـسل           

از آن را الزمتر شناسد؛ پس، از غلبه نفس بهیمیه و شـأن حیـوانى بـر نفـس انـسانیه و شـئون                        

یطان و غرور او توبه کند؛ و باطن روح را، که نفخه الهیه اسـت و بـا   رحمانى بپرهیزد و از رجز ش    
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نفَس رحمانى در او منفوخ شده، از حظوظ شیطانى، که توجه به غیـر کـه اصـل شـجره منهیـه             

تطهیر کند تا الیق جنّت پدرش، آدم علیه السالم گردد؛ و بداند که اکل از ایـن              ]باشد   مى[است  

و تـا طهـارت از ایـن        . ا و توجه به کثرت اصل اصول جنابـت اسـت          شجره طبیعت و اقبال به دنی     

جنابت به انغماس یا تطهیر تام به آب رحمت حقّ که از سـاق عـرش رحمـانى جـارى اسـت و                        

خالص از تصرّف شیطانى است نکند، الیق صالة، که حقیقت معراج قـرب اسـت، نـشود؛ فانّـه ال        

ه ذکر شد فرموده در حدیث شریف که در وسـایل از شـیخ   و اشاره به آنچ ). 117(صالةَ الّا بِطَهور  

 رسولِ اللَّـه صـلّى       جاء نَفَرٌ منَ الْیهود الى    : و بِاسناده قال  : قال. صدوق رضوان اللَّه علیه نقل نماید     

ـ : فَسأَلَه اعلَمهم عنْ مسائلَ؛ و کانَ فیما سأَلَه انْ قالَ         . اللَّه علیه و آله و سلم      ل  شَـى ـرَ اللَّـه      اىام ء

انَّ آدم  ): ص(فَقالَ رسولُ اللَّه    .  باالغْتسالِ منَ الْجنابۀِ، و لَم یأْمرْ بالغُسل منَ الْغائط و الْبولِ            تَعالى

رجلُ اهلَه، خَرَج الْمـاء  فَاذا جامع الَّ. دب ذلک فى عروقه و شَعرِه و بشَرِه     : لَما اکَلَ منْ الشَّجرَةِ   ) ع(

 ذُریته الْاغْتسالَ منَ الْجنابـۀِ الـى یـومِ          منْ کُلِّ عرْقٍ شَعرَةٍ فى جسده، فَاوجب اللَّه عزَّ و جلَّ على           

: سل منَ الْجنابـۀِ   و انَّما امرُوا بالْغُ   :  عنِ الرّضا علیه السالم     و فى روایۀٍ اخرى   . الخبر) ... 118(الْقیامۀِ

و لَم یؤْمروا بالْغُسلِ منَ الْخَلَاء و هو أَنْجس منَ الْجنابۀِ و اقْذَر، مـن اجـلِ انَّ الْجنابـۀَ مـنَ نَفْـسِ                        

   شَى وه انْسانِ، وانْس            النْ نَفْسِ الم وه سلَی الخَلَاء ؛ وهدسمیعِ جنْ جم خْرُجی انِء :      غَـذاء ـوانَّمـا ه

  ). 119( یدخُلُ منْ بابٍ و یخْرُج منْ بابٍ

  

شـود،   گرچه ظاهر این احادیث نزد اصحاب ظاهر آن است که چون نطفه از تمام بدن خارج مـى       

غسل جمیع بدن الزم شد؛ و این مطابق با رأى جمعى از اطباء و حکماى طبیعـى؛ ولـى معلّـل                     

ره چنانچـه در حـدیث اول اسـت، و نـسبت دادن جنابـت را بـه نفـس         نمودن آن را به اکل شج     

چنانچه در حدیث دوم است براى اهل معرفت و اشارت راهى به معارف باز کند؛ چه کـه قـضیه                    

شجره و اکل آدم علیه السالم از آن از اسرار علوم قرآن و اهـل بیـت عـصمت و طهـارت علـیهم         

موز است، و لهذا در احادیـث شـریفه علّـت تـشریع             السالم است که بسیارى از معارف در آن مر        

من جمله بـاب وضـوء و نمـاز و      . اند بسیارى از عبادات را همان قضیه آدم و اکل شجره قرار داده           

              و نویسنده را سـالها در      . غسل و صوم شهر رمضان و سى روز بودن آن و بسیارى از مناسک حج

شـتغاالت دیگـر مـانع شـده؛ از خـداى تعـالى             اى تنظیم کنم و ا     نظر است که در این باب رساله      

  . خواهم توفیق و سعادت مى

  

زاده که بذر لقائى و براى معرفت مخلوق و خداى تعالى تو را براى خود برگزیـده      بالجمله، تو آدم  

و با دو دست جمال و جالل خود تخمیر فرموده و مسجود مالئکه و محـسود ابلـیس قـرار داده،          
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ر که اصل تو است خارج شوى و الیق لقاى حـضرت محبـوب شـوى و                 اگر بخواهى از جنابت پد    

استعداد وصول به مقام انس و حضرت قدس پیدا کنى، بایـد بـا آب رحمـت حـقّ بـاطن دل را                       

غسل دهى و از اقبال به دنیا، که از مظاهر شجره منهیه است، توبـه کنـى و قلـب خـود را، کـه                         

ا و شـئون خبیثـه آن، کـه رجـز شـیطان            محفل جناب جمیل و جمال جلیل است، از حب دنیـ          

 و ال یـدخُلُ الجنَّـۀَ اال        -است، شـست و شـو دهـى کـه جنّـت لقـاى حـقّ جـاى پاکـان اسـت                     

ب121(شست و شویى کن و آنگه به خرابات خرام). (120( الطَّی .(  

  

   اى از آداب باطنیه ازاله نجاست و تطهیر از اخباث است فصل هفتم در پاره

  

 خروج از انّیت و انانیـت و فنـاى از نفـسیت اسـت، بلکـه                 - چنانچه گذشت  - حدث بدان که ازاله  

خروج از بیت النّفس است بالکلّیۀ؛ و تا عبد را بقایایى از خویش باقى اسـت، محـدث بـه حـدث                

و منازل سیر اهل طریقـت و سـلوك اگـر           . اکبر است و عابد و معبود در او شیطان و نفس است           

ت و حصول معارج و مدارج اسـت، از تـصرّف نفـس و شـیطان خـارج             براى وصول به مقامات اس    

. نیست و سیر و سلوك معلّل است؛ پس سلوك در منازل نفس است و سیر در جوف بیت اسـت           

و چنین سالکى مسافر و سالک نیست؛ و مهاجر الى اللَّه و رسوله نیـست؛ و از حـدث اکبـر، کـه             

ى تطهیر شود، عابـد و معبـود حـقّ شـود و        عین عبد است، پاك نشده؛ و چون از این حدث بکلّ          

و از این جهـت در طهـارت از         . که نتیجه قرب نافله است حاصل شود      ) 122( کُنْت سمعه و بصره   

حدث غسل جمیع بدن الزم است، زیرا که تا عین عبد به وجهـى از وجـوه بـاقى اسـت، حـدث               

 پس تطهیر از حـدث تطهیـر از حـدوث اسـت و            ).123(فانَّ تَحت کُلِّ شَعرَةٍ جنابۀٌ    : مرتفع نشده 

و کمال آن، خروج از کثرت اسمائى است که بـاطن شـجره اسـت؛ و بـا         . فناى در بحر قدم است    

  . این خروج، از خطیئه ساریه آدم، که اصل ذریه است، خارج شود

  

 اسـت؛   پس، حدث از قذارات معنویه است و تطهیر از آن نیز از امور غیبیه باطنیـه اسـت و نـور                    

و اما ازاله   ). 124(  منَ الْغُسل   لکن وضوء نور محدود است و غسل نور مطلق است واى وضوء انْقى            

. خَبث و نجاسات ظاهریه را این مکانت نیست، زیرا که آن تنظیف صورى و تطهیر ظاهرى است                

د کـه بـا رجـز       و آداب قلبیه آن آن است که بنده سالک که اراده حضور به محضر حق دارد بدان                

شیطان و رجس آن خبیث در محضر حقّ نتوان راه یافت و تا خروج از امهات مذام اخالقـى کـه            

مبدأ فساد مدینه فاضله انسانیه است و منشأ خطیئات ظاهریه و باطنیه است دست ندهد، راهى                

  . به مقصد پیدا نکند و طریقى به مقصود نیابد
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رفت، آخر األمر به واسـطه ملکـات        ک کرّوبین به شمار مى    شیطان که مجاور عالم قدس و در سل       

مرجـومش  ) 125( فـاخْرُج منْهـا فَانَّـک رجـیم       : خبیثه از مقام مقرّبین درگاه تبعیدش و به نداى        

پس، ما بازماندگان از کاروان عالم غیب و فرو رفتگان در چاه عمیق طبیعت و مـردودان                . نمودند

یم با دارا بودن ملکات خبیثه شیطانیه الیق محضر قدس گردیم           توان به اسفل السافلین چطور مى    

شیطان خودبینى کرد و ناریت خود را دید و انَـا خَیـرٌ             . و مجاور روحانیین و رفیق مقرّبین شویم      

گفت؛ این اعجاب به نفس موجب خودپرستى و تکبر شد و از آدم علیه السالم تحقیر                ) 126( منْه

ه منْ طین گفت و قیاس غلط باطل نمود؛ خوبى آدم و کمـال روحانیـت او   و توهین کرد و خَلَقْتَ 

را ندید، و ظاهر آدم و مقام طینیت و ترابیت او را دید، و از خود مقام ناریت را دیـد و از شـرك                         

حب نفس پرده رؤیت نقص و حجاب شهود عیوبش         . خودخواهى و خودبینى خویش غفلت نمود     

واهى اسباب خودپرستى و تکبر و خودنمایى و ریا و خـود رأیـى و               شد، و این خودبینى و خودخ     

  . عصیان شد و از معراج قدس به تیه ظلمتخانه طبیعت تبعید شد

  

پس، بر سالک الى اللَّه الزم است که در وقت تطهیر از ارجاس صوریه، از امهات رذائل و ارجـاس   

 و ارتیـاض شـرعى مدینـه فاضـله را     باطنیه شیطانیه خود را تطهیر کند، و بـا آب رحمـت حـقّ          

شست و شو دهد و تصفیه قلب، که محلّ تجلّى حقّ است، نماید و خلع نعلین حب جاه و شرف                 

و تا تطهیـر از ارجـاس       . نماید تا الیق دخول در وادى مقدس ایمن گردد و قابل تجلّى رب شود             

اهر مقدمـه تطهیـر بـاطن       خبیثه حاصل نیاید، تطهیر از احداث ممکن نشود، زیرا که تطهیرِ ظـ            

است؛ تا تقواى تام ملکى دنیائى بر وفق دستور شریعت مطهره حاصل نـشود، تقـواى قلبـى رخ                   

ندهد؛ و تا تقواى قلبى از امورى که شمرده شد حاصل نشود، تقواى روحى سرّى حقیقـى پیـدا                   

  .  مقدمه این مرتبه است که آن، ترك غیر حقّ است و تمام مراتب تقوى. نشود

  

بلى، گاهى شود کـه بـه مقتـضاى         . تا سالک را بقایائى از انانیت است تجلّى حق بر سرّ او نگردد            

سبق رحمت و غلبه جنبه یلى اللّهى دستگیرى غیبى از سالک شود و با جذبه الهیه بقایایى اگر                  

و شاید در کیفیت تجلّى حـق بـراى جبـل و منـدك نمـودن آن و صـعق                    . از انیت مانده بسوزد   

ت موسى اشارتى به آنچه ذکر شد باشد؛ و بین سالک مجذوب و مجذوب سـالک نیـز ایـن       حضر

برند به یک نکته دانستنى و مطلب مهم، کـه    و اهل حقیقت از آنچه ذکر شد پى مى        . فرق هست 

جهل به آن سر منشأ بسیارى از ضاللتها و غوایتها و بازماندن از راه حق است و بـر هـیچ طالـب        

اشد و غفلت از آن جایز نیست، و آن اینست که شخص سالک و طالب حـق                 حق جهل آن روا نب    
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باید خود را از افراط و تفریط بعضى از جهله اهل تصوف و بعضى غفله أهل ظاهر مبـرّا کنـد تـا                       

سیر إلى اللَّه براى او ممکن شود، چه که بعضى از آن طایفه را عقیده بر آنست که علـم و عمـل         

راى جهال و عوام است؛ و اما کـسانى کـه اهـل سـرّ و حقیقتنـد و                   ظاهرى قالبى حشو است و ب     

و اعمـال قالبیـه بـراى    . اصحاب قلوبند و ارباب سابقه حسنى هستند احتیاج به این اعمال ندارند 

حصول حقایق قلبیه و وصول به مقصد است؛ و چون سالک به مقصد خود رسید، پـرداختن بـه                   

و طایفه دوم در مقابـل ایـن دسـته قیـام           . ات حجاب است  مقدمات تبعید است و اشتغال به کثر      

نمودند و در جانب تفریط افتادند و انکار کلّیه مقامات معنویـه و اسـرار الهیـه را نمودنـد و جـز                       

و . محض ظاهر و صورت و قشرْ دیگر امور را بکلّى منکر شدند و به تخیالت و اوهام نسبت دادند                  

و مجادله و مخاصمه بوده و هـر یـک دیگـرى را بـر خـالف                 بین این دو طایفه ال زال کشمکش        

و حق آن است که هر دو طایفـه قـدرى از حـد تجـاوز نمودنـد و افـراط و                 . دانستند شریعت مى 

ما در رساله سرّ الصالة در این موضوع اشـاره نمـودیم، و در ایـن مقـام نیـز حـد                      . تفریط کردند 

  . نمایانیم اعتدال را که صراط مستقیم است مى

  

باید دانست که مناسک صوریه و عبادات قالبیه نه فقط براى حـصول ملکـات کاملـه روحانیـه و                

لکن نزد اهل معرفت و اصـحاب قلـوب کلیـه           . حقایق قلبیه است، بلکه آن یکى از ثمرات آنست        

عبادات سرایت دادن معارف الهیه است از باطن به ظـاهر و از سـرّ بـه علـن؛ و چنانچـه نعمـت                        

حمانیه؛ بلکه رحیمیه، منبسط بر تمام نشئات قلبیه و قالبیه انسانیه است، و هر یـک از        رحمت ر 

مراتب را حظّى است از نعم جامعه الهیه، هر یک را حظّ و نـصیبى اسـت از ثنـاى حـق و شـکر                 

و تا از نشئه صـوریه دنیاویـه نفـس را حظّـى اسـت و از                 . نعمت رحمانى و رحیمى واجب مطلق     

و .  نصیبى است، بساط کثرت بکلّى برچیده نشود و حظوظ طبیعـت مرتفـع نگـردد          حیات ملکى 

سالک الى اللَّه چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیـال و ملـک طبیعـت را                      

و اگر جذبـه   . نباید در غیر حق صرف کند تا توحید و تقدیس را در تمام نشئات قدم راسخ باشد                

اى جز تعبد و تواضع براى حـق حاصـل شـود، از انانیـت نفـس       نتیجهروحى را در ملک طبیعت    

  . بقایائى مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است نه سیر الى اللَّه

  

و یکـى از    . و غایت سیر اهل اللَّه آن است که طبیعت و ملک بدن را منصبغ به صبغۀ اللَّه کننـد                  

خَلَقْـت  . انَا اللَّه؛ و انَا الـرَّحمنُ     : تعالى شأنه مراتب و بواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق           

شاید همین ). 127( الرَّحم و شَقَقْت لَها اسماء منْ اسمى؛ فَمنْ وصلَها وصلْتُه، و منْ قَطَعها قَطَعتَه 

قطع طبیعت، که ام األرواح است، از موطن اصلى باشـد، و وصـلش ارتیـاض آن و ارجـاع آن بـه       
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استَوصـوا بِعمـتکُم النَخْلَـۀِ خَیـراً؛        : قال) ع(و فى الحدیث عن ابی عبد اللَّه        . عبودیت باشد موطن  

و این حدیث شریف اشاره به همان رحمیت است کـه مـذکور             ). 128( فَانَّها خُلقَت منْ طینَۀِ آدم    

  . شد

دن آن را، از غایـت جهـل از         بالجمله، اخراج مملکت ظاهر را از موطن عبودیت و سر خـود نمـو             

مقامات اهل معرفت است؛ و از تسویالت شیطان رجیم است که هر طایفه را به طریقـى از حـق                  

تعالى بازدارد؛ چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف که قرّة العین اولیاء خدا علـیهم الـسالم،             

 و مقام حیوانیت آن اسـت، و      و تحدید نمودن شرایع الهیه را به ظاهر، که حظّ دنیا و ملک نفس             

غفلت از اسرار و آداب باطنیه عبادات که موجب تطهیر سرّ و تعمیر قلب و ترقّى باطن اسـت، از                    

و هر یـک از ایـن دو طایفـه از طریـق سـعادت و صـراط مـستقیم                    . غایت جهالت و غفلت است    

ه مقامات باید همـه حقـوق   و عارف باللَّه و عالم ب. انسانیت دور و از مقامات اهل معارف مهجورند 

باطنیه و ظاهریه را مراعات کند و هر صاحب حقّى را به حـقّ و حـظّ خـود برسـاند، و از غلـو و                  

تقصیر و افراط و تفریطْ خود را تطهیر کند؛ و ازاله قذارت انکارِ صورت شریعت، که فى الحقیقـه                   

ست، و هر دو از وساوس شـیطانیه و         تحدید است، و ازاله خباثت انکارِ باطنِ شریعت، که تقیید ا          

اخباث آن لعین است، بنماید تا طریق سیر إلى اللَّه و وصول به مقامات معنویـه بـراى او آسـان                     

  . نشود

پس، یکى از مراتب ازاله خَبث، ازاله اخباث اوهام فاسده است که مانع از قرب الى اللَّـه و معـراج     

معیت نبوت ختمیـه، بلکـه دالئـل بـر خاتمیـت، آن            و یکى از معانى و مقامات جا      . مؤمنین است 

است که در جمیع مقامات نفسیه تمام حقوق و حظوظ آن را از جمیع شـئون شـریعت اسـتیفا                    

فرموده؛ و چنانچه در معرفت شئون ربوبیت جلّت عظمته حق را در علو اعال و دنو ادنى به مقـام               

و اللَّـه نـور الـسموات و    )129( خـرُ و الظّـاهرُ و الْبـاطنُ   جامعیت معرفى فرمـوده وهـو الَـاولُ و اآل       

و اینَمـا تُولُّـوا فَـثَّم       . و لَو دلّیتُم بِحبلٍ الى الَارضینَ السفْلى لَهبطْتُم على اللَّه         . الخ) ... 130( االرض

 مجذوب جذبات رحمانیـه را از   الى غیر ذلک فرموده، که عارف به معارف الهیه و         ) 131( وجه اللَّه 

آنها طرب ملکوتى حاصل و وجد الهوتى پیدا شود، همین طور توحید عملى قلبى را تا آخـرین                  

مراتب افق طبیعت و ملک بدن سرایت داده و هـیچ موجـودى را از حـظّ معرفـت اللَّـه محـروم                       

  . نکرده

، دم میزنند و اهل ظاهر  بالجمله، اهل تصوف از حکمت از حکمت عیسویه، من حیث ال یشعرون           

و تفـصیل ایـن   . از حکمت موسویه؛ و محمدیون از هر دو اینها بـه طریـق تقییـد بـرى هـستند               

عـن مـصباحِ الـشَّریعۀِ قـالَ     : وصـل . اجمال از عهده این مقام خارج و درخـور ایـن اوراق نیـست     

 النُّفُوسِ منْ اثْقالِ النَّجاسات و اسـتفراغ        سمىِ المستَراح مستَراحاً لاستراحۀِ   : الصادقُ علیه السالم  
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و المؤْمنُ یعتَبِرُ عنْدها انَّ الخالص منْ حطامِ الدنْیا کَـذلک یـصیرُ عاقبتُـه؛            . الکَثافات و القَذَرِ فیها   

         ع هقَلْب و هفَرِّغُ نَفْسی ها، وتَرْک نْها ولِ عدوبالع ستَریحها  فَیاخْـذ ها وعمنْ جع فتَنْکسی ها، ونْ شُغْل

و یتَفَکَّرُ فى نَفْسه المکَرَّمۀِ فى حالٍ کَیف تَصیرُ ذَلیلَۀً فى           . استنْکافَه عنِ النَّجاسۀِ و الغائط و القَذَر      

راحۀَ الدارینِ؛ و انَّ الرّاحۀَ فى هوانِ الـدنْیا و     یورِثُ لَه     حالٍ؛ و یعلَم انَّ التَّمسک بالقَناعۀِ و التَّقوى       

                  ـدعـرِ ببالک بـاب هنْ نَفْـسقُ عغْلۀِ؛ فَیهالشُّب رامِ ونَ الحفى ازالَۀِ النِّجاسۀِ م تُّع بِها ونَ التَّمالفَراغِ م

اب التَّواضُع و النَدمِ و الحیاء؛ و یجتَهِد فـى اداء اوامـرِه و   معرِفَته ایاها، و یفرُّ منَ الذُّنُوبِ، و یفْتَح ب    

    نِ المسحطَلَباً ل نابِ نَواهیهتطیبِ الزُّلْفى    اج آبِ و              رِ وبو الـص فن الْخَـوـجفى س هجِنُ نَفْسسی ؛ و

فَانَّ المعولَ ذلـک،    .  دارِ الْقَرارِ، و یذوقَ طَعم رِضاه       انْ یتَّصلَ بِامانِ اللَّه فى      الْکَف عنِ الشَّهِوات الى   

  . انتهى کالمه الشّریف). 132(ء و ما عداه ال شَى

                   در این کالم شریف دستور جامعى است براى اهل معرفت و سلوك که باید انسانِ بیـدارِ سـالک

ستیفاء نماید و در هـیچ حـالى از ذکـر           الى دار اآلخرة در هر حالى از حاالت حظوظ روحانیه را ا           

النَّبی خادم الْقَضاء کَما انَّ الطّبیب خـادم    : و لهذا حکماء فرمودند   . آل خود غافل نباشد    مرجع و م  

انبیاء عظام و اولیاء کرام علیهم السالم را چون جـز بـر قـضاى الهـى و جنبـه یـل                   ). 133( الْبدن

کند، جریان جمیع امور را به       لهى بر قلوب آنها حکومت مى     اللّهى نظرى نیست و ملکوت قضاى ا      

بینند؛ و طبیب طبیعى چـون از ایـن          دانند و مى   باشند، مى  دست مالئکۀ اللَّه، که جنود الهیه مى      

  . دهد مرحله دور و از این وادى مهجور است، جریان امور طبیعیه را به قواى طبیعیه نسبت مى

  

. ع احوال و از همه امور حظوظ سلوکى خود را باید اسـتفاده کنـد     بالجمله، انسان سالک در جمی    

پس، چون حطام دنیا و لذائذ عالم ملک را رو به زوال و تغیر دید و عواقـب امـر آنهـا را فـساد و             

افول دید، به راحتى قلب از آنها اعراض کند و از اشتغال و جمع آنها قلب خـود را فـارغ کنـد و                        

باطنِ عالم طبیعت قذارت است؛ و تعبیـر        . ه از قذارات استنکاف کند    مستنکف شود از آنها چنانچ    

 دنیا و مال است؛ و در مکاشـفه علویـه علیـه             - که بابى از مکاشفه است     -کثافت و قذارت در نوم    

پس مؤمن همان طور کـه از اثقـال و فـضوالت طبیعـت              ). 134( السالم دنیا جیفه و مردار است     

      ت آن راحت کند، قلـب را از تعلّـق و اشـتغال بـه آن                   خود را فارغ کند و مدینه طبیعیه را از اذی

مستریح کند و ثقل حب دنیا و جـاه را از دل بـردارد و مدینـه فاضـله روحانیـه را از آن فـارغ و         

و تفکر کند در این که اشتغال به دنیا نفس شریف را چگونـه پـس از چنـد سـاعت                     . راحت کند 

 بدترین و فضیحترین حاالت کند، بفهمد که اشتغال قلبى بـه  ذلیل و خوار کند و او را محتاج به  

عالم پس از چندى که پرده ملک برداشته شد و حجاب طبیعت مرتفع گردید، انسان را ذلیـل و           

و بداند که تمسک به تقوى و قناعت موجب راحتـىِ           . خوار کند و به حساب و عقاب گرفتار کند        
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 را خوار و ناچیز شمارد و از آن لذّت و تمتّع نبـرد؛ و               دو دنیا است؛ و راحتى در آن است که دنیا         

چنانچه خود را از نجاسات صوریه پاکیزه کرد، از نجاسات حـرام و شـبهه نیـز پـاکیزه نمایـد؛ و                      

چون خود را شناخت و ذلّ احتیاج خود را دریافت، باب کبر و بزرگى را بر خـود فـرو بنـدد و از                  

درِ فروتنى و ندامت و خجلت را مفتوح کند و جـد و جهـد   سرکشى و گناه فرار نماید، و بر خود    

در فرمانبردارى حق و دورى از نافرمانى کند تا بـا نیکـوئى و خـوبى بـه حـق رجـوع کنـد و بـا                    

پاکیزگى و صفاى نفس متقرّب به مقام قدس شود؛ و خود به نفـس خـود خـویش را در زنـدان                      

کند تا از زنـدان عـذاب الهـى در امـان            خوف و صبر و نگاهدارى از خواهشهاى نفسانى مسجون          

باشد و به دار قرار حق در پناه ذات مقدسش ملحق گردد، و در این حـال طعـم رضـاى حـق را                     

  . و این غایت آمال اهل سلوك است و غیر آن را ارزشى نیست. بچشد

  

   اى از آداب لباس است و در آن دو مقام است مقصد دوم در شمه

  

    لباس استمقام اول در آداب مطلق

  

بدان که نفس ناطقه انسانیه حقیقتى است که در عین وحدت و کمـال بـساطت داراى نـشئاتى                   

اول، نشئه ملکیه دنیاویه ظاهره، که مظهـر آن         : است که عمده آن به طریق کلّى سه نشئه است         

  . حواس ظاهره، و قشر ادناى آن بدن ملکیه است

  

  . هر آن، حواس باطنه و بدن برزخى و قالب مثالى استدوم، نشئه برزخیه متوسطه، که مظ

  

و نسبت هر یـک از ایـن        . سوم، نشئه غیبیه باطنیه است که مظهر آن، قلب و شئون قلبیه است            

مراتب به دیگرى نسبت ظاهریت و باطنیت و جلوه و متجلّى است؛ و از این جهت است که آثـار           

کند؛ چنانچه اگر مثلًـا حاسـه بـصرى     تبه دیگر سرایت مىاى به مر و خواص و انفعاالت هر مرتبه   

چیزى را ادراك کند، از آن اثرى در حس بصر برزخى واقع شود به مناسـبت آن نـشئه؛ و از آن                      

و همین طور آثار قلبیـه در دو نـشئه          . اثرى در بصر قلبىِ باطنى واقع شود به مناسبت آن نشئه          

 بر آنکه مطابق برهان قوى متین است مطابق با وجدان           و این مطلب عالوه   . دیگر نیز ظاهر گردد   

و از این جهت است که جمیع آداب صوریه شرعیه را در باطن اثر بلکه آثـارى اسـت؛       . نیز هست 

و هر یک از اخالق جمیله را، که از حظوظ مقام برزخیت نفس است، نیز در ظاهر و باطن آثارى              

مثلًـا،  . حقّه را در دو نشئه برزخیه و ظاهره آثارى اسـت          است؛ و هر یک از معارف الهیه و عقاید          
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ایمان به این که متصرّف در مملکت وجود و عـوالم غیـب و شـهود حـق تعـالى اسـت و دیگـر                         

موجودات را تصرّفى نیست مگر تصرّف اذنى ظلّى، موجب بسیارى از کماالت نفـسانیه و اخـالق                 

ق و قطع طمع از مخلوق که ام الکماالت اسـت؛ و  فاضله انسانیه گردد، مثل توکّل و اعتماد به ح     

و همین طور سایر    . موجب بسیارى از اعمال صالحه و افعال حسنه و ترك بسیارى از قبایح شود             

معارف که تعداد هر یک و تأثیرات آن از حوصله این اوراق و قلم شکسته نویسنده خارج اسـت،                   

اى اهل معرفتى یا از نفس گرم اهـل حـالى           و محتاج به تحریر کتابى ضخیم است که از قلم توان          

  ). 135(دست ما کوتاه و خرما بر نخیل: فراهم شود

  

و همین طور مثلًا خُلق رضا، که یکى از اخالق کمالیه انسانیه است، در تـصفیه و تجلیـه نفـس                      

 دهـد و ایمـان را بـه کمـال          تأثیرات بسیارى دارد که قلب را مورد تجلّیات خاصه الهیه قرار مـى            

ایمان، و کمال ایمان را به طمأنینه، و طمأنینه را به کمال آن، و کمال آن را بـه مـشاهده، و آن                  

را به کمال مشاهده، و کمال آن را بـه معاشـقه، و معاشـقه را بـه کمـال آن، و کمـال آن را بـه                        

نچـه در   مراوده، و مراوده را به کمال آن، و کمال آن را به مواصله، و مواصله را به کمـال آن، و آ                     

وهم من و تو ناید ترقّى دهد؛ و در ملک بدن و آثار و افعال صوریه که شاخ و برگ است تأثیرات           

را تـا  ) 136(  و اعضا را الهى کند و سرّ کُنْت سمعه و بـصرَه  سمع و بصر و دیگر قوى: غریبى دارد 

تأثیرات اسـت، هیـأت ظـاهر و    و چنانچه آن مراتب را در ظاهر تأثیر بلکه  . اى ظاهر گرداند   اندازه

جمیع حرکات و سکنات عادیه و غیر عادیه و تمام تروك و افعال را در آنها نیـز تـأثیراتى اسـت           

بس عجیب، که گاه شود که با یک نظر از روى حقارت به یکى از بندگان خـدا سـالک را از اوج                       

  . اند بنمایداعلى به اسفل سافلین پرتاب کند و جبران آن را به سالهاى دراز نتو

  

و چون قلبهاى بیچاره ما ضعیف و ناتوان است و چون بید مجنون از نسیم مالیمـى بـه لـرزه در       

آید و حال سکونت خود را از دست بدهد، پس الزم است که حتّى در امور عادیـه، کـه یکـى از                       

نفـس و   و چـون    . آنها اتّخاذ لباس است، مالحظه حاالت قلبیه نموده نگاهـدارى قلـب را بکنـیم              

شیطان را دامهایى بس محکم و تسویالتى بس دقیق است که احاطه به آن از طاقت مـا خـارج                    

است، ناچار تا اندازه قدرت و نطاق وسع خود در مقابل آنها قیام و از حق تعالى در همه حـاالت                     

  . طلب توفیق و تأیید نماییم

  

هر را در بـاطن تـأثیر اسـت،    پس، گوییم که پس از آن که واضح شد که باطن را در ظاهر و ظـا         

انسان طالب حق و ترقّى روحانى باید در انتخاب ماده و هیأت لباس آنچه را که در روح تأثیر بد                    
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نمایـد احتـراز     کند و وجهه روح را دنیایى مى       دارد و قلب را از استقامت خارج و از حق غافل مى           

در لباس فاخر زیبا و تجمـل و        و گمان نشود که تسویل شیطان و تدلیس نفس اماره فقط            . کند

ارزش از درجه اعتبار ساقط      تزین است، بلکه گاه شود که انسان را به واسطه لباس مندرس و بى             

نماید؛ و از این جهت انسان باید از لباس شهرت، بلکه مطلق مشى بر خالف معمول و متعـارف،                   

ن قیمت و هیـأت و بـرش آن         چنانچه از لباسهاى فاخر که ماده و جنس آن سنگی         . احتراز نماید 

ثبـات   جالب توجه و انگشت نما است باید احتراز کند؛ زیرا قلب ما بـسیار ضـعیف و سـخت بـى                    

چـه بـسا باشـد      . شود لغزد و از اعتدال منحرف مى      است، به مجرّد فى الجمله امتیاز و تعینى مى        

ال آدمیـت عـارى و      انسان بیچاره ضعیفى که از تمام مراحل شرف و انسانیت و عزّت نفس و کم              

برى است به واسطه دو سه زرع پارچه ابریشمى و یا پشمى که در بـرش و دوخـت آن تقلیـد از           

اجانب کرده یا آنکه با چندین ننگ و شرف فروشى آن را تحصیل نموده بر بندگان خدا به نظـر                    

ضـعف  حقارت و کبر و ناز نگاه و هیچ موجودى را به چیزى نشمرد؛ و این نیست جـز از کمـال                      

  . نفس و کوچکى ظرفیت که فضالت کرم و لباس گوسفند را مایه اعتبار و شرف خود پندارد

  

اى هستى؛ تو باید فخر عالم امکان و خالصه کون           مایه اى بیچاره انسان، چقدر مخلوق ضعیف بى      

ز آیـات   اى، بایـد از ا     زاده اى، باید معلّم اسماء و صفات باشى؛ تو خلیفه         و مکان باشى؛ تو آدم زاده     

بدبخت ناخلف، یـک مـشت فـضالت و         ). 137(زنند صفیر   تو را ز کنگره عرش مى      -باهرات باشى 

کنـى؛ ایـن افتخـار از کـرم         ملبوسات حیوانات بیچاره را غصب نمودى و با آن افتخار فروشى مى           

کنى و با افتخار     ابریشم و گوسفند و شتر و سنجاب و روباه است، چرا با لباس دیگران فخریه مى               

  . نمائى دیگران ناز و تکبر مى

  

بالجمله، همان طور که ماده و جنس لباس و پر قیمت و پر زینت بـودن آن را در نفـوس تـأثیر                       

: - چنانچه قطـب راونـدى علیـه الرّحمـۀ روایـت کـرده             -است، از این جهت حضرت امیر فرموده      

در هیـأت و طـرز   . بر آتشکسى که لباس عالى بپوشد ال بد است از تکبر و ال بد است براى متک          

برش و دوخت آن آثارى است؛ که گاه شود که انسان به واسطه آن که لباس خـود را شـبیه بـه                 

اجانب نموده، عصبیت جاهالنه پیدا کند نسبت به آنهـا و از دوسـتان خـدا و رسـول منـضجر و                      

ت، کـه از    و از این جهت است که بـه حـسب روایـ           . متنفّر گردد و دشمنان آنها محبوب او گردد       

حضرت صادق وارد است، خداى تبارك و تعالى به یکى از انبیاء وحى فرموده که به مؤمنین بگو                

نپوشید لباس اعداى مرا، و نخورید همچون دشمنان من، و مشى نکنید همچون دشـمنان مـن،           

  ). 138(تا دشمن من شوید چنانچه آنها دشمن منند
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وس تأثیر است، لباسهاى خیلـى پـست را چـه در            و همان طور که لباسهاى خیلى فاخر را در نف         

ماده و جنس و چه در هیئت و شکل در نفوس تأثیر است؛ و چه بسا باشـد کـه فـساد ایـن بـه                          

مراتب باالتر از آن لباسهاى فاخر باشد؛ زیرا که نفس را مکایدى است بسیار دقیـق، همـین کـه                    

 پوشیده و دیگران لباسـهاى نـرم و   خود را از نوع ممتاز دید به اینکه خود لباس خشن و کرباس            

کنـد؛ و ایـن امـر عرضـى غیـر            لطیف پوشیدند، از معایب خود به واسطه حب به خود غفلت مى           

مربوط به خود را مایه افتخار شمارد؛ و بسا باشد که به خود اعجاب کند و تکبر بر بندگان خـدا                     

ن و خلّص عباد اللَّه داند؛ و چه        کند و سایرین را از ساحت قدس حق دور داند و خود را از مقرّبی              

بیچاره از همـه مراتـب معرفـت و تقـوى و کمـاالت              . بسا مبتال به ریا و دیگر مفاسد بزرگ شود        

پوشى قناعت نموده، و از هزاران عیـب خـود کـه بزرگتـرین آنهـا               نفسانیه به لباس خشن و ژنده     

را کـه از اولیـاى شـیطان        همین است که از سوء تأثیر این لباس پیدا شده غافل اسـت، و خـود                 

و همین طور بسا باشـد کـه   . ارزش داند است اهل اللَّه محسوب دارد و بندگان خدا را ناچیز و بى     

هیئت و طرز لباس انسان را مبتال به مفاسد کند، چنانچه طورى لباس را ترتیـب دهـد کـه بـه                      

  . زهد و قدس مشهور شود

  

جانب تفریط، از امورى است که قلـوب ضـعیفه   بالجمله، لباس شهرت، چه در جانب افراط یا در    

نماید و موجب عجب و ریا و کبر و افتخار شـود کـه هـر                 را متزلزل و از مکارم اخالق منخلع مى       

یک از آنها از امهات رذائل نفسانیه بلکه موجب رکون به دنیا و دلبـستگى بـه آن گـردد کـه آن                 

ادیث نیز اشـاره بـه بـسیارى از امـور           و در اح  . رأس کلّ خطیئات و سرچشمه جمیع قبایح است       

خـداى تعـالى    : مذکوره گردیده؛ چنانچه در کافى شریف از حضرت صادق نقل کند کـه فرمـود              

  ). 139( باشد به شهرت لباس خشمناك مى

  

  . شهرت، خوب و بدش، در آتش است: و هم از آن حضرت نقل نموده که فرمود

  

یکى شهرت لباس،   : شود شهرت خشمناك مى  و هم از آن حضرت منقول است که خداوند از دو            

  ). 140(و یکى شهرت نماز

  

کـسى کـه در دنیـا لبـاس شـهرت      : و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله حدیث شده که فرمـود       

  ) 141.(پوشاند بپوشد، خداوند در آخرت لباس ذلّت به او مى
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   تاى از آداب لباس مصلّى است و در آن دو باب اس مقام دوم در پاره

  

   باب اول در سرّ طهارت لباس است

  

بدان که نماز مقام عروج به مقام قرب و حضور در محضر انس اسـت؛ و سـالک را مراعـات آداب           

و چون از ادنى مراتب و مراحـل ظهـور نفـس،    . حضور در محضر مقدس ملک الملوك الزم است 

، که لـب لبـاب و مقـام         که قشر قشر و بدن صورى ملکى آن است، تا اعلى مقامات و حقایق آن              

سرّ قلب است، در محضر مقدس حق چنانچه حاضر اسـت، سـالک نیـز بایـد استحـضار کنـد و                      

جمیع جنود باطنه و ظاهره ممالک سرّ و علن را به محضر حق جـلّ و عـال بایـد ارائـه دهـد؛ و                         

د اماناتى را که ذات مقدسش با کمال طهارت و صفا و بدون تـصرّف احـدى از موجـودات بـه یـ                    

قدرت جمال و جالل به او مرحمـت فرمـوده بایـد تقـدیم محـضر مقـدس کنـد و رد امانـات را           

  . چنانچه به او لطف شده بنماید

  

و طهـارت  . اى غفلـت کنـد   پس، در ادب حضور بسى خطرات است که سالک نباید از آن لحظـه           

 قـرار دهـد؛ و      لباس را، که ساتر قشر بلکه قشر قشر است، باید وسیله طهارت لباسـهاى بـاطنى               

بداند که چنانچه این لباس صورى ساتر و لباسِ بدنِ ملکى است، خود بدن سـاترِ بـدن برزخـى                    

است و بدن برزخى اآلن موجود است ولى در ستر و حجاب بدن دنیائى است و این بـدن سـاتر       [

او است؛ و بدن برزخى ساتر و لباس و حجاب نفس است؛ و آن ساترِ قلـب اسـت؛ و قلـب سـاترِ                        

هـر  . روح است؛ و روح ساترِ سرّ است؛ و آن ساترِ لطیفه خفیه اسـت، الـى غیـر ذلـک از مراتـب                     

و جمیع ایـن مراتـب گرچـه در خلّـص اهـل اللَّـه موجـود و          . مرتبه نازله ساتر مرتبه عالیه است     

دیگران از آنها محرومند، ولى بعضى از آن مراتـب را چـون همـه دارنـد لهـذا اشـاره بـه همـان                         

  . شود مى

پس، باید دانست که چنانچه صورت نماز به طهارت لباس و بدن محقق نشود و قذارت که رجـز             

شیطان و مبعد محضر رحمان است از موانع ورود در محضر است و مـصلّى را بـا لبـاس و بـدن                       

آلوده به رجز شیطان از محضر قدس تبعید و به مقام انس بار ندهند، قذارات معاصى و نافرمانى                  

پس . تصرّفات شیطان و از رجز و قاذورات آن پلید است از موانع ورود در محضر است               حق که از    

متلبس به معاصى، تنجیس ساتر بدن برزخى نموده و با این قذارت نتواند بـه محـضر حـق وارد                    

شود؛ و تطهیر این لباس از شرایط تحقّق و صحت نماز باطنى اسـت و انـسان تـا در در حجـاب                  

 غیبى و طهارت و قذارت لباس آن و شرطیت طهارت و مانعیت قـذارت در          دنیا است، از آن بدن    
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آن اطّالعى ندارد؛ روزى که از این حجاب بیرون آمد و سلطنت باطن و یوم الجمع بساط تفرقـه                   

ظاهر را در هم پیچید و شمس حقیقت از وراء حجب مظلمه دنیائى طالع گردید و چشم بـاطن                   

 بسته شد، با عین بصیرت دریابد که تا آخر امر نماز او طهارت              ملکوتى باز و چشم حیوانى ملکى     

نداشته و مبتالى به هزاران موانع بوده که هر یک از آنها بـراى تبعیـد از محـضر مقـدس حـق،                       

اى بـراى انـسان      و هزاران افسوس که در آن روز راهى براى جبران و حیله           . سببى مستقلّ بودند  

 ندامتهایى که آخر نـدارد، حـسرتهایى   -ها و ندامتها است  ماند حسرت  نیست و فقط چیزى که مى     

  ). 142(و انْذرهم یوم الْحسرَةِ اذْ قُضى الْامر: که پایانش نیست

  

و چون لباس بدن باطنى را طهارت حاصل شد، طهارت خود بدن ملکوتى از رجـز شـیطان نیـز                    

ر یک تلویث باطن کند و انسان را از         و آن تطهیر از ارجاس اخالق ذمیمه است، که ه         . الزم است 

. محضر دور و از بساط قرب حق مهجور نماید؛ و آنها نیز از رجس شیطان بعید از رحمـت اسـت        

و اصول و مبادى همه ذمائم خـودبینى و خودخـواهى و خودفروشـى و خودنمـایى و خـودرأیى                    

  . ز خطیئات استاست که هر یک از آنها مبدأ بسیارى از ذمائم اخالقیه و رأس کثیرى ا

  

و چون که سالک از این طهارت فارغ شد و لباس تقوى را به آب توبه نـصوح و ریاضـت شـرعى                       

تطهیر کرد، الزم است که اشتغال پیدا کند به تطهیر قلـب کـه سـاتر حقیقـى اسـت و تـصرّف                       

شیطان در آن بیشتر است و قذارت آن سارى به سایر لباسها و سـاترها اسـت، و تـا تطهیـر آن                       

و از براى تطهیـر آن مراتبـى اسـت کـه بـه بعـضى از آن بـه              . ود طهارات دیگر میسور نگردد    نش

  . شود مناسبت این اوراق اشاره مى

  

یکى، تطهیر از حب دنیا است، که رأس کلّ خطیئات و منشأ تمام مفاسد اسـت؛ و تـا انـسان را                    

 الهیـه، کـه ام    این محبت در قلب اسـت، ورود در محـضر حـق بـرایش میـسر نـشود و محبـت                    

و شاید در کتـاب خـدا و وصـیتهاى انبیـاء و اولیـاء               . الطّهارات است، با این قذارت صورت نگیرد      

علیهم السالم، و خصوصاً حضرت امیر المؤمنین سالم اللَّه علیه به کمتر چیزى مثل ترك دنیا و                 

 این مرتبـه از تطهیـر       و. زهد در آن و پرهیز از آن، که از حقایق تقوى است، اهمیت داده باشند              

حاصل نشود جز به علم نافع و ریاضات قویه قلبیه و صـرف همـت در تفکّـر در مبـدأ و معـاد و                         

رحـم اللَّـه    : مشغول نمودن قلب به اعتبار در افول و خراب دنیا و کرامت و سعادت عوالم غیبیـه                

لم منْ اینَ و فى اینَ و الى رَأً عنَ ام143(  ای .(  
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                   بلکه نـزد اهـل معرفـت شـرك جلـى ،و دیگر تطهیر از اعتماد به خلق است که آن شرك خفى

و آن تطهیر حاصل شود به توحید فعلى حق جلّ و عـال کـه سرچـشمه جمیـع طهـارات                     . است

و باید دانست که مجرد علم برهـانى و قـدم تفکّـرى در بـاب توحیـد فعلـى نتیجـه             . قلبیه است 

شود که کثرت اشتغال به علوم برهانیه سبب ظلمت و کدورت قلب شود             مطلوبه ندارد، بلکه گاه     

بـه  ). 144(العلْـم هـو الحجـاب الْـاکْبر    : انـد  و انسان را از مقصد اعلى از دارد؛ و در این مقام گفته  

شاید از کلمه توحید که تفعیل اسـت        . عقیده نویسنده جمیع علوم عملى است حتى علم توحید        

ز استفاده شود؛ چه که به حـسب مناسـبت اشـتقاق، توحیـد از کثـرت رو بـه       عملى بودن آن نی 

وحدت رفتن و جهات کثرت را در عینِ جمع مستهلک و مضمحلّ نمودن است؛ و این معنى بـا                   

برهان حاصل نیاید، بلکه به ریاضات قلبیه و توجه غریزى به مالک القلوب باید قلـب را از آنچـه                    

ال مـؤَثِّرَ   : گویـد  بلى، برهان به ما مى    . مود تا حقیقت توحید حاصل شود     برهان افاده نموده آگاه ن    

است، و به برکـت ایـن برهـان         ) 146( و این یکى از مهانى ال اله الّا اللَّه        ). 145( فى الوجود الَّا اللَّه   

کنیم و ملکوت و ملک عـوالم را بـه           دست تصرّف موجودات را از ساحت کبریاى وجود کوتاه مى         

و بیـده ملَکُـوت کُـلِّ       ) 147( کنـیم و حقیقـت لَـه مـا فـىِ الـسموات و الْـارضِ                 رد مـى   صاحبش

کنـیم، ولـى تـا ایـن         را اظهـار مـى    ) 149( و هو الَّذى فى السماء اله و فى الْارضِ اله         ) 148(ء شَى

د ایمـان نرسـیدیم   مطلب برهانى به قلب نرسیده و صورت باطنى قلب نشده، ما از حد علم به ح  

و از این جهت است     . و از نور ایمان که مملکت باطن و ظاهر را نورانى کند بهره و نصیبى نداریم               

که با داشتن برهان بر این مطلب شامخ الهى، باز در تکثیر واقعیم و از توحیـد، کـه قـرّة العـین                       

زنیم و چشم طمع و دسـت طلـب          مىخبریم؛ کوس ال مؤثِّرَ فى الوجود الّا اللَّه          اهل اللَّه است، بى   

  : پیش هر کس و ناکس داریم

  

  )150(تمکین بود پاى چوبین سخت بى    پاى استداللیان چوبین بود 

  

  

و پس از این مقام مقامات دیگرى است کـه از حـد      . و این تطهیرْ از مقامات بزرگ سالکین است       

  . لَّه ذکرى از آن پیش آیدما خارج است؛ و شاید در خالل این اوراق به مناسبت ان شاء ال

  

   باب دوم در اعتبارات قلبیه ستر عورت است
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چون سالک الى اللَّه خود را حاضر در محضر مقدس حق جلّ و عال دید، بلکـه بـاطن و ظـاهر و              

سرّ و علن خود را عین حضور یافت، چنانچه از کافى و توحید روایت شـده کـه حـضرت صـادق        

). 151(روح الْمؤْمنِ لَاشَد اتّصالًا بِرُوحِ اللَّه منْ اتّصالِ شُـعاعِ الـشَّمسِ بِهـا             إِنَّ  : علیه السالم فرمود  

بلکه به برهان قوى متین در علوم عالیه پیوسته است که جمیع دائره وجود از اعلى مراتب غیب                  

ه، و تا ادنى منازل شهود عین تعلق و ربط و محض تدلّى و فقر است به قیوم مطلق جلّت عظمتـ        

شاید اشاره به این معنى باشد آیه مبارکه یا ایها النّاس انْتُم الْفُقَـراء الَـى اللَّـه و اللَّـه هـو الْغَنـى                         

چه اگر موجودى از موجودات در حـالى از حـاالت و آنـى از آنـات و حیثیتـى از                     ). 152(الْحمید

کـان ذاتـى و فقـر خـارج و در حـریم           حیثیات تعلّق به عزّ قدس ربوبى نداشته باشـد از بقعـه ام            

و عارف باللَّه و سالک إلى اللَّه باید این مطلب حقّ برهانى و ایـن               . وجوب ذاتى و غنا داخل گردد     

لطیفه الهیه عرفانیه را به واسطه ریاضات قلبیه از حد عقـل و برهـان در لـوح قلـب نگاشـته بـه            

و اصحاب قلوب و اهل .  در دلش جلوه کند  سرحد عرفان رساند تا آن که حقیقت ایمان و نور آن          

و آن با شدت مجاهده و خلوت مـع اللَّـه و     . اللَّه از حد ایمان به منزل کشف و شهود قدم گذارند          

  : عشق باللَّه حاصل شود؛ چنانچه در مصباح الشریعۀ گوید که حضرت صادق علیه السالم فرمود

  

     هقَلْب الْخَلْقِ و عم هشَخْص اللَّه  الْعارِف عهى .  مس لَو          ـهقاً الَیشَـو نٍ، لَمـاتـینِ اللَّه طَرْفَۀَ عع هقَلْب  . و

                    و ،ـهلومۀُ عطیم و ،هلى خَلْقع هتمحلیلُ رد و ،نُ نُورِهعدم و ،رارِهکَنْزُ اس عِ اللَّه ودائامینُ و الْعارِف

    ع ىغَن قَد هیزانُ فَضْلم          ةَ وال اشـار ال نُطْقَ و ى اللَّه؛ ووس لَه سوننْیا؛ و ال مالد و رادالم نِ الخَلْقِ و

  ). 153( ال نَفس الّا باللَّه و للَّه و منَ اللَّه و مع اللَّه

  

ظاهریـه و   . بالجمله، سالک چون خود را به جمیع شئون عین حضور دید، سـتر جمیـع عـورات                

و چون دریافت که کشف عورات باطنـه در محـضر           . کند براى حفظ محضر و ادب حضور      باطنیه  

حق قباحت و فضاحتش بیشتر از کشف عورات ظاهره است به مقتضاى حدیث انَّ اللَّـه ال ینْظُـرُ    

و عورات باطنـه ذمـایم اخـالق و خبائـث عـادات و              ). 154( الى صورِکُم، و لکنْ ینْظُرُ الى قُلوبِکُم      

و ایـن اول    . کنـد  ل ردیه خلقیه است که انسان را از لیاقت محضر و ادب حضور سـاقط مـى                احوا

  . مرتبه از هتک ستور و کشف عورات است

  

و باید دانست که اگر با پرده ستّاریت و غفّاریت حق جلّ و عال انسان خود را مـستوا نکنـد و در                       

قع نشود، چه بسا شود که پـرده ملـک کـه            تحت اسم ستّار و غفّار با طلب غفّاریت و ستّاریت وا          

برچیده شد و حجاب دنیا که برافکنده شد هتـک سـتور او در محـضر مالئکـه مقـرّبین و انبیـاء         
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داند که آن عورات باطنیه که مکـشوف شـود قباحـت و              مرسلین علیهم السالم گردد؛ و خدا مى      

  . فضاحت و گند و رسوائیش چقدر است

  

را با این عالم قیاس مکن که این عـالم را گنجـایش ظهـور یکـى از        اى عزیز، اوضاع عالم آخرت      

این عالم با همه پهناورى آسمانها و عوالمش گنجایش ظهـور           . نعمتها و نقمتهاى آن عالم نیست     

هاى ملکوت سفلى، که عالم قبر هم از همان است، ندارد، چـه رسـد بـه ملکـوت        اى از پرده   پرده

و در حدیث مفصلى که شیخ شهید ثانى رضوان اللَّـه علیـه   . اعلى که عالم قیامت نمونه آن است     

: فرمایـد وارد اسـت کـه فرمـود        در منیۀ المرید از حضرت صدیقه کبرى سالم اللَّه علیها نقل مى           

شـوند؛ و بـر آنهـا        همانا علماى شیعیان مـا محـشور مـى        : رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود       

 به قدر کثـرت علومـشان و جـدیت کـردن آنهـا در ارشـاد           پوشند از خلعتهاى کرامت    خلعت مى 

 یک  -فرماید  تا آنکه مى   -بندگان خدا؛ حتّى آنکه به بعضى آنها هزار هزار خلعت از نور داده شود             

ایـن  ). 155( کند هزار هزار مرتبـه  رشته از آن خلعتها افضل است از آنچه شمس بر آن طلوع مى       

ش، جناب فیض رحمه اللَّه در علم الیقین از مرحوم صـدوق            و اما راجع به عذاب    . راجع به نعیمش  

حدیث کند که به اسناد خود از حضرت صادق سالم اللَّه علیه روایت کند در ضمن حدیثى کـه                   

اى کـه   جبرئیل به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله عرض کرد که اگـر یـک حلقـه از آن سلـسله         

اى از   و اگر قطـره   . مانا دنیا ذوب شود از حرارت آن      طولش هفتاد ذراع است بر دنیا نهاده شود، ه        

نعـوذ باللَّـه مـن      ). 156( میرند اهل آن از گند آن      زقّوم و ضریع آن بچکد در آبهاى اهل دنیا، مى         

  .غضب الرّحمن

پس، سالک الى اللَّه را الزم است که اوصاف خبیثه و اخـالق سـیئه خـود را تبـدیل بـه اوصـاف          

پایان اوصاف کمالیه حـق، و ارض مظلمـه طبیعیـه شـیطانیه را              طم بى کامله و فانى در بحر متال     

را در خـود دریابـد، و مقـام    ) 157(تبدیل به ارض بیضاء مشرقه نماید، و اشْرَقَت اْلَارض بِنُورِ ربِها   

اسماء جمال و جالل ذات مقدس را در مملکت وجود خود متحقّق نماید؛ و در این مقام در ستر              

 واقع شود و تخلّق به اخالق اللَّـه پیـدا کنـد و مقـابح تعینـات نفـسیه و ظلمـات              جمال و جالل  

و اگر بدین مقام متحقّق شد، مورد عنایات خاصـه حـق جـلّ جاللـه                . وهمیه بکلى مستور گردد   

واقع گردد و بالطف خفى خاص خود از او دستگیرى فرماید و در تحت پرده کبریـاى خـود او را           

: اند که جز خودش او را کسى نشناسد و او نیز جز حـق کـسى را نـشناسد              به طورى مستور گرد   

و در کتاب مقـدس الهـى بـراى اهلـش اشـارات             ). 158( انَّ اولیائى تَحت قبابى ال یعرِفُهم غَیرى      

 الـى   اللَّه ولى الَّذینَ آمنـوا یخْـرِجهم مـنَ الظُّلُمـات          : بسیار در این خصوص دارد؛ چنانچه فرماید      

دانند که جمیـع تعینـات خلقیـه و کثـرات           اهل معرفت و اصحاب سابقه حسنى مى      ). 159(النُّور
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عینیه ظلمات و نور مطلق حاصل نشود مگر به اسـقاط اضـافات و شکـستن تعینهـا کـه بتهـاى          

و چون ظلمات کثرات فعلیه و وصفیه مـضمحل و مـنطمس در عـین جمـع     . طریق سالک است  

ورات گردیده و حضور مطلق و وصول تام تحقّق یافته، و مصلّى در ایـن مقـام                شد، ستر جمیع ع   

و شاید صالة معراج ختم رسل صلّى اللَّه        . چنانچه مستور به حق است، مصلّى به صالة حق است         

  . و اللَّه العالم. علیه و آله بدین طریق بوده در بعض مقامات و مدارج

  

  : وصل

  

؛ و انْعمـه     ازینُ اللِّبـاسِ للْمـؤمنینَ لبـاس التَّقْـوى        : ق علیه السالم  عن مصباح الشّریعۀ، قال الصاد    

و اما اللِّباس الظّاهرُ، فَنعمۀٌ منَ اللَّه؛ یـستُرُ     .  ذلک خَیرٌ   و لباس التَّقْوى  : قالَ اللَّه عزَّ و جلَّ    . االیمانُ

  منى آدب راتوع .   ۀٌ اکْرَمکَرام ىه و       مۀَ آدیذُر هبادع( اللَّه بِها ع (  مرَهغَی کْرِمنینَ    . لَم یلْمـؤمل ىه و

     هِملَیا افْتَرَض اللَّه عم اداءـنْ                  . آلَۀٌ لم ـکقَرَّبـلْ یـلَّ، بج زَّ ونِ اللَّه عشْغَلُک عا ال یک مباسر لخَی و

     و ،هتطاع و کْرِهذ و ؛ فَانَّهـا                شُکْرِهالءالخُی فاخَرَ والم نِ والتَّزَی و الرِّئاء بِ وجفیها الى الع لُکمحال ی 

فَاذا لَبِـست ثَوبـک، فَـاذْکُرْ سـتْرَ اللَّـه تعـالى علَیـک               . منْ آفات الدینِ، و مورِثَۀُ القَسوةِ فى الْقلْبِ       

 هتمبِرَح کب  . ذُنوب البِس و     بِکبِثَو رَكظاه تسقِ، کما الْبدبِالص نَکـتْرِ        . اطفـى س نَـککُنْ باطلْی و

و اعتَبِرْ بِفَضْلِ اللَّه عزّ و جلّ حیثُ خَلَقَ اسباب اللّبـاسِ لتَـستُرِ   . الرَّهبۀِ و ظاهرُك فى ستْر الطّاعۀِ     

. تْوبه و الْانابۀِ لتَستُرَ بِها عورات الباطنِ من الذُنوبِ و اخْالقِ الـسوء            العورات الظّاهرَةَ، و فَتَح ابواب ال     

         نْهم اعظَم کلَیتَرَ اللَّه عثُ سیداً حاح ال تَفْضَح و .          عینُـکا ال یمع فَحاص و ،کب نَفْسیلْ بِعاشْتَغ و

  رُهام و انْ تُفْ   . حالُه ذَراح و             کنَفْـس ـکلتُه و رُكغَی کتَّجِرَ بِرَأْسِ مالی و ،رِكلِ غَیمعل رَكمع ىن .

فَانَّ نسیانَ الذُّنُوبِ منْ اعظَمِ عقوبۀِ اللَّه تعالى فى الْعاجِلِ، و اوفَرِ اسبابِ الْعقُوبۀِ فى اآلجِـلِ و مـا                    

 و معرِفَۀِ عیوبِ نَفْسه و تَرْك مـا یـشینُ فـى دیـنِ اللَّـه، فَهـو                     تعالى دام الْعبد مشْتَغلًا بِطاعۀِ اللَّه    

. بِمعزِلٍ عنِ اآلفات خائض فى بحرِ رحمۀِ اللَّه عزَّ و جلَّ، یفوز بِجواهرِ الفَوائد منَ الحکْمۀِ و الْبیـانِ            

اگـر چـه از     ). 160(ه راجِعاً الى حولـه و قُوتـه، ال یفْلَـح اذاً ابـداً             و ما دام ناسیاً لذُنُوِبِه جاهلًا لعیوبِ      

اى مقاصد حدیث شـریف روشـن گـردد، ولـى بـه عنـوان شـبه         مراجعه به بیانات سابقه تا اندازه    

  : فرماید مى. ترجمه اشارت به بعضى اشارات آن نمودن موجب صفاى قلوب است

  

ن لباس تقوى است؛ و نرمترین لباس براى آنها لباس ایمان اسـت؛      ترین لباسها براى مؤمنی    مزین

  ). 161(  بهترین لباس است لباس تقوى: چنانچه خداى تعالى فرماید
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و این کرامـت خـاص ذریـه        . و اما لباس ظاهر، از نعمتهاى خداست که ستر عورت بنى آدم کند            

ى مؤمنین نیز این نعمت را صـرف        و به دیگر موجودات عطا نفرموده؛ ول      ]است  [آدم علیه السالم    

و نیکوترین لباس تو آن است که تو را از یاد خدا غافل نکند و مشغول                . اداء واجبات الهیه نمایند   

پس باید در مـاده و هیئـت لبـاس از           . به غیر ننماید، بلکه به شکر و ذکر و طاعتش نزدیک کند           

 بدانى که در لباسـها بلکـه در   آنچه موجب غفلت و بعد از ساحت قدس حق است احتراز کنى؛ و 

کلّیه امور عادیه امورى است که انسان را از حق غافل و به دنیا مشغول کند و در قلب ضعیف تو              

تأثیرات بدى نماید و به عجب و ریا و تزین و فخریه و کبر مبتال کند که همه آفات دین است و                     

  . باعث قساوت قلب است

  

یاد بیاور که حق تعالى با پرده رحمت خود گناهان تو را ستر        و چون لباس ظاهر را پوشیدى، به        

و چنانچه ظاهرت را به لباس ظاهر ملبس نمـودى، از لباسـهاى بـاطنى غفلـت مکـن و              . فرموده

و باید باطن خویش را در ستر خوف و رهبـت و ظـاهر              . باطن خود را به لباس راستى ملبس نما       

گیـرى کـه لبـاس ظـاهر را لطـف            حقّ تعالى عبـرت   خود را در ستر طاعت قرار دهى؛ و از فضل           

فرموده که عیوب ظاهره خود را به آن مستور کنى، و ابواب توبـه و انابـه را بـه روى تـو مفتـوح                       

و رسوا مکن احـدى     . فرموده تا عورتهاى باطنیه را که گناهان و خلقهاى بد است به آن بپوشانى             

و اشتغال به عیب خود پیدا کن       . ه اعظم است  را، چنانچه حق تو را رسوا نفرموده در چیزهایى ک         

و بر حـذر بـاش از   . تا درِ اصالح به تو باز شود؛ و صرف نظر کن از چیزهایى که اعانت نکند تو را        

اینکه عمر خود را فانى کنى براى عمل دیگران، و نتیجه اعمال تو به دفتر دیگران نوشته شـود،                   

انـداز؛ زیـرا کـه فراموشـى گنـاه        خود را بـه هالکـت     و با رأس المال تو دیگران تجارت نمایند، و          

خویش از بزرگترین عقوباتى است که حق تعالى در دنیا انسان را مبتال کند، چه که بـه اصـالح                    

و مادامى که بنده اشـتغال بـه طاعـت         . نفس قیام نکند؛ و از وافرتر اسباب عذاب است در آخرت          

یش است و تارك چیزهایى است که عیب     حق جلّ و عال دارد و مشغول به شناختن عیبهاى خو          

ور است، و فـائز شـود بـه          است در دین خدا، از آفات برکنار است و در دریاى رحمت حقّ غوطه             

و مادامى که فراموش کند گناهان خود را و عیوب خود را ندانـد و بـه                 . گوهرهاى حکمت و بیان   

  . حول و قوه خود اعتماد کند، رستگارى براى او هر گز حاصل نشود

  

   مقصد سوم در آداب قلبیه مکان مصلّى است و در آن دو فصل است

   فصل اول در معرفت مکان است
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هایى است که از براى هر یـک از آنهـا          بدان که سالک إلى اللَّه را به حسب نشئات وجودیه مکان          

  . آداب مخصوصه ایست که تا سالک بدانها محقق نشود به صالة اهل معرفت نائل نگردد

  

قال رسول اللَّـه    . اول، نشئه طبیعیه و مرتبه ظاهره دنیاویه است که مکان آن ارض طبیعت است             

سـالک را در ایـن مرتبـه        ). 162(جعلَت لى اْلَارض مسجِداً و طَهـوراً      : صلّى اللَّه علیه و آله و سلم      

 از محـلّ اعـالى   ادب آنست که به قلب خود بفهماند که نزول او از نشئه غیبیـه و هبـوط نفـس     

ارفع به ارض سفالى طبیعت و رد او به أسفل سافلین از احسن تقویم براى سلوك اختیارى الى                  

اللَّه و عروج به معراج قرب و وصول به فناء اللَّه و جناب ربوبیت است، که غایت خلقت و نهایـت                     

  ). 163(  اینَ نَ و فى اینَ و الى رحم اللَّه امرَأً علم منْ ای-باشد مقصد اهل اللَّه است، مى

  

سالک باید بداند از دار کرامت اللَّه آمده و در دار عبادت اللَّه واقع است و به دار جزاء اللَّه خواهد                     

پس، سالک باید به خود بفهماند و به ذائقـه روح           . منَ اللَّه و فى اللَّه و الَى اللَّه       : عارف گوید . رفت

مسجد عبادت حق است و او براى همـین مقـصد در ایـن نـشئه آمـده،                  بچشاند که دار طبیعت     

و چـون   ). 164( و ما خَلَقْت الْجِنَّ و االنْس الّـا لیعبـدون         : چنانچه حق تعالى جلّت عظمته فرماید     

دار طبیعت را مسجد عبادت یافت و خود را معتکف در آن دانست، بایـد بـه آداب آن قیـام و از                       

 شود؛ و از مسجد عبودیت خارج نشود مگر به قدر حاجـت؛ و چـون قـضاى                  غیر تذکّر حق صائم   

حاجت شد، عود کند و با غیر حق انس نگیرد و دلبستگى به غیر پیـدا نکنـد کـه اینهـا خـالف                      

و عارف باللَّه را در این مقام حاالتى اسـت کـه بـه نوشـتن درسـت                  . آداب عکوف بباب اللَّه است    

فطرت انسانیت و مستغرق در بحـر مـسجور ظلمـانى طبیعـت و         و چون نویسنده خارج از      . نیاید

عارى از حق و حقیقت از همه مقامات سالکان و عارفان عارى است، بهتر آن است کـه بـیش از                     

این خود را در محضر حق جلّت قدرته و خاصان او مفتضح نکند و از این مقام بگذرد، و شکواى                     

برد، شاید به لطف عمیم و رحمت شامله دستگیرى از       نفس اماره را به درگاه مقدس ذى الجالل         

ربنا ظَلَمنا انْفُسنا و انْ لَم تَغْفرْ لَنـا و تَرْحمنـا لَنَکـونَنَّ              . او شود و بقیه عمر جبران ما سبق گردد        

مقام دوم، مرتبه قواى ظاهره و باطنه که جنـود ملکیـه و ملکوتیـه نفـس                 ). 165( منَ الْخاسرین 

و سالک را در این مقـام       . ه محل آنها ارض طبیعت انسان است که این بنیه و کالبد باشد            است ک 

گـاه   ادب آن است که به باطن قلب بفهماند که ارض طبیعت خود مسجد ربوبیت است و سـجده   

جنود رحمانیه است؛ پس، مسجد را به قاذورات تصرّف ابلیس پلید ننمایـد و جنـود الهیـه را در              

لیس قرار ندهد تا ارض طبیعت بـه شـروق نـور رب روشـن گـردد و از ظلمـت و                 تحت تصرّف اب  
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پس، قواى ملکیه و ملکوتیه خود را معتکف در مـسجد  . کدورت بعد از ساحت ربوبیت بیرون آید  

و . بدن داند؛ و با بدن به نظر مسجدیت معامله کند، و با قوا به نظر عکوف بفناء اللَّه رفتار نمایـد                    

ام تکلیف سالک بیشتر است، زیرا کـه تنظیـف مـسجد و طهـارت آن نیـز بـه عهـده                      در این مق  

  . خودش است، چنانچه آداب معتکفان در این مسجد را نیز خود متکفّل است

  

و مقام سوم، نشئه غیبیه قلبیه سالک است که محلّ آن، بدن برزخى غیبى نفس اسـت کـه بـه                    

 را در این مقام ادب آن است که به خـود بچـشاند   و سالک. انشاء و خلّاقیت خود نفس پیدا شود    

که این مقام با مقامات دیگر بسیار متفاوت است و حفظ این مقام از مهمات سلوك اسـت، زیـرا              

 اذا فَـسد الْعـالم فَـسد        -که قلب امام معتکفان درگاه است و با فساد او همـه آنهـا فاسـد شـوند                 

و در ایـن مقـام تکلیـف      .  صغیر است، و عالم قلب عالَم کبیر است        قلب عالم عالَم  ). 166( هللا الْعالَم

سالک بیشتر گردد از آن دو مقام؛ زیرا که بناى مسجد نیز به خـودش تکلیـف شـده، و ممکـن                      

است خداى نخواسته مسجدش مسجد ضرار و کفر و تفریق بـین مـسلمین باشـد؛ و در چنـین                    

و چون سالک مسجد ملکوتى الهى را بـا   . شدمسجد عبادت حق جایز نباشد و تخریب آن الزم با         

آبى تأسیس کرد و خـود آن مـسجد را از جمیـع قـذارات و                 دست تصرّف رحمانى و ید والیت م      

تصرّفات شیطانى تطهیر نمود و در آن معتکف گردید، باید مجاهده کند که خود را از عکوف بـه       

ز عالقه به خود پاك شـد و        و چون ا  . مسجد خارج کند و عکوف به فناء صاحب مسجد پیدا کند          

از قید خودى بیرون رفت، خود منزلگاه حق شود، بلکه مسجد ربوبیت گردد و حق بـه تجلّیـات                   

سبوح : فعلیه، ثم اسمائیه، ثم ذاتیه در آن مسجد از خود ثنا کند؛ و این ثنا نماز رب است؛ یقول                  

  ). 167( قُدوس رب الْمالئکَۀِ و الرُّوح

  

 سالک الى اللَّه را در همه مقامات سلوك مهم دیگر است کـه غفلـت از آن بـه هـیچ وجـه روا                         و

نباشد بلکه غایت سلوك و لب لباب آن همین مهم است، و آن آن است که در جمیع حـاالت و                     

مقامات از ذکر حق غافل نشود، و از جمیع مناسک و عبادات معرفۀ اللَّه را طلب کند و در همـه                 

 خداجو باشد و نعمت و کرامت او را از صحبت و خلوت بازندارد که این یک نوع استدراج                   مظاهر

  . است

  

بالجمله، روح و باطن عبادات و مناسک را معرفت اللَّه داند و در آنها جستجوى محبوب کنـد تـا           

یه بلکه علقه محبیت و محبوبیت در قلبش مستحکم گردد و مورد عنایات خفیه و مراودات سـرّ                 

  . گردد
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  : وصل

  

اذا بلَغْت باب المسجِد، فَاعلَم انَّک قَد قَصدت بـاب          : فى مصباح الشریعۀ، قالَ الصادقُ علیه السالم      

فَهـبِ الْقُـدوم الـى      . ملک عظیم، ال یطَأُ بِساطَه الّا المطَهرونَ، و ال یؤْذَنُ لمجالَسته الّا الـصدیقُونَ             

 مـا یـشاء مـنَ     فاعلَم، انَّه قـادر علـى  .  خَطَرِ عظیمٍ انْ غَفَلْت ساط خدمۀِ الملک هیبۀً؛ فَانَّک على   بِ

     و بِک کعالفَضْلِ م لِ ودـزَلَ              : الْعـۀِ و اجسیرَ الطّاعی نْکقَبِلَ م ،هو فَضْل همتبِرَح کلَیع طَففَانْ ع

 لَیع لَک                 تَـکطاع در و لَکجح ،لًا بِکدالْاخْالصِ ع قِ ودقاقِ الصحتبِاس کانْ طالَب ها ثَواباً کَثیراً؛ و

       ریدما یالٌ لفَع وه انْ کُثَرْت؛ و و .             ـهیدنَ یـیب فَقْـرِك و سارِكانْک و تَقْصیرِك و زِكجبِع تَرفاع و .

 علَیـه اسـرار    وجهت للْعبادةِ و الْمؤانَسۀِ بِه، و اعرِض اسرارك علَیه؛ و لْتَعلَم انَّه ال یخْفى       فَانَّک قْد تَ  

   میتُهالنع عینَ ومالْخَلْقِ اج .     هیدنَ ییب هبادکُنْ کَافْقَرِ ع و .         ـکبجحلٍ ینْ کُلِّ شـاغع کاخْلُ قَلْب و

ع        الْاخْلَص رَ ولُ الّا الْاطْهقْبال ی ؛ فَانِّهکبنْ ر .      کماس خْرُجن اِّى دیوانٍ یانْظُرْ م ةَ    . وـالوح فَانْ ذُقْت

                 ،هتاجاب و کلَیع هنِ اقبالسنْ حم هکَرامات و هتمحبِکَأْسِ ر تشَرِب و هخاطَباتلَذیذَ م و هناجاتم فَقَد

              نْـهرَ عقَص لُ ویالْح نْهع ن انْقَطَعم قوفو فالّا فَق االمانُ؛ و االذْنُ و خُلْ، فَلَک؛ فَادهتمدخل تلُحص

رَ الَیـک بِعـینِ     فَانْ علم اللَّه عزَّ و جلَّ منْ قَلْبِک صدقَ الْالْتجاء الَیه، نَظَ           . الْاملُ و قُضى علَیه الْاجلُ    

؛ فَانَّه کَرِیم یحب الکَرامۀَ لعباده المـضْطَرِّینَ         الرَّأْفَۀِ و الرَّحمۀِ و اللُّطْف، و وفَّقَک لما یحب و یرْضى          

اذا دعـاه و یکْـشف   امـنْ یجیـب المـضْطرَّ    :  قـالَ تَعـالى  .  بابِه لطَلَبِ مرْضـاته   الَیه المحترقینَ على  

  ). 168(السوء

  

و چون این کالم شریف دستورى جامع است براى اصحاب معرفـت و اربـاب سـلوك الـى اللَّـه،                     

  . بتمامه نقل نمودم تا از تدبر در آن حالى حاصل آید

  

محصلِ فرموده آن است که چون به درِ مسجد رسیدى، به خود آى که در چه بارگاهى رسیدى                  

بدان که در درگاه سلطان عظیم الشّأنى رسیدى که به بـساط قـرب        .  درگاهى نمودى  و قصد چه  

او کسى پاى نگذارد مگر آن که از ارجاس عالم طبیعت و اخباث شیطانیه پاك و پاکیزه باشد؛ و                   

از روى صدق و صفا و خلـوص از جمیـع انـواع             ]که  [اذن مجالست با او را ندهند مگر به کسانى          

پس، عظمت موقف و هیبت و عزّت جـالل الهـى را در             . با او قدم زده باشند    شرك ظاهر و باطن     

نظر آور، سپس قدم به بارگاه قدس و بساط انسش گذار که در مخاطره بزرگـى واقعـى بـا خبـر                   

در بارگاهى وارد شدى که قـادر مطلـق اسـت و هـر چـه                ). 169(شکند دیوارش  باش که سر مى   
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کند و مناقشه در حساب فرمایـد و          عدالت با تو رفتار مى     یا به : کند بخواهد در مملکتش اجرا مى    

مطالبه صدق و اخالص نماید، محجوب درگاه شوى و طاعاتت هر چه بسیار باشد رد شود؛ و اگر             

قیمـت تـو را قبـول فرمایـد و ثـواب       عطف توجهى فرماید به فضل و رحمتش، طاعت ناچیز بـى         

انستى، اعتراف کن بـه عجـز و تقـصیر و           پس، اکنون که عظمت موقف را د      . بزرگ مرحمت کند  

و اکنون که متوجه عبادت او شدى و خیـال مؤانـست بـا او دارى، قلـب خـود را از                      . فقر خویش 

کند فارغ کـن، کـه ایـن اشـتغال بـه غیـر               اشتغال به غیر که تو را از جمال جمیل محجوب مى          

و اگر در خود یـافتى      . قذارت و شرك است و حق تعالى قبول نفرماید مگر قلب پاکیزه خالص را             

حالوت مناجات حق را و شیرینى ذکر خدا را چشیدى و از جام رحمت و کرامـاتش نوشـیدى و        

حسن اقبال و اجابتش را در خود دیدى، بدان که سزاوار خدمت مقدسش شدى؛ پس داخل شو                

و اگر در خود ایـن حـاالت را ندیـدى، بـه درگـاه رحمـتش وقـوف کـن                     . که مأذونى و در امانى    

و . ها از او منقطع است و از آرزوها دور و به اجـل نزدیـک اسـت                 مچون مضطرّى که تمام چاره    ه

چون عرض ذلت و مسکنت خود را کردى و به باب او التجاء پیدا نمودى و از تـو صـدق و صـفا                        

دید، به چشم رحمت و رأفت به تو نظر کند و از تو دستگیرى فرماید و تو را موفّق بـه تحـصیل                  

اش  فرماید؛ زیرا که آن ذات مقدس کریم اسـت و کرامـت را بـه بنـدگان بیچـاره                  رضاى خویش   

  ). 170(امنْ یجیب الْمضْطَرَّ اذا دعاه و یکْشف السوء: دوست دارد؛ چنانچه فرماید

  

   فصل دوم در بعض آداب اباحه مکان است

  

جودیـه خـود فهمیـد، در آداب    سالک الى اللَّه چون مراتب مکان را به حسب مقامات و نشئات و            

پس، در مرتبه   . قلبیه اباحه آنها باید بکوشد تا نماز او از تصرّفات غاصبانه ابلیس پلید خارج شود              

اولى به آداب صوریه عبودیت و بندگى قیام کند و وفا به عهود سـابقه عـالم ذر و یـوم المیثـاق                       

ند تا با صاحب بیت مراوده و محابـه         بنماید و دست تصرّف ابلیس را از ملک طبیعت خود دور ک           

بعضى از اهل ذوق گوید کـه معنـى آیـه    . پیدا نماید و تصرّفاتش در عالم طبیعت غاصبانه نباشد      

به حسب باطن، آن اسـت      ). 171( شریفه یا ایها الَّذینَ آمنُوا اوفُوا بِالعقُود احلَّت لَکُم بهیمۀُ الْانْعام          

و در احادیـث شـریفه وارد اسـت کـه     . موقوف به وفاء به عهد والیت است    که حلّیت بهیمه انعام     

و اهـل معرفـت ولـى امـر را       ). 172(جمیع ارض از امام است و غیر شیعیان غاصـب آن هـستند            

اذن امـام روا     مالک جمیع ممالک وجود و مدارج غیب و شهود دانند و تصرّف کسى را در آن بى                

  . ندارند
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ن عدو اللَّه است و تصرّفات او و هر تـصرّف ابلیـسى در عـالم طبیعـت                  ابلیس لعی : نویسنده گوید 

جائرانه و غاصبانه است؛ پس، سالک الى اللَّه اگر خود را از تحت تصرّفات آن پلیـد بیـرون کـرد،        

و به هـر انـدازه      . تصرّفش رحمانى گردد و مکان و ملبس و مطعم و منکح او مباح و پاکیزه شود               

پس اگر  :  واقع شود، از حلّیت بیفتد و شرك شیطان در آن دست یابد            که در تحت تصرّف ابلیس    

اعضاء ظاهره انسان در تصرّف ابلیس واقع شد، اعضاء ابلیسیه شود و غاصب مملکت حـق شـود؛                 

چنانچه عکوف قواى ملکوتیه در مسجد بدن وقتى مبـاح و عادالنـه اسـت کـه آن قـوا از جنـود                

ا حقِّ تصرّف در مملکت بدن انـسانى، کـه ملـک حـق تعـالى                رحمانى باشد، و الّا جنود ابلیس ر      

و چون دست تصرّف شیطان را از مملکت قلب، که منزلگاه خـاص حـق اسـت،                 . باشد است، نمى 

کوتاه نمود و قلب خود را خالص براى تجلّیات حق نمود و غیر حق را که ابلیس راه است در آن                     

 و ملکوتیه مباح بـراى او گـردد و صـالة او صـالة      راه نداد، مساجد ظاهره و باطنه و امکنه ملکیه        

  . و بدین وِزانْ طهارت مسجد نیز معلوم گردد. اهل معرفت گردد

  

   مقصد چهارم در آداب قلبیه وقت است و در آن دو فصل است

   فصل اول

  

بدان که اهل معرفت و اصحاب مراقبه را به قدر قوت معرفـت آنهـا بـه مقـام مقـدس ربوبیـت و         

 آنها به مناجات حضرت بارى عزّ اسمه، از اوقات صـلوات، کـه میقـات مناجـات و میعـاد           اشتیاق

  . مالقات با حق است، مراقبت و مواظبت بوده و هست

  

آنان که مجذوب جمال جمیل و عاشق و دلباخته حسن ازلنـد و از جـام محبـت سرمـست و از                      

م وجود بسته و به عزّ قـدس جمـال          پیمانه الست بیخودند، از هر دو جهان رسته و چشم از اقالی           

اى از ذکر و فکر و مشاهدت و مراقبت مهجور       اند؛ براى آنها دوام حضور است و لحظه        اللَّه پیوسته 

و آنان که اصحاب معارف و ارباب فضائل و فواضلند و شریف النّفس و کـریم الطّینۀانـد،            . نیستند

جات حقْ خود او را طالبند و عزّ و شرف          چیزى را به مناجات حق اختیار نکنند و از خلوت و منا           

اینان اگر توجه به عالم کنند و نظـر         . و فضیلت و معرفت را همه در تذکّر و مناجات با حق دانند            

جـو و حـق طلبنـد و تمـام موجـودات را             به کونین اندازند، نظر آنها عارفانه باشد، و در عالم حق          

اینان اوقـات  ). 173(  که همه عالم از اوست      عاشقم بر همه عالم    -جلوه حق و جمال جمیل دانند     

صلوات را به جان و دل مواظبت کنند و از وقت مناجات با حق انتظـار کـشند، و خـود را بـراى                        

دل آنها حاضـر اسـت و از محـضرْ حاضـر را طلبنـد و احتـرام                  . میقاتگاه حق حاضر و مهیا کنند     



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

 با کامل مطلق دانند و اشتیاق آنهـا         محضر را براى حاضر کنند، و عبودیت را مراودت و معاشرت          

  . براى عبادت از این باب است

  

انـد و نعمتهـاى      و آنان که مؤمن به غیب و عالم آخرت و شیفته کرامات حضرت حق جلّ جالله               

ابدى بهشتى و لذّتها و بهجتهاى دائمى سرمدى را با حظوظ داثره دنیاویه و لذائذ ناقصه موقّتـه                  

 در وقت عبادات که بذر نعم اخرویه است قلوب خود را حاضر نماینـد و           مشوبه مبادله نکنند، نیز   

از روى دلچسبى و اشتیاق قیام به امر کنند، و از اوقات صلوات، که وقت حصول نتـایج و کـسب        

اینان نیز چون قلب آنهـا از       . ذخایر است، انتظار کشند، و چیزى را به نعم جاویدان اختیار نکنند           

و ایمان قلبى به نعم همیشگى و لذّات دائمه عالم آخرت آوردنـد، اوقـات         عالم غیب با خبر است      

اولئک اصـحاب الجنَّـۀِ و اربـاب النعمـۀِ هـم      . خود را غنیمت شمارند و تضییع اوقات خود نکنند        

  . فیها خالدون

  

 بـه   این طوایف که ذکر شد، و بعض دیگر که ذکر نشد، خود عبادات نیز براى آنها لـذّاتى اسـت                   

ولـى مـا    . حسب مراتب آنها و معارف آنان؛ و کلفـت تکلیـف بـراى آنهـا بـه هـیچ وجـه نیـست                      

 و هوس و فرورفتگـان در بحـر مـسجور            هاى گرفتار آمال و امانى و بسته زنجیرهاى هوى         بیچاره

ظلمانى عالم طبیعت که نه بویى از محبت و عشق به شامه روحمان رسیده و نه لذّتى از عرفـان          

.  را ذائقه قلبمان چشیده، نه اصحاب عرفـان و عیـانیم و نـه اربـاب ایمـان و اطمینـان                     و فضیلت 

جـز  . عبادات الهیه را تکلیف و کلفت دانیم و مناجات با قاضى الحاجات را سربار و تکلّف شماریم      

دنیا، که معلف حیوانات است، رکون به چیزى نداریم و جز به دار طبیعت، که معتکـف ظالمـان                   

چشم بصیرت قلبمـان از جمـال جمیـل کـور و ذائقـه روح از ذوق عرفـان                   . قى نداریم است، تعلّ 

  . مهجور است

  

                        نـى ومطْعـى یبر نْـدع ـت و حقیقـت ابیـتبلى، سرحلقه اهل معرفت و خالصـه اصـحاب محب

را بـا تـو    ) ص(خدایا، این چه بیتوته است که در دار الخلوت انس محمد            . فرماید) 174( یسقینى

و این چه طعام و شراب است که با دست خود این موجود شـریف را چـشاندى و از همـه                      . بوده

لى مع اللَّه وقْـت ال یـسعه ملَـک مقَـرَّب و ال نَبـى               : آن سرور را رسد که فرماید     . عوالم وارهاندى 

ه قـاب قوسـین و      آیا این وقت از اوقات عالم دنیا و آخرت است؟ یا وقـت خلوتگـا              ). 175( مرْسل

طرح الکونین است؟ چهل روز موسى کلیم صوم موسوى گرفت و به میقات حق نایل شد و خدا                  

با این وصف به میقات محمدى نرسد و با وقت احمدى           ). 176(تَم میقات ربه اربعینَ لَیلَۀً    : فرمود
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خطاب رسید، و آن را     ) 177( یکبه موسى علیه السالم در میعادگاه فَاخْلَع نَعلَ       . تناسب پیدا نکند  

در قلـب از ایـن سـرّ        . به محبت اهل تفسیر کردند، و به رسول ختمى امـر بـه حـب علـى شـد                  

  . اى است که دم از او نزنم؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل جذوه

  

   فصل دوم در مواظبت از وقت

  

اجات را غنیمت شمار و به آداب قلبیه       اى عزیز، تو نیز به قدر میسور و مقدار مقدور این وقت من            

آن قیام کن؛ و به قلب خود بفهمان که مایه حیات ابدى اخروى و سرچشمه فـضائل نفـسانیه و                    

رأس المال کرامات غیر متناهیه به مراودت و مؤانست با حق است و مناجات با او؛ خصوصاً نمـاز     

و از جمیع عبـادات جـامعتر و        شده با دست جمال و جالل حق است          که معجون روحانى ساخته   

و اوقات فـضیلت آن را انتخـاب کـن    . پس، از اوقات آن حتّى االمکان محافظت کن     . کاملتر است 

و اشتغاالت قلبیه خـود را در آن اوقـات کـم            . که در آن نورانیتى است که در دیگر اوقات نیست         

ین کنى و براى نماز، که      و این حاصل شود به اینکه اوقات خود را موظّف و مع           . کن بله قطع کن   

متکفّل حیات ابدى تو است، وقتى خاص تعیین کنى که در آن وقت کارهـاى دیگـرى نداشـته                   

باشى و قلب را تعلّقاتى نباشد؛ و نماز را با امور دیگر مزاحم قرار مده تا بتوانى قلـب را راحـت و                       

  . حاضر کنى

  

کنم تا آن که به      ا به قدر اقتضا ذکر مى     اکنون احادیث وارده در احوال معصومین علیهم السالم ر        

تدبر در حاالت آن بزرگواران بلکه تنبهى حاصل آید؛ و شاید عظمـت موقـف و اهمیـت و خطـر                

  . مقام را قلب ادراك کند و از خواب غفلت برخیزد

  

آلـه  از بعضى از زنهاى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله نقل شده که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و                     

شـد، گـویى او مـا را     کردیم؛ چون وقت نماز حاضر مى  کرد و ما با او صحبت مى       با ما صحبت مى   

و ). 178(کرد از هـر چیـز   شناختیم، براى اشتغالى که به خدا پیدا مى       شناخت و ما او را نمى      نمى

پیچیـد و   شـد، بـه خـود مـى     از حضرت امیر صلوات اللَّه علیه روایت شده که چون وقت نماز مى    

: فرمود مى. عرض کردند به آن حضرت این چه حالى است تو را یا امیر المؤمنین             . شد متزلزل مى 

آمد وقت امانتى که خداى تعالى عرضه داشت آن را بر آسمانها و زمینها و ابا کردند از حمل آن                    

 در فالح السائل نقل فرموده که حـضرت       ]قدس سرّه   [و سید بن طاوس     ). 179( و ترسیدند از آن   

سـبب  . لرزیـد  کرد و مفاصلش مى    گرفت رنگش تغییر مى    امام حسین علیه السالم وقتى وضو مى      
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سزاوار است براى کسى که وقوف کـرد بـین دو دسـت صـاحب               : از آن حضرت پرسیدند، فرمود    

و از حـضرت امـام حـسن علیـه الـسالم            ). 180(عرش این که رنگش زرد شود و مفاصلش بلرزد        

و از حضرت امام سجاد علیه السالم روایت شده که وقتـى وقـت              . )181( همین طور منقول است   

شود وقت وضـو     گفته شد این چه حال است که عارض شما مى         . شد شد، رنگش زرد مى    وضو مى 

  ؟ )182( ام دانید بین دو دست کى ایستاده نمى: فرمود مى

  

ت صـلوات اوقـات   ما نیز اگر قدرى تفکّر کنیم، و به قلب محجوب مهجور خود بفهمانیم که اوقـا      

حضور در بارگاه قدس حضرت ذى الجالل است، اوقاتى است که حق تعالى که مالک الملـوك و             

عظیم مطلق است بنده ضعیف ناچیز را به مناجات خود دعوت فرموده و به دار الکرامه خود اذن                  

صـالة  دخول داده تا فوز به سعادتهاى ابدى و سرور و بهجتهاى دائمى پیدا کند، از دخول وقـت    

و اگر قلب استشعار عظمت و خطر مقـام کنـد بـه    . به مقدار معرفت خود بهجت و سرور داشتیم      

و چون قلوب اولیاء مختلـف و حـاالت آنهـا           . شود مقدار فهم عظمت، خوف و خشیت حاصل مى       

متفاوت است به حسب تجلّیات لطفیه و قهریـه و استـشعار عظمـت و رحمـت، گـاهى اشـتیاق                 

) 183(  رحمت و جمال آنها را به سـرور بهجـت وادار کنـد و ارِحنـا یـا بِـالل                    مالقات و استشعار  

و گاهى تجلّیات به عظمت و قهر و سلطنت آنها را از خود بیخود کنـد و رعـشه و رعـده                      . گویند

  . براى آنها دست دهد

  

لـک  بالجمله، اى ضعیف، آداب قلبیه اوقات آن است که خود را مهیا کنى براى ورود به حضور ما  

دنیا و آخرت و مخاطبه و مکالمه با حضرت حق جلّ و عال؛ پس، بـا نظـرى توجـه بـه ضـعف و                         

نوائى خود کن و عظمت و بزرگى و جـالل و کبریـاى ذات مقـدس جلّـت                   بیچارگى و ذلّت و بى    

عظمته که انبیاء مرسلین و مالئکه مقرّبین در بارگاه عظمتش از خود بیخود شوند و اعتراف بـه                   

نت و ذلّت کنند؛ و چون این نظر را کردى و به دل فهمانـدى، دل استـشعار خـوف                    عجز و مسک  

و با نظرى توجه به سعه رحمت و کمـال عطوفـت و             . کند و خود و عبادات خود را ناچیز شمارد        

احاطه رحمانیت آن ذات مقدس کن که بنده ضعیفى را به بارگاه قدس خود با همـه آلـودگى و                    

ه، و او را بـا همـه تـشریفات فـرو فرسـتادن فرشـتگان و نـازل نمـودن          بیچارگى که دارد بار داد    

کتابهاى آسمانى و فرستادن انبیاء مرسلین علیهم السالم دعوت به مجلس انـس خـود فرمـوده                  

بدون آن که سابقه استعدادى از براى ممکن بیچـاره باشـد، یـا در ایـن دعـوت و حـضور بـراى                        

البتـه قلـب را بـا      . ه و انبیاء علیهم السالم سودى تصور بـشود         یا مالئکۀ اللَّ   - نَعوذُ باللَّه  -حضرتش

پس، با قـدم خـوف و رجـاء و          . کند این توجه انسى حاصل شود و استشعار رجاء و امیدوارى مى          
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رغبت و رهبت خود را مهیاى حضور کن؛ و عده و عده حضور را مهیا کن؛ که عمـده آن آنـست                     

ار انکسار و ذلّت و ضعف و بیچارگى وارد محـضر شـوى، و              که با قلب خجل و دل وجِل و استشع        

خود را به هیچ وجه الیق محضر نـدانى و الیـق عبـادت و عبودیـت نـشمارى، و اذن دخـول در         

عبادت و عبودیت را فقط از شمول رحمت و عمیم لطف حضرت احدیت جلّت قدرته بدانى؛ کـه         

تواضع براى ذات مقدس حقى نمـودى و  اگر ذلّت خود را نصب عین خود کردى و به جان و دل    

ارزش دانستى، حق تعالى با تو تلطّف فرمایـد و تـو را مرتفـع                خود و عبودیت خود را ناچیز و بى       

  . کند و به کرامات خود مخلّع فرماید

  

   مقصد پنجم در بعض آداب استقبال است و در آن دو فصل است

  

   فصل اول در سرّ جملى استقبال است

  

  : هر استقبال متقوم از دو امر استبدان که ظا

  

  . و آن صرف وجه ظاهر است از جمیع جهات متشتّته. یکى، مقدمى

  

  . و آن استقبال به وجه است به کعبه که ام القرى و مرکز بسط ارض است. و دیگر، نَفْسى

  

ز جهـات   و صاحبان اسرار غیبیه باطن روح را ا       . و این صورت را باطن را سرّى بلکه اسرارى است         

متشتّته کثرات غیب و شهادت منصرف کنند، و وجهه سرّ روح را احدى التّعلّق کننـد و جمیـع                   

و این سرّ روحى در قلب که تنزّل کرد، حق به ظهور            . کثرات را فانى در سرّ احدیت جمع نمایند       

نى اسم اعظم، که مقام جمع اسمائى است، در قلب ظهور کند و کثرات اسمائى در اسم اعظم فـا  

و مضمحلّ گردد، و وجهه قلب در این مقام به حضرت اسم اعظم شود؛ و از باطن قلـب کـه بـه                       

ظاهر ملک ظهور نمود، نقشه افناء غیرْ انصراف از غرب و شرق عالم ملک است، و نقشه توجه به                   

  . باشد  مى- که ید اللَّه است در ارض-حضرت جمع توجه به مرکز بسط ارض

  

نماید، بایـد   کند و از علن به سرّ ترقّى مى ى اللَّه، که از ظاهر به باطن سیر مى     و اما براى سالک ال    

این توجه صورى را به مرکز برکات ارضیه، و ترك جهات متشتّته متفرّقه را وسیله حاالت قلبیـه        

معنى قناعت نکند؛ ودل را، که مرکز توجه حضرت حقّ است، از جهـات   قرار دهد و به صورت بى 
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 متفرقه، که بتهاى حقیقى است، منصرف کرده متوجه قبله حقیقـت، کـه اصـل اصـول                  متشتّته

         ـتهجت را از بین بردارد تا به سـرّ وبرکات سموات و ارض است، نماید؛ و راه و رسم غیر و غیری

م غیـب   اى برسد؛ و از تجلیـات و بـوارق عـال           تا اندازه ) 184( وجهِى للَّذى فَطَرَ السموات و االرض     

اى حاصل آید و جهات متشتّته و کثرات متفرّقه با بارقـه الهیـه سـوخته               اسمائى در قلبش نمونه   

شود، و حق تعالى از او دستگیرى فرماید؛ و از باطن قلب بتهاى اصغر و اعظم به دسـت والیـت                     

  . و این داستان پایان ندارد، بگذارم و بگذرم. آبى ریخته شود م

  

   داب قلبیه استقبال استفصل دوم در بعضى از آ

  

بدان اى سالک الى اللَّه که چون وجه ظاهرت را از جهات متشتّته عالم طبیعت منصرف کـردى                  

و به نقطه واحده متوجه نمودى، ادعاى دو فطـرت از فطرتهـاى الهیـه را، کـه بـه یـد غیـب در                         

ان مخمر فرموده،   خمیره ذات تو پنهان است و حق تعالى با دست جالل و جمالْ طینت تو را بد                

نمودى؛ و این دو حالت فطرى را به صورت ظاهر دنیائى ظاهر و مشهود کردى، و براى محتجب                  

نبودن از نور آن دو فطرت الهیه اقامه بینه نمودى به صرف ظاهر از غیـر و توجـه بـه قبلـه کـه                         

ر از نقص و ناقص اسـت؛    و آن دو فطرت الهیه یکى تنفّ      . باشد محلّ ظهور ید اللَّه و قدرت اللَّه مى       

و این دو، که یکى اصلى ذاتى و دیگرى تبعى ظلّى است، از             . و دوم عشق به کمال و کامل است       

فطرتهایى است که تمام عائله بشرى بدون استثناى احدى بدان مخمرنـد؛ و در جمیـع سلـسله                  

حضرى و وحشى و بشر، با اختالف عقاید و اخالق و طبایع و امزجه و امکنه و عادات در بدوى و        

متمدن و عالم و جاهل و الهى و طبیعى، این دو فطـرت مخمـر اسـت؛ گرچـه خـود آنهـا از آن            

آن وحشى خونخوار   . محجوب باشند و در تشخیص کمال و نقص و کامل و ناقص مختلف باشند             

کـشى   آدم کش کمال را به آن داند که غلبه پیدا کند به جان و عرض مردم؛ و خونخوارى و آدم                   

و آن دنیا طلب جاه و مال خواه کمال را به مـال             .  کمال تشخیص داده و بدان صرف عمر کند        را

بالجمله، صاحب هر مقصدى مقصد خویش را کمال و صاحب آن           . و جاه داند و عشق به آن دارد       

انبیـاء علـیهم الـسالم و علمـاء     . مقصد را کامل داند، و عشق به آن دارد و از غیر آن متنفر است            

و اصحاب معرفت آمدند تا مردم را از احتجاب بیرون آورند و نور فطـرت آنهـا را از ظلمـات            باللَّه  

و پس از تشخیص کمال و کامل، توجـه  . جهل خالصى دهند و به آنها کامل و کمال را بفهمانند  

به آن و ترك غیر محتاج به دعوت نیست، بلکه نور فطرت خود بزرگترین راهنماهاى الهى است                 

  .  سلسله بشر موجود استکه در تمام
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در این معجون الهى یعنى نماز، که معراج قرب الهى است، استقبال به قبلـه و توجـه بـه نقطـه                      

مرکزیه و دست کشیدن و رو برگرداندن از جهات متفرّقه، دعـوى بیـدار شـدن فطـرت اسـت و                     

و .  دارد خارج شدن نور فطرت از احتجابات است؛ و این براى کمل و اصـحاب معرفـت حقیقـت                 

براى ما، اصحاب حجاب، ادبش آنست که بـه دل بفهمـانیم کـه در جمیـع دار تحقّـق کمـال و                       

نقـص، و    کاملى نیست جز ذات مقدس کامل على االطالق که آن ذات مقدس کمالى اسـت بـى                

اختالط به شرّیت، و نورى     شوب، قوه و خیریتى است بى      عیب، و فعلیتى است بى     جمالى است بى  

و در تمام دار تحقّق هر چه کمـال و جمـال و خیـر و عـزّت و عظمـت و                      . شوب ظلمت  است بى 

نوریت و فعلیت و سعادت یافت شود، از نور جمال آن ذات مقدس اسـت؛ و احـدى را در کمـال           

ذاتى با آن ذات مقدس شرکت نیست؛ و موجودى را جمال و کمال و نور و بهاء نیـست جـز بـه                  

بالجمله، جلوه نور جمال مقدس او عـالم را نـورانى           . ى آن ذات مقدس   جمال و کمال و نور و بها      

فرموده و حیات و علم و قدرت بخشوده، و الّا همه دار تحقق در ظلمت عدم و کُمـون نیـستى و             

بطون بطالن بودند؛ بلکه کسى که به نور معرفت دلش روشن باشد، جز نور جمال جمیـل همـه                

در حدیث است که رسول خدا صـلّى اللَّـه علیـه و             . د ازلًا و ابداً   چیز را باطل و ناچیز و معدوم دان       

    آله چون این شعر لبید را استماع فرمود که

  

  و کُلُّ نَعیمٍ ال محالَۀَ زائلٌ   ء ما خَلَا اللَّه باطلٌ  أَال کُلُّ شَى

  . ترین شعرها است که عرب گفته این شعر راست: فرمود

  

دار تحقّق و کمال ذات مقـدس را، در توجـه قلـب بـه          بطالن همه  و چون به قلب خود فهماندى     

قبله حقیقى و عشق به جمال جمیل على االطالق و تنفّر از جمیـع دار تحقّـق جـز جلـوه ذات                      

مقدس محتاج به اعمال رویه نیست، بلکه خود فطرة اللَّه انسان را دعـوت جبلّـى فطـرى بـه آن         

لسان ذات و قلـب و حـال انـسان          ) 185( ذى فَطَرَ السموات و االرض    نماید و وجهت وجهِى للَّ     مى

  ) 186( شود؛ و انّى ال احب اآلْفلین

  . لسان فطرى انسان گردد

  

پس اى فقیر، بدان که عالم به وجهه سوائیت زائل و داثـر و فـانى و باطـل اسـت؛ هـیچ یـک از                       

باشـد، و     بهـائى و نـور و سـنائى نمـى          موجودات را از خود چیزى نیست و در ذات خود جمال و           

و آن ذات مقدس چنانچه متفـرّد در الوهیـت و وجـوب             . جمال و بهاء منحصر به ذات حق است       

وجود است، متفرّد به جمال و بهاء و کمال، بلکه متفرّد به وجود است؛ و در ناصـیه دیگـران ذلّ            
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ـ       . عدم ذاتى و بطالن ثبت است      ه اسـت، از جهـات متـشتّته    پس، دل را که مرکز نـور فطـرت اللَّ

اباطیل و اعدام و نواقص منصرف کن و به مرکز جمال و کمال متوجـه نمـا؛ و در ضـمیر صـافى            

  : فرماید خود لسان فطرتت این باشد که عارف شیراز مى

  

  هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس  گنجد به غیر از دوست کس  در ضمیر ما نمى

  

آیِس منَ الدنْیا و ما فیها و الخَلْقِ و ما هـم             اذا استَقْبلْت الْقبلَۀَ، ف   : لیه السالم عن الصادق ع  : وصل

؛ و   ؛ و عایِنْ بِسرِّك عظَمۀَ اللَّـه تعـالى         فیه؛ و استَفْرِغْ قَلْبک عنْ کُلّ شاغلٍ یشْغَلُک عنِ اللَّه تعالى          

   دنَ ییب قُوفَکقَّ         اذْکُرْ والْح ملیهودوا الَى اللَّه مر و لَفَتکُلُّ نَفْسٍ ما اس لوتَب موی هلى. یع فمِ  و ققَد 

  ). 187(الْخَوف و الرَّجاء

  

توانیم حاالت قلبیه خـود را       و این دستور شریف دستورى است براى امثال ما محجوبین که نمى           

پس، در این صورت . ثرت و توجه به حقّ و خلق نماییم   دائماً حفظ کنیم و جمع بین وحدت و ک        

هنگام توجه به حق و استقبال قبله، از دنیا و آنچه در او است باید مأیوس گـردیم، و از خلـق و                       

شئون آنها طمع خود را ببریم، و مشاغل قلبیه و شواغل روحیه را از جان و دل بیرون کنیم، تـا                     

و . هاى عظمت در سرّ روح مـا تجلّـى کنـد           اى از جلوه   هآن که الیق حضور حضرت گردیم و جلو       

چون نور عظمت را به مقدار استعداد خود دریافتیم، متذکّر شویم رجوع خود را به حق و وقـوف            

خویش را در محضر مقدسش در روزى که ظاهر شود اعمال هر کس در نزدش و به موالى خود              

ه هواهاى نفسانیه و معبودهـاى باطلـه   و خط بطالن بر هم) 188(که حق است همه رجوع کنند  

  . کشند

  

اى از جلوات فعل او است چون تـو          پس، در محضر چنین عظیم الشأنى که تمام دار تحقّق جلوه          

چون ضعف و فتور و بیچارگى و       . و من مسکینى باید به قدم خوف و رجاء تردد کنیم و بایستیم            

 مقدس را دیدیم، از خطـر مقـام در          فقر و ذلت خود و عظمت و حشمت و جالل و کبریاى ذات            

پایـان را   خوف و خشیت باشیم؛ و چون رحمت و عطوفت و الطاف غیـر متناهیـه و کرامـات بـى                  

  . دریافتیم، امیدوار گردیم

  

   مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
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   باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است

  

ه آنها استفصل اول در سرّ جملى و آداب اجمالی   

  

بدان که سالک إلى اللَّه در اذان باید قلب، که سلطان قواى ملکوتیه و ملکیه است، و دیگر جنود                  

و چون وقت حـضور و      . منتشره در جهات متشتّته ملک و ملکوت را اعالن حضور در محضر دهد            

گر از مشتاقان و عاشقان اسـت بـه جلـوه ناگهـانى         مالقات نزدیک گردیده، آنها را مهیا نماید تا ا        

. تهیه اسباب و آداب وارد محضر مقدس نگـردد         دامن از دست ندهد؛ و اگر از محجوبان است، بى         

و ادب  . پس، سرّ اجمالى اذان اعالن قواى ملکوتیه و ملکیه و جیوش الهیـه بـراى حـضور اسـت                  

 محـضر و حاضـر؛ و تـذلّل و فقـر و فاقـه و                اجمالى آن تنبه به بزرگى مقام و خطر آن و عظمت          

نقص و عجز ممکن از قیام به امر و قابلیت حضور در محضر است اگر لطف و رحمت حـقّ حـقّ                      

  . جلّ و عال دستگیرى نکند و جبر نقص نفرماید

  

و . و اقامه بپاداشتن قواى ملکوتیه و ملکیه است در محضر، و حاضر نمودن آنها است در حـضور                 

و سالک باید  . وف و خشیت و حیا و خجلت و رجاء واثق به رحمت غیر متناهیه است              ادب آن، خ  

در جمیع فصول اذان و اقامه به قلب عظمت محضر و حضور و حاضر را بفهماند؛ و ذلّ و عجـز و          

قصور خود را نصب العین قرار دهد تا خوف و خشیت حاصل آید؛ و از طرفـى رحمـت واسـعه و                      

  . لب وانمود کند تا رجاء و شوق حاصل آیدالطاف کریمانه را به ق

  

پس، قلوب عشقیه شوق و جذبه بر آنها غالب آید و با قدم حب و عـشقْ قـدم در محـضر انـس                        

گذارند؛ و قلوب آنها بدان جذبه غیبیه تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر بـا ذکـر و فکـر حـقّ                  

  . معاشقه و معانقه کند

  

افْضَلُ النّاس منْ عشقَ العبادةَ و عانَقَهـا و  : لبٍ علیه السالم، قالو فى الحدیث عن على بن ابى طا 

   ما اصبح منَ الدنْیا على یـسرٍ ام علـى   احبها بِقَلْبِه و باشَرَها بِجسده و تَفَرَّغَ لَها؛ فَهو ال یبالى على          

  ). 189(عسر
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تجلى کند و جذبه قهاریت بر آنها غلبه نمایـد و آنهـا را از               و قلوب خوفیه سلطان عظمت بر آنها        

خود بیخود نماید و خوف و خشیت قلوب آنها را ذوب نماید، و قصور ذاتى خـود و استـشعار بـه            

  . ذلت و عجز خویش آنها را از هر چیز بازدارد

  

انَّ للَّـه   : الـسالم قالَ امیرُ المؤمنین علیه     : و فى الحدیث عن موسى بن جعفر علیهما السالم، قال         

و براى اولیاى کمل حـق      ) 190( الحدیث... عباداً کَسرَت قُلوبهم خَشْیتُه، فَاسکَتَتْهم عنِ المنْطق        

تعالى گاه به تجلّى لطفى تجلّى فرماید، و عشق و جذبه حبیه رهنمون آنهـا گـردد؛ چنانچـه در                    

کشیدند و عشق و     له و سلم انتظار وقت نماز را مى       حدیث است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آ         

و گاه بـه تجلّـى      ). 191( ارِحنا یا بالل  : فرمودند کرد و به بالل مؤذّن مى      شوقشان اشتداد پیدا مى   

عظمت و سلطنت تجلّى فرماید، و خوف و خشیت در آنها حاصل آیـد؛ چنانچـه از رسـول خـدا                     

و گـاه بـه تجلّـى       . م السالم حاالت خوفیه منقول اسـت      صلّى اللَّه علیه و آله و از ائمه هدى علیه         

و ما محجوبان مـشتغل بـه       . جمعى احدى تجلّى فرماید به حسب طاقت قلوب و بزرگى وعاء آن           

دنیا و محبوسان به سجن طبیعت و زنجیرهاى شهوات و آرزوها و محرومـان از سـعادات عقلیـه                   

ورد و از خواب گران بر نینگیزاند، از حـساب          الهیه، که سکر طبیعت ما را تا صبح ازل به خود نیا           

پـس، بـراى مـا آداب حـضور طـور           . این تقسیمات خارج و از نطاق این بیان مـستثنى هـستیم           

ولى مقدم بر همه چیز آن است که یـأس از           . دیگرى است و قیام به وظایف قلبیه به شکل دیگر         

س و از القائات شیاطین انـسى و جنّـى          روح اللَّه و قنوط از رحمت اللَّه را، که از جنود بزرگ ابلی            

است، از قلب بیرون کنیم؛ و گمان نکنیم که این مقاماتى است به قامت اشخاص خاصـى بریـده         

شده و دست آمال ما از آن کوتاه و پاى سیر بشر از آن راجل است؛ پس یکسره دست از پا خطا                      

.  نیست که توهم شده است     نه، چنین . نکنیم و با سردى و سستى مخلّد در ارض طبیعت بمانیم          

بلى، من نیز گویم که مقام خاص کمل اهل اللَّه براى احدى میسور نیست؛ ولى از براى مقامـات          

پایـان و مراتبـى فـراوان اسـت کـه بـسیارى از آن مقامـات و          معنویه و معارف الهیه مدارجى بى     

د آنها بگذارد و عنـاد و  معارف و حاالت و مدارج را براى نوع میسر است اگر سردى و سستى خو             

  . تعصب اهل جهل و عناد دست از قلوب بندگان خدا بردارد و شیطان راه سلوك آنها نگردد

  

پس، ادب حضور براى ما آن است که در اول امر چون از مرتبه حس و ظاهر تجـاوز ننمـودیم و                 

ـ                خبـر هـستیم،     ىجز عظمت و جاللت دنیایى چیزى در نظر نداریم و از عظمتهاى غیبیه الهیه ب

محضر حق را باید چون محضر سلطانى عظیم الشّأن که قلب عظمت او را ادراك کرده بدانیم؛ و                  

اى از عظمت عالم ملکـوت اسـت    به قلب خود بفهمانیم که همه عظمتها و جالل و کبریاها جلوه     
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 پـس بـه     .که تنزّل کرده در این عالم، و عالم ملکوت در جنب عوالم غیبیه قدر محسوسى ندارد               

قلب بفهمانیم که عالم محضر مقدس حق است و حق تعـالى حاضـر در جمیـع امکنـه و احیـاز                 

است؛ و خصوصاً نماز که اذن خاص حضور است و میعاد مخصوص مالقات و مراوده بـا حـضرت                   

پس، چون قلب را مستشعر به عظمت و حضور کردیم و لـو اینکـه در اول امـر بـا               . احدیت است 

پـس، چـون بـه      . کنـد  گیرد و این مجاز حقیقت پیدا مـى        لى کم کم قلب انس مى     تکلّف باشد، و  

آداب صوریه معامله با مالک الملوك و سلطان السالطین قیام نمودیم و ادبهاى حضور ظاهرى را           

به جا آوردیم، در دل نیز تأثیر حاصل شود و قلب استشعار عظمت نمایـد و کـم کـم بـه نتـایج                      

مین طور راجع به اثاره حب و عشق که آن نیـز بـا تحـصیل و ریاضـت                   و ه . مطلوبه انسان برسد  

  . حاصل شود

  

پس، در اول امرْ رحمتهاى صوریه و الطاف حسیه حق تعالى را به قلب وانمود باید کـرد و مقـام                 

رحمانیت و رحیمیت و منعمیت را به قلب رساند تا کم کم قلب انس گیرد و از ظاهر بـه بـاطن                      

و انـسان  . و مملکت باطن از آثار جمالْ نورانى گردد و نتایج مطلوبه حاصـل شـود  اثر حاصل آید  

اگر قیام به امر کند و جهاد در راه خدا نماید، حق تعالى از او دستگیر فرمایـد و او را از ظلمـات               

عالم طبیعت به ید غیبى نجات دهد، و ارض مظلمه قلب او را به نور جمال خود روشن فرماید و            

و منْ یقْتَـرِف حـسنَۀً نَـزِد لَـه فیهـا حـسناً انّ اللَّـه غَفُـور         . ل به سماوات روحیه فرماید    او را مبد  

  ). 192(شَکُور

  

   فصل دوم در بعضى از آداب و اسرار تکبیرات اذان و اقامه است

  

بدان که چون اذان اعالم حضور قواى ظاهره و باطنه نفس است در محضر ربوبیـت بـراى ثنـاى                    

مقدس به حسب جمیع اسماء و صفات و شئون و آیات زیرا که نماز، چنانچه اشـاره بـه آن              ذات  

شد، ثناى جامع است و مورد این ثناء ذات مقدس است به حسب جلوه به اسم اعظم کـه مقـام                     

احدیت جمع اسماء است در حضرت واحدیت، و مقام تجلّى به جمع و تفریق و ظهـور و بطـون                    

 اسماء عینیه، پس، سالک در اول امر متوجه بـه کبریـاى ذات مقـدس             است در حضرات اعیان و    

شود به حسب این شأن جامع؛ پس، اعالن عظمت و کبریاى آن را کند اولًا به قـواى ملکوتیـه و              

ملکیه مملکت خود؛ و ثانیاً به مالئکۀ اللَّه موکّله به ملکوت قـواى منتـشره در مملکـت نفـس؛ و                   

.  غیب و شهادت؛ و رابعاً به مالئکۀ اللَّه موکّله به ملکوت سموات و ارضین           ثالثاً به موجودات عوالم   

پس، به حسب چهار تکبیر، کبریاى اسم اعظم را به جمیع سکنه عوالم غیب و شهادت مملکـت             
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داخلى و خارجى اعالن کند؛ و این خود، اعالن عجز خود از قیام به ثنـاى ذات مقـدس اسـت و                      

ماز است؛ و ایـن خـود از امـور شـامله سـلوك و آداب محیطـه ثنـا و                    اعالم قصور خود از اقامه ن     

و از این جهت در اذان و اقامه        . عبادت است که در تمام احوالِ نماز نصب العین سالک باید باشد           

مکرر ذکر شود و در نماز دائماً تکرار شود؛ در انتقال از هر حالى به حال دیگر اعاده آن شود کـه        

  . خود و عظمت و کبریاى ذات مقدس تمکین پیدا کنددر قلب سالک قصور ذاتىِ

  

و از این جا ادب آن نیز معلوم شود که باید سالک در هر تکبیرى قلب و قـواى خـود را متـذکر                        

و به وجه دیگر ممکن است که این تکبیرات اولیه اذان هر یک             . کند به عجز خود و کبریاى حق      

و دوم، به تکبیـر از توصـیف      . به تکبیر از توصیف ذاتاً    پس اول، اشاره باشد     : اشاره به مقامى باشد   

پس گـویى کـه سـالک       . و چهارم، تکبیر از توصیف فعلًا     . و سوم، به تکبیر از توصیف اسماً      . وصفاً

اللَّه اکبر از توصیف ذات یا تجلیات ذاتیه و از توصیف صفات و اسماء و افعـال یـا تجلّیـات     : گوید

  . به حسب آنها

  

و الوجه اآلخَـرُ اللَّـه اکبـرُ فیـه نَفْـى            : لٍ عن امیر المؤمنین علیه السالم انَّه قال       و فى حدیث طوی   

اللَّه اجلُّ منْ ان یدرِك الْواصفُونَ قَدر صفَته الَّذى هـو موصـوف             ): اى المؤَذّنُ (کَیفیته؛ کَانَّه یقولُ    

تَعـالى اللَّـه عـنْ ان یـدرِك         . تَه على قَدرِهم ال قَدرِ عظَمته و جالله       بِه؛ و انّما یصفُه الْواصفونَ صفَ     

  )... 193(الْواصفونَ صفَتَه علُواً کبیراً

  

الحدیث و از آداب مهمه تکبیرات آن است که سالک مجاهده نماید و با ریاضات قلبیـه قلـب را                    

کبـر شـأن و عظمـت و سـلطان و جـالل را بـه ذات        محلّ کبریاى حق جلّ جالله قرار دهـد؛ و          

مقدس حقّ جلّ و عال منحصر کند و سـلب کبریـا از دیگـر موجـودات نمایـد؛ و اگـر در دل از                         

کبریاى احدى اثرى باشد که آن را پرتو کبریاى حق نبیند و نداند، قلبش مریض و معلل اسـت                   

نیه سبب شود که غیرِ حـق را در         و مورد تصرف شیطان است؛ و چه بسا باشد که تصرّفات شیطا           

قلب سلطانِ کبریا از حق بیشتر شود و قلب او را اکبر از حق شناسد، و در این صورت انسان در                     

و عالمت این مرض مهلک آن است کـه انـسان رضـاى مخلـوق را            . زمره منافقان محسوب گردد   

   .مقدم بر رضاى حق دارد و براى خوشنودى مخلوق خالق را به سخط آورد

  

 دونَ   اذا کَبرْت، فَاستَصغرْ ما بینَ السماوات الْعال و الثَّرى        : و فى الحدیث، قال الصادقُ علیه السالم      

ا ی: کبرِیائه؛ فَانَّ اللَّه اذا اطَّلَع على قَلْبِ الْعبد و هو یکَبرُ و فى قَلْبِه عارِض عنْ حقیقۀِ تَکْبیرِه، قالَ                
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کاذب، ا تَخْدعنى؟ و عزَّتى و جاللى لَاحرِمنَّک حالوةَ ذکْرى و لَاحجبنَّـک عـنْ قُربـى و الْمـسارةِ                   

  ). 194( بِمناجاتى

  

چون تکبیر گفتى، کوچک شمار در محضر کبریاى آن ذات مقدس از عرش تا فـرش                : فرماید مى

اى را ببیند که تکبیر گوید ولى در قلبش علتى است            بندهرا؛ زیرا که خداوند تبارك و تعالى اگر         

اى دروغگو، با من خدعـه  : از حقیقت تکبیر، یعنى آنچه به زبان آورده قلب موافقت نکند، فرماید   

کـنم و از قـرب    کنى؟ به عزت و جاللم قسم است که از شیرینى ذکر خود تو را محـروم مـى            مى

  . اجات خویش تو را محتجب کنمخود تو را محجوب نمایم و از سرور به من

  

اى عزیز، این که قلوب بیچاره ما از حالوت ذکر حق تعالى محروم است و لذّت مناجات آن ذات                   

مقدس در ذائقه روح ما وارد نشده و از وصول به قـرب درگـاه محتجـب و از تجلیـات جمـال و                        

 دنیا و اخالد به ارض      جالل محرومیم، براى آن است که قلوب ما معلّل و مریض است و توجه به              

و احتجاب به حجب مظلمه طبیعت ما را از معرفت کبریاى حق و انوار جمال و جالل محجـوب                   

تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسى استقاللى است، از شراب وصل نخـواهیم چـشید و بـه     . نموده

ـ              . لذت مناجات نائل نخواهیم شد     راى کـسى   تا در عالم وجود عزّت و کبریا و عظمـت و جـالل ب

بینیم و در حجاب بتهاى تعینات خلقیه هستیم، سلطان کبریاى حقّ جلّ جالله در قلـب مـا          مى

  . تجلّى نکند

  

پس، از آداب تکبیر آن است که سالک واقف در صورت آن نشود و به لفظ تنهـا و لقلقـه لـسان                       

 از کبریـاى حـقّ و قـصر    اکتفا نکند؛ بلکه در اول امر، به قوت برهان و نـور علـوم الهیـه قلـب را           

عظمت و جالل به ذات مقدس جلّت عظمته و به فقر و ذلّت و مـسکنت کافّـه سـکنه امکـانى و      

قاطبه موجودات جسمانى و روحانى با خبر کند؛ و پس از آن، به قوت ریاضت و کثرت مـراودت                   

و چون . نى بخشدو انس تام قلب را زنده به این لطیفه الهیه نماید و سعادت و حیات عقلى روحا                

فقر و ذلّت ممکن و عظمت و کبریاى حق جلّت قدرته نصب العین سالک شد و تفکّر و تذکّر به                    

حد نصاب رسید و قلب را انس و سکونت حاصل شد، در همه موجودات آثار کبریا و جالل حـق                

وت را به عین بصیرت مشاهده کند و علل و امراض قلبیه عالج شود؛ پس، لذت مناجـات و حـال              

ذکر اللَّه را دریابد و قلب مقرّ سلطان کبریاى حق جلّ جالله شود، و در ظاهر و بـاطن مملکـت                     

آثار کبریا ظاهر گردد و قلب و لسان و سرّ و علن با هم موافق شوند؛ پس، تمـام قـواى بـاطن و                      
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ظاهر و ملک و ملکوت تکبیر گویند و یکى از حجـب غلیظـه مرتفـع شـود، و یـک مرحلـه بـه                         

  . ماز که معراج قرب است نزدیک شودحقیقت ن

  

و اشاره به بعض از آنچه ذکر شد نموده در حدیثى که از علل منقـول اسـت از حـضرت صـادق                       

  : سالم اللَّه علیه در حدیث طویلى که در آن حدیثْ وصف معراج را فرموده

  

اربعونَ نَوعا مـنْ انْـواعِ النُّـوِر کانَـت محدقَـۀً            انْزَلَ اللَّه الْعزیزُ الْجبار علَیه محملًا منْ نُورٍ، فیه          : قال

اما واحد منْها فَاصفَرُ؛ فَمنْ اجلِ ذلـک        .  ابصار الّناظرین    تَغْشى  حولَ الْعرْشِ؛ عرْشُه تَبارك و تَعالى     

فَجلَس فیـه ثُـم     :  انْ قالَ   الى. ت الْحمرَةُ و واحد منْها احمرُ؛ فَمنْ اجل ذلک احمرَّ       . اصفَرَّت الصفْرَةُ 

فَجلَس فیه ثُم عرَج بِـه      : فَنَفَرت الْمالئکَۀُ الى اطراف السماء؛ الى انْ قالَ       . عرَج بِه الَى السماء الدنْیا    

و رب الْمالئکۀِ و الرُّوحِ؛ ما اشْبه هذَا النُّـور          سبوح قُدوس ربنا    : الى السماء؛ ثُم خَرَّت سجداً، فَقالْت     

فَـسکَت الْمالئکـۀُ، و فُتحـت الـسماء، و اجتَمعـت            . اللَّه اکْبـرُ، اللَّـه اکْبـرُ      : بِنُورِ ربنا فَقال جِبرَئیلُ   

  ). 195( الحدیث...  آله و آله افواجاً الْمالئکۀُ؛ ثُم جاءت و سلَّمت علَیه صلَّى اللَّه علیه و

  

و آنچـه ذکـر     . و در این حدیث شریف اسرارى بزرگ است که دست آمال ما از آن کوتـاه اسـت                 

کردنى است اکنون از مقصد ما خارج است، مثل سرّ تنزل محمل از نور، و سرّ کثرت انوار، و سرّ                    

، و سرّ احاطه آنها حول عرش، و حقیقت         کثرت نوعیه، و سرّ عدد اربعین، و سرّ تنزیل خدا آن را           

عرش در این مقام، و سرّ اصفرار صفره و احمرار حمره به واسطه آنهـا، و سـرّ نفـور فرشـتگان، و      

سجده کردن آنها و تسبیح و تقدیس آنها، و تشبیه کردن آنها آن را به نور پروردگـار، الـى غیـر                      

اسب بـا ایـن مقـام دارد و شـهادت بـر             و آنچه تن  . ذلک که بیان در اطراف هر یک طوالنى است        

دهد، آن است که مالئکۀ اللَّه به واسطه تکبیر جبرئیل ساکت و مطمـئن شـدند، و                  مطلب ما مى  

اجتماع بر گرد شمع جمع ولى مطلق کردند؛ و به واسطه تکبیر فتح آسمان اول گردیـد و یکـى    

انست که این حجـب کـه در اذان         و باید د  . از حجب، که بین راه عروج الى اللَّه بود، خرق گردید          

خرق و رفع شود غیر از حجبى است که در تکبیرات افتتاحیه است؛ و شاید پس از این اشاره به                    

  . این معنى بیاید ان شاء اللَّه

  

و شاید این که در اقامه دو تکبیر وارد است، براى آن است که سالک قـواى خـود را در محـضر                       

اى رو به وحدت رفته تکبیر ذات و اسـماء و یـا اسـماء و صـفات                   اقامه نموده و از کثرت تا اندازه      

  . کند؛ و شاید در تکبیرِ ذات و اسماء تکبیرِ صفات و افعال منطوى باشد
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  فصل سوم در بعض آداب شهادت به الوهیت است و بیان ارتباط آن با اذان و نماز

  

یکـى، مقـام    :  تعبیـر شـود    بدان که از براى الوهیت مقاماتى است که به حسب جمع به دو مقام             

و اگر مقصود از شهادت بر قصر الوهیت در حقْ          . الوهیت ذاتیه؛ و دیگر، مقام الوهیت فعلیه است       

ء اى،   شود اگر مشتق از الـه فـى الـشَّى          الوهیت ذاتیه باشد، حقیقت آن با تکبیر قریب به هم مى          

ع باشد، یا مشتق از اله، یلُـوه بـه معنـاى احتَجـب     تَحیرَ فیه باشد، یا مشتق از اله به معناى ارتَفَ      

و در این صورت، ربط آن به اذان و صالة معلوم شود پس از مراجعه به باب تکبیـر، و ادب                     . باشد

و . و اعاده آن گرچه خالى از بعض فوائد نیست ولى منافى با اختـصار اسـت               . آن نیز معلوم گردد   

 و مراد مألوه به معناى معبود باشد، پس سالک باید شهادت صورى             اگر از اله به معنى عبد باشد      

به قصرِ معبودیت را به حق تعالى جلّت عظمته منطبق کند به شهادت قلبى باطنى؛ و بداند کـه              

  . اگر در قلب معبود دیگرى باشد، در این شهادت منافق است

  

و از کعبـه دل بتهـاى بـزرگ و    پس، با هر ریاضتى است شهادت به الوهیت را به قلـب برسـاند،            

کوچک را که به دست تصرّف شیطان و نفس اماره تراشیده شده درهـم شـکند و فـرو ریـزد تـا         

و تا بتهاى حب دنیا و شئون دنیویه در کعبه دل است، سـالک          . الیق حضور حضرت قدس گردد    

کوتیـه اسـت کـه    پس، شهادت به الوهیت براى اعالن به قواى ملکیه و مل  . را راه به مقصد نیست    

  . معبودهاى باطله و مقصودهاى معوجه را زیر پا نهند تا بتوانند به معراج قرب عروج کنند

  

و اگر مقصود از قصرِ الوهیت الوهیت فعلیه باشد، که عبارت اخراى تصرّف و تدبیر و تأثیر اسـت،      

رى در غیب   دهم که متصرّفى در دار تحقق و مؤث        پس چنین شود معنى شهادت که شهادت مى       

و اگر در قلب سـالک اعتمـاد بـه موجـودى از             . و شهادت نیست جز ذات مقدس حق جلّ و عال         

  . موجودات و اطمینان به احدى از آحاد باشد، قلبش معلّل و شهادتش زور و مختلق است

  

 پس، سالک باید حقیقت ال مؤثّرَ فى الوجود الّا اللَّه را اول با برهان حکمـى مـستحکم کنـد؛ و از        

معارف الهیه، که غایت بعثت انبیاء است، فرار نکند، و از تـذکّر حـق و شـئون ذاتیـه و صـفاتیه                       

و منْ اعرَض عنْ ذکْرى فَانَّ لَه معیـشَۀً  : اعراض نکند که سرچشمه تمام سعادتها تذکّر حق است   

 الهیـه و بـاب      و پس از آن که به حقیقت این لطیفه الهیـه کـه سرچـشمه معـارف                ). 196(ضَنْکاً

االبواب حقایق غیبیه است با قدم تفکّر و برهان رسید، به قـدم تـذکر و ریاضـت قلـب را بـا آن                        

و این اول مرتبه صدق مقاله او است؛ و عالمت آن، انقطاع            . مأنوس کند تا قلب ایمان آورد به آن       
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فعلـى اسـت    به حق و چشم طمع و امید از جمیع موجودات پوشیدن است؛ و نتیجه آن توحید                 

و چون سالک الى اللَّه قصر جمیع تأثیرات را در حق کرد            . که از مقامات بزرگ اهل معرفت است      

و چشم طمع را از جمیع موجودات جز ذات مقدسش بست، الیق محـضر مقـدس شـود، بلکـه                    

و شاید تکرار شهادت براى تمکین باشد و مقـصود       . قلبش فطرتاً و ذاتاً متوجه به آن محضر شود        

و شاید تکرار نباشد و یکى اشاره به الوهیـت ذاتیـه، و دیگـر    .  شهادت یکى از دو شهادت باشد  از

اشاره به الوهیت فعلیه باشد؛ در این صورت ممکن است اعاده آن در آخر براى تمکـین باشـد، و            

  . از این جهت به لفظ شهادت آنجا ذکر نشده

  

    تنبیه عرفانى

  

کنـیم بـه حـسب       ى است که ما بـه بعـض مراتـب آن اکتفـا مـى              بدان که از براى شهادت مراتب     

  . مناسبت این اوراق

  

و این شهادت قولیه اگر مـشفوع بـا شـهادت قلبیـه             . و آن معلوم است   . اول، شهادت قولیه است   

نشود، و لو به بعض مراتب نازله آن، شهادت نخواهد بود، بلکه خدعه و نفاق خواهد بود؛ چنانچه                  

  ). 197(ضرت صادق حدیث شددر باب تکبیر از ح

  

و آن چنان است که انسان به حسب عملهاى جوارحى شـهادت دهـد؛   . دوم، شهادت فعلیه است 

مثلًا، در طرز اعمال و جریان افعال خود حقیقت ال مؤَثِّرَ فـى الوجـود الَّـا اللَّـه را داخـل کنـد؛ و                    

، نقشه اعمالش نیز چنان باشـد؛       اش آن است که کسى را مؤثّر نداند        چنانچه الزمه شهادت قولیه   

پس، دست احتیاج خود را جز در محضر مقدس حق جلّ و عال دراز نکند و چشم امید خـود را                     

به موجودى از موجودات باز ننماید، و پیش بندگان ضعیف اظهار غنا و استغنا کند و از ضـعف و      

نچـه در روایـت کـافى       و این مطلب در احادیث شریفه بسیار است؛ چنا        . ذلت و عجز کناره گیرد    

 نمودن خود یکـى   و اظهار نعمت و غنى) 198.(شریف است که عزّ مؤمن استغناء اوست از مردم        

بالجمله، انسان بایـد لطیفـه      . از مستحبات شرعیه است و طلب حوائج از مردم از مکروهات است           

  . دالهیه ال مؤثّرَ فى الْوجود الَّا اللَّه را در مملکت ظاهر خود اجرا کن

  

و آن سرچشمه شهادات افعالیه و اقوالیه است؛ و تـا آن نباشـد، اینهـا          . سوم، شهادت قلبیه است   

و آن، چنان است که توحید فعلى حق در قلب تجلّى کنـد و              . صورت نگیرد و حقیقت پیدا نکند     
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. قلب به سرّ باطنى خود دریابد حقیقت این لطیفه را و از دیگر موجودات منقطع و منفصل شود                 

و عمده اخبارى که از اهل بیت عصمت راجع به ترك طمع از دست مردم و یـأس از بنـدگان و                      

  . ثقه و اعتماد به خداى تبارك و تعالى وارد شده، راجع به این مقام است

  

رایت الخَیرَ کُلَّه قَد اجتَمع فى قَطْعِ       : عن الکافی باسناده عن على بن الحسین علیهما السالم، قال         

 فـى جمیـعِ      ء و رد امرَه الى اللَّه تَعـالى        لطَّمعِ عما فى أَیدىِ النّاسِ؛ و من لَم یرْج النّاس فى شَى           ا

  . و از این قبیل احادیث بسیار است). 199(ء امورِه، استَجاب اللَّه تَعالى لَه فى کُلِّ شَى

  

و . و آن در کمل اولیاء تحقـق یابـد        .  است چهارم، شهادت ذاتیه است؛ و مقصود شهادت وجودیه       

و شاید آیه شریفه شَهِد اللَّـه       . در نظر اولیاء در جمیع موجودات به یک معنى این شهادت هست           

اشاره به شهادت ذاتیه باشد؛ زیرا که حق تعـالى در مقـام   . انّه ال اله الّا هو و الْمالئکۀُ و اولوا الْعلْم 

تیه به وحدانیت خود دهد، زیرا که صرف وجود احدیت ذاتیـه دارد و در         احدیت جمع شهادت ذا   

و این احدیت اول در مرآت جمع، و پس از آن در           . طلوع یوم القیمۀ ظهور به وحدانیت تامه کند       

 و در اینجـا مقامـاتى از معـارف        . و المالئکَۀُ و اولُوا الْعلْم    : مرآت تفصیل ظهور کند؛ و لهذا فرموده      

  . است که از عهده این اوراق خارج است

  

ذُکـرَ عنـد ابـى      : عن محمد بن مسعود العیاشى فى تفسیره عن عبد الصمد بن بشیر، قال            : وصل

انَّ رسولَ اللَّه صلّى اللَّه علَیه و آله کانَ نائماً فى ظلِّ الْکَعبۀِ؛ فاتَاه              :  ان قال   عبد اللَّه بدء الْاذانِ الى    

بج             لَ بِهغْتَسانْ ی امرَه و قَظَهنَّۀِ؛ فَاینَ الْجم ماء فیه طاس هعم رَئیلُ، و .    الْف ل لَهمحفى م عضو ثُم

ـ      .  الى ابوابِ السماء    الْف لَونٍ منْ نورٍ؛ ثُم صعد بِه حتَّى انْتَهى         ـنْ ابع کَۀُ، نَفَـرَتالئالْم اتْها رواب فَلَم

  قالَت و ماءنِ: السیاله :      ماءفىِ الس اله فىِ الْارضِ و رَئیلَ، فَقالَ   . الهبرَ اللَّه جرُ   : فَامرُ، اللَّه اکْباللَّه اکْب .

لثّانیـۀِ؛  فَتَراجعت الْمالئکۀُ نَحو ابوابِ السماء؛ فَفُتحت الْبـاب، فَـدخَلَ حتَّـى انْتَهـى الـى الـسماء ا              

اشْهد انْ ال الَه الَّا اللَّه، اشْهد انْ ال الَه الَّا اللَّـه فَتَراجعـت               : فَنَفَرَت الْمالئکَۀُ عنْ ابوابِ الَّسماء، فَقالَ     

ریب و در حدیث علل نیز ق     )200( الحدیث... الْمالئکۀ، و علمت انّه مخْلوقُ؛ ثُم فُتح الْباب، فَدخَل          

و از این حدیثها معلوم شود که شهادت به الوهیت موجب فتح            ). 201( به این مضمون وارد است    

و ایـن حجـاب کـه بـه     . باشـد  ابواب سماء و خرق حجاب است، و باعث اجتماع مالئکۀ اللَّـه مـى        

شـود، از حجـب غلیظـه ظلمانیـه          واسطه شهادت به الوهیت و قصر آن در ذات مقدس خرق مى           

ا سالک در آن حجاب است، راهى به حضور محضر نـدارد؛ و تـا فـتح ایـن بـاب بـر او              است که ت  

و آن، حجاب کثرت افعالى اسـت، و وقـوع در احتجـابِ             . نشده، طریقى بر سلوك نخواهد داشت     
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تکثیرى است که نتیجه آن رؤیـت فاعلیـت و مؤثّریـت موجـودات اسـت، کـه ثمـره آن رؤیـت                       

و تفویض محال و شرك اعظم است؛ چنانچه نتیجه شـهادت بـه             فدر فاعلیت،    استقالل آنها است  

الوهیت و حصر آن در حق تعالى، توحید افعـالى و افنـاء کثـرات در فعـل حـق و نفـى تـأثیر و                          

فاعلیت از غیر و طرد استقالل از غیر حق تعالى است؛ و از این جهت ملکوتیین از حجاب کثرت                   

 بیرون آمدند به واسطه این شهادت؛ و از نفور و تفرقه بـه انـس و                 اله فىِ السماء و اله فىِ الْارضِ      

پس، سالک نیز باید با این شـهادت خـرق حجـاب      . اجتماع برگشتند و فتح ابواب آسمان گردید      

ظلمانى خویش نماید و ابواب آسمان را به روى خود مفتوح کند، و از حجـاب بـزرگ اسـتقالل                    

و این حقیقت با لقلقه لسان و ذکـر قـولى           .  نزدیک شود  قدمى بردارد تا راه عروج به معراج قرب       

حاصل نشود؛ و از این جهت، عبادات ما از حد صورت و دنیـا تجـاوز نکنـد و فـتح بـاب و رفـع                          

  . حجاب به روى ما نکند

  

   فصل چهارم در بعض آداب شهادت به رسالت است و در آن اشاره به شهادت به والیت است

  

ى و معراج ایمانى را با این پاى شکـسته و عنـانِ گسـسته و چـشم            بدان که طى این سفر روحان     

پـس، در سـلوك    ). 202(و منْ لَم یجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه منْ نُور          : نور نتوان نمود   کور و قلب بى   

این طریق روحانى و عروج این معراج عرفانى تمسک به مقام روحانیت هادیان طـرق معرفـت و                  

اند، حتم و الزم است؛ و اگر کسى با قـدم           هدایت، که واصالن الى اللَّه و عاکفان على اللَّه        انوار راه   

تمسک به والیت آنان بخواهد ایـن راه را طـى کنـد، سـلوك او الـى الـشّیطان و                      انانیت خود بى  

و به بیان علمى، چنانچه در ربط حادث بـه قـدیم و متغیـر بـه ثابـت، محتـاج بـه                       . الهاویۀ است 

اى است که وجهه ثبات و تغیر و قدم و حدوث داشته باشد کـه اگـر آن واسـطه                     طه و رابطه  واس

نباشد فیض قدیمِ ثابت عبور به متغیرِ حادث در سنّت الهیه نکند رابطه کونیـه وجودیـه حاصـل     

 و در رابط بین این دو، انظارِ علمىِ ارباب علوم برهانى مختلف است، چنانچه ذوق عرفانى                 -نشود

 اقتضاى دیگرى است که تفصیل آن از عهده این اوراق خارج اسـت، و در ذوق عرفـانى رابـطْ                     را

فیض مقدس و وجود منبسط است که مقـام برزخیـت کبـرى و وسـطیت عظمـى را دارد و آن                      

باشـد   بعینه مقام روحانیت و والیت رسول ختمى که متّحد با مقام والیت مطلقه علویه است مى               

 همین طور، در رابطه روحانیـه       -نویسنده داده شده  ) 203(اله مصباح الهدایۀ  و تفصیل آن در رس    

عروجیه، که عکس رابطه کونیه نزولیه است و بعبارة اخرى قـبض وجـود و رجـوع الـى مـا بـدء                  

است، محتاج به واسطه است که بدون آن واسطه صورت نگیرد، و ارتباط قلوب ناقـصه مقیـده و                  
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هـاى روحـانى و    واسـطه  م فوق التّمام و مطلق مـن جمیـع الجهـات بـى    ارواح نازله محدوده به تا  

  . هاى غیبى تحقق پیدا نکند رابطه

  

و اگر کسى گمان کند که حق تعالى با هر موجودى قیوم و به هر یـک از اکـوان محـیط اسـت                        

واســطه وســایط، چنانچــه اشــاره بــه آن شــده در آیــه شــریفه مــا مــنْ دابــۀٍ الّــا هــو آخــذٌ  بــى

، اختالط بین مقامات و اشتباه بین اعتبارات نموده و مقام کثرت مراتبِ وجود را               )204(ناصیتَهابِ

و این بحث را بدین رساله چندان ارتباطى نیست و این قـدر             . با فناى تعینات به هم خلط نموده      

  . نیز از طغیان قلم واقع شد

  

ارج را یافته و سـیر الـى اللَّـه را بـه اتمـام           بالجمله، تمسک به اولیاء نعم که خود راه عروج به مع          

اند از لوازم سیر الى اللَّه است؛ چنانچه در احادیث شریفه به آن بـسیار اشـاره شـده و در                      رسانده

و از کـافى  . وسائل بابى منعقد فرموده در بطالن عبادت بدون والیت ائمه و اعتقـاد امامـت آنـان    

شنیدم حضرت باقر العلوم علیـه      : مسلم که گفت  شریف حدیث نموده به سند خود از محمد بن          

بدان اى محمد، همانا امامـان جـور و اتبـاع آنهـا از دیـن خداونـد معزولنـد و                     : فرمود السالم مى 

کنند مثل خاکسترى است کـه در روز طوفـانى بـاد     گمراهند و گمراه کنند؛ پس، اعمالى که مى  

  ). 205(سخت به او وزد و او را متفرق کند

  

اگر کسى شبها را به عبادت قیام کند : ت دیگر است که حضرت باقر علیه السالم فرمود       و در روای  

و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را تصدق دهد و در تمام عمـرْ حـج بـه جـا آورد و نـشناسد              

والیت ولى اللَّه را تا مواالت او کند جمیع اعمالش به داللت او باشد، براى او پیش خداوند ثوابى                   

  ). 206( یست و نیست او از اهل ایمانن

  

حضرت علـى بـن الحـسین    : و شیخ صدوق به سند خود از ابو حمزه ثمالى حدیث کند که گفت  

خداونـد و رسـول او و پـسر         : ها افضل است؟ گفتیم    کدام یک از بقعه   : علیهما السالم به ما فرمود    

اگر کسى عمر کند    . ن و مقام است   ها براى ما، بین رک     افضل بقعه : فرمود. دانند رسول او بهتر مى   

چندان که نوح عمر کرد در قومش هزار سال، الّا پنجاه سال روزه بگیرد روز را و شبها به عبادت                    

والیـت مـا، نفـع نرسـاند او را چیـزى از              بایستد در آن مکان، پس از آن مالقات کند خدا را بـى            

  ). 207( آن
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  . ن مختصر بگنجدو اخبار در این باب بیش از این است که در ای

  

و اما آداب شهادت به رسالت آن است که شهادت به رسالت از حق را به قلب برساند و عظمـت                     

مقام رسالت؛ خصوصاً رسالت ختمیه را که تمام دائره وجـود از عـوالم غیـب و شـهود تکوینـاً و                      

اسطه فیض حق و خوار خوان نعمت آن سرور هستند؛ و آن بزرگوار و          تشریعاً وجوداً و هدایتاً ریزه    

و اگر مقام روحانیت و والیت مطلقه او نبـود، احـدى از موجـودات               . رابطه بین حق و خلق است     

کرد و نور    الیق استفاده از مقام غیب احدى نبود و فیض حق عبور به موجودى از موجودات نمى               

ـ . تابید هدایت در هیچ یک از عوالم ظاهر و باطن نمى       ه نـور وارد  و آن سرور نورى است که در آی

  ). 208( است که اللَّه نور السموات و االرض

  

و چون عظمت مشرّع دین و رسول رب العالمین در قلـب انـسان وارد شـد، اهمیـت و عظمـت                      

احکام و سنن او در قلب وارد شود؛ و چون قلب عظمت آن را ادراك کرد، سـایر قـواى ملکیـه و     

و عالمـت صـدق   . در جمیع مملکت انسانى نافذ گـرد  ملکوتیه خاضع آن شود و شریعت مقدسه        

شهادت آن است که در جمیع قواى غیبیه و ظاهره آثار آن ظاهر گـردد و تخلـف از آن نکننـد؛                     

  . چنانچه اشاره به آن در سابق شده است

  

و از آنچه تا کنون ذکر شد ارتباط شهادت به رسالت به اذان و اقامه و نماز معلوم گردید؛ چه که            

 در این طریق روحانى محتاج به تمسک به آن وجود مقدس است تا به وسـیله مـصاحبت    سالک

  . و دستگیرى او این عروج روحانى را بنماید

  

و وجه دیگر آنکه در این شهادت اعالن به قواى ملکیه و ملکوتیه اسـت کـه نمـاز، کـه حقیقـت        

، نتیجه کشف تام محمدى     معراج مؤمنین و سرچشمه معارف اصحاب عرفان و ارباب ایقان است          

صلّى اللَّه علیه و آله است که خود به سلوك روحـانى و جـذبات الهیـه و جـذوات رحمانیـه بـه                        

کشف حقیقت آن را به تبع تجلّیات ذاتیه و اسمائیه و          ) 209( وصول به مقام قاب قوسین او أَدنى      

آوردى  یقۀ ایـن سـوغات و ره      و فى الحق  . صفاتیه و الهامات انسیه در حضرت غیب احدى فرموده        

است که از این سفر معنوى روحانى براى امت خود، که خیر امـم اسـت، آورده و آنهـا را قـرین                       

و چون این عقیدت در قلـب مـستقرّ شـد و بـه تکـرار مـتمکّن                  . منّت و مستغرق نعمت فرموده    

 رجاء طى این    کند و با قدم خوف و      گردید، البته سالک عظمت مقام و بزرگى محل را ادراك مى          

و امید است ان شاء اللَّه اگر به مقـدار مقـدور قیـام بـه امـر کنـد، آن سـرور          . نماید مرحله را مى  
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. دستگیرى از او بنماید و او را به مقام قرب احدى که مقصد اصلى و مقصود فطرى است برساند                  

: ل تحقق پیدا کند   و در علوم الهیه به ثبوت پیوسته که معاد همه موجودات به توسط انسان کام              

  ). 211( بِکُم فَتَح اللَّه و بِکُم یخْتم و ایاب الْخَلقِ الَیکُم) 210( کَما بداکُم تَعودون

  

  نکته عرفانیۀ 

  

کند، وارد است که پـس       دهد و توصیف مى    در حدیث شریف علل، که صالة معراج را تفصیل مى         

نب رب العزة نازل شده بود بـه مـصاحبت جبرئیـل     از آن که رسول خدا با محمل نورى که از جا          

عروج کردند و به آسمان سوم رسیدند، مالئکه فرار کردند و سجده نمودنـد و تـسبیح گفتنـد و                    

مالئکه مجتمـع شـدند و      . اشْهد انّ محمداً رسولُ اللَّه، اشهد انّ محمداً رسولُ اللَّه         : جبرئیل گفت 

و درهـاى آسـمان     .  از حال حضرت امیـر المـؤمنین سـؤال کردنـد           سالم بر رسول خدا کردند، و     

. گشوده شد و حضرت عروج به آسمان چهارم فرمودند، و در آنجـا مالئکـۀ اللَّـه چیـزى نگفتنـد          

... پس، ابواب آسـمان گـشوده شـد و مالئکـه مجتمـع شـدند و جبرئیـل بقیـه اقامـه را گفـت                          

  ). 212( الحدیث

  

و از این حدیث معلوم شـود کـه مالئکـه      . این مضمون وارد شده   و از تفسیر عیاشى نیز قریب به        

هیچ یک از آسمانها طاقت مشاهده جمال احمدى ندارند، و به رؤیت آن نور مقدس بـه سـجده                   

بیفتند و متفرّق شوند و توهم نور حق مطلق کنند؛ و با فصول اذان و اقامه به انس رجوع کننـد،   

  . ب شودو ابواب سماوات مفتوح گردد و رفع حج

  

پس، سالک باید به واسطه این شهادات از احتجابـات بیـرون آیـد، و در شـهادت بـه رسـالت از                       

احتجاب تعین خلقى بکلى خارج شود؛ چه که مقام رسـالت را کـه بـراى اشـرف الخلقیـه ثابـت        

نمود، مقام فناى مطلق و ال استقاللى تام است؛ زیرا که رسالت مطلقه ختمیـه خالفـت کبـراى                   

خالفت در ظهور و تجلّى و تکوین و تشریع است؛ و خلیفـه را                    الهی ه برزخیه است؛ و این خالفت

از خود به هیچ وجه استقاللى و تعینى نباید باشد و الّا خالفت به اصـالت برگـردد، و ایـن بـراى                 

  . احدى از موجودات امکان ندارد
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 باطن قلب و روح برساند؛ و به واسطه         پس، سالک الى اللَّه باید مقام خالفت کبراى احمدیه را به          

آن، کشف حجاب و خرق ستور نماید و از حجب تعین خلقى بکلّـى خـارج شـود؛ پـس، ابـواب                      

  . حجاب نائل گردد جمیع سماوات براى او مفتوح شود و به مقصد خود بى

  

 رْفانىواصلٌ ع قْهىف فَرْع  

  

: س از شـهادت بـه رسـالت در اذان بگوینـد    در بعض از روایات غیر معتبره وارد شده است که پـ         

و در بعضى از روایات است که اشْهد انَّ علیاً امیر الْمـؤمنین حقّـاً               . مرَّتَینِ. اشْهد انّ علیاً ولى اللَّه    

و شـیخ صـدوق رحمـه اللَّـه ایـن           . محمد و آلُ محمد خَیرُ اْلبریۀ     : و در بعض دیگر است    . مرَّتَینِ

و مـشهور بـین علمـا       ). 213(یات را از موضوعات مفوضّه قرار دادند و تکذیب آنهـا را کردنـد             روا

و بعضى از محدثین آن را جزء مستحبى قرار         . رضوان اللَّه علیهم عدم اعتماد به این روایات است        

و این قولْ بعید از صواب نیـست؛ گرچـه بـه قـصد قربـت                . دادند به واسطه تسامح در ادلّه سنن      

قه گفتن اولى و احوط است، زیرا پس از شهادت بـه رسـالت، مـستحب اسـت شـهادت بـه                      مطل

چنانچه در حدیث احتجاج وارد است که قاسم بن معاویه گفت کـه بـه               . والیت و امارت مؤمنین   

حضرت صادق عرض کردم که اهل سنت حدیثى در معراج نقل کنند که چون رسول خدا را بـه        

سـبحان اللَّـه،   : فرمود. له الّا اللَّه، محمد رسول اللَّه، ابو بکرُ الصدیقمعراج بردند، دید بر عرش ال ا      

خداى عزّ و جلّ چون خلق فرمـود عـرش   : فرمود. آرى: تغییر دادند هر چیز را حتى این را گفت    

ن پس ذکر فرمود کتابـت ایـ      . را، نوشت بر او ال اله الّا اللَّه، محمد رسولُ اللَّه، على امیرُ المؤمنین             

کلمات را بر آب و کرسى و لوح و جبهه اسرافیل و دو جناح جبرائیل و اکتاف آسمانها و زمینهـا                 

ال اله الّا اللَّه، محمد رسـولُ       : وقتى یکى از شما گفت    : پس فرمود . و سر کوهها و بر شمس و قمر       

  ). 214( على امیرُ الْمؤمنین: اللَّه، بگوید

  

 پس از شـهادت بـه رسـالت مـستحب اسـت؛ و در فـصول اذان،                  بالجمله، این ذکر شریف مطلقاً    

بالخصوص، بعید نیست که مستحب باشد، گرچه به واسطه تکذیب علماء اعـالم ایـن روایـات را                  

  . احتیاط اقتضا کند که به قصد قربت مطلقه گویند نه خصوصیت در اذان

  

عرش اعال تـا منتهـاى ارضـین    و اما نکته عرفانیه براى نوشتن این کلمات بر جمیع موجودات از  

و . آن است که حقیقت خالفت و والیت ظهور الوهیت است؛ و آن اصل وجود و کمـال آن اسـت    

هر موجودى که حظّى از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن که حقیقت خالفت و والیت                  
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 عـالم شـهادت بـر    است حظّى دارد؛ و لطیفه الهیه در سرتاسر کائنات از عوالم غیب تـا منتهـاى   

و آن لطیفه الهیه حقیقت وجود منبسط و نفَس الرحمن و حـقّ مخْلـوقٌ               . ناصیه همه ثبت است   

و از ایـن جهـت اسـت کـه        . بِه است که بعینه باطن خالفت ختمیه و والیت مطلقه علویه اسـت            

ى فرمود که شهادت به والیـت در شـهادت بـه رسـالت منطـو      آبادى دام ظلّه مى   شیخ عارف شاه  

و نویسنده گوید که در شهادت بـه الوهیـت شـهادتین            . است، زیرا که والیت باطن رسالت است      

منطوى است جمعاً، و در شهادت بـه رسـالت آن دو شـهادت نیـز منطـوى اسـت؛ چنانچـه در                       

  . و الحمد للَّه اولًا و آخراً. شهادت به والیت آن دو شهادت دیگر منطوى است

  

   داب حیعالت استفصل پنجم در بعضى از آ

  

و چون سالک الى اللَّه با تکبیرات اعالن عظمت حق تعالى را از توصیف نمـود و بـا شـهادت بـه                      

الوهیت قصر توصیف و تحمید بلکه هر تأثیر را در حق نمـود و خـود را از لیاقـت قیـام بـه امـر                          

ام قـدس   انداخت و با شهادت به رسالت و والیت اختیار رفیق و مصاحب کرد و تمـسک بـه مقـ                   

 پـس از آن، بایـد بـه صـراحت           -) 215( الرّفیقُ ثُم الطَّریق  :  کما قیل  -خالفت و والیت پیدا نمود    

حـى  : لهجه قواى ملکیه و ملکوتیه را مهیا نماید براى نماز و اعالن حضور را به آنها بدهد بقولـه                  

ى به قواى مملکت داخل است،      و تکرار آن براى تنبیه کامل و ایقاظ تام است؛ یا یک           . على الصالة 

و دیگر به قواى مملکت خارج است؛ چه که آنها نیز در این سفر با انسان سالکند، چنانچه اشاره                   

  . به آن گردید و بیاید

  

و در این مقام ادب سالک آن است که قلب و قواى خود را تفهیم کند و به باطن قلـب بفهمانـد                

پـس  . ن، و آداب صوریه و معنویه را کاملًا مراقبت نمایدقرب حضور را تا خود را مهیا کند براى آ 

حى على الفَالح و حى على خَیرِ العمل تا         : از آن، سرّ صالة و نتیجه آن را اجمالًا اعالن کند بقوله           

فطرت را بیدار نماید؛ زیرا که فالح و رستگارى سعادت مطلقه است، و فطرت همه بـشر عاشـق                   

 زیرا که فطرت کمال طلب و راحت طلب است و حقیقـت سـعادت کمـال                 سعادت مطلقه است،  

و آن در نماز که خیر االعمال اسـت قلبـاً و قالبـاً و ظهـوراً و بطونـاً                    . مطلق و راحت مطلق است    

حاصل آید، زیرا که صالة به حسب صورت و ظاهر، ذکر کبیر و جامع است و ثناى به اسم اعظم                    

هیه است، و از این جهت اذان و اقامه مفتتح اسـت بـه اللَّـه و                 است که مستجمع جمیعِ شئون ال     

مختتم است به آن؛ و اللَّه اکبر در جمیع حاالت و انتقاالت نماز تکرار شـود و توحیـدات ثالثـه،                     

که قرة العین اولیاء است، در نماز حاصل شود؛ و صورت فناء مطلق و رجوع تـام در آن آمیختـه                     



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

، معراج قرب حق است و حقیقـت وصـول بـه جمـال جمیـل                و به حسب باطن و حقیقت     . است

مطلق است و فناى در آن ذات مقدس است، که فطرت بر آن عاشـق اسـت؛ و طمأنینـه تامـه و       

  ). 216(  اال بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب-راحت مطلقه و سعادت عقلیه تامه به آن حاصل آید

  

ه و اتصال به بحر غیر متناهى وجوبى است و شهود جمـال  پس، کمال مطلق، که وصول بفناء اللَّ     

ازل و استغراق در دریاى نور مطلق است، در نماز حاصل شود؛ و راحتى مطلق و استراحت تام و                   

پس، نماز فالح مطلق اسـت،      . طمأنینه کامله نیز در آن پیدا شود؛ و دو رکن سعادت حاصل آید            

لطیفه الهیه را با تکرار و تذکّر تام به قلـب بفهمانـد و              و سالک باید این     . و آن خیر االعمال است    

طلبى به آن اهمیـت      فطرت را بیدار کند؛ و پس از ورود به قلب، فطرت از جهت کمال و سعادت               

  . و در تکرار آنها نیز همان نکته است که گفته شد. دهد و از آن محافظت و مراقبت نماید

  

پس، باید خود را در حضور  . ر دهد فقَد قامت الصلوة    و چون سالک بدین مقام رسید، اعالن حضو       

مالک الملوك عوالم وجود و سلطان السالطین و عظیم مطلق ببیند؛ و به قلـب خـود خطرهـاى                 

اش به قصور و تقصیر امکانى رجـوع کنـد، بفهمانـد، و بـا کمـال شـرمندگى و        حضور را که همه 

د شود؛ و وفود به کریم کند و خود را داراى زاد            خجلت از عدم قیام به امر و قدم خوف و رجا وار           

و راحله نبیند و قلب خود را از سالمت تهى بیند و عمل خویش را از حسنات نداند و به پشیزى                    

امـنْ یجیـب   : و اگر این حال در قلبش مستحکم شد، امید است که مورد عنایـت گـردد   . نشمرد

  ) 217( وصلٌ و تَتْمیم. الْمضْطَرَّ اذا دعاه و یکْشف السوء

  

 خَلْفَـک    اذا اذَّنْـت و اقَمـت، صـلّى       : محمد بن یعقوب، باسناده عن ابى عبد اللَّه علیه السالم، قال          

و احادیث به این مضمون     ). 218( خَلْفَک صف منَ الْمالئکۀِ     صفّانِ منَ الْمالئکۀِ؛ و اذا اقَمت، صلّى      

  ). 219( اخبار است که حد صف بین مشرق و مغرب استو در بعض . زیاد است

  

کسى که نماز کند با اذان و اقامه، دو صـف از     : و در ثواب االعمال است که حضرت صادق فرمود        

مالئکه پشت سرش نماز کند؛ و کسى که نماز کند با اقامه بدون اذان، پشت سرش یک صـف از       

اقلش ما بین مشرق    : فرمود. هر صفى چقدر است   کند که مقدار     راوى سؤال مى  . مالئکه نماز کند  

و در بعضى روایات است که اگر اقامـه بـه           . و مغرب است، و اکثرش ما بین آسمان و زمین است          

 الى غیـر    -) 220(غیر اذان گفت، از طرف راست او یک ملک و از طرف چپش یک ملک بایستد               

رف و خلـوص نمـازگزاران باشـد؛        و اختالف اخبار شاید به واسطه اختالق معـا        . ذلک من االخبار  
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چنانچه از بعضى روایات باب استفاده شود؛ مثل روایتى که وارد شـده راجـع بـه نمـاز بـا اذان و          

  ). 221(اقامه در بیابان یا ارض قفراء

  

بالجمله، چون سالک خود را پیشواى مالئکۀ اللَّه دیـد و قلـب خـود را پیـشواى قـواى ملکیـه و             

و اقامه مجتمع کرد قواى ملکیه و ملکوتیه خود را و بر او اجتماع نمودند               ملکوتیه دید و به اذان      

مالئکۀ اللَّه، قلب را که افضل قواى ظاهر و باطن است و شفیع قواى دیگر است امـام بایـد قـرار                      

و چون قلب ضامن قرائت مأمومین است و وزر دیگران به عهده او است، باید محافظه تامه                 . دهد

 از آن کند که حفظ حضرت و حضور نماید و به ادب مقام مقدس قیـام کنـد، و                    و مراقبه جمیله  

این اجتماع مقدس را غنیمت شمارد، و توجه مالئکۀ اللَّه و تأیید آنها را بزرگ داند و از نعم ولى                    

. نعمت حقیقى شناسد و عجز و قصور خود را از شکر این نعم بزرگ تقدیم مقـام مقـدس نمایـد     

  . نِّعمانّه ولى ال

  

   باب دوم در قیام است و در آن دو فصل است

  

   فصل اول در سرّ جملى قیام است

  

بدان که اهل معرفت قیام را اشاره به توحید افعال دانند؛ چنانچه رکوع را بـه توحیـد صـفات، و                     

و اما بیـان آن کـه قیـام         . و بیان این دو در محل خود بیاید       . سجود را به توحید ذات اشاره دانند      

اشاره به توحید فعلى است آن است که در خود قیام وضعاً، و قرائت لفظـاً، اشـارت بـه آن مقـام          

  : است

  

اما این که قیام وضعاً اشارت به آن است این است که در آن اشارت به قیام عبد به حـق و مقـام    

قیومیت حق است که آن تجلّى به فیض مقدس و تجلّـى فعلـى اسـت؛ و در ایـن تجلّـى مقـام                        

فاعلیت حق ظاهر شود و همه موجودات مستهلک در تجلّى فعلى و مضمحلّ در تحت کبریـاى                 

و ادب عرفانى سالک در این مقام آن است که این لطیفه الهیه را به یاد قلب آورد                  . ظهورى شود 

و ترك تعینات نفسیه را هر چه بتواند بکند و حقیقت فـیض مقـدس را بـه قلـب تـذکّر دهـد و          

و چـون ایـن حقیقـت در قلـب     . یت حق و تقوم خلق به حق را به باطن قلب برساند      نسبت قیوم 

سالک متمکّن شد، قرائت او به لسان حق واقع شود و ذاکر و مذکور خود حق گردد، و بعضى از                    

و و اعـوذُ بِـک      ) 222(  نَفْـسک   اسرار قدر بر قلب عـارف کـشف گـردد و انْـت کَمـا اثْنَیـت علـى                  



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

به بعض مراتب براى او مکشوف شود و بعضى از اسرار صالة را قلـب عـارف دریابـد؛        ) 223( منْک

چنانچه در نظر نمودن به محل سجود، که تراب است و نشئه اصلیه است، و در خاضـع نمـودن                    

رقبه و سر به زیر انداختن که الزمه آن است، اشاره بـه ذُلّ و فقـر امکـانى و فنـاى تحـت عـزّ و        

  ). 224( یا ایها النّاس انْتُم الْفُقَراء الى اللَّه و اللَّه هو الْغَنى الْحمید-سلطان کبریا است

  

و اما آنکه در قرائت لفظاً اشارت به مقام توحیـد فعلـى اسـت، در تفـسیر سـوره مبارکـه حمـد                        

  . تفصیل آن بیاید ان شاء اللَّه

  

   فصل دوم در آداب قیام است

  

لک خود را حاضر در محضر حقّ ببیند و عالم را محضر ربوبیت بدانـد و                و آن، چنان است که سا     

خود را از حضار مجلس و مقیم بین یدى اللَّه محسوب کند، و عظمت حاضر و محضر را به قلب                    

برساند و اهمیت مناجات با حق تعالى و خطر آن را به قلب بفهماند؛ و با تفکّـر و تـدبر، قبـل از                        

ا حاضر کند و به او بزرگى مطلب را بفهماند و آن را ملتزم کند بـه خـضوع   ورود در صالة، قلب ر  

و با قلب مشارطه کند     . و خشوع و طمأنینه و خشیت و خوف و رجا و ذلّ و مسکنت تا آخر نماز                

که از این امور مراقبت و محافظت کند، و تفکّر و تدبر در احوال بزرگـان دیـن و هادیـان سـبل                       

کردند؛ و از    اى با مالک الملوك مى     داده و آنها چه معامله     االتى دست مى  کند که براى آنها چه ح     

احوال ائمه هدى سرمشق اتخاذ کند و تأسى به آن بزرگواران کند و از تاریخ بزرگان دین و ائمه                   

معصومین اکتفا به سال و روز وفات و تولّد و مقدار عمر شریف و امثال ایـن امـور، کـه چنـدان                        

رد، نکند؛ بلکه عمده سیر او در سیر و سلوك ایمانى و عرفـانى آنهـا باشـد، کـه                    فایده بزرگى ندا  

معامالت آنها در عبودیت چه بوده و در سیر الى اللَّه چه مشیى داشتند و مقامات عرفـانى آنهـا،                    

  . آید، چه اندازه بوده که از کلمات معجز آیات آنها به دست مى

  

مایه در تمام امور دست نـشانده شـیطان    غروران بى افسوس که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و م         

آیـیم؛ و اسـتفادت مـا از       پایـان بیـرون نمـى      پلید هستیم و هیچ گاه از خواب گران و نسیان بـى           

مقامات و معارف ائمه هدى علیهم السالم به قدرى کم و ناچیز است که به حساب درست نیاید؛               

یم و از آنچه غایت بعثت انبیـاء علـیهم الـسالم            و از تاریخ حیات آنها به قشر و صورت اکتفا کرد          

. هـستیم ). 225( است بکلّى صرف نظر کرده و در حقیقت مشمول مثل معروف استَسمنَ ذا ورمٍ             

کنیم شـاید بعـض از    و ما اکنون در این مقام بعضى از روایاتى که در این باب وارد است ذکر مى              
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عن محمد بن یعقوب باسناده عـن  . للَّه و له الشّکر و الحمد   . اخوان مؤمنین را تذکّرى حاصل آید     

. کانَ على بنُ الْحسینِ علیهما السالم اذا قام الى الصالةِ، تَغَیرَ لَونُه           : ابى عبد اللَّه علیه السالم، قال     

  ). 226(فاذا سجد لَم یرفَع رأْسه حتّى یرْفَض عرَقاً

  

کانَ ابى یقولُ کانَ على بنُ الحسینِ اذا قـام الـى الـصالةِ، کَأَنَّـه               : الو باسناده عنه علیه السالم، ق     

شَى نْهم رَّكتَحرٍ ال ینْه ساقُ شَجم الرّیح رَّکَتالّا ما ح 227( ء .(  

  

قُلْت لـابى عبـد اللَّـه       : و عن محمد بن على بن الحسین فى العلل باسناده عن ابان بن تَغْلب قالَ              

و اللَّـه   : فقال لـى  . انّى رایت على بنَ الحسینِ اذا قام الى الصلوةِ، غَشى لَونَه لَونٌ آخَرُ            : علیه السالم 

  ). 228( انَّ على بنَ الْحسینِ کانَ یعرِف الِّذى یقوم بینَ یدیه

  

ال تَـتم  : و عبد اللَّه علیـه الـسالم  و عن السید علّى بن طاوس فى فَالح السائل فى حدیث، فَقالَ اب       

                      ـفواق ـو؛ فَهتفَثَب تو اخْب ،قَففَو رَفغ، عتَمامٍ بالغٍ غیرِ نازغٍ و ال زائ رٍ سابغٍ وذى طُهالةُ الّا لالص

ید بِه وقَـع؛ یـذلُّ عرْضَـه و یمثِّـل     بینَ الْیأْسِ و الطَّمعِ و الصبرِ و الجزَعِ کَأَنَّ الْوعد لَه صنع و الوع            

عرْضَه؛ و بذَلَ فى اللَّه المهجۀَ، و تَنَکَّب الَیه الْمحجۀَ غَیرَ مرْتَغمٍ بِارتغـامٍ؛ یقْطَـع عالئـقَ الْاهتمـامِ             

         استَرْفَد نْهم و فَدو الَیه و ،دقَص نْ لَهنِ میاذا اتى بذ  . بِعنها         فرَ و عالةُ الَّتى بها امى الصه کانَت ،کل

  ). 229( الحدیث... و انَّها هى الصالةُ الَّتى تَنْهى عنِ الْفَحشاء و المنْکَرِ . اخْبِرَ

  

و اما حقُوقُ الصالةِ،    : و عن محمد بن یعقوب باسناده الى موالنا زینِ العابِدین علیه السالم انَّه قال             

فَاذا علمت ذلک، کُنْت خَلیقًا انْ تَقوم       . أَنْ تَعلَم انّها وِفَادةٌ الى اللَّه و انَّک فیها قائم بینَ یدىِ اللَّه            فَ

             ـنْ یقام ممِ مظعتَضَرَّعِ المکینِ المسالرّاجِىِ الْم فبِ الخائبِ الرّاهالذَّلیلِ الرّاغ دبالْع قامفیها م  قـوم

              و هفـىِ نَفْـس لَـه ناجـاتنِ المـسناحِ و حینِ الْجل خُشوعِ االطْراف و قارِ وکونِ و الْوبالس هیدنَ ییب

  ). 230( الَّطَلبِ الیه فى فکاك رقَبته الَّتى احاطت به خطیئته و استهلکتها ذنوبه، و ال قوة اال باللَّه

  

  ) . 231( اعبد ربک کَانَّک تَراه؛ فان لَم تَکُنْ تَراه، فَانّه یرْاك: یه و آلهو عن النّبى صلى اللَّه عل

  

فَاذا اردت انْ تَقُوم الى الصالةِ، فَال تَقُم الَیها متَکاسلًا و ال متَناعساً و              : و عن فقْه الرضا علیه السالم     

ـ        لک تَالهیاً؛ وال م تْعجِلًا وسةِ           ال مالتُّـؤَد قـارِ والو نِ وکولـى الـسنْ تأْتیهـا ع .   بالخُـشوعِ و ـکلَیع و

الخُضوع متَواضعاً للَّه عزَّ و جلَّ متَخاشعاً؛ علَیک الخَشْیۀَ و سیماء الخَوف راجِیاً خائفًـا بِالطُّمأْنینَـۀِ                 
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     یهدنَ ییب فذَرِ؛ فَقلِ والْحجلى الْوع      الهوم ىدنَ ییبِ بذْناآلْبِقِ الم بدکالْع  .    بانْص و ،کیمقَد ففَص

... نَفْسک؛ و ال تَلْتَفت یمیناً و شـمالًا؛ و تَحـسب کَانَّـک تَـراه؛ فَـانْ لَـم تَکُـنْ تَـراه، فَانَّـه یـراك                            

  ). 232( الحدیث

  

یم علیه السالم کانَ یسمع تَأَوهه على حد میلٍ، حتّى مدحه اللَّـه  روِى انّ ابراه : و فى عدة الداعى   

هلبِقَو :    نیبم اهاو لیملَح ـلِ             . انّ ابراهیمرْجـر کَـازیرِ الْمازی لَـه عمـسی هالتکانَ فى ص و .   ککَـذل و

و کانَت فاطمـۀُ علیهـا الـسالم        . لیه و آله مثْلُ ذلک    یسمع منْ صدرِ سیدنا رسولِ اللَّه صلى اللَّه ع        

  . الى غَیرِ ذلک من االخبار). 233( تَنْهج فى الصالةِ منْ خیفَۀِ اللَّه

  

و تفکر در همـین     . و در این موضوعات اخبار شریفه بیش از این است که در این مختصر بگنجد              

 هم راجع به آداب صوریه و هم راجع به          -کند یت مى چند حدیث نیز براى اهل تذکر و تفکر کفا        

  . آداب قلبیه و معنویه و کیفیت قیام بین یدى اللَّه

  

قدرى تفکر کن در حاالت على بن الحسین، و مناجات آن بزرگوار بـا حـضرت حـق، و دعاهـاى                  

گـویم   مـن نمـى   . کنـد  لطیف آن سرور که کیفیت آداب عبودیت را به بندگان خـدا تعلـیم مـى               

مغـز بـاطلى اسـت کـه صـادر       اجات آن بزرگواران براى تعلیم عباد است، زیرا که این کالم بى         من

شده از جهل به مقام ربوبیت و معارف اهل البیت؛ خوف و خشیت آنها از همه کس بیشتر بـوده                    

گـویم بایـد بنـدگان       و عظمت و جالل حق در قلب آنها از هر کس بیشتر تجلّى نموده؛ لکن مى               

هـاى آنهـا را      ا کیفیت عبودیت و سلوك الى اللَّه را تعلّم کنند، وقتى ادعیه و مناجـات              خدا از آنه  

خوانند لقلقه لسان نباشد، بلکه تفکر کنند در چگونگى معامله آنها بـا حـق و اظهـار تـذلّل و        مى

  . عجز و نیاز نمودن آنها با ذات مقدس

  

ین نعمتهایى است که ذات مقدس حـق بـر     و لَعمرِ الحبیبِ که جناب على بن الحسین از بزرگتر         

بندگان خود به وجودش منّت گزارده و آن سرور را از عـالم قـرب و قـدس نـازل فرمـوده بـراى              

و اگـر از مـا سـؤال        ). 234( فهماندن طرق عبودیت به بندگان خود و لَتُسئَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعـیم           

ادت از این بزرگوار چرا نکردیـد، جـوابى نـداریم           شود که قدر این نعمت را چرا ندانستید و استف         

جز آنکه سر خجلت به پیش افکنیم و به نار پشیمانى و تأسف بسوزیم؛ و در آن وقت پـشیمانى                    

  .نتیجه ندارد

  



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

   اى حسنه در موعظه

  

اى عزیز، اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریـق سـلوك الـى اللَّـه                      

 رحمت حق باز است و سالمتى و قوت اعضاء و قوا برقرار است و دار الزّرع                 مفتوح است و درهاى   

عالم ملک برپا است، همتى کن و قدر این نعم الهیه را بفهـم و از آنهـا اسـتفاده نمـا و کمـاالت            

روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن، و از این همه معارف که قـرآن شـریف آسـمانى و                     

علیهم السالم در بسیط ارض طبیعت مظلمـه بـسط دادن و عـالم را بـه انـوار                   اهل بیت عصمت    

اى بردار، و ارض طبیعت مظلمـه خـود را بـه نـور الهـى       ساطعه الهیه روشن فرمودند تو نیز بهره 

روشن کن و چشم و گوش و لسان و دیگر قواى ظاهره و باطنه را به نور حق تعالى منور کـن و                       

یـوم تُبـدلُ الْـارض غَیـرَ        : به ارض نورانى بلکه آسـمان عقالنـى کـن         تبدیل این ارض ظلمانى را      

در آن روز اگر ارض تو غیر ارض نشده باشد و بـه             ). 236(و اشْرَقَت اْلَارض بِنُورِ ربها    ) 235( اْلَارضِ

  . ىنور رب نورانى نگردیده باشد، ظلمتها و سختیها و وحشتها و فشارها و ذلّتها و عذابها دار

  

اکنون قواى ظاهره و باطنه ما مظلمه به ظلمتهاى شیطانى است؛ و از آن ترسم که اگـر بـا ایـن         

حال باقى بمانیم، کم کم ارض هیوالنىِ داراى نور فطرت متبدل شود به ارض سـجینى مظلمـه                  

و این شقاوتى اسـت کـه سـعادت در          . خالى از نور فطرت و محجوب از همه احکام فطرت اللّهى          

لش نیست و ظلمتى است که نورانیت در عقب نـدارد و وحـشتى اسـت کـه روى اطمینـان                     دنبا

). 237(فَمنْ لَم یجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه منْ نُـور          . نبیند و عذابى است که راحت در پى آن نیاید         

  . برم به خداى تعالى از غرورهاى شیطانى و نفس اماره بالسوء پناه مى

  

 و مقصود انبیاء عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نـزول کتابهـاى آسـمانى،                  عمده مقصد 

خصوصاً قرآن شریف جامع که صاحب و مکاشف آن نورِ مطهرْ رسول ختمى صـلّى اللَّـه علیـه و                

آله است، نشر توحید و معارف الهیه و قطع ریشه کفر و شرك و دوبینى و دوپرستى بوده، و سرّ                    

بلکه شـیخ عـارف کامـل،       .  جمیع عبادات قلبیه و قالبیه سارى و جارى است         توحید و تجرید در   

. عبادات اجـراء توحیـد اسـت در ملـک بـدن از بـاطن قلـب                : فرمودند آبادى، روحى فداه مى    شاه

. بالجمله، نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلـب                

نکه حظوظ قلبیه عبادات را سالک استیفاء کنـد، و از صـورت و              و این مقصد حاصل نشود مگر آ      

قالب به حقیقت و لب عبور نماید، و واقف نشود در دنیا و قشر که وقـوف در ایـن امـور خـار راه        

کننـد و مـردم را از آداب باطنیـه     و کسانى که دعوت به صورت محض مى. سلوك انسانیت است 
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ن صورت و قشر معنى و حقیقتى نیـست، شـیاطین طریـق    دارند و گویند شریعت را جز ای    بازمى

الى اللَّه و خارهاى راه انسانیتند، و از شرّ آنها باید به خداى تعالى پناه برد که نور فطـرت اللَّـه را        

کننـد و حجابهـاى      که نور معرفت و توحید و والیت و دیگر معارف است در انسان منطفـى مـى                

کشند، و بندگان خداى تعالى را از عکـوف بـه            به روى آن مى   تقلید و جهالت و عادت و اوهام را         

نماینـد، و قلـوب صـافى     دارند و سد طریق معارف مى درگاه او و وصول به جمال جمیل او بازمى       

آالیش بندگان خدا را که حق تعالى با دست جمال و جالل خود تخم معرفت در خمیره آنهـا       بى

نى را فرسـتاده بـراى تربیـت و تنمیـه آن، بـه دنیـا و               پنهان فرموده و انبیاء عظام و کتب آسـما        

کننـد و از روحانیـات و سـعادات     زخارف آن و جهات مادى و جسمانى و عوارض آن متوجه مـى        

نمایند به همـان مـأکوالت       کنند، و حصر عوالم غیب و جنتهاى موعوده را مى          عقلیه منصرف مى  

  . حیوانىحیوانیه و مشروبات و منکوحات و دیگر از مشتهیات 

  

اینها گمان کنند که حق تعالى این همه بسط بساط رحمت فرمـوده و بـا ایـن همـه تـشریفات                

کتابها نازل فرموده و مالئکۀ اللَّه معظم فرو فرسـتاده و انبیـاء عظـام مـأمور فرمـوده بـراى اداره                      

ات کردن بطن و فرج، غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کن تا بـه شـهو                     

دهنـد بـه توحیـد و نبـوات          آن قدرى که اهمیت به جماع پانصد ساله مـى         . آن در آخرت برسى   

و اگر حکیمـى الهـى یـا عـارفى          . دانند دهند؛ و تمام معارف را مقدمه تعمیر بطن و فرج مى           نمى

ربانى به روى بندگان خدا بخواهد درى از رحمت باز کنـد و ورقـى از حکمـت الهـى بخوانـد، از               

اینهـا بـه طـورى منغمـر در     . کنند بت و بدگویى و فحش و تکفیرى به او خوددارى نمى   هیچ نس 

 کـه میـل ندارنـد       - من حیثُ ال یـشعرون     -دهند دنیا شدند و به شهوات بطن و فرج اهمیت مى         

سعادت دیگرى در دار تحقّق موجود باشد جز شهوات حیوانى، با آن که اگر سعادت عقلیـه هـم              

  . رساند ن و فرج آنها ضررى نمىدر عالم باشد به بط

  

امثال ماها که از حد حیوانیت تجاوز نکردیم، جز بهشت جسمانى و اداره بطن و فرج چیز دیگـر                   

نداریم، و به آن هم با تفضل خداى تعالى امید است برسـیم؛ لکـن گمـان نکنـیم کـه سـعادت                       

؛ بلکه بـراى حـق      منحصر به آن است و بهشت حق تعالى محصور به همین بهشت حیوانى است             

تعالى عوالمى است که هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و خطـور در قلـب هـیچ کـس                  

و اهل محبت الهیه و معرفت اللَّه را اعتنائى به هیچ یک از بهشتها نیـست و تـوجهى بـه                     . نکرده

  . باشد، و براى آنها جنّت لقاء است عالم غیب و شهادت نمى
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ادیث وارده از اهل بیت عصمت را بخواهم در این باب ذکر کـنم، مخـالف            و اگر آیات قرآنیه و اح     

و مقصود عمده مـا توجـه دادن        . با وضع این اوراق است؛ و این مقدار نیز از طغیان قلم ذکر شد             

قلوب بندگان خدا است به آنچه براى آن خلـق شـدند کـه آن معرفـت اللَّـه اسـت کـه از همـه               

و مقصود ما از کسانى که خار راه سلوکند         . ز مقدمه آن نیست   سعادات باالتر است و هیچ چیز ج      

علماء بزرگ اسالم و فقهاء کرام مذهب جعفرى علیهم رضوان اللَّه نیـست، بلکـه بعـضى از اهـل            

و بـه   . جهل و منتحلین به علم از راه قصور و جهل، نه تقصیر و عناد، راهزن بندگان خدا شـدند                  

یان قلم و نیت فاسده و مقصود باطل و الحمد للَّه اولًا و آخـراً               برم از شرّ طغ    خداى تعالى پناه مى   

  . و ظاهراً و باطناً

  

   باب سوم در سرّ نیت و آداب آن است و در آن پنج فصل است

  

   فصل اول در حقیقت نیت است در عبادات

  

ن پس از تصور  ء و اجماع نفس بر آوردن آ       بدان که نیت عبارت است از تصمیم عزم به اتیان شى          

و آن حالتى است نفسانى وجدانى که پس از         . آن و تصدیق به فائده آن و حکم به لزوم اتیان آن           

و ایـن در    . کنـیم  این امور پیدا شود، که از آن تعبیر به همت و تصمیم عزم و اراده و قـصد مـى                   

 و ایـن امـر      .جمیع افعال اختیارى موجود است و هیچ فعل اختیارى ممکن التّخلّف از آن نیست             

و الزم نیـست در اثنـاء آن یـا در اول آن             . در تمام عمل حقیقتاً موجود است بدون شائبه مجـاز         

تفصیلًا در ذهن حاصل باشد، یا این قصد و تصمیم را تفصیلًا تصور نماید فاعل؛ بلکـه گـاه شـود         

یه عمـل و    کند عمل را در صورتى که از صورت تفـصیل          که انسان به همان تصمیمِ عزم اتیان مى       

تصمیم بکلّى ذاهل و غافل است، ولى آن حقیقت موجود است و عمل به تحریـک آن در خـارج           

  . موجود شود؛ چنانچه در افعال اختیاریه وجداناً این امر واضح است

  

بالجمله، این تصمیمِ عزم، که عبارت از نیت است در لسان فقها رضوان اللَّه علیهم در هر عملـى                

 تخلّف، که اگر کسى بخواهد عمل اختیـارى را بـدون آن ایجـاد کنـد امکـان      موجود است بدون  

کنـد و امـر      با این وصف وسوسه شیطان پلید و دعابه واهمـه عقـل را محکـوم خـود مـى                  . ندارد

کند؛ و به جاى آن که انسان عمر گران بهاى خود را صرف              ضرورى را بر انسان بیچاره تعمیه مى      

آن را از مفاسد باطنیه تخلیص کنـد و بـه جـاى آن کـه آن را                  در تجوید و تخلیص عمل کند و        

شناسى و حق طلبى کند، ابلیس پلید او را وسوسـه کنـد و نـصف     صرف در معارف توحید و حق 



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

شـیطان را دامهـا و مکایـد بـسیار          . عمر را صرف در امرى ضرورى و شیئى واجب الحصول کنـد           

را که مأیوس شـود از آن کـه تـرك عمـل     یکى را به ترك اصل عمل وادار کند؛ و دیگرى     : است

کند، به ریا و عجب و دیگر مفسدات وادار کند؛ و اگر به این امـر موفـق نـشد، عملـش را از راه                         

 عبادات همه مردم را در نظر انسان خوار کند و مردم را نسبت به عـدم            -آبى باطل کند   مقدس م 

ى است مـالزم بـا عمـل، یـا تکبیـر یـا              مباالت دهد؛ آن وقت وادار کند که در نیت مثلًا، که امر           

و بـاألخره راضـى نـشود از        . مایه، جمیع عمر را صرف کنـد       قرائت، که از امورى است عادى و بى       

  . انسان مگر آن که عملش را به یکى از این طرق باطل کند

  

شمار است که اکنون نتوان در جمیع آن بحـث کـرد و تمـام                وسواس را شئون بسیار و طرق بى      

را استقصا نمود؛ ولى در بین همه، وسوسه در نیت شاید از همه مـضحکتر و عجیبتـر                  شئون آن   

باشد؛ زیرا که اگر کسى بخواهد با تمام قوا قیام کند در همه عمر بـه اتیـان یـک امـر اختیـارى             

بدون نیت، ممکن نیست از عهده برآید؛ مع ذلک، یک نفر بیچاره مریض النّفسِ ضعیف العقل را                 

کند که نمازش با نیـت و عـزم موجـود            ر هر نماز مدتهاى مدید خود را معطل مى        بینى که د   مى

و این شخص به آن ماند که مدتها تفکر کند که براى بازار رفتن یـا نهـار خـوردن نیـت و                       . شود

اى که باید نماز معراج قرب و مفتاح سعادت او باشد و بـا تـأدب بـه آداب                    بیچاره. عزم تهیه کند  

ع بر اسرار این لطیفه الهیه تکمیل ذات و تأمین نشئه حیات خود کند، از همه ایـن                  قلبیه و اطّال  

امور غفلت کرده، بلکه این امور را الزم نداند سهل است، همه را باطـل شـمارد و سـرمایه عزیـز               

خود را صرف در خدمت شیطان و اطاعت وسواس خنّاس کند و عقل خدا داد را که نور هـدایت                  

  . بلیس کنداست محکوم حکم ا

  

ذکر کردم پیش حضرت صادق مردى را که مبتال بود به وضـوء و نمـاز                : عبد اللَّه بن سنان گفت    

چه عقلى دارد، با آنکه اطاعت شـیطان        : فرمود. او مرد عاقلى است   : و گفتم ) یعنى وسواسى بود  (

و را از چـه     آید ا  سؤال کن از او این که مى      : کند؟ فرمود  چگونه اطاعت شیطان مى   : گفتم. کند مى

  ). 238( گوید از عمل شیطان است چیز است، مى

  

بالجمله، قطع این ریشه را انسان باید با هر ریاضت و زحمتى است بکند، که از همه سـعادات و                    

ممکن است چهل سـال انـسان جمیـع عبـاداتش حتـى بـه حـسب        . دارد خیرات انسان را بازمى   

 هم نداشته باشـد، فـضلًا از آداب باطنیـه و            صورت نیز صحیح به جا نیاید و اجزاى صورى فقهى         

داننـد و   تر آنکه بعضى از این اشخاص وسواسى عمل جمیع مـردم را باطـل مـى       مضحک. شرعیه
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با آنکه خود اگر مقلّد است، مرجـع تقلیـدش          . کنند مباالت به دین محسوب مى     تمام مردم را بى   

خبار رجوع کند ببینـد رسـول خـدا         باشد؛ و اگر اهل فضل است، به ا        نیز چون متعارف مردم مى    

فقـط در تمـام   . صلّى اللَّه علیه و آله و ائمه هدى علیهم السالم نیز در این امـور متعـارف بودنـد            

مردم این طایفه وسواسیه هستند که به خالف رسول خدا و ائمـه معـصومین علـیهم الـسالم و                    

شـمارند و عمـل خـود را      مـى کنند، و اعمال همـه را نـاچیز   فقهاء مذهب و علماء ملت عمل مى    

مثلًا، در باب وضو اخبارى کـه وضـوى رسـول    . دانند موافق با احتیاط و خود را مبالى به دین مى  

على الظاهر، حضرت رسول صلى اللَّه علیـه و آلـه یـک مـشت               . اند متواتر است   خدا را بیان کرده   

و اجماع ). 239( زدند و یک مشت به دست راست و یک مشت به دست چپ           به صورت مى  ]آب  [

و ظاهر کتاب خـدا نیـز همـین    . فقهاء امامیه قائم است على التّحقیق که این وضوء صحیح است      

در شستن دوم، بلکه غرفه دوم، بعضى اشکال کردند؛ ولى غرفه دوم، بلکه شستن دوم نیز،      . است

 و لیکن شستن سوم بدعت و مبطل وضـوء اسـت          . ضرر ندارد، گرچه در استحبابش کالمى است      

    اکنون عمل وسواسى بیچاره را ببین که به بیست غرفه که هـر یـک از                . بال اشکال روایتاً و فتوى

کنـد؛ در ایـن      شـود اکتفـا نمـى      گیرد تمام دست را و غَسله تامه محسوب مى         ها فرا مى   آن غرفه 

این بـدبخت ضـعیف العقـل ایـن عمـل را کـه از اطاعـت               . اشکال باطل است   صورت وضویش بى  

داند و موافق احتیاط، آن وقت عمل سـایرین را باطـل           وسه او بجا آورده صحیح مى     شیطان و وس  

کـسى  . شـود  عقل شمرده است معلوم مى اکنون وجه صدق حدیث شریف که او را بى  . شمارد مى

که عمل مخالف با عمل رسول خدا را صحیح بداند و عمل موافق با آن حضرت را باطل بداند، یا                    

عقـل اسـت و    و چون این بیچاره از دین خارج نیست، پس بى. عقل  بىاز دین خدا خارج است یا  

  . مطیع شیطان و مخالف رحمان

  

اى نیست جز آن که قدرى تفکّر کند در این امور که             و براى عالج این مصیبت و داء عضال چاره        

یهم؛ و  ذکر شد و مقایسه کند عمل خود را با عمل نوع متدینین و علماء و فقهاء رضوان اللَّه علـ                   

و چنـد  . اعتنـائى بـه آن پلیـد نمایـد     اگر خود را مخالف با آنها دید ارغامِ انف شیطان کند و بـى            

مرتبه که شیطان وسوسه کرد که عملت باطل است، جواب دهد که اگر عمل همه فقهـاء امـت                   

امید است چندى که مخالفت شیطان نمود و در ضـمن بـه             . باطل شد، عمل من نیز باطل باشد      

الى با عجز و نیاز از شرّ او پناه برد، این مرض رفع شـود و شـیطان چـشم طمعـش از او                        حق تع 

بریده گردد؛ چنانچه براى دفع کثرت شک، که آن نیز از القائات شیطان است، در روایات شریفه                 

  : همین دستور را دادند
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زیـاد شـد    وقتـى کـه     : در کافى شریف سند به حضرت باقر العلوم علیه السالم رساند کـه گفـت              

شکّت در نماز، ممضى دار نماز را، یعنى اعتنا به آن مکن، امید است که رها کنـد تـو را؛ همانـا                        

  ). 240( این نیست مگر از شیطان

  

عادت ندهید  : فرمایند و در روایت دیگر است که حضرت باقر یا حضرت صادق علیهما السالم مى             

دازید او را؛ زیرا که شـیطان پلیـد اسـت         شیطان را به خودتان به شکستن نماز، پس به طمع بین          

  . معتاد است به آنچه عادت داده شد

  

خواهد آن خبیث که اطاعت شود، پس وقتـى کـه عـصیان شـد،      همانا مى : زراره گوید که فرمود   

  ). 241(کند به کسى از شماها عود نمى

  

هاى واهمـه    عابهو این از معالجات مهمه است در جمیع امورى که از القائات شیطان است و از د                

انـد، هـر کـس خواهـد بـه وسـائل و              و در احادیث شریفه ادعیه نیز دسـتور داده        . شیطانیه است 

  . مستدرك آن در اواخر کتاب خلل رجوع کند

  

   فصل دوم

  

یکى از مهمات آداب نیت، که از مهمات جمیع عبادات است و از دستورات کلّیـه شـامله اسـت،             

یه نمودن عمل است از شائبه غیر خـدا، و صـافى نمـودن سـرّ               و حقیقت آن، تصف   . اخالص است 

و کمـال آن،    . است از رؤیت غیر حق تعالى در جمیع اعمال صوریه و لُبیـه و ظاهریـه و باطنیـه                  

اال للَّه  : قال تعالى . ترك غیر است مطلقاً و پا نهادن بر انّیت و انانیت و غیر و غیریت است یکسره                

و اگـر یکـى از      .) خداى تعالى اختیار فرموده براى خویش دین خـالص را         ). (242( الدینُ الْخالص 

حظوظ نفسانیه و شیطانیه در دین باشد، خالص نخواهد بود؛ و آنچه خالص نیست، حـق تعـالى                  

  . اختیار نفرموده؛ و آنچه شائبه غیریت و نفسانیت دارد از حدود دین حق خارج است

  

  ). 243( الّا لیعبدوا اللَّه مخلصینَ لَه الدینو ما امرُوا : و قال تعالى

  

  ). 244( منْ کانَ یرید حرْثَ الدنْیا نُؤْته منْها و ما لَه فى اآلْخرَةِ منْ نَصیبٍ: و قال تعالى
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نْ کان هجرَتُه الى    فَم: انَّما لکُلّ امرِئ ما نَوى    :  على ما نُقل   -و قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله        

اللَّه و رسوله، فَهِجرَتُه الى اللَّه و رسوله؛ و منْ کان هجرَتُـه الـى دنیـا یـصیبها او امـرَأَةٍ ینْکَحهـا،                   

  ). 245( فَهِجرَتُه الى ما هاجرَ الَیه

  

 و رسوله ثُم یدرِکْه الموت فَقَد وقَع اجرُه علَـى           و منْ یخْرُج منْ بیته مهاجِراً الَى اللَّه       : و قال تعالى  

یکى هجرت صورى   : و این آیه شریفه ممکن است متکفّل جمیع مراتب اخالص باشد          ). 246( اللَّه

و این هجرت اگر خالص براى خـدا و رسـول نباشـد، بلکـه بـراى حظـوظ       . که به بدن واقع شود  

  . و این مرتبه اخالص صورى فقهى است. ه و رسوله نیستنفسانى باشد، هجرت إلى اللَّ

  

و دیگر، هجرت معنوى و مسافرت باطنى است که مبدأ آن، بیت مظلمه نفس است؛ و غایت آن،    

خداى تعالى و رسول او است که آن هم به حق برگردد، زیرا که رسول بما هو رسـول اسـتقالل                     

حـب خاصـان    (ت به او هجرت به حق اسـت         ندارد، بلکه آیت و مرآت و نماینده است؛ پس هجر         

  ) 247.)(خدا حب خدا است

  

پس، محصل معناى آیه شریفه، به حسب این احتمـال، آن اسـت کـه کـسى کـه بـه مهـاجرت          

معنوى و سفر قلبى عرفانى از بیت نفس و منزل انانیت خارج شد و مهاجرت الى اللَّه کرد بدون                    

و اگر سالک در سـلوك الـى        . ى او با حق تعالى است     دیدن خود و نفسانیت و حیثیت خود، جزا       

اللَّه یکى از حظوظ نفسانیه را طالب باشد، و لو وصول به مقامات بلکه گرچه وصول به قرب حق                   

که براى رسیدن خود به قرب حق باشد، این سلوك الى اللَّه نیست؛ بلکه سـالک خـارج از بیـت                   

  . اى اى به زاویه اى و از زاویه  به گوشهاى نشده، بلکه مسافر در جوف بیت است از گوشه

  

پس، سفر اگر در مراتب نفس شد و براى رسیدن به کماالت نفسانیه، سفر الى اللَّه نیست بلکـه                   

و . من النّفس الى النّفس است؛ ولى سالک را براى سفر الى اللَّه این سفرْ ناچار پـیش آمـد کنـد                    

سفر نفسانى کند؛ فقط این شأن براى         سفر ربانى بى   جز کمل از اولیاء علیهم السالم نتواند کسى       

اشـاره بـه ایـن سـالمت از         ) 248(کمل است؛ و شاید آیه شریفه سالم هى حتّـى مطْلَـعِ الْفَجـر             

تصرّفات شیطانى و نفسانى باشد در جمیع مراتب سیر در لیالى مظلمه طبیعت، که براى کمـل                 

و امـا غیـر     . ۀ، که براى کمل رؤیت جمال احـدیت اسـت         لیلۀ القدر است تا طلوع فجر یوم القیم       

آنها، در جمیع مراتب سیر به سـالمت نیـستند، بلکـه در اوائـل امـر هـیچ سـالکى از تـصرّفات                        

  . شیطانیه خارج نیست
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 که سالمت از اول مرتبه سیر الى اللَّه تـا آخـر مراتـب      -پس، معلوم شد که این مرتبه از اخالص       

 - است بلکه تا پس از حیات ثانوى حقّانى که صحو بعد المحو اسـت            آن که حصول موت حقیقى    

و عالمـت ایـن نحـو از        . براى اهل السلوك و متعارف از اصحاب معرفت و ریاضـت دسـت ندهـد              

خلوص آن است که غوایت شیطان را در آنها راهى نیست و طمع شیطان از آنها یکـسره بریـده                    

فَبِعزَّتک لُاغْوِینَّهم اجمعینَ الّا عبادك مـنْهم  : آن پلیداست؛ چنانچه در آیه شریفه فرماید از قول    

و در اینجا اخالص به عین عبد نسبت داده شده نه به فعل عبد؛ و این مقامى                 ). 249( الْمخلَصین

منْ اخْلَص للَّه اربعینَ    : فرماید و شاید حدیث معروف نبوى که مى      . است باالتر از اخالص در عمل     

ص       هسانعلى ل نْ قَلْبِهۀِ مکْمالْح نابیعی رَتمراد جمیع مراتب اخالص باشد؛ یعنـى،       ). 250( باحاً ج

و شاید هـم ظهـور در اخـالص ذاتـى داشـته باشـد کـه مراتـب         . اخالص عملى و صفتى و ذاتى 

  . اخالص دیگر از لوازم او است

  

ۀ و کیفیت جریان آن از قلب به لـسان،     و شرح این حدیث شریف و بیان مقصود از ینابیع الحکم          

و مدخلیت خلوص در این جریان، و خصوصیت اربعین صباح، از نطاق بیان در این رساله خـارج                  

و رساله معروف به تحفۀ الملوك فى السیر و الـسلوك           . اى جداگانه است   است و محتاج به رساله    

و . ظرش شرح این حدیث شریف است     منسوب به عارف باللَّه مرحوم بحر العلوم است که عمده ن          

اى است، گرچـه خـالى از بعـض مناقـشات نیـست؛ و لهـذا بعـضى آن را از آن                       آن رساله لطیفه  

  . دانند؛ بعید هم نیست بزرگوار نمى

  

   فصل سوم در بیان بعضى مراتب اخالص است

  

عمـل  به طریق اجمال به طورى که مناسب با وضع این اوراق است یکى از مراتـب آن، تـصفیه                    

 از شائبه رضاى مخلوق و جلب قلوب آنها، چه براى محمدت یـا              - چه عمل قلبى یا قالبى     -است

و این ریاء فقهى، و از همـه        . و در مقابل این، اتیان عمل است ریائاً       . براى منفعت یا براى غیر آن     

  . ارزشتر و خسیستر است ها بى تر و صاحب آن از همه مرائى مراتب ریا پست

  

آرب زائله فانیه، گرچه داعـى آن        تصفیه عمل است از حصول مقصودهاى دنیوى و م        مرتبه دوم،   

باشد که خداى تعالى به واسطه این عمل عنایت کند؛ مثل، خوانـدن نمـاز شـب بـراى توسـعه                     

روزى، و اتیان صالة اول ماه مثلًا براى سالمت از آفات آن ماه، و دادن صدقات براى سـالمتى، و                    

و این مرتبه از اخالص را بعضى از فقهاء علـیهم الرحمـۀ شـرط صـحت         . دیگر مقصدهاى دنیوى  
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و ایـن، خـالف     . اند در صورتى که اتیان عمل براى رسیدن بـه آن مقـصود باشـد               عبادات شمرده 

تحقیق است به حسب قواعد فقهیه؛ گرچه پیش اهل معرفت این نماز را به هـیچ وجـه ارزشـى                    

  . بلکه شاید از آن نیز کمتر باشدنیست و مثل سایر کسبهاى مشروعه است، 

  

مرتبه سوم، تصفیه آن است از رسیدن به جنّات جسمانیه و حـور و قـصور و امثـال آن از لـذات      

و ایـن نیـز در نظـر    . و مقابل آن، عبادت اجیران است؛ چنانچه در روایات شریفه است   . جسمانیه

 اجـرتش بیـشتر و بـاالتر اسـت در         اهل اللَّه چون سایر کسبها است، الّا آن که عمل این کاسـب            

  . صورتى که قیام به امر کند و از مفسدات صوریه عمل را تخلیص کند

  

و . جـسمانى موعـود   ]ى  [مرتبه چهارم، آن است که عمل را تصفیه کند از خوف عقاب و عذابها               

و این عبادت نیز در نظـر اصـحاب     ) 251.(مقابل آن، عبادت عبید است؛ چنانچه در روایات است        

و در نظـر اهـل معرفـت فـرق نکنـد کـه       . قلوب قیمتى ندارد و از نطاق عبودیت اللَّه خارج است  

انسان عملى را بکند از خوف حدود و تعزیرات در دنیا، یا خوف عقاب و عذاب آخرتى، یـا بـراى                     

رسیدن به زنهاى دنیائى، یا براى رسیدن به زنهاى بهشتى، در ایـن کـه هـیچ یـک بـراى خـدا                       

عى بر داعى امرى است که مطابق قواعد فقهیه عمل را از بطالن صورى خارج کنـد؛                 نیست، و دا  

  . ولى در بازار اهل معرفت این متاع را ارزشى نباشد

  

مرتبه پنجم، تصفیه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذّات روحانیه دائمه ازلیه ابدیـه و                  

و در  . رگه عقول قادسه و مالئکه مقـرّبین      منسلک شدن در سلک کروبیین و منخرط شدن در ج         

و این درجه گرچه درجـه بـزرگ و مقـصد عـالى             . مقابل آن، عمل نمودن براى این مقصد است       

مهمى است، و حکماء و محقّقین به این مرتبه از سعادت خیلى اهمیت دادنـد و بـراى او ارزش                    

سلوك و سالک آن نیـز کاسـب و از   قائل شدند، ولى در مسلک اهل اللَّه این مرتبه نیز از نقصان   

  . رود، گرچه در متجر و مکسب با سایرین فرقها دارد اجیران به شمار مى

  

و در ازاء این مرتبه که مرتبه ششم است تصفیه آن است از خوف عدم وصـول بـه ایـن لـذّات و            

مرتبـه  و این نیز گرچـه      . و در مقابل، عمل براى این مرتبه از خوف است         . حرمان از این سعادات   

اى است و از حد اشتهاى امثال نویسنده خارج است، ولى در نظر اهل اللَّه این نیـز عبـادت        عالیه

  . عبید است و عبادت معلّل است
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مرتبه هفتم، تصفیه آن است از وصول به لذّات جمال الهى و رسیدن به بهجتهاى انوار سـبحات                  

، یعنى جنّت لقاء از مهمات مقاصـد اهـل          و این مرتبه  . غیر متناهى که عبارت از جنّت لقاء است       

معرفت و اصحاب قلوب است و دست آمال نوع از آن کوتاه است، و اوحدى از اهـل معرفـت بـه                      

سعادت این شرف مشرّفند، و اهل حب و جذبه از کمل اهل اللَّه و اصفیاء اللَّـه هـستند؛ و لکـن                      

و ایـن کـه در   . معمولى سرشار آنها اسـت این کمال مرتبه کمل اهل اللَّه نیست، بلکه از مقامات        

ادعیه، مثل مناجات شعبانیه، حضرت امیر المؤمنین و اوالد طاهرینش این مرتبه را خواسـته یـا             

اشاره به داشتن آن نموده، نه آن که مقامات آنها منحصر به همین مرتبه است؛ چنانچـه مرتبـه                   

یه عمل از خوف فـراق نیـز از کمـال           هشتم که در ازاء این مرتبه است و آن عبارت است از تصف            

                 ـکراقلـى فـبِرُ عاص ـفل نیست، و این که جناب امیر المـؤمنین کَیگویـد از  ) 252( مقامات کم

  . مقامات معمولى سرشار او و مثل او است

  

بالجمله، تصفیه عمل از این دو مرتبه نیز در نزد اهل اللَّه الزم اسـت، و عمـل بـا آن معلّـل و از                         

و پس از این، مراتب دیگرى است که از         . سانیه خارج نیست؛ و این کمال خلوص است       حظوظ نف 

حدود خلوص خارج و در تحت میزان توحید و تجرید و والیت است که بیان آن اینجـا مناسـب                    

  . نیست

  

   فصل چهارم

  

صیل اى دانستى، خود را مهیا کن براى تح        اکنون که مراتب اخالص و مقامات عبادات را تا اندازه         

افـسوس  . آن، که علم بدون عمل را ارزشى نیست و بر عالم حجت تمامتر و مناقشه بیشتر است                

. که ما از معارف الهیه و از مقامات معنویه اهل اللَّه و مدارج عالیه اصحاب قلوب بکلّى محـرومیم                  

و کسى کـه    یک طایفه از ما به کلّى مقامات را منکر و اهل آن را به خطا و باطل و عاطل دانند؛                     

ذکرى از آنها کند یا دعوتى به مقامات آنها نمایـد، او را بافنـده و دعـوت او را شـطح محـسوب                        

این دسته از مردم را امید نیست که بتوان متنبه به نقص و عیب خویش کرد و از خـواب                     . دارند

  ). 254(نْ فى الْقُبورو ما انْت بمسمعٍ م). 253(- انّک ال تَهدى منْ احببت-گران بیدار نمود

  

خبر دلشان زنده به حیات معرفت و محبـت          آرى، آنهایى که چون نویسنده بیچاره از همه جا بى         

اند که غالف بدنْ قبور پوسیده آنها است، و این غبـار تـن و تنگنـاىِ بـدنِ                    الهیه نیست مردگانى  

 منْ لَم یجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَمـا لَـه           و: مظلم آنها را از همه عوالم نور و نور على نور محجوب نموده            
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این طایفه هر چه حدیث و قرآن از محبت و عشق الهى و حب لقاء و انقطـاع بـه                 ). 255(منْ نور 

 آن همـه  -حق بر آنها فرو خوانند، به تأویل و توجیه آن پردازند و مطابق آراء خود تفسیر کننـد              

دانـم ایـن     نمى. درختهاى بهشتى و زنهاى خوشگل توجیه نمایند      آیات لقاء و حب اللَّه را به لقاء         

الهى، هب لـى کَمـالَ االنقطـاعِ        : کنند کنند که عرض مى    گروه با فقرات مناجات شعبانیه چه مى      

                   النُّـور فَتَـص ـبجالقلُـوبِ ح ـصارتّى تَخْرِقَ ابح کنَظَرِها الَی یاءقُلوبِنا بِض صاررْ ابان و ،کلَ الـى  الَی

       کزِّ قُدسلَّقَۀً بِععنا متَصیرَ ارواح ۀِ وظَمنِ الْععدم .        ظْتَهالح و ،کفَاجاب تَهینْ نادملْنى معاج الهى، و

  ). 256( فَصعقَ لجاللک

  

آیا این حجب نور چیست؟ آیا نظر به حق، مقصود گالبیهاى بهشت اسـت؟ آیـا معـدن عظمـت                    

ست؟ آیا تعلّق ارواح به عزّ قدس، یعنى تعلّق به دامن حور العین براى قـضاى                قصرهاى بهشتى ا  

ها  شهوت؟ آیا این صعق و محو از جالل، یعنى محو در جمال زنهاى بهشتى است؟ آیا این جذبه                 

داده و آن انـوار   ها که براى رسول خدا صلى اللَّه علیه و آلـه در نمـاز معـراج دسـت مـى                  و غشوه 

کرده در آن محفلى که اعظم مالئکـۀ اللَّـه کـه جبرئیـل              آن را که مشاهده مى     عظمت و باالتر از   

اى نداشت، جذبه بـراى یکـى از         امین علیه السالم است محرم سرّ نبود و جرأت پیش رفت انمله           

دیـد؟ آیـا آن قلـب     زنهاى خیلى خوب بوده؟ یا انوارى مثل نور شمس و قمر و بـاالتر از آن مـى        

: فرمـود ) 257( لسالم در ذیل آیه شریفه الّا منْ اتَـى اللَّـه بِقَلْـبٍ سـلیم    سلیمى که معصوم علیه ا    

مقصود ). 258(سلیم آن است که مالقات کند حق تعالى را در صورتى که در آن غیر حق نباشد                

از آن که غیر حق نباشد، یعنى غیر کرامت حق نباشد؟ که برگشت به آن کند که غیر از گالبـى          

  و زردآلو نباشد؟ 

  

ولى لَعمـرِ الحبیـب    . اك بر فرق من که عنان قلم از دستم رها شد و به شطحیات مشغول شد               خ

که مقصودى از این کالم نیست جز آن که بـراى بـرادران ایمـانى، خـصوصاً اهـل علـم، تنبهـى            

حاصل آید و ال اقّل منکر مقامات اهل اللَّه نباشند، که ایـن انکـار سـر منـشأ تمـام بـدبختیها و                        

مقصود ما آن نیست که اهل اللَّه کیانند، بلکه مقصود آن است که مقامـات انکـار                 . ها است شقاوت

و این امرى است که کسى را بر آن اطالعـى           . داند نشود؛ اما صاحب این مقامات کیست، خدا مى       

  ). 259( آن را که خبر شد خبرى باز نیامد-نیست

  

منکر نیستند و عناد با اهل اللَّه ندارنـد، ولـى   و یک طائفه دیگر آنانند که مقامات اهل معرفت را    

اشتغال به دنیا و تحصیل آن و اخالد به لذّات فانیه آنها را از کـسب علمـى و عملـى و ذوقـى و                         
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اینها مریضانى را مانند که تصدیق مـرض خـویش را دارنـد، ولـى شـکم آنهـا را                    . حالى بازداشته 

م کنند؛ چنانچه طائفه اول مریضانى را مانند که         گذارد که به پرهیز و خوردن دواى تلخ اقدا         نمى

اصل وجود چنین مریضى و مرضى را در دار تحقّق تصدیق نکنند؛ با آن که خود مبتال هـستند،                   

  . اصل وجود مرض را انکار کنند

  

و یک طایفه آنانند که به کسب علمى پرداختند و اشتغال به تحصیل معارف علماً پیـدا کردنـد،                   

ارف و مقامات اهل اللَّه به اصطالحات و الفاظ و بـه زرق و بـرق عبـارات اکتفـا                    ولى از حقایق مع   

اى بیچاره را در رشته الفاظ و اصطالحات به زنجیر کشیده و از جمیع مقامـات    نموده خود و عده   

شناسـند، ولـى بـراى       در اینان یکدسته پیدا شود که خود خود را مـى          . اند قناعت به گفتار نموده   

اند و بـا الفـاظ    مغز را مایه کسب معیشت قرار داده ک دسته بیچاره این اصطالحات بىترأّس بر ی 

اینها شـیاطینى هـستند     . کنند فریبنده و اقوال جالب توجه صید قلوب صافیه بندگان خدا را مى           

بیچارگان ندانند کـه قلـوب بنـدگان        . انسى که ضررشان از ابلیس لعین کمتر نیست بر عباد اللَّه          

اینها غاصب منزلگاه حقّند و مخـرّب       . گاه حق است و کسى را حق تصرّف در آن نیست          خدا منزل 

کعبه حقیقى هستند؛ بتهایى تراشند و در دل بندگان خدا که کعبه بلکـه بیـت المعمـور اسـت                    

جاى گزین کنند؛ اینها مریضانى هستند که بـه صـورت طبیـب خـود را در آورده و آنهـا را بـه                        

  . فتار کنندمرضهاى گوناگون مهلک گر

  

و عالمت این طایفه آنست که به ارشاد اغنیاء و بزرگان بیـشتر عالقـه دارنـد تـا ارشـاد فقـراء و                        

بیشتر مریدان اینان از صاحبان جاه و مال است، و خود آنها به زى اغنیـاء و صـاحبان                   . درویشان

ل کـه بـه قـذارات       اینها سخنانى بسیار فریبنده دارند، که خود را در عین حا          . جاه و مال هستند   

آن . دنیاویه هزار گونه آلودگى دارند، در نظـر مریـدان تطهیـر کننـد و از اهـل اللَّـه قلـم دهنـد              

بیچارگان ابله نیز چشم خود را از همه معایب محسوسه آنها پوشیده و به اصطالحات و الفـاظى                  

  . اند مغز دل خوش داشته بى

  

یکى دو حدیث کـه در ایـن موضـوع وارد شـده      اکنون که کالم بدین جا رسید، سزاوار باشد که          

  . ذکر کنم؛ گرچه از رشته سخن خارج است، ولى تبرّك به کالم اهل البیت نیکو است

  

انّ مـنَ  : عن کتاب الخصال للشّیخِ الَّصدوقِ رحمه اللَّه بِاسناده الى ابى عبد اللَّه علیه السالم، قـال    

    جانْ ی بحنْ یم لَماءالْع       نْهؤْخَذُ عانْ ی بحال ی و هلْمع عنَ النّارِ     : ملِ ماالو كرفى الد نَ  . فَذاكو م
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و مـنَ الْعلَمـاء مـنْ       . الْعلَماء منْ اذا وعظَ انف، و اذا وعظَ عنَّف؛ فذاك فىِ الدرِك الثانى منَ النّـار               

 الثَّرْوةِ و الشَّرَف، و ال یرى لَه فى المساکینِ وضعاً؛ فذاك فى الدرك               انْ یضَع العلْم عنْد ذَوى      یرى

فَـانْ رد علَیـه و      : و منَ العلَماء منْ یذْهب فىِ علْمه مذْهب الَجبابِرَةِ و الـسالطین           . الثالث منَ النّار  

و منَ العلَماء منْ یطْلُب احادیث      . ى الدرك الرّابع منَ النّارِ    ء منْ امرِه، غَضب؛ فَذَاك ف      قُصرَ فى شَى  

و مـنَ   .  لیغْزِر بِه علْمه و یکْثرَ بِه حدیثَه؛ فَذاك فى الدرك الْخـامسِ مـنَ النّـار                 الیهود و النّصارى  

و لَعلَّـه ال یـصیب حرفـاً واحـداً، و اللَّـه ال یحـب                . ىسـلون : العلماء منْ یضَع نَفْسه للْفُتْیا و یقـولُ       

و منَ العلَماء منْ یتَّخذُ العلْم مرُوةً و عقْلًا؛ فَـذاك           . الْمتَکَلِّفین؛ فذَاك فى الدرك السادسِ منَ النّار      

  ). 260(فى الدرك السابعِ منَ النّار

  

   همحنى رو عن الکُلَی             المالـس ـهلَیرِ عالَـى الْبـاق هنادالکافى بِاس هعاللَّه فى جام  :      لْـمالع ـن طَلَـبم

          رِفصی او فَهاءالس بِه مارِىی او لَماءالْع بِه ىباهیـنَ      )  خ -به(لم هـدقْعأْ مـوتَبـه، فَلْیالنّاسِ الَی وهجو

  ). 261(تَصلَح الّا لاهلهاالنّارِ انَّ الرِئاسۀَ ال 

  

ء  فَانَّ کُلَّ محب بِشَى   . اذا رایتُم الْعالم محباً للدنْیا فَاتَّهِموه على دینکُم       : و عن الصادقِ علَیه السالم    

  بوطُ ما اححقالَ . ی ه السالم      : ولَیع دى اللَّه تَعالى الى داوین  : اوحلْ بعفْتُوناً     ال تَجعالَماً م نَکیب ى و

انّ ادنـى مـا انَـا       . فانّ اولئک قُطّاع طَریقِ عبـادى الْمریـدینَ       . بِالدنیا، فَیصدك عنْ طَریقِ محبتى    

  ). 262( صانع بِهم انْ انْزَع حالوةَ مناجاتى منْ قُلُوبِهِم

  

ار نیـستند و خـود سـالک طریـق آخـرت و در صـدد                و آنان که در این طایفه شیاد و کاله بـرد          

تحصیل معارف و مقامات هستند، گاهى اتفاق افتد کـه از شـیطان قـاطعِ طریـق گـول خـورده                     

مغرور شوند و معارف و مقامات را حقیقۀً عبارت از اصطالحات علمیـه کـه خـود تراشـیده یـا از           

آخر عمر نقد جوانى و روزگـار زنـدگانى         اینان نیز تا    . دانند اند مى  تراشیدن دیگران استفاده کرده   

را صرف در تکثیر اصطالح و ضبط کتب و صحف کنند؛ مثل یک طایفه از علمـاء تفـسیر قـرآن                     

که استفادت از قرآن را منحصر به ضبط و جمع اختالف قرائات و معانى لغات و تصاریف کلمات                  

و اخـتالف افهـام نـاس در آنهـا     و محسنات لفظیه و معنویه و وجوه اعجاز قرآن و معانى عرفیـه             

اینـان نیـز بـه مریـضى        . دانند، و از دعوات قرآن و جهات روحیه و معارف الهیه آن بکلّى غافلند             

مانند که رجوع به طبیب نموده نسخه او را گرفته، و معالجه خود را به ضبط نسخه و حفـظ آن                     

نـسخه و مراجعـه بـه طبیـب     اینان را مرض خواهد کشت و علم به . و کیفیت ترکیبات آن دانند 

  . نتیجه است براى آنها بکلّى بى
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توحیـد  . عزیزا، جمیع علوم عملى است حتى علم التّوحید را نیز اعمـالى اسـت قلبیـه و قالبیـه                  

تـا  . تفعیل است؛ و آن، کثرت را به وحدت برگرداندن است؛ و این از اعمال روحیه و قلبیه اسـت     

ب حقیقى را نشناختى و دیده حق بین پیـدا نکـردى و خـدا را در    در کثرات افعالیه واقعى و سب    

طبیعت ندیدى و جهات کثرات طبیعیه و غیـر طبیعیـه را فـانى در حـق و افعـال او نکـردى و                        

سلطان وحدت فاعلیت حق در قلبت علم نیفراشته، از خلوص و اخالص و صـفا و تـصفیه بکلّـى               

. یه و اکثر ریاهاى قلبیه از نقصان توحید افعالى است         تمام ریاهاى افعال  . دور و از توحید مهجورى    

دانـد و متـصرّف در مملکـت حـق           آن که مردم ضعیف بیچاره بیکاره را مؤثر در دار تحقّـق مـى             

نیـاز دانـد و عمـل خـود را از شـرك              تواند خود را از جلب قلوب آنهـا بـى          شمارد، از کجا مى    مى

د صافى کنى تا آب صافى از آن بیرون آیـد، و    شیطان تصفیه و تخلیص کند؟ تو سرچشمه را بای        

تـو اگـر قلـوب بنـدگان خـدا را در تحـت              . آلود توقّع صفاى آب نداشته باش      الّا با سرچشمه گل   

تصرّف حق بدانى و معنى یا مقلّب القلوب را به ذائقه قلب بچشانى و بـه سـامعه قلـب برسـانى،                      

و اگر حقیقت بِیده ملَکـوت کُـلِّ        . ایىخود با این همه ضعف و بیچارگى در صدد صید قلوب برنی           

نیـاز شـوى، و بـه قلـوب          ء و لَه الملْک و بِیده الملْک را به قلب بفهمانى، از جلب قلـوب بـى                 شَى

تو در خود حس . ضعیفه این مخلوق ضعیف خود را محتاج ندانى، و غناى قلبى براى تو رخ دهد           

، پس محتاج به جلب قلوب شدى؛ و خود را بـه قـدس              احتیاج کردى و مردم را کارگشا دانستى      

دیـدى و   فروشى متصرّف در قلوب انگاشتى، پس محتاج به ریا شدى؛ اگـر کارگـشا را حـق مـى      

  . کردى دیدى، بدین شرکها احتیاج پیدا نمى خود را نیز متصرّف در کون نمى

  

 شـیطان لعـین بـردى    اى مشرك مدعى توحید و اى ابلیس در صورت آدمزاده، تو این ارث را از           

آن بـدبخت و شـقى در حجابهـاى         . زنـد  مى) 263( بیند و فریاد لَاغْوِینَّهم    که خود را متصرّف مى    

شرك و خودبینى است؛ و آنان که عالم و خود را مستقل دانند نه مستظلّ و متصرّف داننـد نـه                     

ود برسان آیات شـریفه  از خواب گران برآى، و به قلب خ  . اند مملوك، از شیطنت ابلیس ارث برده     

این آیات بـا عظمـت بـراى بیـدار کـردن مـن و تـو فـرو                   . کتاب الهى و صحیفه نورانى ربوبى را      

فرستاده شده، و ما جمیع حظوظ خود را منحصر به تجوید و صورت آن کـردیم و از معـارف آن       

غفلت ورزیدیم تا شیطان بر ما حکومت کرد و حکمفرما شـد و در تحـت سـلطه شـیطان واقـع                      

ان شـاء اللَّـه در   . عجالتاً مطلب را اینجا ختم کنم و این سخن را بگذارم براى جاى دیگـر       . شدیم

اى از این مطلب خواهم پرداخت و راه استفاده قرآن شریف را بر خـود و بـر                   آداب قرائت به شمه   

  . و السالم. بندگان خدا باز خواهم کرد باذن اللَّه و حسن توفیقه
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   فصل پنجم

  

شته سخن بدین جا رسید ناچارم از ذکر بعض درجات دیگر اخالص بـه طـورى کـه                  اکنون که ر  

    مناسب این مقام است

  

و در مقابل آن، شـوب   . یکى از درجات اخالص، تصفیه عمل است از رؤیت استحقاق ثواب و اجر            

و این از یک مرتبه اعجاب بـه عمـل خـالى    . آن است به طلب اجر و رؤیت استحقاق مزد و ثواب  

و این رؤیت اسـتحقاق از نقـصان معرفـت بـه            .  که سالک باید خود را از آن تخلیص کند         نیست،

حال خود و حق خالق تعالى شأنه است؛ و این نیز از شجره خبیثه شیطانیه است که بـه رؤیـت                     

بیچاره انسان تا در حجاب رؤیت اعمال خویش اسـت          . خود و عمل خود و انّیت و انانیت برگردد        

داند، از این مرض نجات پیدا نکند و به ایـن            داند و خود را متصرف در امر مى        د مى و آن را از خو    

پس، سالک باید جهد کند و با ریاضـات قلبیـه و سـلوك عقلـى و              . تصفیه و تخلیص نائل نگردد    

عرفانى به قلب بفهماند که جمیع اعمال از موهبات و نعمتهاى الهیه اسـت کـه حـق تعـالى بـه                

و چون توحید فعلى در دل سالک جـاى گـزین شـد، عمـل را از خـود                   . ودهدست بنده اجرا فرم   

  . نداند، پس طلب ثواب نکند بلکه ثواب را تفضلْ و نعم را ابتدائى داند

  

و در کلمات ائمه اطهار علیهم السالم، خصوصاً صحیفه سجادیه همان صحیفه نورانیه الهیـه کـه                 

 سید ساجدین نازل شده براى خـالص بنـدگان خـدا از             از سماء عرفان عارف باللَّه و عقل نورانى       

سجن طبیعت و فهماندن ادب عبودیت و قیام در خدمت ربوبیت، این لطیفه الهیه بسیار مذکور                

فَلَـک الْحمـد علـى ابتـدائک بِـالنِّعمِ الجِـسامِ و             : است؛ چنانچه در دعاى سى و دوم عرض کنـد         

  ). 264( حسانالهامک الشُّکْرَ علَى الْا

  

  ). 265( نعمک ابتداء و احسانُک التَّفَضُّل: و در جاى دیگر گوید

  

و ادنى حد الْاخْالصِ بذلُ الْعبد طاقَتَه، ثُم ال یجعلُ لعمله عنْد اللَّـه              : و در مصباح الشّریعۀ فرماید    

عکافاةً لم هبلى رع بِه راً فَیوجِبهقَدل266( م .(  

  

درجه دیگر اخالص، تصفیه عمل اسـت از اسـتکثار و خوشـنودى بـه آن و اعتمـاد و دلبـستگى        

و این نیز از مهمات سلوك سالک است که او را از قافله سالکان الى اللَّه بازدارد و به سجن                . بدان
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اهى است کـه    و این نیز از شجره خبیثه شیطانیه روید، و از خودخو          . مظلم طبیعت محبوس کند   

گفـت و ایـن از جهـل        ) 267( باشد که خَلَقْتَنى منْ نـارٍ و خَلَقْتَـه مـنْ طـین             از ارث شیطانى مى   

  . انسانى است به مقام خود و مقام معبود جلّت عظمته

  

اگر بیچاره ممکن، مقـام نقـص و عجـز و ضـعف و بیچـارگى خـود را بدانـد و مقـام عظمـت و                           

، هر گـز عمـل خـود را بـزرگ نبینـد و خـود را قـائم بـه امـر             بزرگوارى و کمال حق را بشناسد     

بیچاره، عملى را که در بازار دنیا براى یک سـال او بـیش از چنـد تومـان ارزش                    . محسوب ندارد 

. قائل نیستند اگر از صحت و اجزاء آن مأمون باشند، از دو رکعت آن توقّعهاى غیر متنـاهى دارد                  

بدأ بـسیارى از مفاسـد اخالقـى و اعمـالى اسـت کـه               این خوشنودى و استکثار عمل است که م       

  . ذکرش به طول انجامد

  

اند؛ چنانچه در کافى شریف سند به حضرت موسى          در احادیث شریفه بدین مطلب اشاره فرموده      

         هلْدضِ وعبقالَ ل بن جعفر سالم اللَّه علیهما رساند انِّه :      ال تُخْرِج ؛ وبِالْجِد کلَیع ،نَىیا ب   کنَّ نَفْـس

  ). 268( منْ حد التَّقْصیرِ فى عبادةِ اللَّه عزَّ و جلَّ و طاعته، فَانَّ اللَّه ال یعبد حقَّ عبادته

  

کُلُّ عملٍ تُرید بِه اللَّه عزَّ و جلَّ فکُنْ فیه مقَصراً عنْد نَفْـسک؛  : و قال علیه السالم فى حدیث آخر    

  ). 269( انّ النّاس کُلَّهم فى اعمالهِم فیها بینَهم و بینَ اللَّه مقَصرونَ الّا منْ عصمه اللَّه عزَّ و جلَفَ

  

و در صـحیفه کاملـه در وصـف مالئکـۀ اللَّـه      ). 270(ال تَستَکْثرُوا کَثیرَ الْخَیـر  : و عنه علیه السالم   

سـبحانَک، مـا عبـدناك حـقَّ        : ذا نَظَروا الى جهنَّم تَزْفَرُ الى اهلِ معصیتک       الَّذینَ یقولُونَ ا  : فرماید

  ). 271( عبادتک

  

اى ضعیف، جایى که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله اعرف خلق اللَّـه اسـت و عمـل او از همـه                        

                ما   کس نورانى تر و با عظمت تر است اعتراف به عجز و تقصیر کند و ما ع و کرِفَتعحقَّ م رَفْناك

  کبادتقَّ عح ناكدبه معصومین علیهم الـسالم آن طـور در محـضر مقـدس               ) 272( عگوید و ائم

آرى، آنها مقام معرفتشان بـه عجـزِ        ) 273(اظهار قصور و تقصیر کنند، از پشه الغرى چه خیزد؟         

ما بیچارگـان  . اظهارات و اعترافات راکرد آن  ممکن و عزت و عظمت واجب تعالى شأنه اقتضا مى 

. از جهل و حجابهاى گوناگون به گردن فرازى برخاستیم و خودفروشـى و عمـل فروشـى کنـیم                  

عجـب  : فرمایـد  چه کالم صادقى است فرمایش امیر المؤمنین علیه السالم کـه مـى            ! سبحان اللَّه 
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عقلى نیست کـه شـیطان امـر ضـرورى را بـر مـا                ىاین از ب  ). 274( الْمرْء بِنَفْسه احد حساد عقْله    

دانیم کـه اعمـال      تعمیه کند و ما در میزان عقل به سنجش آن بر نخیزیم؟ ما خود بالضرورة مى               

ما و همه بشر عادى بلکه همه مالئکۀ اللَّه و روحانیین در میزان مقایسه بـا اعمـال رسـول خـدا                      

ه علـیهم قـدر محـسوسى نـدارد و بـه هـیچ وجـه در                 صلّى اللَّه علیه و آله و ائمه هدى سالم اللَّ         

حساب نیاید، آن گاه، اعتراف به تقصیر و اظهار عجز از قیام به امر از آن بزرگواران متـواتر بلکـه                     

دهد که باید بـه هـیچ یـک از اعمـال             این دو قضیه ضروریه به ما نتیجه مى       . فوق حد تواتر است   

دنیا به عبادت و اطاعت قیام کنیم، خجل و شرمسار          خود خوشنود نباشیم؛ بلکه اگر به قدر عمر         

باشیم و منفعل و سرافکنده باشیم؛ مـع الوصـف، چنـان شـیطان در قلـب مـا مـتمکّن شـده و                        

کند که از این مقـدمات ضـروریه نتیجـه نگرفتـه بلکـه احـوال        حکومت بر عقول و حواس ما مى   

  . قلوب ما به عکس است

  

افـضل از جمیـع عبـادات       ) ص( به تصدیق رسول اللَّـه       آن سرورى که یک ضربت یوم الخندقش      

با آن همه عبادات و ریاضات که على بن الحسین، کـه اعبـد خلـق اللَّـه         ) 275( جن و انس است   

، اظهـار عجـز و تـذلّلش و اعتـراف بـه قـصور و         )276(کند که مثل او باشد     است، اظهار عجز مى   

لى مرتضى و جمیع ما سوى اللَّه بنده درگاه      رسول خدا که ع   . تقصیرش از ما بیشتر و باالتر است      

خور خوان نعمت معارفش هستند و متعلّم به تعلیم او هستند، آن طور قیام بـه امـر                   اویند و ذره  

پس از خلعت نبوت ختمیه، که تمام سیر دایره کمال و لبنه اخـراى معرفـت و توحیـد                   . کند مى

کند تا آن کـه قـدمهاى مبـارکش          به اطاعت مى  ایستد و قیام     است، ده سال در کوه حرا برپا مى       

اى ). 277( ، ما انْزَلْنا علَیک الْقُرْآنَ لتَشْقى      طه: فرستد کند و خداى تعالى بر او آیه فرو مى         ورم مى 

طاهر هادى، ما قرآن بر تو فرو نفرستادیم که به مشقت بیفتى، تو پاکیزه و هـادى هـستى، اگـر             

 شقاوت آنها است نه نقصان سلوك یا هـدایت تـو، مـع ذلـک،                مردم اطاعت تو نکنند، از نقص و      

  . فرماید عجز و قصور خود را اعالن مى

  

سید بن طاوس قدس سرّه از جناب على بن الحسین حدیثى نقل کننـد کـه مـا ایـن رسـاله را                       

کنیم؛ گرچه قدرى طوالنى است، ولى چـون شـرح بعـضى حـاالت آن سـرور                  متبرّك به آن مى   

  . ح از آن متعطّر شود و ذائقه قلوب از آن ملتذّ گردداست، شامه اروا

  

دخَلْت مع على بـن الحـسین علیهمـا         : عنه قُدس سرُّه فى فَتْحِ االبوابِ باسناده عن الزّهرى، قالَ         

سجود بـینَ عینَـى    منْ اثَرِ ال فَاستَعظَم عبد الملک ما رأى: قالَ. السالم على عبد الملک بن مرْوانَ   
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یا ابا محمد، لَقَد بینَ علَیک االجتهاد، و لَقَد سبقَ لَک منَ            : فقالَ. على بنِ الحسین علیهما السالم    

ـ                    اللَّه الحسنى  سببِ، و  ، و انْت بِضْعۀٌ منْ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله، قَریب النَّـسبِ، و کیـد ال

    ینِ ولْـمِ و الـدالع نَ الفَضْلِ وم اوتیت لَقَد و ،رِكصذوى ع و کتیلى اهلِ بظیمٍ علذو فَضْلٍ ع انَّک

             کلَفنْ سضى منْ مالّا م لَکال قَب و ثْلَکم داح ؤْتی عِ ما لَمرالْو .     طریهی و هلَیثْنى علَ یاقب قال. و: 

بحانَه و تأئیـده و           : فقال على بن الحسین علیهما السالم      نْ فَـضْلِ اللَّـه سـم ،فْتَهصو و کُلَّما ذَکَرْتَه

؛ فَاینَ شُکْرُه على ما انْعم یا امیرَ الْمؤْمنین؟ کانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه علیه و آله یقف فـى                   هیقفتَو

  تّى تَرُمالةِ حالص        فوه بصعیامِ حتّى یأُ فى الصظْمی و ،ماهقَد  . ـرِ         : فَقیل لَهغْفی سولَ اللَّـه، أَ لَـمیا ر

 مـا   الحمد للَّـه علـى    . أ فال اکونُ عبداً شَکُورا    ): ص(اللَّه لَک ما تَقَدم منْ ذَنْبِک و ما تَاخَّر؟ فَیقُولُ           

و اللَّه، لَـو تَقَطَّعـت اعـضائى و سـالَت مقْلتـاى علـى               .  د فى اآلخرَةِ و االولى     و ابلى و لَه الحم      اولى

صدرى انْ اقوم للَّه جلَّ جاللُه بِشُکْرِ عشْرِ الْعـشْرِ مـنْ نعمـۀٍ واحـدةٍ مـنْ جمیـعِ نعمـه الَّتـى ال                         

       ۀٍ ممعن دلُغُ حبال ی ون وحصیها الْعاداللَّـه ال     ی ـىراندینَ، ال و اللَّه، أ و یالْحام دممیعِ حلى جنْها ع

و لَو ال انَّ لاهلى على حقّاً       . ء عنْ شُکْرِه و ذکْرِه فى لَیلٍ و ال نهارٍ و ال سرٍّ و ال عالنیه                یشْغَلُنى شَى 

       لَىع هِمعام و هِمنْ خاصرِ النّاسِ ملسائ و               ـعِ و الطّاقَـهسالو بـسبِهـا ح یامنى الَّا الْقعسقوقاً ال یح 

حتّى اؤَدیها الَیهِم، لَرَمیت بِطَرْفى الَى السماء و بِقَلْبى الَى اللَّه، ثُم لَم ارددهما حتّـى یقْـضى اللَّـه          

و مـا از    ). 278(الخبـر ...  عبد الملک     الم و بکى  و بکى علیه الس   . على نَفْسى، و هو خَیرُ الْحاکمینَ     

ترجمه حدیث شریف خوددارى کردیم، چنانچه از بعض مراتب اخالص که مناسب مقام و وضـع       

  .رساله نیست صرف نظر نمودیم که موجب طول کالم و ماللت خاطر نگردد

  

   اى از اسرار آن اى از آداب قرائت و پاره باب چهارم در ذکر شمه

  

اى از تفسیر سوره مبارکـه توحیـد و سـوره           این باب است تفسیر سوره مبارکه حمد و شمه         و در 

  . مبارکه قدر و این از اعزّ ابواب این رساله است و در آن چند مصباح است

  

  

   مصباح اول در آداب مطلقه قرائت قرآن شریف است و در آن چند فصل است

   فصل اول

  

هى، کـه عـارف و عـامى در آن شـرکت دارنـد و از آن نتـایج                   یکى از آداب مهمه قرائت کتاب ال      

و آن موقوف به فهم     . حسنه حاصل شود و موجب نورانیت قلب و حیات باطن شود، تعظیم است            
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و این معنى گرچه به حسب حقیقت از نطاق بیان        . عظمت و بزرگى و جاللت و کبریاى آن است        

 هـر چیـز بـه فهـم حقیقـت آن اسـت و          خارج و از طاقت بشر بیرون است، زیرا که فهم عظمت          

حقیقت قرآن شریف الهى قبل از تنزّل به منازل خلقیه و تطور به اطوار فعلیه از شـئون ذاتیـه و        

حقایق علمیه در حضرت واحدیت است و آن حقیقت کالم نفـسى اسـت کـه مقارعـه ذاتیـه در                 

وم رسمیه و نـه بـه معـارف    و این حقیقت براى احدى حاصل نشود به عل        . حضرات اسمائیه است  

قلبیه و نه به مکاشفه غیبیه مگر به مکاشفه تامه الهیه براى ذات مبارك نبى ختمى صـلّى اللَّـه                    

و دسـت آمـال عائلـه       . علیه و آله در محفل انس قاب قوسین بلکه در خلوتگاه سرّ مقام او ادنـى               

حـسب انـوار معنویـه و حقـایق الهیـه بـا        بشریه از آن کوتاه است مگر خلّص از اولیاء اللَّه که به             

روحانیت آن ذات مقدس مشترك و به واسطه تبعیت تامه فانى در آن حضرت شدند، کـه علـوم    

مکاشفه را بالوراثه از آن حضرت تلقّى کنند و حقیقت قرآن به همـان نورانیـت و کمـال کـه در                      

 تنزّل به منازل و تطـور بـه         قلب مبارك آن حضرت تجلّى کند به قلوب آنها منعکس شود بدون           

کسى که تحمـل ایـن قـرآن را         . تحریف و تغییر است و از کتاب وحى الهى         اطوار؛ و آن قرآن بى    

اسـت و سـایرین     [تواند کند وجود شریف ولى اللَّه مطلق، على بن ابى طالـب، علیـه الـسالم                  مى

ت و تطـور بـه اطـوار        نتوانند اخذ این حقیقت کنند مگر با تنزّل از مقام غیب بـه مـوطن شـهاد                

و این یکى از معانى تحریف است که در جمیـع   . ملکیه و تکسى به کسوه الفاظ و حروف دنیاویه        

کتاب الهى و قرآن شریف واقع شده و تمام آیات شریفه با تحریـف بلکـه تحریفـات بـسیار، بـه                      

ه، در  حسب منازل و مراحلى که از حضرت اسماء تا اخیـره عـوالم شـهادت و ملـک طـى نمـود                     

و عدد مراتب تحریف مطابق با عدد مراتب بطون قرآن اسـت طـابق              . دسترس بشر گذاشته شده   

النّعل بالنّعل؛ الّا آن که تحریف تنزّل از غیب مطلق به شهادت مطلقه اسـت بـه حـسب مراتـب                     

پس، مبـدأ تحریـف و مبـدأ بطـون          . عوالم، و بطونْ رجوع از شهادت مطلقه به غیب مطلق است          

و سالک الى اللَّه به هر مرتبه از مراتب بطون که نائل شد، از یک مرتبـه تحریـف   . تمتعاکس اس 

تخلّص پیدا کند؛ تا به بطون مطلق، که بطن سابع است به حـسب مراتـب کلّیـه کـه رسـید، از                       

پس، ممکن است قرآن شریف براى کسى محرَّف بـه جمیـع انـواع             . تحریف مطلقاً متخلّص شود   

سى به بعض مراتب، و براى کسى محرّف نباشد، و ممکن است براى یک              تحریف باشد، و براى ک    

  . نفر در حالى محرّف و در حالى غیر محرّف باشد، و در حالى محرّف به بعض انواع تحریف باشد

  

و چنانچه دانستى، فهم عظمت قرآن خارج از طوق ادراك است، لکن اشاره اجمالیه بـه عظمـت               

  . س همه بشر است، موجب فوائد کثیره استهمین کتاب متنزّل، که در دستر
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بدان اى عزیز که عظمت هر کالم و کتابى یا به عظمت متکلّم و کاتب آن است، و یا به عظمـت        

مطالب و مقاصد آن است، و یا به عظمت نتایج و ثمـرات آن اسـت، و یـا بـه عظمـت رسـول و                          

یا به عظمت حـافظ و نگاهبـان        واسطه آن است، و یا به عظمت مرسلٌ إلیه و حامل آن است، و               

. آن است، و یا به عظمت شارح و مبین آن است، و یا به عظمت وقت ارسال و کیفیت آن اسـت                     

و بعض از این امور ذاتاً و جوهراً در عظمت دخیل اسـت، و بعـضى عرَضـاً و بالواسـطه، و بعـضى        

یـه بـه وجـه اعلـى و         و جمیع این امور که ذکر شد، در این صحیفه نوران          . کاشف از عظمت است   

اوفى موجود بلکه از مختصات آن است، که کتاب دیگرى را در آن یا اصال شرکت نیست و یا به                    

  . جمیع مراتب نیست

  

هـاى   پس آن، عظیم مطلق است که جمیع عظمـت    : اما عظمت متکلّم آن و منشى و صاحب آن        

اى از تجلّیات عظمـت   حهمتصوره در ملک و ملکوت و تمام قدرتهاى نازل در غیب و شهادت رش             

و حق تعالى با تجلى به عظمت بـراى احـدى ممکـن نیـست تجلـى                . فعل آن ذات مقدس است    

انّ للَّـه سـبعینَ     : کند؛ و از پس هزاران حجب و سرادقادت تجلى کند؛ چنانچه در حدیث اسـت              

و پیش اهل معرفـت     ) 279( ونَهلو کُشفَت، لَاحرَقَت سبحات وجهِه د     . الف حجابٍ منْ نورٍ و ظُلْمۀٍ     

این کتاب شریف از حق تعالى به مبدئیت جمیع شئون ذاتیـه و صـفاتیه و فعلیـه و بـه جمیـع                       

  . تجلّیات جمالیه و جاللیه صادر شده، و دیگر کتب سماویه را این مرتبت و منزلت نیست

  

قد فصلى على حده بلکـه      پس آن، ع  : و اما عظمت آن به واسطه محتویات و مقاصد و مطالب آن           

اى از آن در رشـته بیـان و تحریـر            فصول و ابوابى و رساله و کتابى جداگانـه الزم دارد تـا شـمه              

کنـیم؛ و در آن فـصل ان         و ما به طریق اجمال در فصلى مستقلّ به کلّیات آن اشاره مـى             . درآید

  . نمائیم شاء اللَّه اشاره به عظمت آن از حیث نتایج و ثمرات مى

  

پس آن، جبرئیل امین و روح اعظم است کـه پـس از             :  اما عظمت رسول وحى و واسطه ایصال       و

خروج رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم از جلباب بشریت و توجه دادن شـطر قلـب را بـه                      

و آن یکى از ارکان اربعه دار تحقق، بلکـه اعظـم            . حضرت جبروت، متّصل به آن روح اعظم شود       

شرف انواع آن است؛ چه که آن ذات شریف نورانى ملَک موکَّل علم و حکمت و صاحب                 ارکان و ا  

و از کتاب خدا و احادیث شریفه تعظیم جبرئیل و تقـدم او         . ارزاق معنویه و اطعمه روحانیه است     

  ) 280.(بر دیگر مالئکه استفاده شود
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دى احدى جمعـى محمـدى      پس آن، قلب تقى نقى احم     : و اما عظمت مرسل إلیه و متحمل آن       

است که حق تعالى به جمیع شئون ذاتیه و صفاتیه و اسمائیه و افعالیه بـر آن تجلّـى نمـوده؛ و                      

داراى ختم نبوت و والیت مطلقه است؛ و اکرم بریه و اعظـم خلیقـه و خالصـه کـون و جـوهره                       

  . مى استوجود و عصاره دار تحقّق و لبنه اخیره و صاحب برزخیت کبرى و خالفت عظ

  

: و اما حافظ و نگاهبان آن، ذات مقدس حق جل جالله است؛ چنانچه فرماید در کریمـه مبارکـه        

  ). 281( انّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و انّا لَه لَحافظُون

  

و اما شارح و مبین آن، ذوات مطهره معصومین از رسول خدا تا حجت عصر عجل اللَّه فرجه، که                   

 و مخازن کبریا و معادن حکمت و وحى و اصول معارف و عوارف و صـاحبان مقـام                مفاتیح وجود 

  . جمع و تفصیلند

  

و اما وقت وحى، لیلۀ القدر است، که اعظم لیالى و خیر من الف شهر و نورانى ترین ازمنه و فـى                     

  . الحقیقه وقت وصول ولى مطلق و رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آله است

  

حى و تشریفات آن از نطاق بیان در این مختصر خارج است و محتـاج بـه فـصلى                   و اما کیفیت و   

  . کنیم است جداگانه که به واسطه طول آن از آن صرف نظر مى

  

   فصل دوم

  

در بیان مقاصد و مطالب و مشتمالت کتاب شریف الهى به طریق اجمال و اشاره بدان کـه ایـن                    

تـاب هـدایت و راهنمـاى سـلوك انـسانیت و          کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، ک       

  . مربى نفوس و شفاى امراض قلبیه و نوربخش سیر الى اللَّه است

  

بالجمله، خداى تبارك و تعالى به واسطه سعه رحمت بر بندگان، این کتـاب شـریف را از مقـام                    

انى و  قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزّل داده تا بـه ایـن عـالم ظلمـ                     

سجن طبیعت رسیده و به کسوه الفاظ و صورت حروف درآمده بـراى اسـتخالص مـسجونین در          

این زندان تاریک دنیا و رهایى مغلولین در زنجیرهاى آمال و امانى، و رساندن آنها را از حضیض                  

نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمـال و قـوت و انـسانیت، و از مجـاورت شـیطان بـه مرافقـت            
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ین بلکه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه لقاء اللَّه که اعظم مقاصد و مطالـب اهـل                    ملکوتی

و از این جهت، این کتاب کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیـت وصـول                   . اللَّه است 

بدین مقام است؛ و مندرجات آن اجمالًا آن چیزى است که در این سیر و سلوك الهى مدخلیت                  

و بـه طـور کلـى یکـى از مقاصـد مهمـه آن،               . کند سالک و مسافر الى اللَّه را       نت مى دارد و یا اعا   

دعوت به معرفت اللَّه و بیان معارف الهیه است از شئون ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه و افعالیه؛ و از                    

همه بیشتر در این مقصود، توحید ذات و اسماء و افعال اسـت کـه بعـضى از آن بـه صـراحت و                        

  . به اشارت مستقصى مذکور استبعضى 

  

و باید دانست که در این کتاب جامع الهى به طـورى ایـن معـارف، از معرفـۀ الـذّات تـا معرفـۀ                         

کننـد؛ چنانچـه آیـات       االفعال، مذکور است که هر طبقه به قدر استعداد خـود از آن ادراك مـى               

قهـا رضـوان اللَّـه علـیهم        شریفه توحید، و خصوصاً توحید افعال، را علماء ظـاهر و محـدثین و ف              

کنند که بکلّى مخالف و مباین است با آنچه اهل معرفت و علماء بـاطن                طورى بیان و تفسیر مى    

داند، زیرا که قرآن شفاى دردهاى       کنند؛ و نویسنده هر دو را در محل خود درست مى           تفسیر مى 

ولُ و اآلخرُ و الظّـاهرُ و       چنانچه کریمه هو اال   . کند درونى است و هر مریض را به طورى عالج مى         

و کریمه هو الَّذى فى السماء اله و فـىِ          ). 283( و کریمه اللَّه نور السموات و الْارض      ). 282( الباطنُ

ضِ الهکُم. اْلَارعم و284( و کریمه ه)ْ .  

  

 توحید ذات، و آیات کریمه آخر سـوره       الى غیر ذلک در   ). 285( و کریمه اینما تُولُّوا فَثم وجه اللَّه      

و کریمـه   ). 286( حشر و غیر آنها در توحید صفات، و کریمه و ما رمیت اذْرمیت و لکنَ اللَّه رمى                

در توحیـد  ). 287( و کریمه یسبح للَّه ما فى الـسموات و مـا فـى االرض           . الْحمد للَّه رب الْعالَمین   

ه وجه دقیق و بعضى به وجه ادقّ عرفانى داللت دارد، براى هر یک از طبقـات          افعال، که بعضى ب   

و در عین حال کـه بعـضى آیـات شـریفه، مثـل              . علماء ظاهر و باطن طورى شفاى امراض است       

آیات اول حدید و سوره مبارکه توحید، به حسب حدیث شـریف کـافى بـراى متعمقـان از آخـر          

و ایـن از معجـزات ایـن کتـاب          . است) 288( ز از آن بهره کافى    الزّمان وارد شده، اهل ظاهر را نی      

  . شریف و از جامعیت آن است

  

و دیگر از مقاصد و مطالب آن، دعوت به تهذیب نفـوس و تطهیـر بـواطن از ارجـاس طبیعـت و                    

و این مطلـب شـریف بـه دو         ].است  [تحصیل سعادت، و بالجمله، کیفیت سیر و سلوك الى اللَّه           

یکى تقوا به جمیع مراتب آن، که مندرج در آن اسـت تقـوى از غیـر                 : م است شعبه مهمه منقس  
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و دیگر، ایمان به تمام مراتب و شـئون، کـه در آن منـدرج               . حق و اعراض مطلق از ما سوى اللَّه       

و این از مقاصد مهمـه ایـن کتـاب شـریف     . است اقبال به حق و رجوع و انابه به آن ذات مقدس   

  .  واسطه یا مع الواسطه به این مقصد رجوع کنداست که اکثر مطالب آن بال

  

و دیگر از مطالب این صحیفه الهیه، قصص انبیاء و اولیاء و حکماء است، و کیفیـت تربیـت حـق             

و در آن  . شمار و تعلیمـات بـسیار اسـت        آنها را، و تربیت آنها خلق را؛ که در این قصص فوائد بى            

ربیتهاى ربوبیه مـذکور و مرمـوز اسـت کـه عقـل را              قصص به قدرى معارف الهیه و تعلیمات و ت        

در همین قـصه خلـق آدم علیـه الـسالم و امـر بـه                . سبحان اللَّه و له الحمد و المنۀ      . متحیر کند 

که در کتاب خدا مکرر ذکر شده، به        ) ع(سجود مالئکه و تعلیمات اسماء و قضایاى ابلیس و آدم           

ـ           راى کـسى کـه لَـه قَلْـب او الْقـى الـسمع و هـو        قدرى تعلیم و تربیت و معارف و معالم اسـت ب

و اینکه قصص قرآنیه، مثل قصه آدم و موسى و ابـراهیم و        . که انسان را حیران کند    ) 289(شَهید

دیگر انبیاء علیهم السالم، مکرر ذکر شده، براى همین نکته است که این کتـاب، کتـاب قـصه و                    

و . ى اللَّه و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکَم است         تاریخ نیست، بلکه کتاب سیر و سلوك ال       

و . در این امور، مطلوب تکرار است تا در نفوس قاسیه تأثیرى کند و قلوب از آن موعظـت گیـرد                

به عبارت دیگر، کسى که بخواهد تربیت و تعلیم و انذار و تبشیر کنـد، بایـد مقـصد خـود را بـا                        

هى در ضمن قصه و حکایت و گاهى در ضمن تاریخ و نقـل    گا -عبارات مختلفه و بیانات متشتّته    

 تزریـق کنـد تـا نفـوس مختلفـه و            -و گاهى به صراحت لهجه و گاهى به کنایت و امثال و رموز            

  . قلوب متشتّته هر یک بتوانند از آن استفادت کنند

  

و چون این کتاب شریف براى سعادت جمیع طبقات و قاطبـه سلـسه بـشر اسـت، و ایـن نـوع                       

ى در حاالت قلوب و عادات و اخالق و ازمنه و امکنه مختلف هستند، همه را نتوان به یـک                    انسان

طور دعوت کرد؛ اى بسا نفوسى که براى اخذ تعالیم به صراحت لهجه و القـاء اصـل مطلـب بـه                      

طور ساده حاضر نباشند و از آن متأثر نگردند؛ اینها را باید به طور ساختمان دمـاغ آنهـا دعـوت                     

و بسا نفوسى که با قصص و حکایات و تواریخ سر و کار ندارند و               . د را به آنها فهمانید    کرد و مقص  

اى . عالقمند به لب مطالب و لباب مقاصدند؛ اینها را نتوان با دسته اول در یـک تـرازو گذاشـت                   

از ایـن   . بسا قلوب که با تخویف و انذار متناسبند؛ و قلوبى که با وعده و تبشیر سر و کـار دارنـد                    

هت است که این کتاب شریف به اقسام مختلفـه و فنـون متعـدده و طـرق متـشتّته مـردم را                    ج

تکـرار و تفـنّن، از    دعوت و موعظـه بـى  . دعوت فرموده؛ و چنین کتابى را تکرار حتم و الزم است    
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تکـرار از آن حاصـل       حد بالغت خارج، و آنچه متوقّع از آن است، که تأثیر در نفـوس باشـد، بـى                 

  . نشود

  

الوصف، در این کتاب شریف قضایا به طورى شیرین اتفاق افتاده که تکرار آن انسان را کسل                 مع  

نکند؛ بلکه در هر دفعه که اصل مطلب را تکرار کند، خصوصیات و لواحقى در آن مـذکور اسـت                    

که در دیگران نیست؛ بلکه در هر دفعه یک نکته مهمه عرفانى یا اخالقى را مورد نظر قـرار داده                    

و بیان این مطلب استقصاى کامل از قـصص قرآنیـه الزم            . دهد یه را در اطراف آن چرخ مى      و قض 

مایه ثبت است که با توفیـق الهـى         و در آرزوى این ضعیف بى     . دارد که در این مختصرات نگنجد     

کتابى در خصوص قصص قرآنیه و حل رموز و کیفیت تعلیم و تربیت آنهـا فـراهم آورم بـه قـدر                 

  .  قیام به این امر از مثل نویسنده آرزویى است بسى خام و خیالى است بس باطلگرچه. میسور

  

بالجمله، ذکر قصص انبیاء علیهم السالم، و کیفیت سیر و سلوك آنها، و چگونگى تربیت آنهـا از                  

بندگان خدا، و حکَم و مـواعظ و مجـادالت حـسنه آنهـا از بزرگتـرین ابـواب معـارف و حکَـم و                     

ى سعادت و تعالیم است که حق تعالى جلّ مجده بـه روى بنـدگان خـود مفتـوح                   باالترین درها 

و چنانچه ارباب معرفت و اصحاب سلوك و ریاضت را از آنها حظّـى وافـر و بهـره کـافى                     . فرموده

پایان است؛ چنانچـه از کریمـه شـریفه فَلَمـا            است، کسان دیگر را نیز نصیبى وافى و قسمتى بى         

  اللَّی هلَینَّ عکَباً  جا کَوءت سلوك و سیر معنـوى حـضرت      ) ... 290(لُ رالخ، مثلًا، اهل معرفت کیفی

نماینـد،   کنند، و راه سلوك الى اللَّه و سیر الى جنابه را تعلّم مى           ابراهیم علیه السالم را ادراك مى     

یـلُ در  و حقیقت سیر انفسى و سلوك معنوى را از منتهاى ظلمت طبیعت، که به جـنَّ علَیـه اللَّ         

آن مسلک تعبیر شده، تا القاء مطلق انّیت و انانیت و تـرك خـودى و خودپرسـتى و وصـول بـه                    

مقام قدس و دخول در محفل انس، که در این مسلک اشارت به آن است وجهت وجهِـى للَّـذى                  

 مواتت تربیـت و تعلـیم   و دیگران از آن، سیر آفاقى و کی. الخ، از آن دریابند  ) ... 291( فَطَرَ السفی

و بدین منـوال، سـایر قـصص و حکایـات، مثـل      . جناب خلیل الرّحمن امت خود را، ادراك کنند     

قصه آدم و ابراهیم و موسى و یوسف و عیسى و مالقـات موسـى و خـضر، کـه اسـتفادات اهـل                        

و در ایـن قـسمت داخـل    . معارف و ریاضات و مجاهدات و دیگران هر یک با دیگـرى فـرق دارد            

ت، یا مقصدى مستقلّ است، حکم و مواعظ ذات مقدس حق؛ که هر جا مناسب شده خود به                  اس

لسان قدرت بندگان را دعوت فرموده، یا به معارف الهیه و توحید و تنزیه، چـون سـوره مبارکـه                    

و اصـحاب قلـوب و      . توحید و اواخر سوره حشر و اوائل حدید، و دیگر موارد کتاب شـریف الهـى               

مثلًا، اصحاب معارف از کریمه مقدسـه و        . شمار از این قسمت حظوظى است بى     سوابق حسنى را    
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). 292( منْ یخْرُج منْ بیته مهاجِراً الى اللَّه و رسوله ثُم یدرِکْه الموت فَقَـد وقَـع اجـرُه علَـى اللَّـه             

ج به بدن و هجرت، مثلًا بـه        قرب نافله و فریضه را استفادت کنند؛ در عین حال که دیگران خرو            

و یا دعوت فرموده به تهذیب نفوس و ریاضات باطنیه چـون کریمـه       . فهمند مکه یا مدینه، را مى    

و یا دعوت به عمل صـالح       . الى غیر ذلک  ). 293(شریفه قَد افْلَح منْ زکَّیها و قَد خاب منْ دسیها         

و در ایـن قـسمت نیـز        .  هر یک از اینها اسـت      و یا تحذیر از مقابالت    . است؛ چنانچه معلوم است   

داخل است حکَم لقمانى و دیگر بزرگان و مـؤمنین کـه در مـوارد مختلفـه ایـن صـحیفه الهیـه             

  . مذکور است، چون قضایاى اصحاب کهف

  

و دیگر از مطالب این صحیفه نورانیه، بیان احوال کفّار و جاحدین و مخالفان با حقّ و حقیقـت و    

نبیاء و اولیاء علیهم السالم، و بیان کیفیت عواقب امور آنها و چگونگى بـوار و هـالك            معاندین با ا  

آنها، چون قضایاى فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل، و دیگر از کفره و فجـره، کـه                      

و در این قسمت داخل اسـت       . در هر یک از آنها موعظتها و حکَم بلکه معارفى است براى اهلش            

 قـضایاى  - یـا قـسمتى مـستقل اسـت    -و در این قسمت نیز داخل اسـت . ابلیس ملعونقضایاى  

غزوات رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله، که در آنها نیز مطالب شریفه مذکور اسـت، کـه یکـى از       

آنها کیفیت مجاهدات اصحاب رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله است براى بیدار کـردن مـسلمین     

انگیختن آنها است براى مجاهدت فى سبیل اللَّه و تنفیذ کلمه حـق و اماتـه                از خواب غفلت و بر    

  . باطل

  

و یکى دیگر از مطالب قرآن شریف، بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهیه است، که در                

و عمده در این قسم دعوت به اصـول مطالـب و        . این کتاب نورانى کلیات و مهمات آن ذکر شده        

؛ مثل باب صالة، و زکات، و خمس، و حج، و صـوم، و جهـاد، و نکـاح، و ارث، و                      ضوابط آن است  

و چون این قسم، کـه علـم ظـاهر شـریعت اسـت، عـام            . قصاص، و حدود، و تجارت، و امثال آن       

المنفعه و براى جمیع طبقات از حیث تعمیر دنیا و آخرت مجعول است و تمام طبقات مـردم از                   

ند، از این جهت در کتاب خـدا دعـوت بـه آن بـسیار اسـت و در                   آن به مقدار خود استفادت کن     

احادیث و اخبار نیز خصوصیات و تفاصیل آنها به حد وافر است و تصانیف علماء شریعت در این                   

  . قسمت بیشتر و باالتر از سایر قسمتها است

  

ذاب و عقـاب    و یکى دیگر از مطالب قرآن شریف، احوال معاد و براهین بر اثبات آن، و کیفیت ع                

و در این قسمت حاالت اهل سـعادت      . و جزا و ثواب آن، و تفاصیل جنّت و نار و تعذیب و تنعیم             



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

و درجات آنها از اهل معرفت و مقرّبین و از اهل ریاضت و سالکین و از اهل عبادت و ناسکین، و                     

هـل  همین طور حاالت و درجات اهل شـقاوت از کفّـار و محجـوبین و منـافقین و جاحـدین و ا                    

ولى آنچه به حال عموم بیشتر فایده داشته بیشتر مـذکور و بـا              . معصیت و فاسقین مذکور است    

صراحت لهجه است؛ و آنچه براى یک طبقه خاصه مفید است، بـه طریـق رمـز و اشـاره مـذکور            

هـم عـنْ   و مثـل کَلّـا انَّ  . و آیات لقاء اللَّه براى آن دسـته  ) 294(است؛ مثل و رِضْوانٌ منَ اللَّه اکْبر      

و در این قسمت، یعنى در قسم تفصیل معاد و          . براى دسته دیگر  ). 295( ربهِم یومئذ لَمحجوبون  

شمار و اسرارى بس دشوار مذکور است که اطالع بر کیفیت آنهـا جـز                رجوع الى اللَّه، معارفى بى    

  . به سلوك برهانى یا نور عرفانى نتوان پیدا کرد

  

و یکى دیگر از مطالب این صحیفه الهیه کیفیت احتجاجات و براهینـى اسـت کـه ذات مقـدس                    

حق تعالى یا خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حقه و معارف الهیه، مثل احتجاج بر اثبات حـق                

و توحید و تنزیه و علم و قدرت و دیگـر اوصـاف کمالیـه؛ کـه در ایـن قـسمت گـاهى بـراهین                          

ا شود که اهل معرفت از آن استفاده کامل نماینـد، مثـل شَـهِد اللَّـه انّـه ال الـه الّـا              اى پید  دقیقه

و گاهى براهینى است که حکماء و دانشمندان طـورى از آن اسـتفاده کننـد، و اهـل                   ). 296(هو

ظاهر و عامـه مـردم از آن طـورى بهـره بردارنـد، مثـل کریمـه لَـو کـانَ فیهِمـا آلهـۀٌ الّـا اللَّـه                              

و مثل آیات اول سـوره حدیـد و         ). 298( و مثل کریمه اذاً لَذَهب کُلُّ اله بِما خَلَقَ        ). 297(فَسدتالَ

و مثل احتجاج بر اثبات معاد و رجوع ارواح و انشاء نشئه اخـرى،  . سوره مبارکه توحید، و غیر آن    

تـاب شـریف موجـود      و احتجاج بر اثبات مالئکۀ اللَّه و انبیاء عظام، که در موارد مختلفـه ایـن ک                

و یـا آن کـه حـق تعـالى نقـل بـراهین انبیـاء و                 . این حال احتجاجات خـود ذات مقـدس       . است

دانشمندان را فرموده بر اثبات معارف؛ مثل احتجاجات جناب خلیل الرّحمن سـالم اللَّـه علیـه و           

  . غیر آن

سـت کـه احـصاء آن    اینها مهمات مطالب این کتاب است؛ و الّا دیگر مطالب متفرقّه نیز موجود ا           

  . وقتى کافى الزم دارد

  

   فصل سوم

  

اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه الهیـه را دانـستى، یـک مطلـب مهمـى را بایـد در نظـر                   

بگیرى که با توجه به آن راه استفاده از کتاب شریف بر تو باز شود و ابـواب معـارف و حکَـم بـر                         

ریف الهـى نظـر تعلـیم داشـته باشـى و آن را              و آن، آن است که به کتاب ش       . قلبت مفتوح گردد  
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و مقـصود مـا از تعلـیم و    . کتاب تعلیم و افاده بدانى، و خود را موظف به تعلّم و اسـتفاده بـدانى               

تعلّم و افاده و استفاده آن نیست که جهات ادبیت و نحو و صرف را از آن تعلیم بگیرى، یا حیث                     

آن فراگیرى، یـا در قـصص و حکایـات آن بـه نظـر               فصاحت و بالغت و نکات بیانیه و بدیعیه از          

تاریخى و اطّالع بر امم سالفه بنگرى؛ هیچ یک از اینها داخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور                    

  . اصلى کتاب الهى به مراحلى دور است

  

و این که استفاده ما از این کتاب بزرگ بسیار کم است، براى همـین اسـت کـه یـا بـه آن نظـر           

کنیم براى ثـواب و اجـر، و          فقط قرائت قرآن مى    - چنانچه غالباً این طوریم    -م نداریم تعلیم و تعل  

خواهیم قرآن را صحیح بخوانیم که ثواب بـه مـا            مى. لهذا جز به جهت تجوید آن اعتنائى نداریم       

کنیم؛ و لهذا چهـل سـال    شویم و به همین امر قناعت مى       عنایت شود، و در همین حد واقف مى       

و . اى حاصل نشود جز اجر و ثواب قرائـت  خوانیم و به هیچ وجه از آن استفاده      مىقرآن شریف را    

یا اگر نظر تعلیم و تعلّم داشته باشیم، با نکات بدیعیه و بیانیه و وجوه اعجاز آن، و قدرى بـاالتر،                     

جهات تاریخى و سبب نزول آیات، و اوقات نزول، و مکّى و مدنى بودن آیات و سـور، و اخـتالف                     

ات و اختالف مفسرین از عامه و خاصه، و دیگر امور عرضیه خـارج از مقـصد کـه خـود آنهـا          قرائ

بلکه مفسرین بزرگ ما نیـز      . موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذکر الهى است، سر و کار داریم             

عمده هم خود را صرف در یکى از این جهات یا بیشتر کرده و بـاب تعلیمـات را بـه روى مـردم                    

  . اند همفتوح نکرد

  

به طور کلّى معنى تفسیر کتاب      . به عقیده نویسنده تا کنون تفسیر براى کتاب خدا نوشته نشده          

. آن است که شرح مقاصد آن کتاب را بنماید؛ و نظر مهم به آن، بیان منظور صاحب کتاب باشد                  

این کتاب شریف، که به شهادت خداى تعالى کتاب هدایت و تعلیم است و نـور طریـق سـلوك                    

سانیت است، باید مفسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیـه از آیـات آن، جهـت اهتـداء بـه       ان

نمایى به طرق سعادت و سـلوك طریـق معرفـت و انـسانیت را بـه مـتعلّم          عالم غیب و حیث راه    

مفسر وقتى مقصد از نزول را بما فهماند مفسر است، نه سبب نزول به آن طـور کـه در                    . بفهماند

در همین قصه آدم و حوا و قضایاى آنها با ابلیس از اول خلقـت آنهـا تـا ورود              . وارد است تفاسیر  

آنها در ارض، که حق تعالى مکرّر در کتاب خود ذکر فرموده، چقدر معـارف و مـواعظ مـذکور و                     

مرموز است و ما را به چقدر از معایب نفس و اخالق ابلیسى و کماالت آن و معارف آدمـى آشـنا    

  . ما از آن غافل هستیمکند و  مى
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بالجمله، کتاب خدا کتاب معرفت و اخالق و دعوت به سعادت و کمال است؛ کتاب تفـسیر نیـز                   

باید کتاب عرفانى اخالقى و مبین جهات عرفانى و اخالقى و دیگر جهات دعوت بـه سـعادت آن      

 نداده، از مقصود    مفسرى که از این جهت غفلت کرده یا صرف نظر نموده یا اهمیت به آن              . باشد

و این یک خطائى است کـه قرنهـا         . قرآن و منظور اصلى انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده          

است این ملت را از استفاده از قرآن شریف محروم نموده و راه هدایت را به روى مـردم مـسدود                     

ود بـه مـا   ما باید مقصود از تنزیل این کتاب را قطع نظر از جهات عقلـى برهـانى، کـه خـ            . کرده

. دانـد  مصنّف کتاب مقـصد خـود را بهتـر مـى       . فهماند، از خود کتاب خدا اخذ کنیم       مقصد را مى  

ذلک : فرماید بینیم خود مى   هاى این مصنّف راجع به شئون قرآن نظر کنیم، مى          اکنون به فرموده  

بینـیم در یـک      مـى . دهاین کتاب را کتاب هدایت خوان     ). 299( الْکتاب ال ریب فیه هدى للمتَّقین     

). 300(و لَقَـد یـسرْنا القُـرآنَ للـذّکْرِ فَهـلْ مـنْ مـدکر              : فرمایـد  سوره کوچک چندین مرتبه مـى     

  ) 301.(و انْزَلْنا الَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنّاسِ ما نُزِّلَ الَیهِم و لَعلَّهم یتَفَکَّرُون: فرماید بینیم مى مى

  

الى غیر ذلـک از     ). 302( کتاب انْزَلناه الیک مبارك لیدبرُوا آیاته و لیتَذَکَّرَ اولوا الْالْباب         : دفرمای مى

  . آیات شریفه که ذکرش به طول انجامد

  

بالجمله، مقصود ما از این بیان نه انتقاد در اطراف تفاسیر است، چـه کـه هـر یـک از مفـسرین                       

پایان برده تا کتابى شریف فراهم آورده فَللّه درهم و علَـى       و رنجهاى بى  زحمتهاى فراوان کشیده    

اللَّه اجرُهم، بلکه مقصود ما آن است که راه اسـتفاده از ایـن کتـاب شـریف را، کـه تنهـا کتـاب                   

سلوك الى اللَّه و یکتا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سنن الهیه است و بزرگتر وسیله رابطه بین                   

 و خلق و عروة الوثقى و حبل المتین تمسک به عزّ ربوبیت است، باید به روى مردم مفتوح              خالق

علماء و مفسرینْ تفاسیر فارسى و عربى بنویسند و مقصود آنها بیـان تعـالیم و دسـتورات                  . نمود

ور و  عرفانى و اخالقى و بیان کیفیت ربط مخلوق به خالق و بیان هجرت از دار الغرور به دار السر                  

صـاحب ایـن کتـاب      . الخلود باشد، به طورى که در این کتاب شریف به ودیعـت گذاشـته شـده               

سکّاکى و شیخ نیست که مقصدش جهات بالغت و فصاحت باشد؛ سـیبویه و خلیـل نیـست تـا                    

منظورش جهات نحو و صرف باشد؛ مسعودى و ابن خلّکان نیست تا در اطراف تاریخ عالم بحـث                  

کـرد   ى موسى و ید بیضاى آن سرور، یا دمِ عیسى که احیاء اموات مى             کند؛ این کتاب چون عصا    

نیست که فقط براى اعجاز و داللت بر صدق نبى اکرم آمده باشد؛ بلکه این صحیفه الهیه کتـاب                   

احیاء قلوب به حیوة ابدى علم و معارف الهیه است؛ این کتاب خدا است و به شئون الهیه جلّ و                    

ر باید شئون الهیه را به مردم تعلیم کند، و مردم باید براى تعلّم شـئون                مفس. کند عال دعوت مى  
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 و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شـفاء و رحمـۀٌ            -الهیه به آن رجوع کنند تا استفادت از آن حاصل شود          

 چهـل سـال     -ین کـه سـى    چه خسارتى باالتر از ا    ). 303(للْمؤْمنینَ و ال یزید الظّالمینَ الّا خَساراً      

ربنا ظَلَمنـا انْفُـسنا و   . کتاب الهى را قرائت کنیم و به تفاسیر رجوع کنیم و از مقاصد آن بازمانیم          

  ). 304( انْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَکونَنَّ منَ الْخاسرین

  

   فصل چهارم

  

م شد و راه استفادت مطالـب       اکنون که عظمت کتاب خدا از جمیع جهات مقتضیه عظمت معلو          

آن مفتوح گردید، بر متعلّم و مستفید از کتاب خدا الزم است که یکى دیگر از آداب مهمه را به                    

کار بندد تا استفاده حاصل شود؛ و آن رفع موانع استفاده است که مـا از آنهـا تعبیـر کنـیم بـه                        

  :  از آن اشاره نمائیمو این حجابها بسیار است که ما به بعض. حجب بین مستفید و قرآن

  

یکى از حجابهاى بزرگ حجاب خودبینى است که شخص متعلّم خود را به واسطه ایـن حجـاب                  

و این از شاهکارهاى مهم شـیطان اسـت کـه همیـشه          . مستغنى بیند و نیازمند به استفاده نداند      

کنـد و مـا وراء   کماالت موهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان را به آنچه که دارد راضى و قـانع             

مثلًا، اهل تجوید را بـه همـان علـم جزئـى           . آنچه پیش او است هر چیز را از چشم او ساقط کند           

و حملـه   . هاى فراوان دهد و دیگر علوم را از نظر آنها بیفکنـد            قانع کند و آن را در نظر آنها جلوه        

ى الهـى و اسـتفاده از آن        قرآن را پیش آنها به خود آنها تطبیق کند و آنها را از فهم کتاب نـوران                

مغز راضى کند و تمـام شـئون قـرآن را در             و اصحاب ادبیت را به همان صورت بى       . محروم نماید 

و اهل تفاسیر به طور معمول را سـرگرم کنـد بـه وجـوه               . همان که پیش آنها است نمایش دهد      

 و تعداد آیـات و      قرائات و آراء مختلفه ارباب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدنى و مکّى بودن                

و اهل علوم را نیز قانع کنـد فقـط بـه دانـستن فنـون دالالت و وجـوه                    . حروف و امثال این امور    

حتى فیلسوف و حکیم و عارف اصـطالحى را محبـوس کنـد در حجـاب         . احتجاجات و امثال آن   

شخص مستفید باید تمام این حجب را خـرق کنـد و از             . غلیظ اصطالحات و مفاهیم و امثال آن      

 وراء این حجب به قرآن نظر کند و در هیچ یک این حجابها توقّف نکند که از قافلـه سـالکان                       ما

از خـود قـرآن شـریف دسـتور عـدم           . شود الى اللَّه بازماند و از دعوتهاى شیرین الهى محروم مى         

در قصص قرآنیه اشارت به این معنى بـسیار         . وقوف و قانع نشدن به یک حد معین استفاده شود         

 حضرت موسى کلیم با مقام بزرگ نبوت قناعت به آن مقام نکـرد و بـه مقـام شـامخ علـم       .است

خود وقوف نفرمود؛ به مجرّد آنکه شخص کاملى را مثل خضر مالقات کرد با آن تواضع و خضوع                  
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ى کـه   و مالزم خدمت او شد تـا علـوم        ). 305( ان تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْداً      هلْ اتَّبِعک على  : گفت

حضرت ابراهیم علیه السالم به مقام بزرگ ایمان و علـم خـاص بـه               . باید استفاده کند فرا گرفت    

از ایمان قلبـى    ). 306( رب ارِنى کَیف تُحیى الْموتى    : انبیاء علیهم السالم قناعت نکرد، عرض کرد      

ى بـه جنـاب     باالتر آن کـه خـداى تبـارك و تعـال          . خواست ترقّى کند به مقام اطمینان شهودى      

دهد به کریمه شریفه و قُـلْ رب زِدنـى         دستور مى  - اعرف خلق اللَّه على االطالق     -ختمى مرتبت 

هاى انبیاء، براى آن است که ما از آنها تنبه           این دستورات کتاب الهى، این نقل قصه      ). 307(علْماً

  . حاصل کنیم و از خواب غفلت برانگیخته شویم

  

ب آراء فاسده و مسالک و مذاهب باطله است؛ که ایـن گـاهى از سـوء                 یکى دیگر از حجب، حجا    

و ایـن از حجبـى اسـت کـه          . استعداد خود شخص است و اغلب از تبعیـت و تقلیـد پیـدا شـود               

مثلًا، اگر اعتقاد فاسدى به مجرّد استماع از پدر و          . مخصوصاً از معارف قرآنْ ما را محجوب نموده       

ر در دل ما راسخ شده باشد، این عقیده حاجب شود ما بین مـا               مادر یا بعض از جهله از اهل منب       

و آیات شریفه الهیه؛ و اگر هزاران آیه و روایت وارد شود کـه مخـالف آن باشـد، یـا از ظـاهرش                        

راجع به عقاید و معارف مثَل بسیار اسـت ولـى           . مصروف کنیم و یا به آن به نظر فهم نظر نکنیم          

دانم این حجاب با گفته مثل منـى خـرق نـشود،              زیرا که مى   کنم، من از تعداد آن خوددارى مى     

ایـن همـه    . کنم که فى الجملۀ سهل المأخـذتر اسـت         ولى از باب نمونه به یکى از آنها اشاره مى         

آیاتى که راجع به لقاء اللَّه و معرفۀ اللَّه وارد شده و این همه روایات که در این موضـوع اسـت و                       

احات که در ادعیـه و مناجاتهـاى ائمـه علـیهم الـسالم موجـود              این همه اشارات و کنایات و صر      

است، به مجرد این عقیده، که از اشخاص عامى در ایـن میـدان ناشـى و منتـشر شـده، کـه راه                        

معرفۀ اللَّه بکلى مسدود است، و باب معرفۀ اللَّه و مشاهده جمال را به باب تفکّر در ذات، بـه آن                     

اند، تأویل و توجیه کننـد؛ و یـا اصـال در ایـن میـدان وارد                  هوجه ممنوع بلکه ممتنع قیاس نمود     

خیلى مایه تأسـف اسـت      . نشوند و خود را با معارف که قرّة العین انبیاء و اولیاء است آشنا نکنند              

توان گفت غایت بعثت انبیـاء و منتهـاى مطلـوب            براى اهل اللَّه که یک باب از معرفت را که مى          

اند که دم زدن از آن کفر محض و زندقه صرف             مردم مسدود کرده   اولیاء است، به طورى به روى     

اینها معارف انبیاء و اولیاء را با معارف عوام و زنها در خصوص ذات و اسماء و صـفات حـق              . است

فـالن، یـک عقایـد عامیانـه     : گوینـد  مـى : دانند؛ بلکه گاهى از آنها باالتر نیز بروز کند     مساوى مى 

همان عقیده عامیانه بودیم این مطلـب درسـت اسـت زیـرا کـه ایـن       خوبى دارد، اى کاش ما به    

شود خود عقاید عامیانه را از دست داده و دیگر معـارف را، کـه           بیچاره که به این کالم متفوه مى      



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

این آرزو درست مثل آرزوى کفّار اسـت کـه در           . شمرد معارف خواص و اهل اللَّه است، باطل مى       

  ). 308(و یقولُ الْکافرُ یا لَیتَنى کُنْت تُراباً: کریمه الهیه نقل از آنها شده

  

ما اگر بخواهیم آیات و اخبار لقاء اللَّه را به تفصیل ذکر کنیم تا رسوایى این عقیده فاسده کـه از                  

جهل و غرور شیطانى پیدا شده واضح شود، کتابى جداگانه الزم دارد؛ فضلًا اگر بخواهیم معارفى                

حجاب غلیظ شیطانى در پس پرده نسیان مانده؛ تا معلوم شود کـه یکـى از   را که به واسطه این     

مراتب مهجوریت از قرآن و مهجور گذاشتن قرآن، که از همه شاید تأسفش بیـشتر اسـت، ایـن                   

و قـالَ الرَّسـولُ یـا رب انَّ قَـومى اتَّخَـذوا هـذا القُـرآنَ                 : چنانچه در کریمه شریفه فرمایـد     . است

شمار دارد که به عمده آن شاید ما         مهجور گذاردن قرآن مراتب بسیار و منازل بى       ). 309(مهجوراً

آیا اگر ما این صحیفه الهیه را مثلًا جلـدى پـاکیزه و قیمتـى نمـودیم و در وقـت                     . متّصف باشیم 

  قرائت یا استخاره بوسیدیم و به دیده نهادیم، آن را مهجور نگذاشتیم؟ 

  

ف در تجوید و جهات لغویه و بیانیه و بدیعیه آن کردیم، این کتاب              آیا اگر غالب عمر خود را صر      

شریف را از مهجوریت بیرون آوردیم؟ آیا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گـرفتیم، از ننـگ                    

هجران از قرآن خالصى پیدا کردیم؟ آیا اگر وجوه اعجـاز قـرآن و فنـون محـسنات آن را تعلّـم                      

کـه هـیچ   !  خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مستخلص شـدیم؟ هیهـات    کردیم، از شکایت رسول   

قرآن کتاب الهى اسـت و در آن        . یک از این امور مورد نظر قرآن و منَزِّلْ عظیم الشأن آن نیست            

شئون الهیت است؛ قرآن حبل متّصل بین خالق و مخلوق است و بـه وسـیله تعلیمـات آن بایـد         

 بین بندگان خدا و مربى آنها پیدا شود؛ از قرآن باید علـوم الهیـه و                 رابطه معنویه و ارتباط غیبى    

: رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله به حسب روایت کافى شریف فرمـوده . معارف لدنّیه حاصل شود 

  ). 310(آیۀٌ محکَمۀٌ؛ و فَریضَۀٌ عادلۀٌ؛ و سنَّۀٌ قائمۀٌ: انَّما الْعلْم ثَالثَۀٌ

  

امل این علوم اسـت؛ اگـر مـا از قـرآن ایـن علـوم را فـرا گـرفتیم، آن را مهجـور                     قرآن شریف ح  

هاى انبیاء علـیهم الـسالم کـه مـشحون از            هاى قرآن را پذیرفتیم و از قصه       اگر دعوت . نگذاشتیم

مواعظ و معارف و حکَم است تعلیمات گرفتیم، اگر ما از مواعظ خداى تعـالى و مـواعظ انبیـاء و            

ن مذکور است موعظت گرفتیم، قرآن را مهجور نگذاشتیم؛ و الّا غور در صورت              حکماء که در قرآ   

ظاهر قرآن نیز اخالد إلى األرض است، و از وساوس شیطان است که باید به خداونـد از آن پنـاه          

  . برد
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یکى دیگر از حجب که مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است اعتقاد به آن است که جز آن                    

 ر در      . اند کسى را حقّ استفاده از قرآن شریف نیست         رین نوشته یا فهمیده   که مفسو تفکّـر و تـدب

اند؛ و به واسطه این رأى فاسد و         آیات شریفه را به تفسیر به رأى، که ممنوع است، اشتباه نموده           

ـ  عقیده باطله قرآن شریف را از جمیع فنونِ استفاده عارى نموده و آن را بکلّى مهجور نموده                 د؛ ان

در صورتى که استفادات اخالقى و ایمانى و عرفانى به هیچ وجـه مربـوط بـه تفـسیر نیـست تـا                      

مثلًا، اگر کـسى از کیفیـت مـذاکرات حـضرت موسـى بـا خـضر و کیفیـت            . تفسیر به رأى باشد   

معاشرت آنها و شد رحال حضرت موسى، با آن عظمت مقام نبوت، براى به دست آوردن علمـى                  

 به طورى که در کریمه شریفه       -ه، و کیفیت عرض حاجت خود به حضرت خضر        که پیش او نبود   

 و کیفیـت جـواب خـضر، و    -مـذکور اسـت  ). 311(هلْ اتَّبِعک على انْ تُعلِّمنِ مما علِّمـت رشْـداً       

هاى حضرت موسى، بزرگى مقام علم، و آداب سـلوك مـتعلّم بـا معلّـم را کـه شـاید              عذرخواهى

و .  هست، استفاده کند، این چه ربط به تفسیر دارد تـا تفـسیر بـه رأى باشـد                  بیست ادب در آن   

: و در معارف، مثلًا، اگر کسى از قول خـداى تعـالى           . بسیارى از استفادات قرآن از این قبیل است       

الْحمد للَّه رب الْعالَمین که حصر جمیع محامد و اختصاص تمـام اثنیـه اسـت بـه حـق تعـالى،                      

 افعالى کند و بگوید از آیه شریفه استفاده شود که هر کمال و جمال و هر عـزّت                   استفاده توحید 

دهـد از حـق      و جاللى که در عالم است و چشم احول و قلب محجوب به موجودات نـسبت مـى                 

تعالى است و هیچ موجودى را از خود چیزى نیست، و لهذا محمدت و ثنا خاص به حق اسـت و         

چه مربوط به تفسیر است تا اسمش تفسیر به رأى باشـد یـا              کسى را در آن شرکت نیست، این        

الى غیر ذلک از امورى که از لوازم کالم استفاده شود که مربوط به تفسیر به هـیچ وجـه                    . نباشد

عالوه بر آن که در تفسیر به رأى نیز کالمى است، که شـاید آن غیـر مربـوط بـه آیـات                       . نیست

هانیه است و آیات اخالقیه که عقل را در آن مـدخلیت            معارف و علوم عقلیه که موافق موازین بر       

است باشد؛ زیرا که این تفاسیر مطابق با برهان متین عقلى یا اعتبارات واضحه عقلیه است، کـه                  

مثلًـا، در کریمـه   . اگر ظاهرى بر خالف آنها باشـد الزم اسـت آن را از آن ظـاهر مـصروف نمـود          

   کبر جاء 312( شریفه و ( تَوى   و الرَّحرْشِ اسلَى العمنُ ع )که فهم عرفى مخـالف بـا برهـان         ) 313

است، رد این ظاهر و تفسیر مطابق با برهان تفسیر به رأى نیست و به هیچ وجه ممنوع نخواهد                   

  . بود

  

پس، محتمل است، بلکه مظنون است، که تفسیر به رأى راجع به آیات احکام باشـد کـه دسـت         

، و به صرف تعبد و انقیاد از خزّان وحى و مهابط مالئکـۀ اللَّـه بایـد                  آرا و عقول از آن کوتاه است      

اخذ کرد؛ چنانچه اکثر روایات شریفه در این باب در مقابل فقهاء عامه که دین خدا را بـا عقـول                   
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و این که در بعضى روایـات شـریفه اسـت          . خواستند بفهمند وارد شده است     خود و مقایسات مى   

و هم چنـین روایـت شـریفه کـه        ). 314( د منْ عقُولِ الرِّجالِ منْ تَفْسیرِ الْقُرآنِ      ء ابع  که لَیس شَى  

، شهادت دهد بر اینکه مقـصود از دیـن اللَّـه احکـام      )315( دینُ اللَّه ال یصاب بالْعقُول    : فرماید مى

بلکـه مطلـق    تعبدیه دین است؛ و الّا باب اثبات صانع و توحید و تقدیس و اثبات معاد و نبـوت،                   

و اگر در کالم بعضى محدثین عـالى مقـام وارد           . معارف، حقّ طلق عقول و از مختصات آن است        

شده است که در اثبات توحید اعتماد بر دلیل نقلى است، از غرائب امور بلکه از مـصیباتى اسـت         

الـى اللَّـه    و. که باید به خداى تعالى از آن پناه برد؛ و این کالم محتاج به تهجین و توهین نیست                 

  .  المشْتَکى

  

یکى دیگر از حجب که مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از معارف و مواعظ این کتاب آسمانى                   

است، حجاب معاصى و کدورات حاصله از طغیان و سرکشى نسبت به سـاحت قـدس پروردگـار              

ر یـک از  و بایـد دانـست کـه از بـراى هـ      . عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراك حقایق         

اعمال صالحه یا سیئه چنانچه در عالم ملکوت صورتى است مناسب با آن، در ملکوت نفـس نیـز      

صورتى است که به واسطه آن در باطن ملکوت نفس یا نورانیـت حاصـل شـود و قلـب مطهـر و              

منور گردد، و در این صورت نفس چون آئینه صقیل صافى گـردد کـه الیـق تجلّیـات غیبیـه و                      

یق و معارف در آن شود؛ و یا ملکوت نفس ظلمانى و پلید شود، و در این صورت قلب                   ظهور حقا 

چون آئینه زنگارزده و چرکین گردد که حـصول معـارف الهیـه و حقـایق غیبیـه در آن عکـس                      

و چون قلب در این صورت کم کم در تحت سلطه شیطان واقع شود و متصرّف مملکـت     . نیفکند

ر و سایر قوا نیز به تـصرف آن پلیـد در آیـد، و سـمع از معـارف و                     روح ابلیس گردد، سمع و بص     

مواعظ الهى بکلّى بسته شود، و چشم آیات باهره الهیه را نبیند و از حق و آثـار و آیـات او کـور                        

گردد، و دل تفقّه در دین نکند و از تفکر در آیات و بینات و تذکّر حق و اسماء و صفات محـروم             

لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ بِها و لَهم اعـینٌ ال یبـصرونَ بِهـا و لَهـم                 : ى فرموده گردد، چنانچه حق تعال   

نظـر آنهـا بـه عـالم چـون نظـر انعـام و        ). 316( آذانٌ ال یسمعون بِها اولئک کَاالنْعام بلْ هم اضَلّ       

حیوانات شود که از تفکّر     حیوانات گردد که از اعتبار و تدبر خالى است، و قلوب آنها چون قلوب               

بهره است، بلکه از نظر در آیات و شنیدن مواعظ و معـارف حالـت غفلـت و اسـتکبار                     و تذکّر بى  

  . ترند تر و گمراه آنان روزافزون شود؛ پس، از حیوان پست

  

                    یکى دیگر از حجب غلیظه، که پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، حجـاب حـب

اسطه آن قلب تمام هم خود را صرف آن کند و وجهـه قلـب یکـسره دنیـاوى                   دنیا است که به و    
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و هـر   . شود؛ و قلب به واسطه این محبت از ذکر خدا غافل شود و از ذکر و مذکور اعـراض کنـد                    

و گـاه شـود     . چه عالقمندى به دنیا و اوضاع آن زیادت شود، پرده و حجاب قلب ضخیمتر گردد              

به کند و سلطان حب جاه و شرف به قلب تسلّط پیدا کند که              که این عالقه به طورى بر قلب غل       

و شـاید قفلهـاى   . نور فطرت اللَّه بکلّى خاموش شود و درهاى سعادت به روى انسان بسته شـود           

، )317(ا فَال یتَـدبرون الْقُـرآنَ ام علَـى قُلُـوبٍ اقْفالُهـا     : فرماید قلب که در آیه شریفه است که مى   

و کسى که بخواهد از معارف قرآن اسـتفاده کنـد و از             .  عالیق دنیوى باشد   همین قفل و بندهاى   

مواعظ الهیه بهره بردارد، باید قلب را از این ارجاس تطهیر کنـد و لـوث معاصـى قلبیـه را، کـه                       

انَّـه  : قـال تعـالى   . اشتغال به غیر است، از دل براندازد؛ زیرا که غیر مطهر محرم این اسرار نیست              

چنانچه از ظاهر ایـن کتـاب و مـس        ). 318( یم فى کتابٍ مکْنونٍ ال یمسه الَّا الْمطَهرون       لَقرآنٌ کَر 

آن در عالم ظاهره غیر مطهر ظاهرى ممنوع اسـت تـشریعاً و تکلیفـاً، از معـارف و مـواعظ آن و               

:  تعالىو قال. باطن و سرّ آن ممنوع است کسى که قلبش متلوث به ارجاس تعلّقات دنیویه است             

غیر متّقى و غیر مؤمن به حـسب تقـوى و           . الخ) ... 319( ذلک الکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقین      

ایمان عامه، از انوار صوریه مواعظ و عقاید حقّه آن محروم است؛ و غیر متّقى و مؤمن به حـسب                    

ت، از دیگـر مراتـب آن       مراتب دیگر تقوا، که تقواى خاص و خاص الخاص و اخص الخـواص اسـ              

و تفصیل در اطراف آن و ذکر آیات دیگر که داللت بر مقصود دارد موجب تطویـل                 . محروم است 

است ولى ما این فصل را ختم کنیم به ذکر یک آیه شریفه الهیه که براى اهل یقظه کفایت کند           

 و کتاب مبینٌ یهدى بِه اللَّه مـنِ    قَد جاءکُم منَ اللَّه نُور    : قال تبارك و تعالى   . به شرط تدبر در آن    

). 320(  صراط مـستَقیم  اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ و یخْرِجهم منَ الظُّلُمات الَى النُّورِ و یهدیهِم الى  

خصوصیات آیه شریفه بسیار است، و بیان در اطراف نکات آن رسـاله علـى حـده الزم دارد کـه                     

  ال آن نیستاکنون مج

 .  

   فصل پنجم

  

یکى از آداب قرائت قرآن حضور قلب است، که آن را در آداب مطلقه عبـادات در همـین رسـاله                  

  . مذکور داشتیم و اعاده آن لزومى ندارد

  

و مقصود از تفکّر آن است که از آیـات شـریفه جـستجوى    . و دیگر از آداب مهمه آن، تفکّر است    

د قرآن، چنانچه خود آن صحیفه نورانیه فرمایـد، هـدایت بـه             و چون مقص  . مقصد و مقصود کند   

سبل سالمت است و اخراج از همه مراتب ظلمات است به عالم نور و هدایت به طریق مـستقیم                   
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است، باید انسان به تفکّر در آیات شریفه مراتب سالمت را از مرتبه دانیه آن، که راجع به قـواى                    

 به تفسیرى که از اهل بیت وارد        -ن، که حقیقت قلب سلیم است     ملکیه است، تا منتهى النّهایه آ     

و .  بـه دسـت آورد     -)321(شده که مالقات کند حق را در صورتى کـه غیـر حـق در آن نباشـد                 

شده قارى قرآن باشد، که در این کتاب آسمانى این گم شـده        سالمت قواى ملکیه و ملکوتیه گم     

و چون قواى انسانیه سالم از تصرّف شیطانى شد و          . موجود است و باید با تفکّر استخراج آن کند        

طریق سالمت را بدست آورد و بکار بست، در هر مرتبه سالمت که حاصل شد از ظلمتى نجـات                   

یابد و قهراً نور ساطع الهى در آن تجلّى کند، تا آن که اگر از جمیـع انـواع ظلمـات کـه اول آن                  

 آن ظلمت توجه به کثرت اسـت بـه تمـام            ظلمات عالم طبیعت است به جمیع شئون آن و آخر         

شئون آن خالص شد، نور مطلق در قلبش تجلّى کند و به طریق مستقیم انسانیت، کـه در ایـن                    

  ). 322( انَّ ربى على صراط مستَقیم: مقام طریق رب است، انسان را هدایت کند

  

و انْزَلْنَـا الَیـک   : قال تعالى. هو در قرآن شریف دعوت به تفکّر و تعریف و تحسین از آن بسیار شد  

در این کریمـه مـدح بزرگـى اسـت از         ). 323( الذِّکْرَ لتُبینَ للنّاسِ ما نُزِّلَ الَیهِم و لَعلَّهم یتَفَکَّرون        

تفکّر، زیرا که غایت انزال کتاب بزرگ آسمانى و صحیفه عظیمه نـورانى را احتمـال تفکّـر قـرار                    

 اعتناء به آن است که بس احتمال آن موجب یـک همچـو کرامتـى عظـیم                  داده؛ و این از شدت    

و از این قبیل یا قریـب بـه         ). 324( فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرون   : و در آیه دیگر فرماید    . شده

از حضرت ختمى مرتبـت صـلى اللَّـه    . آن، آیات بسیار است و روایات درباره تفکر نیز بسیار است 

انَّ فى خَلْقِ الـسموات و  : فرماید آله منقول است که چون این آیه شریفه نازل شد که مى           علیه و   

        النَّهارِ آلیات لِ واللَّی الفاخْت ضِ و325( الخ... الْار(تَفَکَّرْ فیهـا       : فرمودی لَم نْ قَرَأَها وملٌ لیو)326 .(

 ممدوح کدام است؛ و الّا در ایـن کـه تفکّـر در        عمده در این باب آن است که انسان بفهمد تفکّرِ         

بهترین تعبیرها از براى آن، آن است که خواجـه عبـد            . قرآن و حدیث ممدوح است شک نیست      

). 327(اعلَم، انَّ التَّفکُّرَ تَلَمـس الْبـصیرَةِ لاسـتدراك الْبغْیـۀ          : کند، قال  اللَّه انصارى قدس سره مى    

 بـراى رسـیدن بـه مقـصود و     - که چـشم قلـب اسـت   -ن بصیرت استیعنى تفکّر جستجو نمود 

و معلوم است مقصد و مقصود سعادت مطلقه است که به کمال   . نتیجه، که غایت کمالْ آن است     

پس، انسان در آیات شریفه کتـاب الهـى و در قـصص و حکایـات آن              . علمى و عملى حاصل آید    

و چـون سـعادت رسـیدن بـه     .  دسـت آورد باید مقصود و نتیجه انسانیه، که سـعادت اسـت، بـه      

سالمت مطلقه و عالم نور و طریق مستقیم است، انسان بایـد از قـرآن شـریف سـبل سـالمت و                    

و . معدن نور مطلق و طریق مستقیم را طلب کند؛ چنانچه در آیه شریفه سابقه اشاره به آن شـد        

ه از قـرآن شـریف بـر او         چون شخص قارى مقصد را یافت، در تحصیل آن بینا شود و راه استفاد             
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گشوده و ابواب رحمت حق بر او مفتوح گردد، و عمر کوتاه عزیز خود و سرمایه تحصیل سعادت               

خویش را صرف در امورى که مقصود به رسالت نیست نکند و از فضول بحث و کـالم در چنـین               

  . امر مهمى خوددارى کند

  

 امور صرف نظـر کـرد، چـشم دل بینـا     و چون مدتى چشم دل را به این مقصود افکند و از دیگر  

گردد و حدید شود، و تفکّر در قرآن براى نفس عادى شود و طرق استفاده بازگردد، و ابوابى بـر                    

او مفتوح شود که تا کنون نبوده و مطالب و معارفى از قرآن استفاده کند که تا کنـون بـه هـیچ                  

فهمـد، و مفـاد آیـه شـریفه و      ه مـى کرده؛ آن وقت شفا بودن قرآن را براى امراض قلبی   وجه نمى 

و معنى قول   ). 328(نُنَزِّلُ منَ الْقُرآنِ ما هو شفاء و رحمۀٌ للمؤْمنینَ و ال یزید الظّالمینَ الّا خَساراً              

ستَـشْفُوا  و ا . و تَعلَّموا الْقُرآنِ؛ فَانَّه ربیـع الْقُلُـوب       : فرماید امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه را که مى       

و از قرآن شریف فقط شـفاء امـراض جـسمانیه را           . کند ادراك مى ) 329(بِنُورِه؛ فَانَّه شفاء الصدور   

. دهـد  کند، بلکه عمده مقصد را شفاء امراض روحانیه که مقصد قرآن اسـت قـرار مـى                 طلب نمى 

 حاصـل شـود؛     قرآن براى شفاء امراض جسمیه نازل نشده، گرچه شـفاء امـراض جـسمیه بـه او                

دادنـد؛ آنهـا     چنانچه انبیاء علیهم السالم نیز براى شفاء جسمانى نیامده بودند گرچـه شـفاء مـى               

  . اطباء نفوس و شفادهندگان قلوب و ارواحند

  

   فصل ششم

  

شـمار نائـل کنـد،       یکى از آداب مهمه قرائت قرآن که انسان را به نتایج بـسیار و اسـتفادات بـى                 

کند، مفاد آن را با حال       است که در هر آیه از آیات شریفه که تفکر مى          و آن چنان    . تطبیق است 

. خود منطبق کند، و نقصان خود را به واسطه آن مرتفع کند و امراض خـود را بـدان شـفا دهـد             

مثلًا، در قصه شریفه حضرت آدم علیه السالم ببیند سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس با                 

طوالنى چه بوده، خود را از آن تطهیر کند؛ زیرا مقـام قـرب الهـى    ها و عبادتهاى  آن همه سجده  

از آیـات   . جاى پاکان است، با اوصاف و اخالق شیطانى قدم در آن بارگاه قـدس نتـوان گذاشـت                 

شریفه استفاده شود که مبدأ سجده ننمودن ابلیس خودبینى و عجب بوده کـه کـوس انَـا خَیـرٌ                    

زد، و ایـن خـودبینى اسـباب خودخـواهى و     ) 330( قْتَـه مـنْ طـینٍ   منْه خَلَقْتَنـى مـنْ نـارٍ و خَلَ        

 که استقالل و سـرپیچى از فرمـان   - شد؛ و آن، اسباب خودرأیى - که استکبار است   -خودفروشى

ما از اول عمر شیطان را ملعون و مطرود خواندیم و خـود بـه   .  شد، پس مطرود درگاه شد   -است

ر آن برنیامدیم که آن چه سبب مطرودیت درگاه قدس          و در فک  . اوصاف خبیثه او متّصف هستیم    
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است در هر کسى باشد مطرود است؛ شیطان خصوصیتى نـدارد، آنچـه او را از درگـاه قـرب دور            

کنیم خود نیز در     هایى که به ابلیس مى     ترسم لعن  مى. کرد ما را نگذارد که به آن درگاه راه یابیم         

  . آن شریک باشیم

  

ین قصه شریفه و سبب مزیت آدم و برتـرى او را از مالئکـۀ اللَّـه ببینـیم       و نیز تفکّر کنیم در هم     

بینیم تعلـیم اسـماء سـبب آن بـوده؛           مى. چه بوده، خود نیز به مقدار طاقت به آن متّصف شویم          

و مرتبه عالیه تعلیم اسماء تحقّق به مقـام اسـماء     ). 331(و علَّم آدم اْلَاسماء کُلَّها    : چنانچه فرماید 

انَّ للَّه تسع و تـسعینَ      : لَّه است؛ چنانچه مرتبه عالیه از احصاء اسماء که در روایت شریفه است            ال

، تحقّق به حقیقت آنها است که انسان را به جنّت اسـمائى             )332(اسماً؛ منْ احصاها، دخَلَ الْجنَّۀ    

  . نائل کند

  

 و آیت کبراى الهـى شـود، و وجـود او وجـود              تواند مظهر اسماء اللَّه    انسان با ارتیاضات قلبیه مى    

و در حدیثْ قریب به این معنـى  . ربانى، و متصرّف در مملکت او دست جمال و جالل الهى باشد       

است که همانا روح مؤمن اتّصالش به خداى تعالى شدیدتر است از اتّصال شعاع شمس به آن یا                   

  ). 333( به نور آن

  

چون با نافله بـه مـن نزدیـک شـد، او را دوسـت دارم؛ و               و در حدیث صحیح وارد است که بنده         

بینـد   شنود و چشم او شوم که با آن مى چون دوست داشتم او را، من گوش او شوم که با آن مى        

کنـد و دسـت او شـوم کـه بـا آن اخـذ              بینـد و زبـان او شـوم کـه بـا آن نطـق مـى                 و زبان مـى   

  ). 334(کند مى

  

و در حدیث است کـه نَحـنُ        . الى غیر ذلک  ).. 335( ه و ید اللَّه   و در حدیث است که على عینُ اللَّ       

  . و در این خصوص شواهد عقلیه و نقلیه فراوان است). 336( اسماؤُه الْحسنى

  

بالجمله، کسى که بخواهد از قرآن شریف حظّ وافر و بهره کافى بردارد، بایـد هـر یـک از آیـات                      

مثلًا، در آیه شـریفه در سـوره انفـال          .  استفاده کامله کند   شریفه را با حاالت خود تطبیق کند تا       

انَّما المؤْمنُونَ الَّذینَ اذا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلوبهم و اذا تُلیت علَـیهِم آیاتُـه زادتْهـم ایمانـاً و          : فرماید

الثـه را ببینـد بـا او منطبـق          شخص سالک باید ایـن اوصـاف ث       . الخ) 337...(على ربهِم یتَوکَّلون    

شود؟ و وقتى آیات شـریفه     ریزد و ترسناك مى    شود، قلب او فرو مى     است؟ آیا وقتى ذکر خدا مى     
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کند؟ و اعتماد و توکلش به حـق   شود، نور ایمان در قلبش افزایش پیدا مى        الهیه بر او خوانده مى    

اگـر بخواهـد    . واص محروم است  تعالى است؟ یا در هر یک از مراتب راجل، و از هر یک از این خ               

. ریزد، به اعمال خود نظـر کنـد       بفهمد که از حق ترسناك است و قلبش از ترس خداوند فرو مى            

انسان ترسناك در محضر کبریایى جسارت به مقام مقدسـش نکنـد و در حـضور حـضرت حـق                    

لکت ظاهرش نیز    اگر با آیات الهیه ایمان قوى شود، نور ایمان به مم           -هتک حرمات الهیه ننماید   

ممکن نیست قلب نورانى باشد، و زبان و کالم و چـشم و نظـر و گـوش و اسـتماع                     . سرایت کند 

اش نوربخش باشد؛ و عالوه بـر   بشر نورانى آن است که تمام قواى ملکیه و ملکوتیه     . نورانى نباشد 

کند و آنها را آن که خود او را هدایت به سعادت و طریق مستقیم کند، به دیگران نیز نورافشانى            

به راه انسانیت هدایت کند؛ چنانچه اگر کسى به خداى تعالى توکل و اعتماد داشته باشد، قطـع                 

طمع از دست دیگران کند و بار احتیاج و فقر خود را به درگاه غنى مطلـق افکنـد؛ و دیگـران را       

  . گشا نداند که چون خود او فقیران و بینوایانند مشکل

  

اللَّه آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد؛ و چنانچه میـزان در                پس، وظیفه سالک الى     

تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار و ال اعتبارِ حدیث آن است که آن را به کتاب خدا عرضه                    

دارند و آن چه مخالف آن باشد باطل و زخرف شمارند، میزان در استقامت و اعوجاج و شـقاوت                   

و چنانچه خُلق رسول اللَّـه      .  کتاب اللَّه درست و مستقیم در آید       و سعادت آن است که در میزان      

و خلقى  . قرآن است، خلق خود را با قرآن باید متوافق کند تا با خلقِ ولى کامل نیز مطابق گردد                 

و همچنـین جمیـع معـارف و احـوال قلـوب و             . که مخالف کتاب اللَّه است زخرف و باطل اسـت         

با کتاب خدا تطبیق کنـد و عرضـه دارد تـا بـه حقیقـت قـرآن             اعمال باطن و ظاهر خود را باید        

  . متحقق گردد و قرآن صورت باطنى او گردد

  

  بِاحرُفه تَظْهرُ المضْمرُ    و انْت الْکتاب المبینُ الَّذى 

  

و در این مقام آداب دیگرى است کـه بعـضى از آنهـا را مـا در اول ایـن رسـاله در آداب مطلـق                       

اشتیم، و بعضى از آنها در همین آداب مندرج است، و ذکر بعضى دیگر منجر به          عبادات مذکور د  

  . و اللَّه العالم. تطویل شود، از این جهت از آنها صرف نظر شد

  

اى از روایات شریفه است براى تتمیم فائده و تبرك بـه کـالم عتـرت       در ذکر ترجمه پاره   : خاتمه

  . طاهره
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اى سـعد،   : د از حضرت باقر العلوم علیه السالم کـه فرمـود          رسان در کافى شریف سند به سعد مى      

پس فرمود قریب به ایـن      . آید روز قیامت در بهترین صورتها      تعلّم کنید قرآن را زیرا که قرآن مى       

در هر یک از صفوف خالیق از مؤمنین و شهداء و انبیاء و در صف مالئکـۀ اللَّـه عبـور                     : معنى که 

 الى آخـر  -.ا نورانى تر است تا آنکه رسول ختمى معرفى آن کندکند، و آنها همه گویند این از م      

و از حضرت صادق روایت کند که خداى تعالى وقتى که جمـع فرمایـد اولـین و       ). 338( الحدیث

آید که هـر گـز صـورتى از او بهتـر دیـده               بینند که پیش مى    آخرین را، ناگاه آنها شخصى را مى      

سیار است و دلیل واضح بر گفته اهل معرفت اسـت کـه   و احادیث به این مضمون ب  ). 339( نشده

  . از براى موجودات این عالم در آخرت صورتهاى اخروى است

  

کافى شریف سند به حـضرت بـاقر        . و از احادیث این باب صورت اخروى اعمال نیز مستفاد شود          

 اول کـسى  من و کتاب خدا و اهـل بیـتم  : رسول خدا فرمود: العلوم علیه السالم رساند که فرمود  

پس از آن سؤال کنم که چه       . هستیم که وارد شویم بر عزیز جبار؛ پس از ما امت من وارد شوند             

  ). 340( کردید با کتاب خدا و اهل بیت من

  

به عزت و جالل و بلنـدى مقـامم         : فرماید جبار عزّ و جلّ به قرآن       و در حدیث دیگر است که مى      

ام کرده است تو را، و اهانـت کـنم کـسى را کـه اهانـت      قسم که البته اکرام کنم کسى را که اکر  

  ). 341(کرده تو را

  

و باید دانست که اگر احیاء احکام و معارف قرآن را به عمل به آن و تحقّق به حقیقت آن نکنیم،              

کدام اهانت باالتر از آن است که پشت پا به مقاصد و           . در آن روز جواب رسول خدا را نتوانیم داد        

ه شود؟ اکرام قرآن و اهل آن، که اهل بیت عصمت است، فقط به بوسیدن جلـد                 دعوتهاى آن زد  

آن و ضریح مطهر اینها نیست؛ این یـک مرتبـه ضـعیفه از احتـرام و اکـرام اسـت، کـه اگـر بـه                 

. دستورات آن و فرمایشات اینان عمل کردیم مقبول است؛ و الّا شبیه به استهزاء و بازیچه اسـت                 

 سخت شده است از قارى قرآن که عامل بـه آن نباشـد؛ چنانچـه از                 و در احادیث شریفه تحذیر    

عقاب األعمال شیخ صدوق رضوان اللَّه علیه منقول است به سند خودش از رسول خدا صلّى اللَّه                 

                علیه و آله و سلّم که فرمود در حدیثى که کسى که تعلّم قرآن کند و عمل به آن نکنـد و حـب

باشـد در    دهد و اختیار کند، مستحقّ سـخط خـدا شـود؛ و مـى      دنیا و زینت آن را بر آن ترجیح       

و کسى که قرائت قرآن کند    . درجه با یهود و نصارى که کتاب خدا را به پشت سر خود انداختند             



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

و وصول به دنیا را، مالقات کنـد خـدا را در صـورتى کـه روى او     ) 342( و اراده کند به آن سمعه    

شد؛ و قرآن به پشت گردن او زند تا داخل آتـش شـود و       با استخوانى است که گوشت بر آن نمى      

و کسى که قرائت قرآن کند و عمل بـه آن نکنـد، محـشور               . بیفتد در آتش با کسانى که افتادند      

پروردگارا، چرا مرا کـور محـشور کـردى بـا اینکـه بینـا               : گوید مى. کند خدا او را روز قیامت کور      

 نـسیان آنهـا را کـردى، همـین طـور امـروز نـسیان                چنانچه آیات ما آمد تـو را و       : بودم؟ فرماید 

و کسى که قرآن را بخواند براى رضاى خـدا  . پس امر شود که او را در آتش اندازند     ). 343( شدى

باشد از براى او، از ثواب، مثل جمیع آنچه عطا شـده اسـت بـه                 و براى یادگرفتن معالم دین، مى     

  ).ع(مالئکه و انبیاء مرسلین 

  

کند قرآن را و اراده کند به آن ریاء و سمعه را تا مجادله کند با آن بـا سـفها و                      و کسى که تعلّم     

مباهات کند به آن بر علماء و طلب کند به آن دنیا را، از هم جدا کند خدا اسـتخوانهاى او را در                       

باشد در آتش عذاب کسى از او شدیدتر؛ و هیچ نـوعى از انـواع عـذاب نیـست           و نمى . روز قیامت 

  . ن که به آن معذّب شود از شدت غضب و سخط خدا بر اومگر آ

  

و کسى که تعلّم قرآن کند و تواضع کند در علم و تعلیم کند بندگان خدا را و خـواهش کنـد از              

باشد در بهشت کسى که ثوابش بزرگتر باشد از او؛ و هیچ منزل              ثوابِ آن چه نزد خدا است، نمى      

مگر آنکه در آن نـصیب او وافرتـر و منـزل او شـریفتر               اى نیست در بهشت      و درجه رفیعه نفیسه   

  ). 344( است

  

و در خصوص تفکّر در معانى قرآن و اتعاظ بـه آن و تـأثر از آن نیـز روایـات کثیـره وارد اسـت؛                        

همانا در این قرآن اسـت محـل   : چنانچه در کافى شریف سند به حضرت صادق رساند که فرمود 

 جوالن دهد جوالن دهنده بصر خود را و باز کند از براى          نور هدایت و چراغهاى شبهاى تار؛ پس      

روشنایى نظر خویش را، زیرا که تفکّرْ زندگانى قلبِ بینا اسـت؛ چنانچـه طالـب نـور بـه نـور راه                 

مقصود حضرت آن است که انسان چنانچه با نـور ظـاهرى در             .  انتهى -).345( رود در ظلمات   مى

 مصون باشد، با قرآن، که نور هدایت و مصباح المنیـر  ظلمات باید مشى کند تا از خطر پرتگاهها      

راه عرفان و ایمان است، بایـد در راه ظلمـانى سـیر الـى اآلخـرة و الـى اللَّـه مـشى کنـد تـا در                          

  . پرتگاههاى مهلک نیفتد
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فقیـه  : و در معانى االخبار در حدیثى از حضرت امیر مؤمنان علیه السالم منقول است که فرمود               

آگاه بـاش کـه   . میلى و به غیر آن متوجه شود ه ترك نکند قرآن را از روى بىحقیقى آن است ک   

خیرى نیست در علمى که در آن تفهم نباشد؛ و خیرى نیست در قرائتى که در آن تدبر نباشـد؛                 

  ). 346(و خیرى نیست در عبادتى که در آن تفقّه نباشد

  

: لیه و آله و سلّم حـدیث کنـد کـه فرمـود    و در خصال و معانى االخبار از رسول خدا صلّى اللَّه ع         

و معلوم است مقصود از این حمل، حملِ معـارف          ). 347(باشند حملَه قرآن عرفاء اهل بهشت مى     

و علوم قرآن است که نتیجه آن در آخرت آن است که در عداد اهـل معرفـت و اصـحاب قلـوب                      

 تحمل معـارف و حکَـم آن و   است؛ چنانچه اگر حملِ صورت آن کند بدون اتّعاظ از مواعظ آن و         

مثَـلُ الَّـذینَ حملـوا    : عمل به احکام و سنن آن، مثَل آن چنان است کـه خـداى تعـالى فرمایـد            

  ). 348(التَّوریۀَ ثُم لَم یحملوها کَمثَلِ الْحمارِ یحملُ اسفاراً

  

. ر این مختصر بگنجـد    و احادیث شریفه در شئون قرآن شریف و آداب آن بیش از آن است که د               

هو آل دمحلى مع المالس و .  

  

  .اى از آداب قرائت است در خصوص نماز و در آن چند فصل است مصباح دوم در ذکر شمه

  

   فصل اول

  

بدان که از براى قرائت در این سفر روحانى و معراج الهى مراتب و مدارجى است که به مناسبت                   

  . کنیم  مىاین رساله به بعض از آن اکتفا

  

اول آنکه قارى جز به تجوید قرائت و تحسین عبارت به چیزى نپردازد؛ و هم او فقـط تلفـظ بـه                      

و معلوم است بـراى     . این کلمات و تصحیح مخارج حروف باشد تا تکلیفى ادا و امرى ساقط شود             

چنین اشخاصى تکالیف کلفـت و زحمـت دارد، و قلـب آنهـا از آن منـضجر و بـاطن آنهـا از آن                  

اینان را حظّى از عبادت نیست جز آنکه معاقب به عقاب تارك نیستند؛ مگر آنکـه               . منحرف است 

و این طایفه گاهى شود . از خزائن غیب تفضّلى شود و به همان لقلقه مورد احسان و انعام گردند           

                    ه که زبان آنها که مشتغل به ذکر حق است، قلب آنها از آن بکلّى عارى و برى و به کثرات دنیوی

                    داخل نماز و به باطن و حقیقـت ه پیوند است؛ و در حقیقت این دسته به صورتو مشاغل ملکی
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و گاهى شود که قلب آنها نیز اشتغال به تفکـر           . آرب و شهوات دنیویه هستند     مشغول به دنیا و م    

در تصحیح صورت نماز دارد؛ در این صورت، اینهـا بـه حـسب قلـب و زبـان وارد صـورت نمـاز                         

  .  و این صورت از آنها مقبول و مرضى استهستند،

  

طایفه دوم کسانى هستند که به این حد قانع نشده و نماز را وسیله تذکّر حق دانند و قرائـت را                     

و از براى این طایفه مراتب بـسیارى اسـت کـه ذکـر آن بـه طـول                   . تحمید و ثناى حق شمارند    

قَـسمت الـصالةَ بینـى و بـینَ         : دسـى و شاید اشاره به این طایفه است حـدیث شـریف ق           . انجامد

. ذَکَرَنى عبـدى : بِسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم یقولُ اللَّه : فَاذا قالَ . فَنصفُها لى، و نصفُها لعبدى    : عبدى

و . مع اللَّه لمـنْ حمـده     و هو معنى س   .  علَى  حمدنى عبدى و اثْنى   : الْحمد للَّه یقولُ اللَّه   : و اذا قال  

مجـدنى  : مالک یومِ الدینِ یقولُ اللَّه    : و اذا قالَ  . عظَّمنى عبدى : الرَّحمنِ الرَّحیمِ یقولُ اللَّه   : اذا قال 

هذا بینـى   : للَّهایاك نَعبد و ایاك نَستَعینُ یقولُ ا      : و اذا قالَ  ]فَوض الَى عبدى    : و فى روایۀ  [عبدى  

و ). 349( هذا لعبدى و لعبدى ما سأَل     : اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم یقولُ اللَّه    : و اذا قال  . و بینَ عبدى  

چون نماز، به حسب این حدیث شریف، تقسیم شده است بین حق و عبد، باید عبد تا آنجا کـه                    

ب عبودیت، که در این حدیث شریف فرموده اسـت،          حق مولى است قیام به حق او کند؛ و به اد          

و اوفُـوا بِعهـدى   : قیام کند تا حق تعالى شأنه به لطایف ربوبیت با او عمل فرماید؛ چنانچه فرماید  

  ). 350( اوف بِعهدکُم

  

  : و خداى تعالى آداب عبودیت را در قرائت به چهار رکن قائم فرموده

  

    رکن اول

  

در بسم اللَّه الرحمن الرحیم حاصل شود؛ و عبد سالک تمام دار تحقّق را بـه                تذکر است که باید     

و قلب را عادت دهد که در همـه ذرات ممکنـات            . نظر اسمى که فناى در مسمى است نظر کند        

حق جو و حق خواه شود، و فطرت تعلّم اسمایى را، که در خمیره ذات او ثبت است به مقتضاى                    

و :  که اشاره به آن است در قول خداى تعالى         -ضرت اسم اللَّه االعظم   جامعیت نشئه و ظهور از ح     

و ایـن مقـام، از خلـوت بـا حـق و             .  به مرتبه فعلیت و ظهور آورد      -) 351(علَّم آدم االسماء کُلَّها   

شدت تذکّر و تفکّر در شئون الهیه حاصل شود، تا جایى رسد که قلـب عبـد حقّـانى شـود و در         

  . و اسمى جز از حق نباشدتمام زوایاى ا
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و این یک مرتبه از فناى در الهیت است که قلوب منکوسه قاسیه جاحدین آن را بـه ایـن بیـان                      

 و  -که ما کردیم نتواند انکار کرد، مگر آنکه جحود آن، جحود ابلیسى باشد؛ کـه آن طـور قلـوب                   

معارف الهیه یا ذکرى از اسـماء        از اسم و ذکر حق تنفّر طبعى دارند؛ و اگر حرفى از              -العیاذ باللَّه 

و . اللَّه پیش آید، منقبض شوند، و جز از شهوات بطن و فرج به چیزى دیگر چشم دل باز نکننـد        

در این طائفه کسانى هستند که براى انبیاء و اولیاء علیهم السالم نیـز جـز مقامـات جـسمانى و                  

؛ و بزرگـى مقامـات اخرویـه را         بهشت جسمانى، که قضاى وتَر حیوانى در آن شود، قائل نیستند          

و اگـر از    . چون بزرگى دنیایى به سعه باغات و انهار جاریه و زیادى حور و غلمان و قـصور داننـد                  

عشق و محبت و جذبه الهیه کالمى بشنوند، با الفاظ رکیکه و کلمات قبیحه به صاحبانش حمله                 

این مردم سد طریق انسانى و خـار  . کنند کنند؛ و گویى به آنها ناسزائى گفته شده که جبران مى  

راه معرفت اللَّه و شیطان آدم فریبند؛ و فوج فوج بندگان خدا را از حق و اسماء و صفات و ذکـر                      

اینهـا مـأموران    . و یاد او بازدارند و به مقاصد حیوانیه و شهوات بطنیـه و فرجیـه متوجـه کننـد                  

        م صنَّ لَهدتَقیم شیطانى هستند که به مقتضاى و لَاقْعسالْم سر راه مـستقیم الهـى      ). 352( راطَک

منـدى بـه شـهوات     نشسته و نگذارند کسى با خداوند خود انس حاصل کند و از ظلمتهاى عالقه      

اینهـا ممکـن اسـت      . مندى به حـور و قـصور اسـت، رهـایى یابـد             حیوانى، که از آن جمله عالقه     

و الـسالم آورنـد کـه آنهـا نیـز حـور و       شواهدى از ادعیه انبیاء و اهل بیت عصمت علیهم الصالة      

و این از قصور این طائفه است که فرق بین حـب کرامـۀ اللَّـه، کـه نظـر بـه                      . خواستند قصور مى 

کرامت و اعطاء محبوب است که خود عالمت محبت و عنایت است، با حب بـه حـور و قـصور و                      

ب کرامۀ اللَّه حب اللَّه اسـت  ح. امثال آن استقاللًا، که در خمیره شهوت حیوانى است، نگذاشتند      

  .) عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست (-که بالتّبع به کرامت و عنایت نیز سرایت کند

  

  و لکنْ حب منْ سکنَ الدیارا    و ما حب الدیارِ شَغَفْنَ قَلْبى 

  

رد؟ آن سرور را با هواهـاى       و الّا على بن ابى طالب علیه السالم با حور و قصور چه سر و کارى دا                

نفسانیه و شهوات حیوانیه چه تناسب است؟ کسى که عبادتش عبـادت احـرار اسـت، جـزاى او                   

  . عنان قلم گسیخته شد و از مطلب دور افتادم. جزاى تجار نخواهد بود

  

ى، بالجمله، کسى که خود را عادت داد به قرائت آیات و اسماء الهیه از کتاب تکوین و تدوین اله                  

اى به خود گیرد، و باطن ذات محقّق به ذکر اللَّه و اسم اللَّه و                کم کم قلب او صورت ذکرى و آیه       

آیت اللَّه شود؛ چنانچه ذکر به رسول اکرم و على بن ابى طالب صـلوات اللَّـه علیهمـا و آلهمـا و                       
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 آنها آیات الهیـه   اسماء حسنى به ائمه هدى و آیۀ اللَّه نیز به آن بزرگواران تفسیر و تطبیق شده؛               

و مقام ذکر از مقامات عالیه بزرگى است کـه بـه حوصـله              . و اسماء اللَّه حسنى و ذکر اللَّه اکبرند       

بیان و به حیطه تقریر و تحریر بر نیاید؛ و کفایت کند براى اهل معرفت و جذبه الهیه و اصـحاب       

ـ   : فرماید محبت و عشق آیه شریفه الهیه که مى        فرمایـد خـداى     و مـى  ). 353( رْکُمفَـاذْکُرُونى اذْکُ

من : و در روایت کافى رسول خدا فرماید   ). 354( یا موسى، انَا جلیس منْ ذَکَرَنى     : تعالى به موسى  

  . اکْثَرَ ذکْرَ اللَّه احبه اللَّه

  

کُرْنـى فـى   یا ابـنَ آدم اذْ : قالَ اللَّه عزَّ و جلَّ   : و در وسائل سند به حضرت صادق رساند که فرمود         

یا ابنَ آدم اذْکُرْنى فـى  . یا ابنَ آدم اذْکُرْنى فى خَالء، اذْکُرْك فى خَالء   . نَفْسک، اذْکُرْك فى نَفْسى   

      کالئنْ مرٍ مخَی الءفى م اذْکُرْك الءقال . م و :              نَ النّـاسِ الّـا ذَکَـرَهم الءذَکَرَ اللَّه فى م دبنْ عما م

  ). 355( فى مالء منَ الْمالئکَۀاللَّه

  

    رکن دوم

  

  . الْحمد للَّه رب الْعالمین حاصل شود: و آن در قول مصلّى. تحمید است

  

بدان که چون مصلّى به مقام ذکر متحقّق شد و همه ذرات کائنات و عوالى و ادانى موجـودات را         

د و به چشم استظالل بـه موجـودات عـوالم    اسماء الهیه دید و جهت استقالل را از دل بیرون کر         

غیب و شهود نگریست، مرتبه تحمید براى او دست دهد و دل او اعتراف کند که جمیع محامـد                  

از مختصات ذات احدى، و دیگر موجودات را در آن شـرکتى نیـست؛ زیـرا کـه از خـود کمـالى                       

مبارکـه بیـان تفـصیلى ایـن     و در تفسیر ایـن سـوره   . ندارند تا حمد و ثنائى براى آنها واقع شود 

  . ان شاء اللَّه تعالى. لطیفه الهیه خواهد آمد

  

    رکن سوم

  

چون عبد سالک الـى اللَّـه در رکـن تحمیـد            . و آن در الرّحمن الرّحیم حاصل شود      . تعظیم است 

محمدت را به حق تعالى منحصر کرد و از کثرات وجودیه سلب کمال و تحمید نمـود، بـه افـق                     

ود و چشم کثرت بینى او کم کم کور شود و صورت رحمانیت، که بسط وجود،           وحدت نزدیک ش  

و رحیمیت، که بسط کمال وجود است، بر قلب او تجلّى کند و حق را به دو اسم محـیط جـامع               
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که کثرات در آن مضمحل است توصیف کند؛ پس، به واسطه جلوه کمالى قلب را هیبت حاصل                 

  .  قلب او جاى گزین شوداز جمال دست دهد؛ پس، عظمت حق در

  

    و این حال چون تمکین یافت، به

  

    رکن چهارم

  

منتقل شود که آن مقام تقدیس است که حقیقت تمجید است؛ و به عبارت دیگر؛ تفـویض امـر                   

و آن، رؤیت مقام مالکیت و قاهریت حق و فـرو ریخـتن غبـار کثـرت و شکـستن                    . الى اللَّه است  

و در . مـزاحم شـیطانى اسـت    بیت قلب و تصرّف نمودن آن را بـى بتهاى کعبه دل و ظهور مالک   

این حال به مقام خلوت رسد و بین بنده و حق حجابى نباشد و ایاك نَعبد و ایـاك نَـستَعین در                      

و چـون   . هذا بینى و بینَ عبدى    : و از این جهت فرمود    . آن خلوت خاص و مجمع انس واقع شود       

 او شود و او را به خود آرد، استقامت به این مقام و تمکین آن حضرت را                  عنایت ازلى شامل حال   

و . الْزِمنا و ادمنا و ثَبتْنـا     : و لهذا اهدنَا تفسیر شده به     . اهدنَا الصراطَ الْمستقیم  : خواهان شود بقوله  

ثـال مـا اهـل    و امـا ام . انـد  این براى آنان است که از حجاب بیرون آمده و به مطلوب ازل رسیده           

و شـاید بقیـه از ایـن در         . حجاب باید هدایت را به همان معنى خود از حق تعـالى طلـب کنـیم               

  . ان شاء اللَّه تعالى. تفسیر سوره مبارکه حمد بیاید

  

    تکمیل

  

چنین ظاهر شود که تمام نماز بین حق و عبد تقسیم شده اسـت              )356( از حدیث شریف قدسى   

پس بنا بر این، گوییم مثلًا تکبیرات صـالتى،         . اند و مثل ذکر فرموده   و فقط حمد را از باب نمونه        

چه تکبیرات افتتاحیه و چه غیر آنها که در خالل انقـالب احـواالت صـالتى گفتـه شـود، حـظّ                      

و اگر عبد سالک الى اللَّه به این وظیفه عبودیت قیـام نمـود   . ربوبیت و قسمت ذات مقدس است  

که در سعه او است اداء نمود، حق تعالى نیز حق عبد را که فتح بـاب                 و حق ربوبیت را به قدرى       

چنانچـه در حـدیث شـریف مـصباح         . مراوده و مکاشفه است به الطاف خاصـه ازلیـه ادا فرمایـد            

چون تکبیر گفتى، کوچک بشمار همه موجـودات        : گوید الشّریعۀ اشاره به آن فرماید آنجا که مى       

از قلب خود اعتبار کن در وقت نماز؛ اگر حالوت نماز را            : فرماید ىتا آنکه م  . را در نزد کبریاء حق    

دریافتى و سرور و بهجت آن در نفست حاصـل شـده و قلبـت بـه مناجـات حـق مـسرور و بـه                          
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مخاطبات او ملتذّ است، بدان که خداوند تو را تصدیق فرموده در تکبیرت؛ و الّـا نداشـتن لـذّت                    

را دلیل بگیر بر تکذیب کردن خداوند تـو را و مطـرود             مناجات و محروم بودن از حالوت عبادت        

  ). 357( نمودن از درگاهش

  

و بدین مقیاس در هر یک از احوال و افعال صالتى براى حق تعالى حقى است که عبد بایـد بـه                      

آن قیام کند که آن آداب عبودیت است در آن منزل؛ و براى عبد حظّ و نصیبى است که پس از               

   قیام به ادب عبودی           و رحمت جلـى حق تعالى عنایت فرماید به لطف خفى و اگـر خـود را در       . ت

و . این میقاتهاى الهیه از عنایات خاصه محروم دید، بدانـد کـه بـه آداب عبودیـت قیـام ننمـوده         

چـشد   عالمت آن براى متوسطین آن است که لذت مناجات و حالوت عبادات را ذائقه قلب نمى               

اع به حق محروم شود؛ و عبادتى که از لـذت و حـالوت خـالى باشـد،                 و از بهجت و سرور و انقط      

  . اى نباشد روحى ندارد و قلب را از آن استفاده

  

و . پس اى عزیز، قلب را به آداب عبودیت مأنوس کن و به ذائقه روح حالوت ذکر خدا را بچشان                  

د؛ ولـى در ذکـرْ قلـب    این لطیفه الهیه در ابتداء امر به شدت تذکّر و انس با ذکر حق حاصل شو       

و چون با تذکّر قلب را مأنوس نمودى، کم کم عنایات           . مرده نباشد و غفلت بر آن مستولى نشود       

و عالمـت آن تجـافى از دار غـرور و           . ازلیه شامل حالت گردد و فتح ابواب ملکوت بر قلبت گردد          

  . انابه به دار خلود و استعداد براى موت قبل از رسیدن موت است

  

لها، از لذت مناجات و حالوت مخاطبان خود مـا را نـصیبى عنایـت فرمـا؛ و مـا را در زمـره                        بار ا 

ذاکران و جرگه منقطعان به عزّ قدس خود قرار ده؛ و دل مرده ما را حیاتى جاویدان بخـش و از                     

  . انّک ولى الْفَضْلِ و االنعام. دیگران منقطع و به خود متوجه فرما

  

   استعاذه استفصل دوم در بعض آداب 

  

فَاذا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاستَعذْ بِاللَّه منَ الشَّیطانِ الرَّجیم انَّه لَیس لَه سـلْطانٌ علَـى الَّـذینَ                 : قال تعالى 

از ) 358( کُونآمنوا و على ربهِم یتَوکَّلُونَ انَّما سلْطانُه على الَّذینَ یتَولَّونَـه و الّـذینَ هـم بِـه مـشْرِ            

آداب مهمه قرائت، خصوصاً قرائت در نماز که سفر روحانى الـى اللَّـه و معـراج حقیقـى و مرقـاة                     

وصول اهل اللَّه است، استعاذه از شیطان رجیم است که خار طریق معرفت و مانع سیر و سلوك                  

:  آنجا کـه فرمایـد     الى اللَّه است؛ چنانچه خداى تعالى خبر دهد از قول او در سوره مبارکه اعراف              



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

قسم خورده است که سـر راه مـستقیم         ). 359( قالَ فَبِما اغْویتَنى لَاقْعدنَّ لَهم صراطَک الْمستَقیم      

پس، در نماز که صراط مـستقیم انـسانیت و معـراج           . را بر اوالد آدم بگیرد و آنها را از آن بازدارد          

ورت نگیرد و بدون پناه بردن به حـصن حـصین           استعاذه از این راهزن ص     وصول الى اللَّه است بى    

روح  و این استعاذه و پناه بردن، با لقلقه لسان و صورت بـى            . الوهیت از شرّ او ایمنى حاصل نشود      

آخرت تحقّق پیدا نکند؛ چنانچه مشهود است که ایـن لفـظ را کـسانى هـستند کـه                    و دنیاى بى  

ه، و در اخالق و اعمال بلکه عقاید قلبیه از          چهل پنجاه سال گفته و از شرّ این راهزن نجات نیافت          

اگر درست پناه برده بودیم از شر این پلیـد، ذات مقـدس حـق     . اند شیطان تبعیت و تقلید نموده    

تعالى که فیاض مطلق و صاحب رحمت واسعه و قدرت کامله و علم محیط و کرم بـسیط اسـت                    

پس، باید دانست که هـر چـه از   . ح شده بودما را پناه داده بود و ایمان و اخالق و اعمال ما اصال           

این سیر ملکوتى و سلوك الهى بازماندیم، بـه واسـطه اغـواى شـیطان و واقـع شـدن در تحـت                       

سلطنت شیطانیه، از قصور یا تقصیر خود ما است که به آداب معنویه و شـرایط قلبیـه آن قیـام                     

یج روحیه و آثار ظاهریه و باطنیه آنهـا         نکردیم؛ چنانچه در تمام اذکار و اوراد و عبادات که به نتا           

از آیات شریفه قرآنیـه و از احادیـث شـریفه معـصومین         . شویم براى همین دقیقه است     نائل نمى 

علیهم السالم آداب کثیره استفاده شود که تعداد همه آنها محتاج به فحص کامل و اطاله کـالم                  

  . کنیم و ما به ذکر بعض آنها اکتفا مى. است

  

ز مهمات آداب استعاذه، خلوص است؛ چنانچه خداى تعـالى از شـیطان نقـل فرمایـد کـه                   یکى ا 

و این اخالص، به حـسب آنچـه از         . فَبِعزَّتک لَاغْوِینَّهم اجمعین الّا عبادك منْهم المخْلَصین      : گفت

ا که به   کریمه شریفه ظاهر شود، باالتر از اخالص عملى است، چه عمل جوانحى یا جوارحى؛ زیر              

پس، مقـصود   . شد صیغه مفعول است؛ و اگر منظور اخالص اعمالى بود، به صیغه فاعل تعبیر مى             

از این اخالص، خالص شدن هویت انسانیه به جمیع شئون غیبیه و ظاهریه اسـت کـه اخـالص                   

گرچه در ابتداء سلوك براى عامه این حقیقت و لطیفه الهیه حاصـل             . عملى از رشحات آن است    

 مگر به شدت ریاضات عملیه، و خصوصاً قلبیه که اصـل آن اسـت؛ چنانچـه اشـاره بـه آن                      نشود

منْ اخْلَص للَّه اربعینَ صباحاً جـرَت ینـابیع الْحکْمـۀِ مـنْ             : فرماید است در حدیث مشهور که مى     

 صباح بوده و  به مقدار تخمیر طینت آدم که چهل      -کسى که چهل صباح   ). 360( قَلْبِه على لسانه  

 خـود را بـراى خـدا خـالص     -رابطه این دو به هم پیش اهل معرفت و اصحاب قلوب معلوم است  

کند و عملهاى قلبى و قالبیش را خالص براى حق کند، قلـبش الهـى شـود؛ و قلـب الهـى جـز                        

. هاى حکمت نزاید؛ پس زبانش نیز، که بزرگتر ترجمان قلب است، ناطق به حکمت شـود                چشمه

  ل امر اخالص عمل باعث خلوص قلب شود؛ و چون قلب خـالص شـد، انـوار جـالل و                  پس، در او
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جمال، که به تخمیر الهى در طینت آدمى ودیعه بود، در مرآت قلب ظاهر شود و جلوه کند و از                    

  . باطن قلب به ظاهر ملک بدن سرایت کند

  

هویـت روح   بالجمله، آن خلوص که موجب خروج از تحت سلطنت شیطانیه است، خالص شدن              

و اشاره به این مرتبه از خلوص اسـت کـالم حـضرت امیـر        . و باطن قلب است براى خداى تعالى      

و چـون قلـب بـه ایـن         ). 361( الهى، هب لى کَمالَ االنْقطاع الَیک     : المؤمنین در مناجات شعبانیه   

 راه مرتبه از اخالص رسد و از ما سوى بکلى منقطع شـود و در مملکـت وجـود او بـه جـز حـق                   

 بر او راه نباشد؛ و حق تعـالى او را   - که از غیر راه حق بر انسان راه یابد         -نداشته باشد، شیطان را   

کلمـۀُ ال الـه الّـا اللَّـه       : به پناه خود بپذیرد و در حصن حصین الوهیت واقع شود؛ چنانچه فرماید            

ـ      . حصنى؛ فَمنْ دخَلَ حصنى، امنَ منْ عذابى       ه الّـا اللَّـه را مراتبـى اسـت،     دخـول در حـصن ال ال

پس، کسى که به باطن و ظـاهر و قلـب و قالـب در               . چنانچه ایمنى از عذاب را نیز مراتبى است       

حصن حق واقع شود و به پناه او برود، از جمیع مراتب عذاب، که عذاب احتجاب از جمال حـق                    

 در دعاى کمیل     ت مولى حضر. و فراق از وصال محبوب جلّ و عال باالترین آنها است، ایمن شود            

و . و دست ما از آن کوتاه اسـت       .  فراقک  فهبنى صبرت على عذابک فکیف اصبرُ على      : عرضه دارد 

کسى را که این مقام دست داد، عبد اللَّه حقیقى است و در تحت قباب ربوبیت واقع شود و حق                    

ن مقام از اعزّ مقامات     و ای . تعالى متصرّف در مملکت او شود و از تحت والیت طاغوت خارج شود            

اولیاء و اخص مدارج اصفیاء است و دیگر مردم را از آن حظّى نیست؛ بلکه شـاید قلـوب قاسـیه                     

جاحدین و نفوس صلبه مجادلین، که از این مرحله مراحلى بعیدند، انکار ایـن مقامـات کننـد و                   

ر را، که قـرة العـین اولیـاء          این امو  - و العیاذ باللَّه   -سخن در اطراف آن را نیز باطل شمارند؛ بلکه        

و . هاى صوفیه و اراجیف حشویه نسبت دهند       است و کتاب و سنت از آن مشحون است، به بافته          

آوریـم نـه بـراى آن        ما نیز که ذکرى از این مقامات، که فى الحقیقه مقام کمل است، پیش مـى               

اى آن است که انکـار      ایم، بلکه بر   است که خود حظّى از آن داشته یا چشم طمعى به آن دوخته            

مقامات را نیز روا نداریم و ذکر اولیاء و مقامات آنها را نیز در تصفیه قلوب و تخلیص و تعمیر آن                     

دخیل دانیم؛ زیرا که ذکر خیر اصحاب والیت و معرفت موجب محبت و تواصل و تناسب شـود؛                  

خراج از ظلمتهاى و این تناسب باعث تجاذب شود؛ و این تجاذب باعث تشافع شود که ظاهرش ا            

جهل به انوار هدایت و علم است، و باطنش ظهور به شـفاعت اسـت در عـالم آخـرت؛ چـه کـه                        

  . تناسب و تجاذب باطنى صورت نگیرد و از روى جزاف و باطل نخواهد بود شفاعت شفعاء بى

 و  بالجمله، گرچه تخلیص به این مرتبه کامله براى غیر کمل از اولیـاء و اصـفیاء علـیهم الـصالة                   

السالم صورت نگیرد، بلکه مقام کمال این مرتبه از مختصات نبى ختمى و قلـب خـالص نـورانى          
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احدى احمدى جمعى محمدى صلّى اللَّه علیه و آلـه و سـلّم اسـت باالصـاله و از بـراى کمـل و               

خلّص اهل بیت او است بالتبعیه، ولى مؤمنان و مخلـصان نیـز نبایـد از همـه مراتـب آن چـشم                   

، قناعت کنند به اخالص صورى عملى و خلوص ظاهرى فقهى؛ زیرا که وقوف در منـازل                 پوشیده

از شاهکارهاى ابلیس است که به سر راه انسان و انسانیت نشسته و او را با هر وسـیله هـست از                       

پس، باید همـت را بـزرگ کـرده و اراده را قـوت         . دارد عروج به کماالت و وصول به مدارج بازمى       

و بـه  .  نور الهى و لطیفه ربانیه از صورت به باطن و از ملک به ملکوت سرایت کنـد        داده بلکه این  

اى از اخالص که انسان نائل شود، به همان اندازه در پناه حق رفته و حقیقت اسـتعاذه                   هر مرتبه 

  . متحقق شده و دست تصرف دیو پلید و شیطان از انسان کوتاه گردد

  

براى خدا خالص کردى و جیوش ظاهریه دنیاویه نفـس را کـه       پس، اگر صورت ملکیه انسانیه را       

عبارت است از قواى متشتّته در ملک بدن به پناه حق بردى و اقالیم سبعه ارضیه را که چشم و                    

گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پا است تطهیـر از قـذارات معاصـى نمـودى و بـه تـصرف                          

کم این اقالیم حقّانى شود و به تـصرف حـق متـصرف             اند دادى، کم     مالئکۀ اللَّه که جیوش الهیه    

گردد تا آنجا که خود نیز مالئکۀ اللَّه شود، یا چون مالئکۀ اللَّه ال یعصونَ اللَّه ما امرَهم و یفْعلُونَ                    

گـردد؛ پـس، مرتبـه اوالى اسـتعاذه صـورت گیـرد، و شـیطان و جیوشـش از          ) 362( ما یؤْمرُون 

از ایـن  .  به باطن رو آورند و به قواى ملکوتیـه نفـسانیه هجـوم کننـد              مملکت ظاهر کوچ کنند و    

جهت کار سالک مشکلتر و سلوکش دقیقتر گردد؛ و باید قدم سیرش قویتر و مـراقبتش کـاملتر      

گردد و از مهالک نفسانیه که عجب و ریا و کبر و افتخار و غیر آن است باید بـه خـداى متعـال                         

و در  . باطن از کدورات معنویه و قذارات باطنیه اشـتغال پیـدا کنـد            پناه برد، و کم کم به تصفیه        

این مقام، بلکه جمیع مقامات، توجه تام به توحید فعلى حقّ و متذکّر سـاختن قلـب را بـه ایـن                

و حقیقـت مالکیـت حـق    . لطیفه الهیه و مائده آسمانى، از مهمات سلوك و ارکـان عـروج اسـت        

ظاهر و ملک و ملکوت را به ذائقه قلب باید چشانید تا قلـب بـا                تعالى سماوات و ارض و باطن و        

 بـه   توحید در الهیت و نفى شریک در تصرّف ارتیاض یافته مخمر به تخمیر الهى گـردد و مربـى     

و در این صورت، قلب مفزع و ملجأى و پناه و معینـى جـز حـق نبینـد و                    . تربیت توحیدى شود  

و تـا دل از تـصرّف      . ذه به حق و مقام مقدس الوهیت پیـدا کنـد          نداند، و بالطّوع و الحقیقۀ استعا     

دیگران بر ندارد و چشم طمع از موجودات نبندد، به پناه حق از روى حقیقت نرود، و دعـوى او                    

کاذب و در مسلک اهل معرفت در زمره منافقان منسلک است و به خـدیعت و فریـب منـسوب                    

  . است
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رخیز، از دم حکیمى ربانى یا عارفى نـورانى کـه رشـته             و در این وادى هولناك و بحر عمیق خط        

علمش متّصل به اولیا کمل است استفادت توحیدات ثالثه را علماً کردن اعانتى به سزا از بـاطن                  

قلب کند؛ ولى شرط این استفاده آن است که با نظر آیه و عالمت و سیر و سلوك الى اللَّه بـدان        

و حجاب چهره جانان شود؛ چنانچه رسـول خـدا صـلّى اللَّـه              اشتغال ورزد، و الّا خود خار طریق        

  ). 363(علیه و آله این علم را در حدیث شریف کافى آیۀ محکمۀ لقب داد

  

بالجمله، چون در قلب ریشه توحید فعلى حق محکم شد و با آب علمِ توأم با عمـل لطیـف کـه                      

شود، و قلب کم کم صافى براى       قرع باب قلب کند آبیارى گردید، نتیجه آن، تذکّر مقام الوهیت            

و چون خانه از خائن و آشیانه از بیگانـه خـالى شـد، صـاحب خانـه آن را          . تجلّى فعلى حق شود   

متصرّف شود، و دست والیت حق از ملکوت باطن و قلب تا ملک و ظاهر بدنْ قـواى ملکوتیـه و                     

 مرحلـه نیـز کـوچ       ملکیه را در تحت تصرّف و حکومت خود در آورد، و شیاطین یکـسره از ایـن                

و این، مرتبـه  . کنند و مملکت باطن به استقالل خود، که عین استظالل براى حق است، برگردد           

و پس از ایـن مقـام، اسـتعاذه روح، و اسـتعاذه سـرّ، و دیگـر                  . دوم از لطیفه ربانیه استعاذه است     

 قلم عبـد یـا اجـراى    مراتب استعاذه است، که با این اوراق تناسب ندارد؛ و این قدر نیز از طغیان    

  . و الَیه المفْزَع. قلم موال جلَّ و عال صوت ترقیم گرفت

  

 - که در اول فصل مـذکور شـد        -یکى دیگر از آداب و شرائط استعاذه آن است که در آیه شریفه            

و آن غیر از علم است، و لو به برهان حکَمى حاصل شـود       . اشاره به آن فرموده، و آن ایمان است       

  ). لیان چوبین بودپاى استدال(

  

شـیطان بـا   . و ایمان حظّ قلب است که با شدت تذکّر و تفکّر و انس و خلوت با حق حاصل شود  

اگر ایمان عبارت   .  داشته، در زمره کفار محسوب شده      - به نص قرآن   -آن که علم به مبدأ و معاد      

دور باشـند و نـور      از همین علم برهانى بود، باید کسانى که این علم را دارند از تـصرف شـیطان                  

پـس  . بینیم حاصل نشود با ایمان برهانى      هدایت قرآن در آنها تابان باشد؛ با اینکه این آثار را مى           

اگر بخواهیم از تصرف شیطان خارج شویم و در تحت پناه حق تعالى واقع شویم، باید بـا شـدت            

مانیـه را بـه قلـب      ارتیاض قلبى و دوام توجه یا کثرت آن و شـدت مـراوده و خلـوت، حقـایق ای                  

رسانده تا قلب الهى شود؛ و چون قلب الهى شد، از تصرّف شیطان تهى گـردد؛ چنانچـه خـداى                    

پـس مـؤمنین را، کـه       ). 364(اللَّه ولى الَّذینَ آمنوا یخْرِجهم منَ الظُلُمات الَى النُّور        : تعالى فرماید 

اسـت، از تـصرّفات شـیطان خـالص و در       حق تعالى متصرّف و متولّى ظاهر و باطن و سرّ و علن             
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از ظلمـت  : سلطنت رحمن داخلند، و از همه مراتب ظلمات بـه نـور مطلـق آنهـا را خـارج کنـد           

معصیت و طغیان، و ظلمت کدورات اخالق رذیله، و ظلمت جهل و کفر و شـرك و خـودبینى و                    

لم و کمال ایمـان  خودخواهى و خودپسندى، به نور طاعت و عبادت و انوار اخالق فاضله، و نور ع       

  . و توحید و خدابینى و خداخواهى و خدادوستى منتقل شود

  

چنانچه یکى از آداب آن توکّل است؛ که آن نیز از شعب ایمان و انـوار حقیقـى لطیفـه ایمانیـه                      

و . و آن واگذار نمودن امور است به حق، که از ایمان قلب به توحیـد فعلـى حاصـل شـود                    . است

  . اوراق خارج استتفصیل آن از نطاق این 

  

و چون بنده سالک غیر حـق تعـالى مفـزع و پنـاهى ندیـد و تـصرّف در امـور منحـصر بـه ذات               

. مقدسش دانست، حالت انقطاع و الجاء و توکّل در قلب پیدا شود و استعاذه او حقیقت پیدا کند                 

 دهد با فـضل  و چون از روى حقیقت به حصن حصین ربوبیت و الوهیت پناه برد، ناچار او را پناه          

  .  انّه ذُو فَضْلٍ عظیم-واسع و رحمت کریمانه

  

  تتمیم و نتیجه 

  

اى که   از مطالب فصل سابق معلوم شد که حقیقت استعاذه عبارت است حالت و کیفیت نفسانیه              

از علم کامل برهانى به مقام توحید فعلى حق و ایمان به این مقام حاصل شـود؛ یعنـى، پـس از                  

لِ منور با برهان متین حکمـى و شـواهد نقلیـه مـستفاده از نـصوص قرآنیـه و         آنکه به طریق عق   

اشارات و بدایع کتاب الهى و احادیث شریفه فهمید که سـلطنت ایجادیـه و اسـتقالل در تـأثیر،             

 -بلکه اصل تأثیر، منحصر است به ذات مقدس الهى و دیگر موجـودات را شـرکت در آن نیـست              

 باید دل را از آن آگاه کند و با قلم عقل به لوح قلب حقیقـت                 -تچنانچه در محل خود مقرر اس     

و چون قلب به این لطیفه ایمانیه و حقیقـت          . ال اله الّا اللَّه و ال مؤَثِّرَ فى الْوجود الَّا اللَّه را بنویسد            

برهانیه ایمان آورد، در آن حالت انقطاع و التجائى حاصل شود؛ و چون شیطان را قـاطع طریـق                   

انسانیت و دشمن قوى خود یافت، حالت اضطرارى حاصل شود که ایـن حالـت قلبـى حقیقـت                   

و چون زبان ترجمان قلب است، آن حالت قلبیه را با کمال اضطرار و احتیـاج بـه                  . استعاذه است 

ایق و اگر در قلب از این حقـ . زبان آورد و اعوذُ باللَّه منَ الشّیطانِ الرَّجیم را از روى حقیقت گوید            

اثرى نباشد و شیطان متصرّف قلب و سایر مملکت وجودیه او باشد، استعاذه نیز از روى تـصرّف                  

و تدبیر شیطان واقع شود؛ و در لفظْ استعاذه باللَّه منَ الشّیطان گوید، و در حقیقت چون تصرّف                  
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ا محقّـق   شیطانى است، استعاذه به شیطان منَ اللَّه واقع شود؛ و خود استعاذه عکـس مطلـوب ر                

اش پـس از کـشف غطـا و          کند، و شیطان گوینده استعاذه را مسخره کند؛ و این سخریه نتیجـه            

اش فقط لفظیه اسـت      و مثَل چنین شخصى که استعاذه     . برچیده شدن پرده طبیعت معلوم شود     

مثلَ کسى است که از شرّ دشمن جرّارى بخواهد به قلعه محکمى پناه ببرد، ولى خود به طـرف                   

چنین . برم برود و از قلعه رو برگرداند و لفظاً بگوید از شر این دشمن به این قلعه پناه مى            دشمن  

  . شخصى عالوه بر آنکه به شرّ دشمن گرفتار شود به سخریه او نیز دچار گردد

  

   فصل سوم در بیان ارکان استعاذه است و آن چهار است

  

رم، مستعاذ ألجلـه بـدان کـه بـراى ایـن            چها. سوم، مستعاذ به  . دوم، مستعاذ منه  . اول، مستعیذ 

ارکان تفصیل بسیار است که از حوصله این اوراق خارج است، و ما به ذکر مختصرى از آن اکتفا                   

  . کنیم مى

  

و آن حقیقت انسانیه است از اول منزل سلوك الى اللَّـه تـا منتهـى                . در مستعیذ است  : رکن اول 

  ). 365( الْمطْلَقُ، هلَک الشَّیطانُ و تَم الْاستعاذَة و اذا تَم الْفَناء-النّهایه فناى ذاتى

  

و تفصیل این اجمال آنکه انسان تا در بیت نفس و طبیعـت مقـیم اسـت و بـه سـفر روحـانى و                         

سلوك الى اللَّه اشتغال پیدا نکرده و در تحت سلطنت شیطانیه به همه شئون و مراتب است، بـه   

فائده بلکه تثبیت و تحکیم سلطنت شـیطانیه          لقلقه لسان او بى    حقیقت استعاذه متلبس نشده و    

و چون به سـیر و سـلوك الـى اللَّـه متلـبس گردیـد و سـفر                . است، مگر با تفضّل و عنایت الهى      

روحانى را شروع نمود، تا در سیر و سلوك است آنچـه مـانع از ایـن سـفر و خـار طریـق اسـت                          

نیه و یا از جنّ و انس باشد؛ زیرا که جنّ و انـس نیـز                شیطان او است، چه از قواى روحانیه شیطا       

اگر خار طریق و مانع سلوك الى اللَّه باشند به دسـتیارى شـیطان و تـصرّف آن باشـد؛ چنانچـه               

مـنْ شَـرّ الْوسـواسِ     : خداى تعالى اشاره به آن فرموده در سوره مبارکـه نـاس آنجـا کـه فرمایـد                 

    دفى ص وِسسوالنـاس      الْخَنّاسِ الَّذى ی نَ الْجِنَّۀِ وو شـیطان اگـر جـن باشـد، از آیـه            . ورِ الناسِ م

 یکـى باالصـاله و      -شریفه استفاده شود که وسواس خناس که شیطان است جـن اسـت و انـس               

و اگر شیطان حقیقت دیگرى باشد شبیه به جن، از آیه شریفه معلـوم شـود کـه                  . دیگر بالتّبعیه 

و در آیه دیگر اشـاره فرمایـد بـه    . الت شیطانیه و مظاهر آننداین نوع، یعنى جن و انس، نیز تمثّ       
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و در این سوره مبارکه اشاره بـه ارکـان   ). 366( شَیاطینَ الْانْسِ و الْجِنّ   : این معنى آنجا که فرماید    

  . استعاذه چنانچه مذکور شد فرموده؛ چنانچه ظاهر است

  

 مستعیذ نیست؛ و پس از آنکه سـیر تمـام   بالجمله، انسان قبل از شروع به سلوك و سیر الى اللَّه    

شد و از آثار عبودیت به هیچ وجه باقى نماند و به فنـاى ذاتـى مطلـق نائـل شـد، از اسـتعاذه و                  

مستعاذ منه و مستعیذ اثرى باقى نماند و جز حق و سلطنت الهیه در قلب عارف چیزى نیـست،                   

و چـون   . نیز در این مقـام نیـست      ) 367( و از قلب خود و خود نیز خبرى ندارد و اعوذُ بِک منْک            

اى کـه    حالت صحو و انس و رجوع رخ داد، باز استعاذه را حقیقتى باشد، لکن نه چـون اسـتعاذه                  

سالک را است؛ و لهذا به حضرت رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آله نیز امـر بـه اسـتعاذه شـده؛                       

قِ و قُلْ أعوذُ بِرَب النّاسِ و قُلْ رب أَعوذُ بِـک مـنْ   قُلْ اعوذُ بِرَب الْفَلَ : چنانچه خداى تعالى فرماید   

  ). 368( همزات الشَّیاطینِ و أعوذُ بِک رب انْ یحضُرُون

  

یکى قبل از سلوك؛ و آن حال احتجاب محض است که           : پس، انسان در دو مقام مستعیذ نیست      

سلوك؛ که فناى مطلق دست دهد،      و یکى بعد از ختم      . در تحت تصرّف و سلطنت شیطان است      

: و در دو مقـام مـستعیذ اسـت     . که از مستعیذ و مستعاذ منه مستعاذ له و استعاذه خبرى نیست           

یکى حال سلوك الى اللَّه؛ که استعاذه کند از خارهاى طریق وصول که قعود بر صراط مـستقیم                  

اغْـویتَنى لَاقْعـدنَّ لَهـم      فَبِمـا   : انسانیت کردند؛ چنانچه خداوند از قول شـیطان حکایـت فرمایـد           

و یکى در حال صحو و رجـوع از فنـاى مطلـق؛ کـه اسـتعاذه کنـد از             ). 369( صراطَک الْمستَقیم 

  . احتجابات تلوینیه و غیر آن

  

و آن ابلیس لعین و شیطان رجیم است که به واسـطه دامهـاى              . در مستعاذ منه است   : رکن دوم 

و آنچه کـه بعـض اعـاظم از اهـل      . قصد و حصول مقصود بازدارد    گوناگون انسان را از وصول به م      

معرفت ذکر فرموده که حقیقت شیطان عبارت است از جمیـع عـالم بـه جنبـه سـوائیه، پـیش                     

نویسنده تمام نیست؛ زیرا که جنبه سوائیه که عبارت از یک صورت موهومه عارى از حقیقـت و                  

 و -کنـد   است که انسان را سـرگرم بـه آن مـى           خالى از تحقّق و واقعیتى است، از دامهاى ابلیس        

 و الّـا    -) 370(الْهیکُم التَّکاثُرُ حتّى زرتُم الْمقابِر    : شاید اشاره به این معنى باشد قول خداى تعالى        

خود ابلیس حقیقتى است که داراى تجرّد مثالى و حقیقت ابلیـسیه کلّیـه کـه رئـیس األبالـسه                    

نانچه حقیقت عقلیه مجرّده کلّیـه، کـه آدم اول اسـت، عقـل              الکل است؛ چ  ]ابلیس  [است و هم    

هاى جزئیه ملکیه از مظاهر و شئون آن است؛ چنانچه عقول جزئیه از شئون               الکلّ است؛ و واهمه   



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

بالجمله، . و تفصیل و تحقیق این مقام از حوصله این رساله خارج است           . و مظاهر عقل کلّى است    

الى اللَّه مانع از سیر شود و خار طریـق گـردد، آن، شـیطان یـا                 آنچه در این سلوك الهى و سیر        

و آنچـه از عـوالم غیـب و شـهود و            . باشد که اعمال آنها نیز عمـل شـیطان اسـت           مظاهر آن مى  

عوارض حاصله براى نفس و حاالت مختلفه آن حجاب روى جانـان شـود، چـه از عـوالم ملکیـه                     

قدرت و عجز و علم و جهل و آفات و عاهـات و             دنیاویه باشد چون فقر و غنا و صحت و مرض و            

غیر آن و چه از عوالم غیبیه تجردیه و مثالیه باشد چون بهشت و جهـنّم و علـم متعلـق بـه آن                        

حتى علوم عقلیه برهانیه که راجع به توحید و تقدیس حق است تمـام آنهـا از دامهـاى ابلـیس                     

حتـى  . کنـد  ارد و بـه آنهـا سـرگرم مـى         د است که انسان را از حق و انس و خلـوت بـا او بـازمى               

سرگرمى به مقامات معنوى و وقوف به مدارج روحانى، که ظاهرش وقوف در صـراط انـسانیت و                  

 که جسرِ روحانىِ جهنّمِ فراق و بعد، و منتهى شود به جنـت          -باطنش وقوف در صراط حق است     

 از دامهـاى    -وب است لقاء، و این جسر مخصوص به یک طائفه قلیله از اهل معرفت و اصحاب قل              

  . بزرگ ابلیس اال األبالسه است که باید از آن پناه به ذات مقدس حق جل شأنه برد

  

بالجمله، آنچه تو را از حق بازدارد و از جمال جمیل محبوب جلّ جالله محجـوب کنـد شـیطان              

قـصود  و آنچه که به آن وسیله تو را از این مقصد و م       . تو است، چه در صورت انسان باشد یا جن        

بازدارند دامهاى شیطانى است، چه از سنخ مقامات و مدارج باشد یا علوم و کماالت یـا حـرَف و                    

و اینها عبارت از دنیاى مذمومـه اسـت؛ و بـه        . صنایع یا عیش و راحت یا رنج و ذلّت یا غیر اینها           

و عبارت دیگر، تعلّق قلب به غیر حقْ دنیـاى او اسـت و آن مـذموم اسـت و دام شـیطان اسـت                       

: فرمـود  و آنچه از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله منقول اسـت کـه مـى            . استعاذه از آن باید کرد    

                     ماءنَ الـسنْزِلُ منْ شَرِّ ما یال فاجِرٌ، م رٌّ ونَّ بهجاوِزاللَّه الَّتى ال ی ماتبِکَل اللَّه الْکَریمِ، و هجوذُ بِواع

 ما ینْزِلُ منَ الْارضِ و ما یخْرُج منها، و من شَرِّ فتَنِ اللَّیـلِ و النَّهـارِ، و مـنْ                     و ما یعرُج فیها، و شَرِّ     

  . شاید مقصود همین معنا باشد) 371(شَرِّ طَوارِقِ اللَّیلِ و النَّهارِ، الّا طارِقاً یطْرُقُ بِخَیرٍ

  

و آنچه انـسان را از آن  . حر جمال و جالل استو استعاذه به وجه اللَّه و کلمات اللَّه استغراق در ب        

و از آن باید پناه به وجـه اللَّـه          . بازدارد، از شرور است و مربوط به عالم شیطان و مکاید آن است            

برد، چه آن از حقایق کامله سماویه باشد یا ناقصه ارضیه؛ مگر آنکه طارق به خیر باشد، کـه آن                    

  . ق تعالى است، دعوت کندطارق الهى است که به خیر مطلق، که ح

بدان که چون حقیقت استعاذه در سالک الى اللَّـه متحقّـق و در              . در مستعاذ به است   : رکن سوم 

سیر و سلوك به سوى حق متحصل است، یعنى استعاذه اختـصاص دارد بـه سـالک در مراتـب                    
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ذه و  سلوك، پس به حسب مقامات و مراتب سایران و مدارج و منـازل سـالکان، حقیقـت اسـتعا                  

و اشاره به این توان باشد سـوره شـریفه نـاس           . کند مستعیذ و مستعاذ منه و مستعاذ به فرق مى        

 از مبادى سلوك تـا حـدود مقـام قلـب،            -قُلْ اعوذُ بِرَب الناس ملک الناس اله الناس       : که فرماید 

 مطابق شـود بـا اعـوذُ    و توان، این ربوبیت ربوبیت فعلیه باشد که. سالک به مقام ربوبیت پناه برد 

و چون سیر سالک منتهى شد به مقام قلب، مقام سـلطنت الهیـه در   ). 372( بِکَلمات اللَّه التّامات  

قلب ظهور کند؛ و در این مقام به مقام ملک النّـاس از شـرّ تـصرّفات قلبیـه ابلـیس و سـلطنت                        

و شـاید ایـن     . صرّفات صدریه او پناه بـرد     باطنیه جائرانه او پناه برد؛ چنانچه در مقام اول از شر ت           

الَّذى یوسوِس فى صدور النّاس، با آنکه وسوسه در قلوب و ارواح نیز از خنّاس اسـت،  : که فرموده 

براى آن باشد که در مقام معرّفى به شأن عمـومى و صـفت ظـاهره پـیش همـه مناسـب اسـت           

به مقام روح، که از نفخـه الهیـه اسـت و    و چون سالک از مقام قلب نیز تجاوز نمود  . تعریف شود 

اتّصالش به حق تعالى بیشتر است از اتصال شـعاع شـمس بـه شـمس، و در ایـن مقـام مبـادى            

و چون . حیرت و هیمان و جذبه و عشق و شوق شروع شود؛ و در این مقام به إله النّاس پناه برد          

به عبـارت دیگـر بـه مقـام سـرّ      مرآت شئون نصب العین شود و  از این مقام ترقّى کند و ذات بى      

و در این مقامات تفصیلى است که مناسـب ایـن           . مناسب با او است   ) 373( رسد، اعوذُ بِک منْک   

  . مقاله نیست

  

و بدان که استعاذه باسم اللَّه به واسطه جامعیت مناسب با همه مقامات است؛ و آن در حقیقـت                    

  . ستها مقیده ا استعاذه مطلقه است و دیگر استعاذه

  

بدان که آنچه مطلوب بالذّات اسـت بـراى   . در مستعاذ له است، یعنى غایت استعاذه   : رکن چهارم 

و آن به حسب مراتـب و مقامـات سـالکان           . انسان مستعیذ، از سنخ کمال و سعادت و خیر است         

چنانچه سالک تا در بیـت نفـس و حجـاب طبیعـت اسـت، غایـت سـیرش            . بسیار متفاوت است  

و چون  . انیه و سعادات طبیعیه خسیسه است؛ و این در مبادى سلوك است           حصول کماالت نفس  

تـر و    از بیت نفس خارج شد و از مقامات روحانیه و کماالت تجرّدیه ذوقى نمود، مقصدش عـالى                

شود، و به مقامات نفسانیه پشت پازند، و قبله مقصودش حـصول کمـاالت               مقصودش کاملتر مى  

و چون از این مقام نیز عنان سیر را برتافـت و بـه سـر منـزل سـرّ           . دقلبیه و سعادات باطنیه شو    

                      ـتهجه در باطن او بروز کنـد؛ و لـسان بـاطنش در اول امـر وروحى رسید، مبادى تجلّیات الهی

                   جو ـتهجاللَّه أو للَّه، و پس از آن و ماءاسل هِىجو تهجاللَّه، و پس از آن و هجول هِىجو    لَـه هِـى



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

راجـع بـه مقـام اول باشـد بـه           ) 374( و شاید وجهت وجهِى للّذي فَطَرَ السموات و الْـارض         . شود

  . مناسبت فاطریت

  

و چـون بـا     . بالجمله، سالک در هر مقامى غایت حقیقى او حصول کمال و سعادت است بالـذّات              

امهاى او مانع از حصول اسـت، ناچـار   سعادت و کماالت در هر مقامى شیطانى قرین و دامى از د        

سالک به حق تعالى پناه برد از آن شیطان و شرور و دامهاى او بـراى حـصول مقـصود اصـلى و                       

منظور ذاتى؛ پس، در حقیقت غایت استعاذه براى سالک، حصول آن کمـال مترقّـب و سـعادت                  

ست، و در این مقـام یـا   و غایۀ الغایات و منتهى الطّلبات، حق تعالى جلّت عظمته ا. مطلوبه است 

پس از آن همه چیز محو شود جز او جل و عال و استعاذه از شیطان بالتّبع و در حال صحو واقع                      

  . و الحمد للَّه اولًا و آخراً. شود مى

  

   فصل چهارم در بعض آداب تسمیه است

  

:  قَـول الْقائـل   معنـى : ۀِ قالَ فی التّوحید عن الرِّضا علیه السالم حینَ سئلَ عنْ تَفْسیرِ البِسملَ        روى

ما السمۀُ؟ : قالَ الرّاوي فَقُلْت له.  نَفْسى سمۀً منْ سمات اللَّه، و هى العبادةُ         بِسمِ اللَّه، اى اسم على    

  ). 375(الْعالمۀ: قال

  

ل در منـزل تـسمیه بـراى سـالک          بدان، جعلَک اللَّه و ایانا منَ المتَسمینَ بِسمات اللَّه، که دخـو           

تـا انـسان در     . میسور نیست مگر بعد از دخول در منزل اسـتعاذه و اسـتیفاء حظـوظ آن منـزل                 

و اگـر غلبـه     . تصرّف شیطان و مقهور در تحت سلطنت او است، متَّسم به سمات شیطانیه اسـت              

و در ایـن مقـام اگـر        تامه بر باطن و ظاهر او کرد، خود به تمام مراتب آیت و عالمـت او گـردد؛                   

تسمیه گوید، با اراده و قوه و لسان شیطانى گوید، و از استعاذه و تسمیه او جز تأکیـد سـلطنت                     

و چون از خواب غفلت با توفیق الهى برخاست و حالت یقظه براى             . شیطانیه چیزى حاصل نشود   

لهیـه و انـوار تعلیمـات       او پیدا شد و لزوم سیر و سلوك الى اللَّه را در منزل یقظه به نور فطرت ا                 

قرآنیه و سنن هادیان طریق توحید دریافت و موانـع سـیر را قلـب ادراك کـرد، کـم کـم حـال                        

و چـون از قـذارات      . استعاذه دست دهد؛ و پس از آن به توفیق ربانى وارد منـزل اسـتعاذه شـود                

ب تناسـب، در مـرآت   شیطانیه مطهر شد، به اندازه تطهیر باطن و ظاهر از آن انوار الهیه، به حس            

 خَلَطُـوا عملًـا     -و در اول امر، انوار مشوب با ظلمات بلکه ظلمت غالب است           . گر شود  سالک جلوه 

و کم کم هر چه سلوك قوت گرفت، نور به ظلمت غلبه کند و سمات               ). 376(صالحاً و آخَرَ سیئاً   
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و کـم کـم عالمـات       . ا کنـد  اى پیـد   ربوبیت در سالک پیدا شود؛ پس، تسمیه او حقیقت تا اندازه          

شیطانیه، که در ظاهرْ مخالفت با نظام مدینه فاضـله و در بـاطنْ عجـب و اسـتکبار و امثـال آن                       

است و در باطنِ باطنْ خودبینى و خودخواهى و امثال آن است، از مملکت باطن و ظاهرْ سـالک                   

له و در باطنْ عبودیـت  رخت بندد؛ و به جاى آن، سمات اللَّه، که در ظاهرْ حفظ نظام مدینه فاض 

و . و ذلّت نفس و در باطن باطن خداخواهى و خدابینى است، به جـاى آنهـا جـاى گـزین شـود                     

چون مملکت الهى شد و از شیاطین جنّ و انس خالى شد و سمات الهیه در آن پیدا شد، خـود                     

  . سالک تحقق به مقام اسمیت پیدا کند

  

و پـس از آن از ایـن        .  به سمات و عالمـات الهیـه       پس اول، تسمیه سالک عبارت است از اتّصاف       

و چون به قرب نافلـه      . مرتبه ترقّى کند و خود به مقام اسمیت رسد؛ و این اوائل قرب نافله است              

و اگـر کـسى   . متحقّق شد، به تمام اسمیت نائل شود؛ پس، از عبد و عبودیت چیزى باقى نمانـد     

  . و این در کمى از اولیاء تحقّق پیدا کند. ه واقع شودبه این مقام رسد، تمام نمازش با لسان اللَّ

  

و براى متوسطین و امثال ما ناقصین، ادب آن است که سمه و داغ عبودیت را در وقـت تـسمیه                     

به قلب بگذاریم، و قلب را از سمات اللَّه و آیات و عالمات الهیه با خبر کنـیم و بـه لقلقـه لـسان               

اى شامل حال ما شود و جبران ما سبق کند، و راهـى   ت ازلیه شمهاکتفا نکنیم؛ باشد که از عنایا 

توان بود کـه در ایـن      و مى . به تعلّم اسماء بر قلب ما مفتوح گردد و راهى به مقصود حاصل شود             

                     ـه و رحمـترحمانی حدیث شریف مقصود از سـمه اى از سـمات اللَّـه سـمه و عالمـت رحمـت

ف از اسماء محیطه است، که تمام دار تحقّق در ظلّ ایـن     و چون این دو اسم شری     . رحیمیه باشد 

رسـند و رحمـت رحمانیـه و رحیمیـه           دو اسم شریف به اصل وجود و و کمال آن رسیده و مـى             

شامل جمیع دار وجود است حتى رحمت رحیمیه که جمیع هـدایت هادیـان طریـق توحیـد از               

طرت استقامت، بـه سـوء اختیـار خـود     باشد، شامل همه است؛ الّا آنکه خارجان از ف         جلوه آن مى  

حتى در عـالم آخـرت،      . خود را از آن محروم نمودند، نه آنکه این رحمت شامل حال آنها نیست             

هاى زشـت دارنـد خـود قاصـرند کـه از        هاى زشت و زیبا است، آنان که کشته        که روز درو کشته   

  . رحمت رحیمیه استفاده نمایند

  

سمیه او حقیقت پیدا کند، باید رحمتهاى حـق را بـه قلـب              بالجمله، شخص سالک که بخواهد ت     

و عالمت حصول نمونه آن در قلب آن      . خود برساند و به رحمت رحمانیه و رحیمیه متحقّق شود         

و . است که با چشم عنایت و تلطّف به بندگان خدا نظر کند و خیر و صالح همه را طالـب باشـد         
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یکـى نظـر   : منتهى آنها دو نظر دارنـد . لیهم السالم استاین نظر نظر انبیاء عظام و اولیاء کمل ع  

به سعادت جامعه و نظام عائله و مدینه فاضله؛ و دیگر، نظر به سعادت شخص و عالقه کامله بـه                    

شـود،   و قوانین الهیه که به دست آنها تأسیس و انفاذ و کشف و اجـرا مـى            . این دو سعادت دارند   

حتى در اجراى قصاص و حدود تعزیـرات و امثـال آن،          . ایدنم این دو سعادت را کاملًا مراعات مى      

رسد با مالحظه نظام مدینه فاضله تأسیس و تقنین شـده اسـت، هـر دو سـعادت                   که به نظر مى   

منظور است؛ زیرا که این امور در اکثر براى تربیت جانى و رساندن او به سعادت دخالـت کامـل                    

ـ            . دارد د و آنهـا را بـا جهـاد و امثـال آن بـه قتـل                 حتّى کسانى کـه نـور ایمـان و سـعادت ندارن

تـوان    براى خود آنها نیز این قتل صالح و اصالح بـود؛ و مـى              - مثل یهود بنى قریظه    -رسانند مى

گفت از رحمت کامله نبى ختمى قتل آنها است؛ زیرا که با بودن آنها در این عـالم در هـر روزى         

م حیـات ایـن جـا بـه یـک روز عـذاب و               کردنـد، کـه تمـا      براى خود عذابهاى گوناگون تهیه مى     

و این مطلب براى کسانى که میزان عذاب و عقاب آخرت و اسباب             . هاى آنجا مقابله نکند    سختى

پس، شمشیرى که به گردن یهود بنى قریظه و امثال          . دانند پر واضح است    و مسببات آنجا را مى    

  . ضب و سخطشد به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست تا به افق غ آنها زده مى

  

پـس، بـر آمـر بـه معـروف و         . و باب امر به معروف و نهى از منکر از وجهه رحمت رحیمیه است             

ناهى از منکر الزم است که به قلب خود از رحمت رحیمیـه بچـشاند، و نظـرش در امـر و نهـى                        

خودنمایى و خودفروشى و تحمیل امر و نهى خود نباشد؛ زیرا که اگر با ایـن نظـر مـشى کنـد،                      

ظور از امر به معروف و نهى از منکر، که حصول سعادت عبـاد و اجـراى احکـام اللَّـه در بـالد                        من

بلکه گاه شود که از امر به معروف انسان جاهل نتیجه معکوسه حاصل شود،              . است، حاصل نشود  

و چندین منکر سربار شود براى یک امر و نهى جاهالنه که از روى خـواهش نفـسانى و تـصرّف                     

و اما اگر حس رحمت و شفقت و حق نوعیـت و اخـوت انـسان را بـه ارشـاد        . ع شود شیطانى واق 

جاهالن و بیدار کردن غافالن وادار کند، کیفیت بیان و ارشـاد کـه از ترشّـحات قلـبِ رحیمانـه                     

است طورى شود که قهراً تأثیر در مـواد الیقـه بـسزا کنـد و قلـوب صـلبه سـخت را نیـز از آن                           

گیریم و به این کتاب کریم الهـى         افسوس که ما از قرآن تعلم نمى      . رو نشاند استکبار و استنکار ف   

اکنـون تفکـر در آیـه       . نظر تدبر و تعلّم نداریم و استفاده ما از این ذکر حکیم کم و ناچیز اسـت                

راههـایى از  ) 377( خْـشى  فَقُوال لَـه قَولًـا لَینـاً لَعلَّـه یتَـذَکَّرُ او ی       فرعونَ انَّه طَغى شریفه اذْهبا الى 

  : معرفت و درهایى از امید و رجاء به قلب انسان مفتوح کند
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اى  گفت، و علو و فـسادش بـه پایـه   ) 378( فرعون که طغیانش به جایى رسید که انَا ربکُم الْاعلى  

ه مجرد خوابى کـه     درباره او نازل شد، و ب     ) 379( قرار گرفت که یذَبح ابناءهم و یستَحیی نساءهم       

دید و کهنه و سحره به او خبر دادند که موسى بن عمران علیه السالم خواهد طلوع کرد زنهـا را        

گناه را ذبح نمـود و آن همـه فـساد کـرد، خداونـد رحمـن بـه                    هاى بى  از مردها جدا کرد و بچه     

ر، یعنى نبـى    رحمت رحیمیه خود در جمیع زمین نظر فرمود و متواضعترین و کاملترین نوع بش             

عظیم الشّأن و رسول عالى مقام مکرّمى مثل موسى بن عمران على نبینا و آله و علیه السالم، را                   

و لما بلَغَ اشُـده و  : انتخاب فرمود و با دست تربیت خود تعلیم و تربیت کرد او را؛ چنانچه فرماید              

و پشت او را قوى فرمود بـه بـرادر      ). 380(  الْمحسنین  آتَیناه حکْماً و علْماً و کَذلک نَجزىِ        استَوى

بزرگوارى مثل هارون علیه السالم؛ و این دو بزرگوار را، که گـل سرسـبد عـالم انـسانیت بودنـد،        

  و لتُـصنَع علـى    : و فرمایـد  ). 381( و انَـا اخْتَرْتُـک    : خداى تعالى انتخاب فرمود؛ چنانچـه فرمایـد       

ــوك بِ : و فرمایــد). 382( عینــی ــت و اخُ ــب انْ ــسى اذْه ــطَنَعتُک لنَفْ اص یــا فــی  وال تَن آیــاتی و

و دیگر آیات شریفه که در این موضوع وارد شده که از حوصله بیان خارج اسـت و      ). 383( ذکري

قلب عارف را از آن نصیبى است که گفتنى نیست؛ خصوصاً از این دو کلمه شریفه و لتُصنَع على             

شـنوى   تو نیز اگر چشم دل باز کنى، یک نغمه روحانى لطیفـى مـى             . ی و اصطَنَعتُک لنَفْسی   عین

  . که جمیع مسامع قلبت و شراشر وجودت از سرّ توحید پر شود

  

بالجمله، با همه تشریفات خداى تعـالى ایـن همـه تهیـه را دیـد و موسـى کلـیم را ورزیـد بـه                          

و سالها در خدمت شعیب پیر، مـرد راه         ). 384(تَنَّاك فُتُوناً و فَ : ورزشهاى روحانى؛ چنانچه فرماید   

فَلَبِثْت سنینَ فـی اهـلِ مـدینَ ثُـم     : هدایت و ورزیده عالم انسانیت، او را فرستاد؛ چنانچه فرماید      

و پس از آن، براى اختبار و افتتـان بـاالترى، او را در بیابـان در                 ). 385( جِئْت على قَدرٍ یا موسى    

ریق شام فرستاد، و راه او را گم کرد، و باران بر او فرو ریخت، و تاریکى را بر او چیره فرمود، و                       ط

درد زائیدن را بر زنش عارض فرمود؛ و چون جمیع درهاى طبیعت به روى او بسته شـد و قلـب                   

شریفش از کثرات منضجر شد و به جبلّت فطرت صافیه منقطع به حق شد و سفر روحانى الهى                  

فَلَمـا اتیهـا   : پایان به آخر رسید، آنَس منْ جانبِ الطُّورِ ناراً الـى أن قـال    ن بیابان ظلمانى بى   در ای 

 انّـى انَـا اللَّـه رب         نُودى منْ شاطئ الواد الْایمن فی البقْعۀِ الْمبارکَـۀِ مـنَ الـشَّجرَةِ انْ یـا موسـى                 

 و تربیتهاى روحانى، براى چه خداى تعالى او را تهیـه            پس از این همه امتحانات    ). 386( الْعالَمین

                 کُـمبکرد؟ براى دعوت و هدایت و ارشاد و نجات دادن یک نفر بنده طاغى یاغى که کـوس انَـا ر

ممکن بود خداى تعالى او را به صاعقه غضب         . کرد کوفت، و آن همه فساد در ارض مى         مى  الْاعلى

فرستد، و در عین حال سـفارش او را          و دو پیغمبر بزرگ مى    بسوزاند، ولى رحمت رحیمیه براى ا     
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فرماید که با او با کالم نرم لین گفتگو کنید؛ باشد که به یـاد خـدا افتـد و از کـردار خـود و                           مى

این کیفیت ارشاد مثل فرعـون  . این دستور امر به معروف و نهى از منکر است         . عاقبت امر بترسد  

خواهى امر به معـروف و نهـى از منکـر کنـى و خلـق خـدا را        اکنون تو نیز که مى  . طاغوت است 

ارشاد کنى، از این آیات شریفه الهیه، که براى تذکّر و تعلّم فرو فرستاده شده، متذکّر شو و تعلم         

 با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند مالقات کن و خیـر آنهـا را از صـمیم                   -گیر

 را رحمانى و رحیمى یافتى، به امر و نهى و ارشاد قیام کـن تـا       و چون قلب خود   . قلب طالب شو  

دلهاى سخت را برق عاطفه قلبت نرم کند و آهن قلوب به موعظت آمیخته با آتش محبتت لین                  

و این وادى غیر از وادى بغض فى اللَّه و حب فى اللَّه است که انسان بایـد بـا اعـداء دیـن       . گردد

و آن در جـاى خـود       . ر روایات شـریفه و قـرآن کـریم وارد اسـت           عداوت داشته باشد؛ چنانچه د    

  .و اکنون مجال بیان آن نیست. صحیح و این نیز در جاى خود صحیح است

  

اى از آداب تحمیـد و       فصل پنجم در بیان اجمالى از تفسیر سـوره مبارکـه حمـد و در آن شـمه                 

  .قرائت است

  

          منِ الرَّحیم   بدان که علما را اختالف است در متعلق باء در بِسو هر کـس بـه حـسب        . مِ اللَّه الرَّح

مشرب خود از علم و عرفان براى آن متعلَقى ذکر نموده؛ چنانچه علمـاء ادب از مـاده ابتـداء یـا                    

و این که در بعض روایات نیز وارد است که بِسمِ           . اند استعانت مثلًا اشتقاقى نموده و تقدیر گرفته      

ق مذاق عامه است، چنانچه در روایات بـسیار شـایع اسـت، و اخـتالف                اللَّه اى، استَعینُ، یا بر وف     

احادیث بسیارى به همین معنى محمول است، و لهذا در همین باب نیـز در بـسم اللَّـه حـضرت       

و یـا آنکـه مقـصود از        ). 387( اى، اسم نَفسى بِـسمۀٍ مـنْ سـمات اللَّـه          : رضا علیه السالم فرموده   

  . کنند که در آن سرّ توحید به نحو ادقّ است  است که عامه ادراك مىاستعانت لطیفتر از آن

  

و این  ). 388( اى، ظَهرَ الْوجود بِبِسمِ اللَّه    : و بعض اهل معرفت آن را متعلّق به ظَهرَ گرفته و گفته           

به حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوك و عرفان است که همه موجودات و ذرات کائنات                 

بنـا بـر ایـن،    . غیب و شهادت را به تجلّى اسم جامع الهى، یعنى اسم اعظم، ظاهر داننـد     و عوالم   

 عبـارت از تجلّـى فعلـى       - که به معنى نشانه و عالمت است یا به معنى علو و ارتفاع اسـت               -اسم

باشد؛ زیرا که به حسب ایـن         مى - که آن را فیض منبسط و اضافه اشراقیه گویند         -انبساطى حق 

ار تحقّق، از عقول مجرّده گرفته تـا اخیـره مراتـب وجـود، تعینـات ایـن فـیض و                     مسلک تمام د  

و در آیات شریفه الهیه و احادیث کریمه اهل بیـت عـصمت و طهـارت                . تنزّالت این لطیفه است   
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خداونـد  : علیهم السالم مؤید این مسلک بسیار است؛ چنانچه در حـدیث شـریف کـافى فرمایـد                

و از براى این حـدیث شـریف   . ؛ پس خلق فرمود اشیاء را به مشیت     خلق فرمود مشیت را بنفسها    

شود بـا    هر کس به حسب مسلک خود توجیهى نموده؛ و ظاهرتر از همه آن است که مطابق مى                

و آن این است که مراد از مشیت مشیت فعلیه است کـه عبـارت از فـیض منبـسط                    . این مسلک 

پـس، معنـى    . ینات و تنـزّالت ایـن لطیفـه اسـت         و مراد از اشیاء مراتب وجود است که تع        . است

حدیث چنین شود که خداى تعالى مشیت فعلیه را، که ظلّ مشیت ذاتیه قدیمه است، بنفسها و          

و سید  . واسطه خلق فرموده؛ و دیگر موجودات عالم غیب و شهادت را به تبع آن خلق فرموده                بى

ه دارد از این حدیث شریف توجیـه عجیبـى          محقّق داماد قدس سرّه با مقام تحقیق و تدقیقى ک         

  . رحمه اللَّه نیز بعید از صواب است) 390( ؛ چنانچه توجیه مرحوم فیض)389( فرموده

  

و اطـالق  . بالجمله، اسم عبارت است از نفس تجلّى فعلى که به آن، همه دار تحقّق متحقّق است       

هم السالم بسیار است؛ چنانچـه      اسم بر امور عینیه در لسان خدا و رسول و اهل بیت عصمت علی             

و در ادعیه شریفه و بِاسمک الَّذى تَجلَّیت على فُـالن  ). 391( اسماء حسنى را فرمودند ما هستیم    

  ) 392.(بسیار است

  

و محتمل است که بسم اللَّه در هر سوره متعلق به خود آن سوره باشد؛ مثلًـا، بـسم اللَّـه سـوره                       

و این مطابق ذوق عرفانى و مسلک اهل معرفـت اسـت؛ زیـرا        . ستمبارکه حمد متعلق به حمد ا     

بنـا بـر    . که اشاره به آن است که حمد حامدان و ثناى ثناجویان نیز به قیومیت اسم اللَّـه اسـت                  

 براى تذکّر آن    - که یکى از مستحبات شرعیه است      -این، تسمیه در مقدمه جمیع اقوال و اعمال       

شود به قیومیت اسم الهى است؛ زیرا که جمیـع           ان صادر مى  است که هر قول و عملى که از انس        

ذرات وجود تعین اسم اللَّه و به اعتبارى خود آنها اسماء اللَّه هستند و بنا بر این احتمال، معنـى                    

اند بـسم اللَّـه      و فقهاء گفته  . بسم اللَّه در نظر کثرت، در هر سوره و هر قول و فعلى مختلف است              

ین باید شود؛ و اگر براى یک سوره بسم اللَّه گفته شد، سـوره دیگـر را بـه آن         براى هر سوره تعی   

و آن مطابق مسلک فقهى نیز خالى از وجه نیست و مطابق این تحقیـق وجیـه    . نتوان ابتداء کرد  

هـا یـک معنـا       و به نظر اضمحالل کثرات در حضرت اسم اللَّه اعظم، براى تمام بـسم اللَّـه               . است

  . است

  

در نظـر کثـرت و رؤیـت        :  دو نظر در مراتب وجود و منازل غیب و شهود نیز هـست             چنانچه این 

تعینات، موجودات متکثّر و مراتب وجود و تعینات عـالم اسـماء مختلفـه رحمانیـه و رحیمیـه و                
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و در نظر اضـمحالل کثـرات و انمحـاء انـوار وجودیـه در نـور ازلـى فـیض                  . قهریه و لطفیه است   

و همین دو نظـر در اسـماء و         . مقدس و اسم جامع الهى اثر و خبرى نیست        مقدس، جز از فیض     

به نظر اول، حـضرت واحـدیت مقـام کثـرت اسـماء و صـفات، و جمیـع         : صفات الهیه نیز هست   

و . و به نظر ثانى، جز از حضرت اسم اللَّه االعظم اسم و رسمى نیست             . کثرات از آن حضرت است    

و اگر نظر عارفانه شد بـه فـتح ابـواب قلـب و بـا قـدم                  . فکر است این دو نظر، حکیمانه و با قدم        

سلوك و ریاضات قلبیه، حق تعالى با تجلیات فعلیه و اسمیه و ذاتیـه گـاهى بـه نعـت کثـرت و                      

و اشاره به این تجلّیـات در قـرآن شـریف          . گاهى به نعت وحدت در قلوب اصحاب آن تجلّى کند         

  فَلَمـا تَجلَّـى ربـه للْجبـلِ جعلَـه دکّـاً و خَـرَّ موسـى        : لىشده است گاهى صراحتاً، مثل قوله تعـا    

و گاهى اشارةً، مثل مشاهدات ابراهیم و رسول خدا صلّى اللَّه علیـه و آلـه کـه در                ). ( 393(صعقاً

اشـاره بـه آن     ) ع(آیات شریفه سوره انعام و النّجم مذکور است؛ و در اخبار و ادعیـه معـصومین                 

ت؛ خصوصاً در دعاء عظیم الشّأن سمات که منکـران را جـرأت انکـار سـند و مـتن آن                     بسیار اس 

و در آن دعاى شریف مضمونهاى عالى مقام        . نیست و مقبول عامه و خاصه و عارف و عامى است          

و معارف بسیار است که شمیم آن قلب عارف را بیخود کنـد و نـسیم آن نفخـه الهیـه در جـان                        

  و بِنُورِ وجهِک الَّذي تَجلَّیت بِه للْجبـلِ فَجعلْتَـه دکّـاً و خَـرَّ موسـى                : یدسالک دمد؛ چنانچه فرما   

 طُورِ سیناء فَکَلَّمت بِه عبدك و رسولَک موسى بنَ عمرانَ علَیه             صعقاً، و بِمجدك الَّذي ظَهرَ على     

  ). 394( ظُهورِك فی جبلِ فارانالسالم، و بطَلْعتک فی ساعیرَ و 

  

بالجمله، سالک الى اللَّه باید به قلب خود در وقت تسمیه بفهماند که تمـام موجـودات ظـاهره و               

باطنه و تمام عوالم غیب و شهادت در تحت تربیت اسماء اللَّه بلکه به ظهور اسماء اللَّه ظاهرنـد،                   

یت اسم اللَّه االعظم اسـت؛ پـس، محامـد او از     و جمیع حرکات و سکنات او و تمام عالم به قیوم          

و چـون ایـن   . براى حق و عبادت و اطاعت و توحید و اخالص او همه به قیومیت اسم اللَّه اسـت          

مقام و لطیفه الهیه در قلب او محکم و مستقر شد به واسـطه تـذکر شـدید کـه غایـت عبـادات                

 کلـیم خـود موسـى بـن عمـران       چنانچه خداى تعالى در خلوت انس و محفل قـدس بـه     -است

غایت اقامـه صـالة را ذکـر        ( ،  )395( انَّنى انَا اللَّه ال اله الَّا انَا فَاعبدنی و اقمِ الصلوة لذکْري           : فرمود

 پس بعد از تذکّر شدید، راه دیگر از معارف به قلب عارف باز شود و جذب به عالم                -خود قرار داد  

و انْـت کَمـا اثْنَیـت       ) ( 396( قلبش آن شود که بِاللَّه الْحمد للَّه      وحدت شود تا آنکه لسان حال و        

  ). 398( و اعوذُ بِک منْک) ( 397(  نَفْسک على
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و اما اسرار بـاء     . اى از معارفى که از آن استفاده شود        این اجمالى از سرّ تعلّق باء بسم اللَّه، و شمه         

الیت علوى است و مقام جمع الجمع قرآنى است، پس آن و نقطه تحت الباء، که در باطنْ مقام و       

  . خواهد مجالى واسعتر مى

  

و اما حقیقۀ االسم، پس از براى آن، مقام غیبى، و غیب الغیبى، و سرّى، و سرّ الـسرّي اسـت، و                      

و چون اسم عالمت حق و فانى در ذات مقـدس اسـت، پـس هـر                 . مقام ظهور، و ظهور الظّهورى    

و اتـم   . دت نزدیکتر و از عالم کثرت بعیدتر باشد در اسـمیت کـاملتر اسـت              اسمى که به افق وح    

االسماء اسمى است که از کثرات، حتى کثـرت علمـى، مبـرّا باشـد؛ و آن تجلّـى غیبـى احـدى                 

احمدى است در حضرت ذات به مقام فیض اقدس که شاید اشاره به آن باشد کریمـه شـریفه او       

به حضرت اسم اللَّه االعظم است در حضرت واحدیت؛ و پـس            و پس از آن، تجلّى      ( ؛  )399( ادنى

از آن، تجلّى به فیض مقدس است؛ و پس از آن، تجلّیات به نعت کثرت است در حضرات اعیـان                  

ــق ــۀ. الــى اخیــرة دار التّحقّ و رســاله شــرح دعــاء ) ( 400(و نگارنــده در رســاله مــصباح الهدای

  . ام تفصیل این اجمال را داده) ( 401(سحر

  

و اطـالق اللَّـه بـه      . اللَّه مقام ظهور به فیض مقدس است اگر مراد از اسم تعینات وجودیه باشد             و  

اشکال است؛ و شاید کریمه اللَّـه نُـور          آن از جهت اتّحاد ظاهر و مظهر و فناى اسم در مسمى بى            

اشـاره بـه    ) ( 403( رضِ إِلـه  و کریمه هو الَّذي فی السماء اله و فی اْلَـا          ) ( 402( السموات و الْارض  

و مقام واحدیت و جمع اسماء، و به عبارت دیگر مقام اسم            . همین مقام و شاهد این اطالق باشد      

و ایـن شـاید ظـاهرتر از سـایر          . اعظم است اگر مقصود از اسم مقام تجلّى به فیض مقدس باشد           

و . سـم اسـم اعظـم باشـد       و مقام ذات یا مقام فیض اقدس است اگر مقصود از ا           . احتماالت باشد 

  . کند؛ چنانچه واضح است مقام رحمن و رحیم به حسب این احتماالت فرق مى

  

و رحمن و رحیم ممکن است صفت براى اسم باشند، و ممکن است صفت بـراى اللَّـه باشـند؛ و                     

مناسبتر آن است که صفت اسم باشند، زیرا که آنها در تحمید صفت اللَّه هستند؛ و بنا بـر ایـن،                

و در تکرار نیز نکتـه  . گرچه اگر صفت اللَّه باشند نیز توجیه دارد. شود  احتمال تکرار مصون مى از

و اگر صفت اسم گرفتیم، تأیید کند که مراد از اسم اسماء عینیه اسـت، زیـرا کـه                   . بالغت هست 

ى و  پس، اگر مراد از اسم اسم ذاتـ       . متّصف به صفات رحمانیه و رحیمیه نیست مگر اسماء عینیه         

تجلّى به مقام جمعى باشد، رحمانیت و رحیمیت از صفات ذاتیه است که در تجلیـات بـه مقـام                    

واحدیت براى حضرت اسم اللَّه ثابت اسـت، و رحمـت رحمانیـه و رحیمیـه فعلیـه از تنـزّالت و                      
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و و اگر مراد از اسم تجلّى جمعى فعلى باشد که مقام مشیت است، رحمانیـت                . مظاهر آنها است  

پس، رحمت رحمانیه بسط اصل وجود است؛ و ایـن عـام اسـت بـراى          . رحیمیت از صفات فعلند   

تمام موجودات ولى از صفات خاصه حق است، زیرا که در بسط اصل وجود از براى حـق تعـالى                    

شریکى نیست، و دیگر موجودات از رحمت ایجادى دستشان کوتاه است و ال مؤَثِّرَ فی الْوجود الّا                 

  . لَّه و ال اله فی دارِ التَّحقُّقِ الّا اللَّهال

  

و اما رحمت رحیمیه که هدایت هادیان طریـق نیـز از رشـحات آن اسـت، مخـصوص سـعداء و                      

فطرتهاى علّیین است، ولى از صفات عامه اسـت کـه دیگـر موجـودات را از آن حـظّ و نـصیبى                       

هاى عامه است و عـدم       یز از رحمت  هست؛ گرچه در سابق اشاره به آن شد که رحمت رحیمیه ن           

و لهذا هدایت و دعوت براى جمیع       . شمول اشقیاء را از جهت نقصان آنها است نه تحدید رحمت          

و نیـز بـه نظـرى، رحمـت رحیمیـه           . چنانچه قرآن شریف داللت بـر آن دارد       . عائله بشرى است  

فه بـه حـسب   و در روایـات شـری  . مختص به حق تعالى است و دیگرى را در آن شـرکت نیـست        

انَّ الـرَّحمنَ   : انـد  گاهى فرمـوده  : اند اختالف نظر و اعتبار، بیان رحمت رحیمیه را مختلف فرموده         

الـرَّحمنُ بِجمیـعِ    : انـد  و فرمـوده  ). ( 404(اسم خاص لصفَۀٍ عامۀٍ؛ و الرَّحیم اسم عام لصفَۀٍ خاصۀ         

ـ      نینَ خاصؤْمبالْم الرَّحیم و هاآلخـرَة     : انـد  و فرمـوده ( ۀً  خَلْق حـیمر نْیا ومـنَ الـدحو ) ( 405(یـا ر

  . و رحیمهما) 406(یا رحمنَ الدنْیا و اْآلخرَةِ: اند فرموده

  

  تحقیق عرفانى 

  

اند رحمن و رحیم مشتق از رحمت و براى مبالغه است؛ ولى در رحمـن مبالغـه                  علماء ادب گفته  

کرد که رحیم بر رحمن مقدم باشد، ولى چون رحمن به            اس اقتضا مى  و قی . بیشتر از رحیم است   

و بعـضى  . شود، از این جهت مقدم شده است منزله علَم شخصى و اطالق بر دیگر موجودات نمى     

و ذوق عرفـانى، کـه قـرآن        . اند هر دو را به معنى واحد گرفته و تکرار آن را محض تأکید دانسته             

است، مقتضى آن است که رحمن بر رحیم مقدم باشد، زیرا که            نیز به اعلى مراتب آن نازل شده        

و . قرآن شریف نزد اصحاب قلوب نازله تجلّیات الهیه و صورت کتبیه اسماء حسناى ربوبیه اسـت            

چون اسم رحمن محیطترین اسماء الهیه است پس از اسم اعظم، و به تحقیق پیوسته است نـزد        

 مقدم است بر تجلّى به اسماء محاطه، و هر اسـم کـه   اصحاب معرفت که تجلّى به اسماء محیطه 

محیطتر است تجلى به آن نیز مقدم است، از این جهت، اول تجلّى در حضرت واحـدیت، تجلّـى         

و تجلّى به رحیمیت پس از تجلّى       . باسم اللَّه االعظم است؛ و پس از آن، تجلّى به مقام رحمانیت           
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ى ظهورى فعلى نیز تجلّى بـه مقـام مـشیت، کـه اسـم           به رحمانیت است؛ و همین طور، در تجلّ       

و تجلّى بـه  . اعظم است در این مشهد و ظهور اسم اعظم ذاتى است، مقدم بر همه تجلیات است        

:  و اشـاره بـه آن اسـت        -مقام رحمانیت که احاطه بر جمیع موجودات عالم غیب و شهادت دارد           

   کُلَّ شَی تعستی ومحبر سـایر تجلّیـات؛ و اشـاره بـه آن اسـت            مقدم است   ) ( 407(ء ر :  قَتـبس

  . به بعض وجوه) (408( رحمتُه غَضَبه

  

بالجمله، چون بسم اللَّه به حسب باطن و روح صورت تجلّیات فعلیه است، و به حسب سرّ و سـرّ          

 و بـه مقـام   السرّ صورت تجلّیات اسمائیه بلکه ذاتیه است، و تجلّیات مذکوره بـه مقـام اللَّـه اولًـا                 

الرّحمن پس از آن و به مقام الرّحیم پس از آن است، باید صـورت لفظیـه و کتبیـه نیـز چنـین                        

و اما رحمن و رحیم در سوره مبارکه حمد که متـأخّر از             . باشد تا مطابق نظام الهى و ربانى باشد       

 مکامن غیب وجود رب العالمین است، شاید براى آن باشد که در بسم اللَّه نظر به ظهور وجود از           

و شـاید   . است؛ و در سوره شریفه نظر به رجوع و بطون است؛ و در این احتمـال اشـکالى اسـت                   

در هـر  . براى اشارت به احاطه رحمت رحمانیه و رحیمیه باشد؛ و شاید نکته دیگرى داشته باشد     

رحمـت  صورت، این نکته که ذکر شد در بسم اللَّه حقیق به تـصدیق اسـت؛ و شـاید از برکـات                      

  .  ما أَنْعم و له الْحمد على. رحیمیه باشد در قلب این ناچیز

  

  بحث و تحصیل 

  

اند که رحمن و رحیم مشتق از رحمت هستند و در آنها عطوفت و رقّت مأخوذ               علماء ظاهر گفته  

:  منَ اآلْخَـرِ   احدهما ارقُّ . و از ابن عباس رضى اللَّه عنه روایت شده که انَّهما اسمانِ رقیقان            . است

و چون عطوفت و رقّت را      ). ( 409( فَالرَّحمنُ الرَّقیقُ؛ و الرَّحیم الْعطُوف على عباده بِالرِّزقِ و النِّعمِ         

انفعالى الزم است، از این جهت در اطالق آنها بر ذات مقدس تأویل و توجیه قائـل شـده و آن را    

  . مجاز دانند

  

قائـل  ) ( 410(  از اوصـاف از قبیـل خُـذ الْغایـات و اتْـرُك الْمبـادي               ها در مطلق این نحو     و بعضى 

.  که اطالق اینها بر حق به لحاظ آثار و افعال است نه به لحاظ مبـادى و اوصـاف اسـت                     -اند شده

بلکـه  . کنـد بـا بنـدگان      پس، معنى رحیم و رحمن در حق، یعنى کسى که معامله رحمـت مـى              

و بنا بر این، اطالق آنها بـر حـق          . اند یا نزدیک به این     دانستهمعتزله جمیع اوصاف حق را چنین       

و در هر صورت، مجاز بودن بعید است؛ خصوصاً در رحمن کـه بنـا بـر ایـن امـرِ                     . نیز مجاز است  
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و آن این است که این کلمه وضع شده براى معنایى که استعمال در آن               . عجیبى باید ملتزم شد   

و اهل تحقیق در جـواب     . تَامل.  این مجاز بال حقیقت است     شود؛ و در حقیقت    جایز نیست و نمى   

پـس بنـا بـر    . اند الفاظ موضوع است از براى معانى عامه و حقایق مطلقه این گونه اشکاالت گفته  

این، تقید به عطوفت و رقّت داخل در موضوع له لفظ رحمت نیست و از اذهان عامیه این تقیـد                    

و این مطلب بـه حـسب ظـاهر بعیـد از تحقیـق          .  وضع دخالت ندارد   تراشیده شده، و الّا در اصل     

است، زیرا معلوم است که واضع نیز یکى از همین اشـخاص معمـولى بـوده و معـانى مجـرّده و                      

بلى، اگر واضع حق تعالى یا انبیاء باشند به وحى          . حقایق مطلقه را در حین وضع در نظر نگرفته        

بالجمله، ظاهر ایـن کـالم   .  است؛ ولى آن نیز ثابت نیستو الهام الهى، از براى این مطلب وجهى      

بلکه ممکـن اسـت در      . مخدوش است، ولى مقصود اهل تحقیق نیز معلوم نیست این ظاهر باشد           

بیان این مطلب چنین گفت که واضع لغات گرچه در حین وضع معانى مطلقه مجرّده را در نظر                  

مثلًـا،  . ع شده همان معانى مجرّده مطلقه استنگرفته است، ولى آنچه که از الفاظ در ازاء آن وض 

آمـده اگـر چـه همـین انـوار        خواسته وضع کند، آنچه در نظر واضع از انوار مى          لفظ نور را که مى    

 ولى آنچه را که لفظ نور در        -فهمیده  به واسطه آنکه ما وراء این انوار را نمى         -حسیه عرَضیه بوده  

و بوده نه جهت اختالط نور با ظلمت؛ کـه اگـر از او سـؤال              ازاء او واقع شده همان جهت نوریت ا       

کردند که این انوار عرَضیه محدوده نور صرف نیستند بلکـه نـور مخـتلط بـه ظلمـت و فتـور            مى

است، آیا لفظ نور در ازاء همان جهت نوریت او اسـت یـا در ازاء نوریـت و ظلمانیـت آن اسـت؟                        

ن جهت نوریت اسـت و جهـت ظلمـت بـه هـیچ وجـه                بالضروره جواب آن بود که در مقابل هما       

دانیم که واضع که لفظ نار را وضع کرده، در حـین             چنانچه همه مى  . دخیل در موضوع له نیست    

وضع جز نارهاى دنیایى در نظر او نبوده و آنچه اسباب انتقال او بـه ایـن حقیقـت شـده همـین                  

 -غافل بـوده  ) ( 411(دةُ الَّتی تطَّلع علَى الْافْئدة    نارهاى دنیایى بوده و از نار آخرت و نار اللَّه الْموقَ          

 مع ذلک این وسیله انتقـالْ اسـباب تقییـد در            -خصوصاً اگر واضع غیر معتقد به عالم دیگر بوده        

گـوییم واضـع خـود       نه آنکه مى  . شود، بلکه نار در ازاء همان جهت ناریت واقع شده          حقیقت نمى 

گوییم الفاظ در مقابل همان جهات       ستغرب بعیدى باشد؛ بلکه مى    تجرید کرده معانى را، تا امر م      

 واقع شده؛ بنا بر این، هیچ جهت استبعادى در کار نیـست؛ و هـر چـه                  -تقیید به قید    بى -معانى

معنى از غرائب و اجانب خالى باشـد، بـه حقیقـت نزدیکتـر اسـت و از شـائبه مجازیـت بعیـدتر                   

ست از براى آن جهت ظاهریت بالـذّات و مظهریـت للغیـر،             مثلًا، کلمه نور که موضوع ا     . باشد مى

 زیرا که در اطـالق، بـه آنهـا          -گرچه اطالقش به این انوار عرَضیه دنیاویه خالى از حقیقت نیست          

جهت محدودیت و اختالط به ظلمت منظور نیـست و همـان ظهـور ذاتـى و مظهریـت در نظـر         

هورشان کاملتر و بـه افـق ذاتیـت نزدیکتـر اسـت و          ولى اطالق آن بر انوار ملکوتیه، که ظ        -است
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 و اختالطشان بـه ظلمـت و نقـص کمتـر اسـت، بـه                - کمیتاً و کیفیتاً   -مظهریتشان بیشتر است  

حقیقت نزدیکتر است؛ و اطالقش بر انوار جبروتیه به همین بیان نزدیکتر بـه حقیقـت اسـت؛ و                   

 و خالص از همـه جهـات ظلمـت اسـت و             اطالقش بر ذات مقدس حق جلّ و عال، که نور االنوار          

بلکه توان گفت که اگر نـور وضـع   . باشد، حقیقت محض و خالص است    صرف نور و نور صرف مى     

شده باشد براى ظاهر بذاته و مظهر لغیره اطالق آن بر غیـر حـق تعـالى در نظـر عقـول جزئیـه          

 اطالقش بر حق تعالى     حقیقت است؛ و اما نزد عقول مؤیده و اصحاب معرفت مجاز است، و فقط             

و همین طور، جمیع الفاظى که براى معانى کمالیـه، یعنـى امـورى کـه از سـنخ                   . حقیقت است 

گوییم که در رحمن و رحیم و عطوف و رئـوف            بنا بر این، مى   . وجود و کمال است، موضوع است     

زاء همان و امثال آنها یک جهت کمال و تمام است، و یک جهت انفعال و نقص؛ و این الفاظ در ا            

و اما جهات انفعالیه کـه از لـوازم نـشئه و            . جهت کمالیه که اصل آن حقیقت است موضوع است        

اجانب و غرائب حقیقت است که بعد از تنزّل این حقایق در بقاع امکانیه و عـوالم نازلـه دنیاویـه                   

 -دیـده  چون ظلمت که با نـور در نـشئه نازلـه مخـتلط گر              -با آنها متالزم و متشابک شده است      

دخالتى در معنى موضوع له ندارد؛ پس، اطالق آن بر موجودى که صرف جهت کمال را واجـد و   

و ایـن مطلـب بـا ایـن         . از جهات انفعال و نقص مبرّا است، صرف حقیقت است و حقیقت صرف            

  . بیان عالوه بر آنکه با ذوق اهل معرفت نزدیک است، با وجدان اهل ظاهر نیز متناسب است

  

این، معلوم شد که مطلق این نحو اوصاف کمال که از تنزّل در بعض نشئات متالزم و                 پس بنا بر    

 اطالقشان بـه  - که ذات مقدس حق جلّت عظمته از آن مبرّا است -اند مختلط با امرى دیگر شده    

  . و اللَّه الهادى. حق تعالى مجاز نیست

  

 *به  : قولُه للَّه یعنى، جمیع انواع ستایشها مختص دمـت اسـت   الْحس الوهیبـدان اى  .  ذات مقـد

و اختـصاص همـه   . عزیز که در تحت این کلمه شریفه سرّ توحید خاص بلکه اخص خواص است          

محامد از جمیع حامدان به حق تعالى، به حسب برهان نزد اصحاب حکمت و ائمه فلسفه عالیه،                 

 منبسط و فـیض مبـسوط   واضح و آشکار است؛ زیرا که به برهان پیوسته که تمام دار تحقّق ظلّ  

حضرت حق است، و تمام نعم ظاهره و باطنه، از هر منعم باشد به حسب ظاهر و در انظار عامه،                    

از حق تعالى جل و عال است و احدى از موجودات را شرکت در آن نیست، حتى شرکت اعدادى                 

نعـام و   نیز نزد اهل فلسفه عامیه است نه فلسفه عالیه؛ پـس، چـون حمـد در مقابـل نعمـت و ا                     

و نیز جمـال  . احسان است و منعمى جز حق در دار تحقق نیست، جمیع محامد مختص او است           

و به بیان دیگر، هـر حمـد و         . و جمیلى جز جمال او و او نیست، پس مدایح نیز به او رجوع کند              
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مدحى که از هر حامد و مادحى است، در ازاء آن جهت نعمت و کمـال اسـت، و محـل و مـورد                        

 که آن را تنقیص و تحدید نموده به هیچ وجه مدخلیت در ثنـا و سـتایش نـدارد                    نعمت و کمال  

بلکه منافى و مضاد است، پس جمیع محامد و مدایح به حظّ ربوبیت، که کمال و جمـال اسـت،                

  . رجوع کند، نه به حظّ مخلوق که نقص و تحدید است

  

ورند، ثناى کامـل و شـکر و حمـد          و به بیان دیگر، از فطرتهاى الهیه، که جمیع خلق بر آن مفط            

منعم است، و نیز از فطرتهاى الهیه تنفّر از نقص و ناقص و منقص نعمت اسـت، و چـون نعمـت                   

مطلقه خالصه از شوب هر نقصى و جمال و کمال تام تمام مبرا از هـر نقـصى مخـتص بـه حـق              

تزییـد و تأییـد،     است و دیگر موجودات نعم مطلقه و جمال مطلق را تنقیص و تحدید کنند نـه                 

پس فطرت همه مردم ثناجو و ستایش گوى ذات مقدس اویند و از دیگـر موجـودات متنفّرنـد،                   

مگر آن وجودهایى که به حـسب سـیر در ممالـک کمـال و شـهرهاى عـشق، فـانى در ذات ذو                 

الجالل شدند، که عشق و محبت به آنها و ثنا و ستایش آنها عین عـشق بـه حـق و سـتایش او                        

  ). 412( صان خدا حب خدا استحب خا. است

  

تا این جا که ذکر شد نیز به حسب مقامات متوسطین است که در حجاب کثرت باز هستند و از               

  . اند جمیع مراتب شرك خفى و اخفى مبرّا نشده و به کمال مراتب خلوص و اخالص نرسیده

  

و تمـام کمـال و   و اما به حسب عرفان اصحاب قلوب فانیه در بعض حاالت خاصـه، جمیـع نعـم         

جمال و جالل صورت تجلّى ذاتى است، و جمیع محامد و مـدایح بـه ذات مقـدس حـق تعـالى                      

چنانچـه اشـاره بـه ایـن معنـى         ) 413( مربوط است؛ بلکه مدح و حمد از خود او به خود او است            

  . است تعلّق بسم اللَّه به الحمد للَّه

  

ه نباید به حد علمىِ این معارف قناعـت کنـد و            و بدان که سالک الى اللَّه و مجاهد فى سبیل اللَّ          

تمام عمر را صرف استدالل که حجاب بلکه حجاب اعظم است کند، چون که طى این مرحله بـا        

نیز نتوان کرد؛ این وادى وادى مقدسـین اسـت و           ) 415( بلکه با مرغ سلیمان   ) 414( پاى چوبین 

شرف و زن و فرزند نشود و القـاء عـصاى           تا خلع نعلین حب جاه و       . این مرحله مرحله وارستگان   

اعتماد و توجه به غیر از یمین نگردد، به وادى مقدس که جایگاه مخلـصان و منزلگـاه مقدسـان        

اگر سالک به حقایق اخالص در این وادى قدم زد و پشت پا به کثـرات     . است قدم نتوان گذاشت   

ـ        - که خیال اندر خیال است     -و دنیا  ت مانـده باشـد از عـالم غیـب از او             زد، اگـر بقایـایى از انانی
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دستگیرى شود، و به تجلّیات الهیه جبل انّیت او مندك شود و حال صعق و فنا بـراى او دسـت                     

و این مقامات در قلوب قاسیه، که جز از دنیا و حظوظ آن خبـرى ندارنـد و جـز بـه غـرور          . دهد

اوهـام آن را نـسبت دهنـد؛ بـا      شیطانى با چیز دیگر آشنا نیستند، سخت ناهنجار آید و به بافته             

 که بکلّى از تمـام عـوالم غیـب کـه در هـر               -آنکه فنایى را که ما اکنون در طبیعت و دنیا داریم          

جهت و حیثیت ظاهرتر از این عالمند، بلکه از ذات و صفات ذات مقدس که ظهـور مخـتص بـه                  

عال متشبث به ذیـل     ذات او است غافل هستیم و براى اثبات آن عوالم و ذات مقدس حق جلّ و                 

 به مراتب غریب و عجیبتر است تا آن فنائى کـه اصـحاب عرفـان و                 -شویم برهان و استدالل مى   

  . کنند سلوك ادعا مى

  

  )416( بیهشى خاصگان اندر اخس    حیرت اندر حیرت آید زین قصص 

  

افق سنّت  اگر اخص با صاد باشد این قدر حیرت ندارد، که فناى ناقص در کامل امر طبیعى و مو                 

الهیه است؛ پس، این حیرت در جایى است که اخس به سین باشـد؛ چنانچـه اآلن بـراى تمـام                      

ماها این بیهوشى و فنا متحقّق است، و چنان گوش و چشم ما در طبیعت منغمر و فـانى اسـت                     

  . خبریم هاى عالم غیب بى که از غلغله

  

  نقل و تحقیق 

  

و چـون  .  حمد ثناى به لسان است بـه جمیـل اختیـارى           اند که  بدان که علماء ادب و ظاهر گفته      

آنها غافل از جمیع السنه هستند جز این لسان لحمى، از این جهت تسبیح و تحمید حق تعالى،                  

کننـد؛ و نیـز کـالم و تـسبیح و         بلکه مطلق کالم ذات مقدس، را حمل به یک نوع از مجـاز مـى              

لى تکلّم را عبارت از ایجاد کـالم، و در          پس، در حق تعا   . تحمید موجودات را حمل به مجاز کنند      

اینها در حقیقت نطق را منحصر بـه نـوع   . موجودات دیگر تسبیح و تحمید را ذاتى تکوینى دانند   

 اخرس  - نعوذ باللَّه  -خود دانند و ذات مقدس حقّ جلّ و عال و دیگر موجودات را غیر ناطق بلکه               

؛ با آنکه این، تحدید بلکه تعطیـل اسـت و           و این را تنزیه ذات مقدس گمان نمودند       . گمان کنند 

ما پـیش از ایـن   . حق منزه از این تنزیه است؛ چنانچه غالب تنزیهات عامه تحدید و تشبیه است      

ما این قـدر    : و اکنون گوییم  . ذکر نمودیم کیفیت وضع شدن الفاظ را از براى معانى عامه مطلقه           

وى یا حقیقت لغویه الزم آیـد، بلکـه صـحت    در بند آن نیستیم که در این حقایق الهیه صدق لغ        

اطالق و حقیقت عقلیه میزان در این مباحث است؛ گرچه حقیقت لغویـه نیـز بـه حـسب بیـان                     
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پس گوییم که از براى لسان و تکلّم و کالم و کتابـت و کتـاب و حمـد و مـدح                      . سابق ثابت شد  

اى از مراتـب     ئات و مرتبـه   اى از نـش    مراتبى است به حسب نشئات وجودیه که هر یک بـا نـشئه            

وجود مناسب است، و چون حمد در هر مورد بر جمیلى و مدح بر جمال و کمالى اسـت، پـس،                     

چون حقّ جلّ و عال به حسب علم ذاتى خود در حـضرت غیـبِ هویـت جمـال جمیـل خـود را         

 مشاهده فرموده به اتم مراتب علم و شهود، مبتهج بوده بـه ذات جمیـل خـود بـه اشـد مراتـب                      

و . ابتهاج؛ پس، تجلّى فرموده به تجلّى ازلى به اعلى مراتب تجلّیـات در حـضرت ذات بـراى ذات           

این تجلّى و اظهار ما فى مکنون غیبى و مقارعه ذاتیه کالم ذاتـى اسـت کـه بـه لـسان ذات در                        

و ایـن ثنـاى ذات بـراى        . و مشاهده این تجلّى کالمى، سمع ذات است       . حضرت غیب واقع است   

ثناىِ حق است که دیگر موجودات از ادراك آن عاجزنـد؛ چنانچـه ذات مقـدس نبـى                  ذات حق،   

ال احصى ثَناء علیک؛ انْـت کَمـا   : ختمى، اقرب و اشرف موجودات، اعتراف به عجز فرماید و گوید          

و این معلوم است که احصاء ثناء، فـرع معرفـت بـه کمـال و جمـال      ). ( 417(  نَفْسک اثْنَیت على 

و چون معرفت تامه به جمال مطلق حاصل نشود، ثناى حقیقى نیز واقع نگـردد؛ و غایـت                  است؛  

  . معرفت اصحاب معرفت عرفانِ عجز است

  

و آن الـسنه، لـسان ذات   . و اهل معرفت گویند حق تعالى با السنه خمسه حمد و مدح خود کند       

ت؛ و لـسان اسـماء   است من حیث هى؛ و لسان احدیت غیب است؛ و لسان واحدیت جمعیه اسـ         

و اینها غیر از لسان ظهور اسـت، کـه اول آن لـسان مـشیت               . تفصیلیه است؛ و لسان اعیان است     

  . است تا آخر مراتب تعینات که لسان کثرات وجودیه است

  

و بدان که از براى جمیع موجودات حظّ بلکه حظوظى از عـالم غیـب کـه حیـوة محـض اسـت                       

و این مطلب نزد ارباب فلسفه عالیه با برهان، و          .  دار وجود است   باشد؛ و حیات سارى در تمام      مى

نزد اصحاب قلوب و معرفت به مشاهده و عیان، ثابت است؛ و آیات شریفه الهیـه و اخبـار اولیـاء                     

و محجوبین از اهل فلسفه عامیه و اهـل  . وحى علیهم الصالة و السالم داللت تام تمام بر آن دارد          

و عجـب آن اسـت کـه اهـل          . اند اند به تأویل و توجیه پرداخته      را نیافته ظاهر که نطق موجودات     

ظاهر که به اهل فلسفه طعن زنند که تأویل کتاب خدا کنند به حسب عقل خود، در این مـوارد            

خود تأویل این همه آیات صریحه و احادیث صحیحه کنند بـه مجـرد آنکـه نطـق موجـودات را                   

برهـان و بـه مجـرد اسـتبعاد،           ندارند؛ پس تأویل قرآن را، بـى       اند، با آنکه برهانى در دست      نیافته

بالجمله، دار وجود اصل حیات و حقیقت علم و شعور است؛ و تـسبیح موجـودات تـسبیح                  . کنند

و تمام آنها به حسب حظّى که       . نطقى شعورى ارادى است، نه تکوینى ذاتى که محجوبان گویند         
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و چون اشتغال بـه طبیعـت و انغمـار در    . عرفت دارنداز وجود دارند به مقام بارى جلّت عظمته م    

کثرت هیچ موجودى چون انسان ندارد، از این جهت از همـه موجـودات محجـوبتر اسـت، مگـر               

حجـاب بـه    آنکه از جلباب بشریت خارج شده و خرق حجب کثرت و غیریت کرده باشد کـه بـى    

 و مدحها جـامعتر اسـت؛ و او     مشاهده جمال جمیل پردازد؛ پس، حمد و مدح او از تمام حمدها           

  . حق را به تمام شئون الهیه و تمام اسماء و صفات ستایش و عبادت کند

  

  تتمیم 

  

اى است که اگر     بدان که کلمه شریفه الحمد للَّه به حسب بیانى که مذکور شد، از کلمات جامعه              

خـور طاقـت   کسى به لطایف و حقایق آن حق را به آن تحمید کند، حق حمد را آن قدر کـه در                  

و لهذا در روایات شریفه اشاره بـه ایـن معنـى شـده اسـت؛ چنانچـه در       . بشریت است بجا آورده   

. روایت است که حضرت باقر العلوم سالم اللَّـه علیـه از منزلـى بیـرون آمدنـد، مرکبـشان نبـود                     

پـس چـون    . اگر مرکب پیدا شود حمد حق تعالى کنم به طورى که حق حمـد اسـت               : فرمودند

و از رسـول    ) ( 418( الحمد للَّـه  : ا شد، سوار شده و تسویه لباس خود فرمودند، گفتند         مرکب پید 

ال إله إِلَّا اللَّه نصف میزان است و الحمد للَّـه           : اند خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت است که فرموده         

مد للَّـه جـامع     و این به واسطه آن است که به آن بیان که نمودیم الح            ) ( 419.(پر کند میزان را   

گویـد   و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت شده که قول بنـده کـه مـى                  . توحید نیز هست  

و هم از آن حـضرت  ) ( 420.(الحمد للَّه سنگینتر است در میزانش از هفت آسمان و هفت زمین          

 بگویـد آن  اى از بندگانش پـس از آن  منقول است که اگر خداوند عطا کند جمیع دنیا را به بنده          

و هـم از آن حـضرت   ). ( 421( الحمد للَّه، آنکه او گفته افضل است از آنچه به او عطا شـده          : بنده

روایت شده که هیچ چیز محبوبتر پیش خدا نیست از قـول قائـل الحمـد للَّـه؛ و از ایـن جهـت                        

  . و احادیث در این باب بسیار است). ( 422( خداوند به آن بر خود ثنا گفته

  

و . رب الْعالَمین رب اگر به معناى متعالى و ثابت و سید باشد، از اسماء ذاتیه است               :  تعالى قولُه* 

و اگر به معناى مربى و . اگر به معناى مالک و صاحب و غالب و قاهر باشد، از اسماء صفتیه است              

  . منعم و متمم باشد، از اسماء افعالیه است

  

ل همه مراتب وجود و منازل غیب و شـهود اسـت باشـد، رب را                و عالم اگر ما سوى اللَّه که شام       

و اگر مقصود عالم ملک است که تدریجى الحصول و الکمـال اسـت،              . باید از اسماء صفات گرفت    
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و شـاید، بـه    . و در هـر صـورت، در اینجـا مقـصود اسـم ذات نیـست               . مراد از آن اسم فعل است     

ه در تحت تربیت و تمشیت الهیه به کمـال الیـق            اى، مراد از عالمین همین عوالم ملکیه، ک        نکته

  . رسد، و مراد از رب مربى، که از اسماء افعال است، باشد خود مى

  

و بدان که ما در این رسـاله از ذکـر جهـات ترکیبـى و لغـوى و ادبـى آیـات شـریفه خـوددارى           

تعرّض نشده یا ذکر ناقص     و بعض امور که یا اصلًا       . اند کنیم، زیرا که آنها را غالباً متعرّض شده        مى

و بایـد دانـست کـه اسـماء ذات و صـفات و افعـال کـه                  . گـردد  از آن شده در این جا مذکور مى       

و بعضى از مشایخ اهل معرفت در کتاب        . اى به آن شد، مطابق اصطالح ارباب معرفت است         اشاره

  : عال و فرموده استانشاء الدوائر اسماء را تقسیم نموده به اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء اف

  

   والذّات ه ماءرُ،          : و استَکَبالم ،اربزیزُ، الجنُ، العمیهنُ، المؤْمالم ،المالس ،وسالقُد ،کلالم ،اللَّه، الرب

              ـقُّ، المالح ،جِیـدلیـلُ، المرُ الکَبیـرُ، الجلُ، اآلخنُ، االورُ، الباطالظّاه ،ظیمالع ،ىلالع    ،بـینُ، الواجـد

اللِ، الرقیبالوارثُ، ذو الج ،تعالی، الغَنِّی، النورالم ،دمالص ،الماجد .  

  

    ىالصفات و ه و اسماء :      ،الـرَّحمنُ، الـرحیم ،رالقـاد ،القَـوِى ،رقْتَدرُ، المالقاه ،ارالقَه ،الشَّکور ،الحى

لرَّءوف، الحلیم، الصبور، البرُّ، العلـیم، الخَبیـرُ، المحـصى، الحکـیم،            الکَریم، الغَفّار، الغَفور، الودود، ا    

المبـدئُ، الوکیـلُ، الباعـثُ، المجیـب، الواسـع،          : و أسـماء األفعـال هـو      . الشّهید، السمیع، البصیرُ  

ب، الـرَّزاقُ، الفَتّـاح، القـابِض، الباسـط،         الحسیب، المقیت، الحفیظُ، الخالقُ، البارِئُ، المصور، الوهـا       

      ،ابالوالی، التَـو ،میتیی، المحالم ،عیدالم ،لُ، اللَّطیفدالع ،کیملُّ، الحذزُّ، المعالم ،عالرّاف ،ضالخاف

النّافع، الهادي، الب ،الضّار ،عغْنی، المانالم ،عطُ، الجامقْسالم ،منْتَقالمالرَّشید ،انتهى ( -)423.(دیع .  

  

اند که گرچه تمام اسماء اسماء ذات است لکن به اعتبار ظهور ذات،              و در میزان این تقسیم گفته     

اسماء ذات گویند؛ و به اعتبار ظهور صفات و افعال، اسماء صفاتیه و افعالیه به آنها گویند؛ یعنى،                  

و از این جهت گاهى در بعـضى اسـماء دو یـا سـه               . هر اعتبار ظاهرتر گردید، اسم تابع آن است       

اعتبار جمع شود؛ و از این جهت از اسماء ذاتیه و صفاتیه و افعالیه یا دو از این سـه شـود؛ مثـل                 

. و این مطلب در مذاق نویسنده درست نیاید و مطابق ذوق عرفـانى نـشود             . رب چنانچه ذکر شد   

ت که میزان در این اسماء آن است که سالک به           رسد آن اس   بلکه آنچه در این تقسیم به نظر مى       

قدم معرفت پس از آن که فناى فعلى براى او دست داد، حـق تعـالى تجلیـاتى کـه بـه قلـب او                  

کند تجلّیات به اسماء افعال است؛ و پس از فناى صفاتى، تجلّیـات صـفاتیه؛ و پـس از فنـاى                مى
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قلب او قدرت حفـظ داشـت پـس از صـحو،            و اگر   . شود ذاتى، تجلّیات به اسماء ذات براى او مى       

آنچه که از مشاهدات افعالیه خبر دهد اسماء افعال است؛ و آنچه که از مشاهدات صفاتیه، اسماء                 

و آنچـه را در     . و این مقام را تفصیلى است کـه در ایـن اوراق نـشاید             . صفات؛ و هکذا اسماء ذات    

اده صحیح نیست؛ چنانچه در نظـر بـه         انشاء الدوائر مذکور شده، مطابق میزانى که خود دست د         

  . اسماء واضح شود

  

و آن آیـات  . توان گفت که این تقسیم به اسماء ثالثه در قرآن شریف نیز اشاره به آن شـده      و مى 

هو اللَّه الَّذي ال اله الّا هـو عـالم الْغَیـبِ و الـشَّهادةِ هـو                 : قال تعالى . شریفه آخر سوره حشر است    

  . الى آخر اآلیات الشریفۀ). ( 424( الرَّحیمالرَّحمنُ 

  

و این آیات شریفه، شاید اولى آنها اشاره به اسماء ذاتیـه، و دومـى اشـاره بـه اسـماء صـفاتیه، و                    

و تقدیم ذاتیه بر صفاتیه، و آن بر افعالیه، به حـسب ترتیـب   . سومى اشاره به اسماء افعالیه، باشد     

ت الهیه، نه به حسب ترتیب مشاهدات اصحاب مشاهده و تجلیـات            حقایق وجودیه است و تجلّیا    

و باید دانست که آیات شریفه را رموز دیگرى اسـت کـه ذکـر آن مناسـب        . به قلوب ارباب قلوب   

و اما عالم الغیـب     . و این که آیه دوم اسماء صفاتیه، و سوم افعالیه است، واضح است            . مقام نیست 

سماء ذاتیه بودن مبنى بر آن است که غیب و شـهادت عبـارت از   و الشهادة و رحمن و رحیم از ا   

اسماء باطنه و ظاهره باشد، و رحمانیت و رحیمیـت از تجلّیـات فـیض اقـدس باشـد نـه فـیض                       

و اختصاص دادن این اسماء را به ذکر، با اینکه حى و ثابت و رب و امثال آن بـه اسـماء                      . مقدس

 براى احاطه آنها باشد؛ زیرا که اینها از امهات اسماء هستند و        آید، شاید  ذاتیه نزدیکتر به نظر مى    

  . اللَّه العالم

  

  تنبیه 

  

انـد عـالمین     چنانچـه بعـضى گفتـه     . در لفظ و اشتقاق و معنى عالَمین اختالف عظیم واقع است          

جمع است و مشتمل بر جمیع اصناف خلق است از مادى و مجرّد؛ و هـر صـنفى خـود عـالمى                      

  . ع از جنس خود مفرد ندارد و این قول مشهور استو این جم. است
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اند که عالَم، به فتح الم، اسم مفعول و عالم، به کسر، اسم فاعل است؛ و عالَمین به                و بعضى گفته  

شاهد و بعید است، اطـالق       معناى معلومین است و این قول عالوه بر آنکه خود فى حد نفسه بى             

  . د استمور رب المعلومین بسیار بارد و بى

  

و در این صورت بر تمام موجودات اطالق شود، زیـرا           . اند و اشتقاق آن را بعضى از عالمت دانسته       

و واو و نون بـه اعتبـار اشـتمال بـر ذوى العقـول و                . که همه عالمت و نشانه و آیه ذات مقدسند        

  . تغلیب آن است بر دیگر موجودات

  

ر صورت، اطالق آن بـر جمیـع موجـودات صـحیح         و در ه  . اند و بعضى او را مشتق از علم دانسته       

ولى عالَم اطالق بر ما سوى اللَّه شود؛ و بـر           . است، چنانچه اطالق بر ذوى العقول نیز وجیه است        

و اگر آن کس که عالم را بر هر فرد و صنف اطالق کنـد             . هر صنف و هر فرد نیز گاه اطالق شود        

ء لَـه     و فی کُـلِّ شَـی      - عالمت ذات بارى است    از اهل عرف و لغت باشد، به اعتبار آنکه هر فردى          

و اگر عارف الهى باشد، به اعتبار آنکه هر موجودى ظهور اسم جامع و مشتمل کـلّ               ). ( 425(آیۀٌ

حقایق است به طریق ظهور احدیت جمع و سر وجود؛ و از این جهت تمام عالم را و هـر جزئـى                   

ست دانست؛ و الَاسماء کُلُّهـا فـى الکُـلِّ و کـذا             از آن را اسم اعظم به مقام احدیت جمع ممکن ا          

  . اآلیات

  

و بنا بر آنچه ذکر شد، ایراد فیلسوف عظیم الـشّأن صـدر الملّـۀ و الـدین قـدس سـرّه بـر مثـل                          

انـد، و امـا در مـسلک اصـحاب عرفـان           بیضاوى وارد است؛ زیرا که آنها ذوق این مـشرب نکـرده           

ن مقام و کالم فیلسوف مذکور طوالنى است، ذکـر آن           و چون کالم بیضاوى در ای     . صحیح نیست 

  . نشد؛ هر کس مایل است، به تفسیر سوره فاتحه مرحوم فیلسوف مذکور رجوع کند

  

و رب اگر از اسماء صفات باشد به معنى مالک و صاحب و اشباه آن مـراد از عـالمین جمیـع مـا              

و اگـر از  . وجودات مجرّده غیبیـه سوى اللَّه ممکن است باشد؛ چه موجودات عالم ملک باشد یا م      

 مراد از عالمین عالم ملک است فقط؛ زیرا کـه         - که شاید ظاهرتر همین است     -اسماء افعال باشد  

رب در آن وقت به معنى مربى است؛ و این معنا تدریج الزم دارد و عوالم مجرّده از تدریج زمانى                    

 در عـالم دهـر متحقّـق اسـت؛ و بـه             گرچه نزد نویسنده به یک معنى روحِ تـدریج        . منزّه هستند 

همان معنى اثبات حدوث زمانى، به معنى روح زمان و دهریـت تـدریج، در عـوالم مجـرّده نیـز                      
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دانیم، اما نـه بـه آن        کردیم؛ و در مسلک عرفانى نیز حدوث زمانى را براى جمیع عوالم ثابت مى             

  . طور که در فهم متکلّمین و اصحاب حدیث آید

  

  تنبیه آخر 

  

ن که حمد چون در مقابل جمیل است، و از آیه شریفه اسـتفاده شـود کـه حمـد و سـتایش         بدا

براى مقام اسم اعظم که اسم جامع است، که داراى مقام ربوبیت عالمیان و رحمـت رحمانیـه و                   

رحیمیه و مالک یوم دین است ثابت است، پس این اسماء شریفه یعنى رب و رحمن و رحـیم و                    

مالک : و ما پس از این در ذیل قول خداى تعالى         . تحمید مدخلیتى به سزا باشد    مالک را باید در     

  . نماییم یومِ الدین به بیانى تفصیلى ذکرى از این مطلب مى

  

و آن از دو جهـت      . گـوییم  و اکنون راجع به تناسب مقام ربوبیت عالمیان با تحمیـد سـخن مـى              

  : متناسب است

  

عالمیان بلکه خود گاهى عالَمى برأسـه اسـت، بلکـه در نظـر اهـل      یکى آنکه چون خود حامد از    

باشد، تحمید حق کند کـه او را بـا دسـت تربیـت               معرفت هر یک از موجودات عالَمى برأسه مى       

مقام ربوبیت از ضعف و نقص و وحشت و ظلمت نیستى هیوالنى، به قوت و کمال و طمأنینـه و                    

ل جسمى و عنصرى و معدنى و نبـاتى و حیـوانى در تحـت    نورانیت عالم انسانیت آورد؛ و از مناز  

نظامى مرتّب به حرکات ذاتیه و جوهریه و عـشقهایى فطـرى و جبلـى عبـور داد و بـه منزلگـاه                   

و پس از این نیز تربیت کند تا آن که آنچه در            . انسانیت که اشرف منازل موجودات است رسانید      

  . وهم تو ناید آن شوم

  )426(گویدم انا إلیه راجعون     رغنون پس عدم گردم عدم چون ا

  

و دیگر آن که چون تربیت نظام عالم ملک از فلکیات و عنـصریات و جوهریـات و عرضـیات آن،                  

مقدمه وجود انسان کامل است و در حقیقت این ولیـده عـصاره عـالم تحقّـق و غایـۀ القـصواى                      

              ـه          عالمیان است و از این جهت آخر ولیده است، و چـون عـالَمِ مـه ذاتیلـک بـه حرکـت جوهری

متحرّك است و این حرکت ذاتى استکمالى است به هر جا منتهى شد آن غایت خلقت و نهایت                  

سیر است، و چون به طریق کلّى نظر در جسم کلّ و طبع کلّ و نبات کلّ و حیوان کلّ و انسان                      

الم به وجـود آمـده و   اى است که پس از حرکات ذاتیه جوهریه ع  کلّ افکنیم انسان آخرین ولیده    
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منتهى به او شده، پس دست تربیت حق تعالى در تمام دار تحقـق بـه تربیـت انـسان پرداختـه                      

  . است و االنسانُ هو األول و اآلخر

  

و این که ذکر شد، در افعال جزئیه و نظر به مراتب وجود است؛ و الّا بـه حـسب فعـل مطلـق از                         

و نظر  .  نیست چنانچه در محالّ خود مبرهن است       براى فعل حق تعالى غایتى جز ذات مقدسش       

به افعال جزئیه نیز چون کنیم، غایت خلقت انسان عالم غیب مطلق است؛ چنانچه در قدسـیات                 

و در قرآن شریف خطـاب   ). ( 427( یا ابنَ آدم خَلَقْت الْاشیاء لاجلک، و خَلَقْتُک لاجلی        : وارد است 

و نیـز   ) ( 428( و اصـطَنَعتُک لنَفْـسی    : ینا و آله و علیه السالم فرماید      به موسى بن عمران على نب     

پس، انسان مخلوق الجل اللَّه و ساخته شده براى ذات مقـدس او             ). ( 429( و انَا اخْتَرْتُک  : فرماید

است؛ و از میان موجودات او مصطفى و مختار است؛ غایت سیرش وصول به باب اللَّه و فناى فى                   

اللَّه و عکوف به فناء اللَّه است؛ و معاد او الى اللَّه و من اللَّه و فى اللَّه و باللَّه اسـت؛ چنانچـه                  ذات  

و دیگر موجودات به توسط انسان رجوع به حـق کننـد،            ). ( 430( انَّ الَینا ایابهم  : در قرآن فرماید  

اى از مقامـات      اظهـار شـمه    بلکه مرجع و معاد آنها به انسان است؛ چنانچه در زیارت جامعه، که            

بِکُم فَتَح اللَّه، و    : فرماید و مى . و ایاب الخَلْقِ الَیکُم، و حسابهم علَیکُم      : فرماید والیت را فرموده، مى   

مخْتی 431( بِکُم (  

  

  ) 432( انَّ الَینا ایابهم ثُم انَّ علَینا حسابهم: فرماید و اینکه در آیه شریفه حق مى

  

و ایاب الْخَلْقِ الَیکُم و حـسابهم علَـیکُم سـرّى از اسـرار توحیـد، و      : فرماید و در زیارت جامعه مى   

اشاره به آن است که رجوع به انسان الکامل رجوع الى اللَّه اسـت؛ زیـرا کـه انـسان کامـلْ فـانى             

نیتى ندارد، بلکه خود از اسماء حـسنى  مطلق و باقى به بقاء اللَّه است و از خود تعین و انّیت و انا          

  . و اسم اعظم است؛ چنانچه اشاره به این معنى در قرآن و احادیث شریفه بسیار است

  

و قرآن شریف به قدرى جامع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق توحیـد اسـت کـه عقـول اهـل                       

سـمانى اسـت، نـه فقـط        ماند؛ و این، اعجاز بزرگ این صحیفه نورانیه آ         معرفت در آن حیران مى    

حسن ترکیب و لطف بیان و غایت فصاحت و نهایت بالغت و کیفیت دعوت و اخبار از مغیبات و                   

احکام احکام و اتقان تنظیم عائله و امثال آن، که هر یک مستقلًا اعجازى فـوق طاقـت و خـارق                     

ز در بـین  توان گفت این که قرآن شریف معروف به فصاحت شد و این اعجا      بلکه مى . عادت است 

سایر معجزات مشهور آفاق شد، براى این بود که در صدر اول اعراب را این تخصص بود و فقـط                    
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این جهت از اعجاز را ادراك کردند؛ و جهات مهمترى که در آن موجود بـود و جهـت اعجـازش                     

ق آنهـا  اآلن نیز آنهایى که هم افـ . تر بود اعراب آن زمان ادراك نکردند باالتر و پایه ادراکش عالى   

. هستند، جز ترکیبات لفظیه و محسنات بدیعیه و بیانیه چیزى از این لطیفه الهیه ادراك نکننـد                

و اما آنهایى که به اسرار و دقـایق معـارف آشـنا و از لطـائف توحیـد و تجریـد باخبرنـد، وجهـه                

 بـه   نظرشان در این کتاب الهى و قبله آمالشان در این وحى سماوى همـان معـارف آن اسـت و                   

و هر کس نظرى به عرفان قرآن و عرفاى اسـالم کـه کـسب              . جهات دیگر چندان توجهى ندارند    

معارف از قرآن نمودند کند و مقایسه ما بین آنها با علماء سایر ادیان و تصنیفات و معـارف آنهـا                     

ال کند، پایه معارف اسالم و قرآن را، که اس اساس دین و دیانت و غایۀ القصواى بعث رسل و انز        

فهمد؛ و تصدیق به این که این کتاب وحى الهى و این معارف معارف الهیه است                 کتب است، مى  

  . براى او مئونه ندارد

  

  ایقاظ ایمانى 

  

  : بدان که ربوبیت حق تعالى جلّ شأنه از عالمیان بر دو گونه است

  

اى تکوینى است کـه  و آن تربیته  . یکى ربوبیت عامه که تمام موجودات عالم در آن شرکت دارند          

و تمـام   . رسـاند  هر موجودى را از حد نقص به کمال الیق خـود در تحـت تـصرّف ربوبیـت مـى                   

ترقّیات طبیعیه و جوهریه و حرکات و تطورات ذاتیه و عرضیه در تحت تـصرّفات ربوبیـت واقـع                   

صول قـواى جـسمانیه   و بالجمله، از منزلِ مادة المواد و هیوالى اولى تا منزل حیوانیت و ح . شود

و روحانیه حیوانیه، تربیت تکوینى، و هر یک از آنها شهادت دهند به این کـه اللَّـه جـلّ جاللـه                      

  . ربى

  

و دوم از مراتب ربوبیت ربوبیت تشریعى است، که مختص به نوع انسانى است و دیگر موجـودات     

 راههـاى سـعادت و انـسانیت و         و این تربیت هدایت طرق نجـات و ارائـه         . را از آن نصیبى نیست    

و اگر کسى با قـدم  . که به توسط انبیاء علیهم السالم اظهار فرموده       ]است  [تحذیر از منافیات آن     

اختیار خود را در تحت تربیت و تصرّف رب العالمین واقع کرد و مربوب آن تربیت شد به طورى                   

انیه نشد بلکه تصرّفات الهیه و ربوبیـه        که تصرّفات اعضا و قواى ظاهریه و باطنیه او تصرفات نفس          

  . رسد گردید، به مرتبه کمال انسانیت که مختص به این نوع انسانى است مى
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انسان تا منزل حیوانیت با سایر حیوانات هم قدم بوده؛ و از این منزل دو راه در پیش دارد که با                     

 انَّ ربـی    - رب العـالمین اسـت     یکى منزل سعادت، که صراط مستقیم     : قدم اختیار باید طى کند    

پس، اگـر   . و یکى راه شقاوت، که طریق معوج شیطان رجیم است         ). ( 433( علَى صراط مستَقیمٍ  

قوا و اعضاى مملکت خود را در تصرف رب العالمین داد و مربا به تربیت او شد، کم کم قلب، که             

ب العالمین شد، سـایر جنـود بـه او      سلطان این مملکت است، تسلیم او شود؛ و دل که مربوب ر           

و در این هنگام لسان غیبى او، که ظل قلب است،  . اقتداء کنند و مملکت یکسره مربوب او گردد       

مـنْ ربـک؟ و چـون     : اللَّه جلَّ جاللُه ربی در جواب مالئکه عالم قبـر کـه گوینـد             : تواند بگوید  مى

 به ائمه هـدى و عمـل بـه کتـاب الهـى نمـوده،        چنین شخصى ال بد اطاعت رسول خدا و اقتداء        

زبانش گویا شود به این که محمد صلّى اللَّه علیه و آله نبیی، و على و اوالده المعصومینَ ائمتی،                    

 و اگر دل را الهى و ربوبى ننموده و نقش ال إله الّا اللَّه، محمد رسـولُ اللَّـه، علـى   . و الْقُرآنُ کتابی 

ولى اللَّه در لوح دل منتقش نشده و صورت باطنِ نفس نشده باشد و به عمل به قرآن شـریف و                     

تفکّر و تذکّر و تدبر در آن، قرآن به او منسوب و او به قرآن ارتباط روحـى معنـوى پیـدا نکـرده                     

هاى مرض موت و خود مـوت، کـه داهیـه عظیمـه اسـت، تمـام             باشد، پس در سکرات و سختى     

  . رف از خاطر او محو شودمعا

  

کند مگـر   عزیزم، انسان با یک مرض حصبه و ضعف قواى دماغیه تمام معلوماتش را فراموش مى           

چیزهایى را که با شدت تذکّر و انس با آنها جزء فطریات ثانویه او شده باشد، و اگر یـک حادثـه                 

غفلت کنـد و خـط نـسیان بـه     بزرگى و هائله سهمناکى پیش آید انسان از بسیارى از امور خود         

شود، پس در آن اهوال و شدائد و سکرات موت چه خواهـد شـد؟ و               روى معلومات او کشیده مى    

اگر سمع قلب باز نشده باشد و دل سمیع نباشد، تلقین عقاید حین موت و بعد از موت به حـال           

ا خبر است و سـمع      تلقین براى کسانى مفید است که دل آنها از عقاید حقّه ب           . اى ندارد  او نتیجه 

قلب آنها باز است، و در این سکرات و شدائد فى الجمله غفلتى حاصل شده باشـد، ایـن وسـیله                     

شود که مالئکۀ اللَّه به گوش او برسانند؛ ولى اگر انـسان کـر باشـد و گـوش عـالم بـرزخ و قبـر                          

فه به بعض آنچه و در احادیث شری   . شنود و به حال او اثر نکند       نداشته باشد، هر گز تلقین را نمى      

  . گفته شد اشاره شده است

  

الرَّحمنِ الرَّحیم بدان که از براى جمیع اسماء و صفات حق تعالى جـلّ و عـال بـه                   : قَوله تَعالى * 

  : طور کلى دو مقام و دو مرتبه است
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یکى، مقام اسماء و صفات ذاتیه که در حضرت واحدیت ثابت است؛ چون علم ذاتى که از شئون                  

  . یات ذاتیه است، قدرت و اراده ذاتیه و دیگر شئون ذاتیهو تجلّ

  

و دیگر، مقام اسماء و صفات فعلیه است که به تجلّى به فیض مقـدس بـراى حـق ثابـت اسـت؛                       

چون علم فعلى که اشراقیین ثابت داننـد و منـاط علـم تفـصیلى را آن داننـد، و جنـاب افـضل                        

انـد؛ و در ایـن معنـى کـه            وجهه، اقامه برهان بر آن کـرده       الحکماء، خواجه نصیر الدین نضّر اللَّه     

و این مطلب گرچـه     ). ( 434(اند میزان علم تفصیلى علم فعلى است، از اشراقیین تبعیت فرموده         

خالف تحقیق است، بلکه علم تفصیلى در مرتبه ذات ثابت است و کشف و تفصیل علم ذاتـى از                   

 - محلّ خود به وجه برهان نورى ثابت و محقّق اسـت            چنانچه در  -علم فعلى باالتر و بیشتر است     

ولى اصل مطلب که نظام وجود علم فعلى تفصیلى حق اسـت، ثابـت و محقّـق اسـت در سـنّت                      

اى  ها طریقه  برهان و مشرب عرفان؛ گرچه مسلک اعال و ذوق احالى عرفانى را غیر از این طریقه               

  ).435( مذهب عاشق ز مذهبها جدا است-است

  

یکى در مجـالى ذات در      : از براى رحمت رحمانیه و رحیمیه دو مرتبه و دو تجلّى است           بالجمله،  

و دیگر، در مجالى اعیان کونیه بـه تجلّـى بـه فـیض              . حضرت واحدیت به تجلّى به فیض اقدس      

 در  - چنانچه ظـاهرتر اسـت     -و در سوره مبارکه اگر رحمن و رحیم از صفات ذاتیه باشد           . مقدس

للَّه الرحمن الرحیم این دو صفت را تابع اسم توان دانـست تـا از صـفات فعلیـه                آیه شریفه بسم ا   

و بـه   . باشد؛ بنا بر این، ابداً تکرارى در کار نیست تا این که گفته شود براى تأکید و مبالغه است                  

حیمیۀِ بمشیته الرَّحمانیۀِ و الرّ   : شود  معنى آیات شریفه چنین مى     - و الْعلم عند اللَّه    -این احتمال 

و چنانچـه مقـام مـشیت جلـوه ذات مقـدس اسـت، مقـام                . الحمد لذاته الرّحمـانى و الرَّحیمـى      

و . رحمانیت و رحیمیت، که از تعینات مقام مشیت است، جلوه رحمانیت و رحیمیت ذاتیه است              

ر شـد  احتماالت دیگرى نیز هست که ما ترك کردیم ذکر آن را، زیرا که ایـن احتمـال کـه ذکـ                 

  . ظاهرتر بود

  

و . انـد  مالک یومِ الدین بسیارى از قرّاء ملک، به فتح میم و کسر الم، قرائت کـرده               : قوله تعالى * 

حتّى بعضى از بزرگان علمـاء رحمـه   . اند براى هر یک از این دو قرائت ترجیحاتى ادبى ذکر کرده       

انـد طـورى    چیزهـایى کـه طـرفین گفتـه    و ). ( 436( اللَّه رساله نوشته در ترجیح ملک بر مالـک     

  . نیست که از آن اطمینانى حاصل شود
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رسد آن است که مالک راجح بلکه متعین اسـت؛ زیـرا کـه ایـن سـوره         آنچه به نظر نویسنده مى    

مبارکه و سوره مبارکه توحید مثل سایر سور قرآنیه نیست، بلکه این دو سوره را چون مـردم در                   

وانند، در هر عصرى از اعصار صدها ملیون جمعیت مسلمین از صـدها             خ نماز فرایض و نوافل مى    

اند و آنها از صدها ملیون سابقیها، همین طور به تسامع، ایـن              ملیون جمعیتهاى مسلمین شنیده   

یک حرف پس و پیش و کم و زیاد از ائمه هدى         خوانند بى  دو سوره شریفه به همین طور که مى       

و با این که اکثر قرّاء ملک خواندنـد و بـسیارى از          . ه و آله ثابت است    و پیغمبر خدا صلّى اللَّه علی     

اند، مع ذلک این امور در این امر ثابت ضرورى و متـواتر قطعـى ضـررى                  علماء ترجیح ملک داده   

و بـا ایـن کـه علمـاء تبعیـت هـر یـک از قـرّاء را جـایز                     . نرسانده و کسى از آنها متابعت ننموده      

 در مقابـل ایـن ضـرورت، ملـک در           -ا شاذى که اعتناء بـه قـول او نیـست           الّ -دانند، هیچیک  مى

و اگر کسى هم ملک را قرائت کرده، مـن بـاب احتیـاط بـوده و                 . اند نمازهاى خود قرائت ننموده   

مالک را نیز گفته؛ چنانچه شیخ علّامه ما در علوم نقلیه، حاج شـیخ عبـد الکـریم یـزدى قـدس                      

ولـى ایـن احتیـاط بـسیار        . گفتنـد   اعالم معاصر ملک را نیـز مـى        سرّه، به خواهش یکى از علماء     

  . ضعیفى است، بلکه به عقیده نویسنده مقطوع الخالف است

  

اند در خطّ کوفى ملک و مالک به  شود که گفته  و از این بیان که شد ضعف این مطلب معلوم مى          

اول در الـسنه نیـست بتـوان        هم اشتباه شده؛ زیرا که این ادعا را شاید در سورى که کثیـر التّـد               

اى کـه ثبـوت آن از روى تـسامع و قرائـت               ولى در مثل چنین سوره     - آن هم على اشکال    -گفت

  . اعتبار است اى بس بى مغز و گفته  ادعائى بس بى- چنانچه پر واضح است-است

  

 بـا  -مهو این کالم که ذکر شد در کفواً نیز جارى است؛ زیرا که قرائت با واو مفتوحه و فاء مضمو          

 مع ذلک آن نیز به تسامع بالضّرورة ثابت است؛ و قرائـات دیگـر               -آن که فقط قرائت عاصم است     

کنند و مطابق قرائت اکثـر       گرچه بعضى به خیال خود احتیاط مى      . معارضه با این ضرورت نکرده    

  . جایى است کنند، ولى این احتیاط بى که با ضم فاء و همزه است قرائت مى

  

 چنانچـه  -مناقشه شود)437(ر روایاتى که امر شده مثل قرائت ناس قرائت کنیم و اگر چنانچه د   

جاى مناقشه هم هست و مظنون آن است که مراد از آن روایات این باشد که همـین طـور کـه                      

 آن وقـت    -کنند قرائت کنید نه آن که مخیر هستید میان قرائات سبع مثلًـا             نوع مردم قرائت مى   

غیر آن طور که مشهور در بین مسلمین و مسطور در صـحف اسـت غلـط         قرائت ملک و کفواً به      

و در هر صورت، احتیاط قرائت آنها است به طورى که بین مـردم متـداول و در الـسنه                    . شود مى
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و اللَّـه   . مشهور و در قرآن مسطور است، زیرا که آن طور قرائـت در هـر مـسلکى صـحیح اسـت                    

  ) 438( العالم

  

 تحقیقٌ حکَمى  

  

 مالکیت حق تعالى مثل مالکیـت بنـدگان نیـست مملوکـات خـود را؛ و مثـل مالکیـت                     بدان که 

و اضافه حـقّ بـه خلـق از         . ها اضافاتى است اعتباریه    سالطین نیست مملکت خود را؛ چه که این       

این قبیل نیست؛ گرچه در نزد علماء فقه این طور مالکیت براى حق تعالى طولًا ثابـت اسـت؛ و                    

و از قبیـل مالکیـت انـسان        . ا آن چه در این نظر ملحوظ و مـذکور اسـت نـدارد             آن نیز منافات ب   

اعضاء و جوارح خود را نیز نیست؛ و از قبیـل مالکیـت او قـواى ظاهریـه و باطنیـه خـود را نیـز                          

نیست؛ گرچه این مالکیت نزدیکتر است به مالکیت حق تعـالى از سـایر مالکیتهـاى مـذکوره در        

لکیت نفس افعال ذاتیه خود را که از شـئون نفـس اسـت، مثـل ایجـاد صـور        و از قبیل ما   . سابق

و از قبیـل مالکیـت   . اى در تحت اراده نفس است، نیز نیـست     ذهنیه که قبض و بسطش تا اندازه      

عوالم عقلیه مادون خود را نیز نیست؛ گرچه آنها متصرّف هم در ایـن عـوالم بـه اعـدام و ایجـاد               

 تحقق امکانى، که ذلّ فقر در ناصیه آنها ثبت است، محدود به حـدود و                باشند؛ زیرا که تمام دار    

باشند و لو به حد ماهیتى؛ و هر چه محدود به حد باشد، با فعل خـود بـه قـدر                      مقدر به قدر مى   

محدودیتش بینونت عزلى دارد و احاطه قیومى حقّانى ندارد؛ پس، تمام اشیاء به حـسب مرتبـه                 

باشند، و به همین جهـت احاطـه ذاتیـه قیومیـه       د متباین و متقابل مى    ذات خود با منفعالت خو    

  . ندارند

  

و اما مالکیت حق تعالى که به اضافه اشراقیه و احاطه قیومیه است، مالکیت ذاتیه حقیقیه حقّـه                  

و . است که به هیچ وجه شائبه تباین عزلى در ذات و صفاتش با موجـودى از موجـودات نیـست                   

بدون آن که با موجودى از موجـودات        ]است  [ن ذات مقدس به همه عوالم على السواء         مالکیت آ 

به هیچ وجه تفاوت کند یا به عوالم غیب و مجرّدات محیطتر و نزدیکتر باشد از عوالم دیگر؛ چه                   

که آن مستلزم محدودیت و بینونت عزلى شود و مالزم با افتقار و امکان شـود، تَعـالى اللَّـه عـنْ               

نَحنُ اقْرَب الَیـه  : چنانچه اشاره به این معنى ممکن است باشد قول خداى تعالى.  علُواً کَبیراً  ذلک

و هـو  ) 441( و اللَّه نُور السموات و الْـارض      ). 440(و نَحنُ اقْرَب الَیه منْ حبلِ الورید      )( 439( منْکُم

و قـول رسـول     ). ( 443( و لَه ملْک السموات و الْارض     ). 442( الَّذي فی السماء اله و فی الْارضِ اله       

و قـول   ). ( 444( ، لَهبطْـتُم علـى اللَّـه       لَو دلِّیتُم بِحبلٍ الـى الْارضـینَ الـسفْلى        : خدا از قرار منقول   
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 مکـانٍ    و ال یکُونُ الـى    فَال یخْلُو منْه مکانٌ، و ال یشْتَغلُ بِه مکانٌ،          : حضرت صادق در روایت کافى    

و اعلَم، انَّـه اذا کـانَ فـى    : و قول حضرت امام على نقى علیه السالم). ( 445( اقْرَب منْه الى مکان  

  ). 446(و الْاشْیاء کُلُّها لَه سواء علْماً و قُدرةً و ملْکاً و احاطَۀ. السماء الدنْیا فَهو کَما هو على الْعرْشِ

  

و با این که مالکیت ذات مقدسش به همه اشیاء و همه عوالم على السواء است، مع ذلک در آیـه        

این اختصاص ممکن است براى این باشد که یوم الدین یـوم         . مالک یومِ الدین  : فرماید شریفه مى 

ر کـه متفرّقـات     الجمع است؛ از این جهت، مالک یوم الدین که یوم الجمع است مالک ایام دیگـ               

  ). 447(باشد؛ و الْمتَفَرِّقات فىِ النَّشْئَۀِ الْملْکیۀ مجتَمعات فى النَّشْئَۀِ الْملَکُوتیۀ است مى

  

و یا براى آن است که ظهور مالکیت و قاهریت حق تعالى مجده در یوم الجمع که یـوم رجـوع         ( 

  . باشد اء اللَّه است مىممکنات است به باب اللَّه و صعود موجودات بفن

  

و تفصیل این اجمال به طورى که مناسب با این رساله است، آن است که تا نور وجود و شـمس            

حقیقت در سیر تنزّلى و نزول از مکامن غیب به سوى عـالم شـهادت اسـت، رو بـه احتجـاب و                       

و . ى حجابى استغیبت است؛ و به عبارت دیگر، در هر تنزّلى تعینى است و در هر تعین و تقید              

چون انسان مجمع جمیع تعینات و تقیدات است، محتجب به تمام حجـب هفتگانـه ظلمانیـه و                  

باشـد؛ و   حجب هفتگانه نوریه، که آن ارضین سبع و سماوات سبع به حـسب تأویـل اسـت، مـى       

جـاب  و از این احت   . شاید رد به اسفل السافلین نیز عبارت از احتجاب به جمیع انواع حجب باشد             

و مـادامى کـه   . توان نمود شمس وجود و صرف نور در افق تعینات، به لیل و لیلۀ القدر تعبیر مى      

و . انسان در این حجب محتجب است، از مشاهده جمال ازل و معاینـه نـور اول محجـوب اسـت                   

 کـه در    -چون در سیر صعودى جمیع موجودات از منازل سافله عالم طبیعت به حرکات طبیعیه             

ذات آنها از نور جاذبه فطرة اللّهى به حـسب تقـدیر فـیض اقـدس در حـضرت علمیـه بـه                  جبلّه  

 چنانچه در آیات شریفه اشاره      - رجوع به وطن اصلى و میعاد حقیقى نمودند        -ودیعت نهاده شده  

 از حجـب نورانیـه و ظلمانیـه دو بـاره مـستخلص شـوند و مالکیـت و        -به این معنى بسیار است 

و در این جـا کـه رجـوع         . جلوه کند و حق به وحدت و قهاریت تجلّى فرماید         قاهریت حق تعالى    

آخر به اول و اتّصال ظاهر به باطن شد و حکم ظهور ساقط و حکومت باطن جلوه نمود، خطـاب              

و . لمـنِ الْملْـک الْیـوم     : - و مخاطبى جز ذات مقدس نیـست       -از حضرت مالک على االطالق آید     

  ). 448(للَّه الْواحد القَهار: مایدچون مجیبى نیست خود فر
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یوم دین است بـه     ] است  [و این یوم مطلق که یوم خروج شمس حقیقت از حجاب افق تعینات              

و . یک معنى؛ زیرا که هر موجودى از موجودات در ضلّ اسم مناسـب خـود فـانى در حـق شـود      

ردد، فَریـقٌ فـی الْجنَّـۀِ و        چون نفخه صور دمد، از آن اسم ظهور کند و با توابع آن اسم قرین گـ                

  ). 449(فَریقٌ فی السعیر

  

و انسان کامل در این عالم، به حسب سلوك الى اللَّه و هجرت به سوى او، از این حجـب خـارج                      

شود و احکام قیامت و ساعت و یوم الدین براى او ظاهر و ثابت شود؛ پس، حق با مالکیت خـود                     

 صالتى؛ و لسان او ترجمـان قلـبش باشـد و ظـاهر او لـسان                 بر قلب او ظهور کند در این معراج       

  . و این است یکى از اسرار اختصاص مالکیت به یوم الدین. مشاهدات باطنش گردد

  

  الهام عرشى 

  

بدان که در باب عرش و حمله آن اختالفاتى است؛ و در ظواهر اخبار شریفه نیز اخـتالف اسـت،              

ت؛ چون در نظر عرفانى و طریـق برهـانى عـرش بـر              گرچه به حسب باطن اختالفى در کار نیس       

  : معانى بسیارى اطالق شود

  

 حضرت واحدیت است، کـه مـستواى فـیض اقـدس     - که ندیدم در لسان قوم     -یکى از معانى آن   

  . و حمله آن چهار اسم است از امهات اسماء که اول و آخر و ظاهر و باطن است. است

  

 فیض مقدس است که مستواى اسم اعظم اسـت، و حامـل             - که باز در لسان قوم ندیدم      -و دیگر 

  . آن رحمن و رحیم و رب و مالک است

  

اسـرافیل و  : و یکى از اطالقات آن، جمله ما سوى اللَّه اسـت، کـه حامـل آن چهـار ملَـک اسـت       

  . جبرائیل و میکائیل و عزرائیل

  

 انـواع اسـت؛ و در   و یکى دیگر، جسم کلّ است، که حامل آن چهار ملک است کـه صـور اربـاب     

  ). 450( روایت کافى اشاره به آن وارد شده
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و گاهى اطالق بر علم شده، که شاید مراد از علم علم فعلى حق باشد کـه مقـام والیـت کبـرى                       

 -نوح و ابراهیم و موسـى و عیـسى  : و حمله آن چهار نفر از اولیاء کمل است در امم سالفه           . است

رسـول ختمـى، و امیـر    : و چهار نفر از کمل است در ایـن امـت        . على نبینا و آله و علیهم السالم      

  .  علیهم السالم-المؤمنین، و الحسن، و الحسین

  

و چون این مقدمه دانسته شد، بدان که در سوره شریفه حمد پس از اسم اللَّه که اشاره بـه ذات               

داده شـده،   است، این چهار اسم شریف که رب و رحمن و رحیم و مالک است اختصاص به ذکر                  

ممکن است براى این باشد که این چهار اسم شریف حامل عرش وحدانیت هـستند بـه حـسب                   

پـس، اسـم    . باطن؛ و مظاهر آنها چهار ملک مقرّب حق هستند که حامل عرش تحقّـق هـستند               

و اسـم   . مبارك رب باطن میکائیل است که به مظهریت رب موکّل ارزاق و مربى دار وجود است               

باطن اسرافیل است که منـشى ارواح و نـافخ صـور و باسـط ارواح و صـور اسـت؛                     شریف رحمن   

و اسم شریف رحیم باطن جبرائیل است کـه موکّـل      . چنانچه بسط وجودهم به اسم رحمن است      

و اسم شریف مالک باطن عزرائیل است که موکّـل بـر قـبض            . بر تعلیم و تکمیل موجودات است     

پس، سوره شریفه تـا مالـک یـومِ الـدین مـشتمل بـر       . طن استارواح و صور و ارجاع ظاهر به با   

پـس، تمـام دائـره وجـود و         . باشد عرش وحدانیت و عرش تحقّق است و مشیر به حوامل آن مى           

. تجلّیات غیب و شهود، که قرآن شریف ترجمان آن است، تا این جاى از این سوره مذکور اسـت          

 اعظم است موجود است؛ و در بـاء کـه مقـام سـببیت               و همین معنى جمعاً در بسم اللَّه که اسم        

باشد و نقطه که سرّ سببیت است موجود است؛ و على علیـه الـسالم سـرّ والیـت و سـببیت                       مى

یعنى، نقطه تحت الباء ترجمـان سـرّ والیـت اسـت     ( ؛ )451(است، پس او است نقطه تحت الباء      

  . لَّه العالمو ال.  وجه تأمل اشکالى است که در حدیث است-تَاملْ

  

 عرفانى تنبیه  

  

اى لطیفـه باشـد بـه     شاید در تقدیم رب و ذکر رحمن و رحیم پس از آن، و تأخیر مالک، اشـاره               

. کیفیت سلوك انسانى از نشئه ملکیه دنیاویه تا فناى کلّى یا تا مقام حضور نـزد مالـک الملـوك      

           العالمین است، زیرا خود نیز از       پس، سالک تا در مبادى سیر است، در تحت تربیت تدریجى رب 

و چون به قدم سلوك از عـالم طبیعـت         . عالمیان و سلوکش در تحت تصرّف زمان و تدریج است         

 فقـط   - که جنبه سوائیت در او غالب است       -متصرّم منسلخ شد، مرتبه اسماء محیطه که به عالم        

ن اسـماء محیطـه مزیـد    تعلّق ندارد در قلب او تجلّى کند؛ و چون اسم شـریف رحمـن را در بـی       
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و چون رحمن ظهور رحمت و مرتبـه بـسط مطلـق اسـت،              . اختصاصى است، آن مذکور گردیده    

مقدم شده بر رحیم که به افق بطون نزدیکتر است؛ پس، در سـلوك عرفـانى اول اسـماء ظـاهر                     

ى باشد؛ تا منتهـ    تجلّى کند؛ پس از آن، اسماء باطنه، چون سیر سالک من الکثرة الى الوحدة مى              

پس، در تجلّـى بـه مالکیـت، کثـرات          . شود به اسماء باطنه محضه که اسم مالک از آنها است           مى

و چـون از حجـب    . عالم غیب و شهادت مضمحل شود و فناى کلّى و حضور مطلق دسـت دهـد               

کثرت به ظهور وحدت و سلطنت الهیه تخلّص یافت و به مشاهده حضوریه نائل گردید، مخاطبه                

اك نعبد گویدحضوریه کند و ای .  

  

از آخرین حجب عالم طبیعـت تـا   : پس تمام دایره سیر سایرین نیز در سوره شریفه مذکور است        

و ایـن حـضور قیامـت کبـراى         . رفع جمیع حجب ظلمانیه و نورانیه و دست دادن حضور مطلـق           

 فی الْارضِ إلّـا     و شاید در آیه شریفه فَصعقَ منْ فى السموات و من          . سالک و قیام ساعت او است     

مقصود از مستثنى این نوع از اهل سلوك باشد که براى آنهـا قبـل از نفـخ                  ) ( 452( منْ شاء اللَّه  

: و شاید یکى از محتمالت فرمایش رسول خدا که فرمودنـد . صور کلّى، صعق و محو حاصل شده   

  .  همین معنى باشد-فه خود و جمع فرمودند بین دو سبابه شری-) ( 453( انَا و الساعۀُ کَهاتَین

  

  تنبیه ادبى 

  

و . انـد  در تفاسیر متداوله که دیدیم، یا از آنها نقل شده، دین را به معناى جزا و حـساب دانـسته             

و : در کتب لغت نیز به این معنى ذکر شده، و به قول شعراء عرب استشهاد شده مثل قول شاعر                  

و لَـم یبـقَ سـوى العـدوانِ،     :  قول منسوب به شهل بن ربیعۀ      و). ( 454( اعلَم بِانَّک ما تَدینُ تُدانُ    

و . اند دیان، که از اسماء الهیه است، نیز به همـین معنـى اسـت               و گفته ). ( 455(دنّاهم کَما دانوا  

و چون در روز قیامت آثار دین ظاهر گردد و حقایق دینیه            . شاید مراد از دین شریعت حقّه باشد      

ن افتد، از این جهت آن روز را روز دین باید گفت؛ چنانچه امروز روز دنیا است، زیرا                  از پرده بیرو  

و این شبیه قول خـداى تعـالى        . که روز ظهور آثار دنیا است و صورت حقیقیه دین ظاهر نیست           

و آن ایـامى اسـت کـه حـق تعـالى بـه قهـر و         ( ؛  )456( و ذَکِّرْهم بِایامِ اللَّـه    : فرماید است که مى  

و روز قیامت هم یوم اللَّه است و هم یوم الدین اسـت، زیـرا کـه روز              . سلطنت با قومى رفتار کند    

  . ظهور سلطنت الهیه و روز بروز حقیقت دین خدا است
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ایاك نَعبد و ایاك نَستَعین بدان اى عزیز که چـون بنـده سـالک در طریـق معرفـت                 : قوله تعالى 

 به ذات مقدس حق دانست و قبض و بسط وجود را از او دانـست  تمام محامد و مدایح را مختص  

و ازمه امور را در اول و آخر و مبدأ و منتهى به ید مالکیت او دانست و توحیـد ذات و افعـال در                         

قلبش تجلّى نمود، حصر عبادت و استعانت را به حق کند و جمیع دار تحقّـق را طوعـاً و کرهـاً                      

و ایـن کـه   . ر تحقّق قادرى نبیند تا اعانت را بـه او نـسبت دهـد      خاضع ذات مقدس بیند و در دا      

 زیرا که   -اند حصر عبادت حقیقى است و حصر استعانت حقیقى نیست          بعضى از اهل ظاهر گفته    

) ( 457( تَعاونُوا علَى البِرِّ و التَّقْوى    : شود و در قرآن شریف نیز فرماید       استعانت به غیر حق نیز مى     

و نیز معلوم است بالضّرورة که سیره نبـى اکـرم و      ) ( 458(تَعینُوا بِالصبرِ و الصلوة   اس: فرماید و مى 

ائمه هدى علیهم السالم و اصحاب آنها و مسلمین بر استعانت از غیر حـق بـوده در غالـب امـور                     

 کالمـى اسـت   -مباحه، مثل استعانت به دابه و خادم و زوجه و رفیق و رسول و اجیر و غیر ذلک    

و اما کسى که از توحید فعلى حق تعالى اطالع دارد و نظام وجود را صورت             . اسلوب اهل ظاهر  با  

بیند و ال مؤَثِّرَ فی الوجود را یا برهاناً یا عیاناً یافته، با چشم بصیرت و قلب                  فاعلیت حق تعالى مى   

عانـت حـق   نورانى حصر استعانت را نیز حصر حقیقى داند و اعانت دیگـر موجـودات را صـورت ا                 

و بنا به گفته اینها، اختصاص محامد به حق تعالى نیز وجهى ندارد، زیـرا کـه بـراى دیگـر                     . داند

 تصرّفات و اختیارات و جمـال و کمـالى اسـت کـه الیـق مـدح و                   - بنا بر این مسلک    -موجودات

 و ایـن امـور  . حمدند؛ بلکه احیاء و اماته و رزق و خلقْ دیگر امور مشترك بین حقّ و خلق اسـت     

در نظر اهل اللَّه شرك، و در روایات از ایـن امـور بـه شـرك خفـى تعبیـر شـده؛ چنانچـه اداره                          

  ). 459( انگشترى براى یادماندن چیزى، از شرك خفى محسوب شده است

  

بالجمله، ایاك نَعبد و ایاك نَستَعین از متفرّعات الحمد للَّه است، که اشـاره بـه توحیـد حقیقـى                    

 حقیقت توحید در قلب او جلوه ننموده و قلب را از مطلق شرك پاك ننمـوده،                 و کسى که  . است

ایاك نَعبد او حقیقت ندارد، و حصر عبادت و استعانت را به حق نتواند نمود، و خدا بـین و خـدا                    

و چون توحید در قلب جلوه نمود، به اندازه جلوه آن، از موجـودات منـصرف و             . خواه نخواهد بود  

 متعلّق شود تا آنجا که مشاهده کند که به اسم اللَّه ایاك نعبد و ایاك نـستعین               به عزّ قدس حقّ   

  . در قلب تجلى کند) ( 460(  نَفْسک واقع شود؛ و بعضى از حقایقِ انْت کَما اثْنَیت على

  

  تنبیه اشراقى 

ى از  و این گرچه خـود یکـ      . از بیانات این رساله معلوم شده است نکته عدول از غیبت به خطاب            

محسنات کالم و مزیتهاى بالغت است که در کالم فصحاء و بلغاء بسیار و موجب حسن کالم، و                  
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خود التفات از حالى به حالى رفع سئامت از مخاطب کند و نشاطى تازه به روح او بخـشد، ولـى                     

چون نماز معراج وصول به حضرت قدس و مرقاة حصول مقام انس است، در این سـوره شـریفه                   

و چون بنده در اول سلوك الـى اللَّـه در           . دهد ین ترقّى روحانى و مسافرت عرفانى را مى       دستور ا 

حجب ظلمانیه عالم طبع و نورانیه عالم غیب محبوس و محجوب است، و سفر الى اللَّه خروج از                  

این حجب است به قدم سلوك معنوى، و در حقیقت مهاجرت الى اللَّـه رجـوع از بیـت نفـس و                      

الى اللَّه و ترك کثرات و رفض غبار غیریت و حصول توحیدات و غیبت از خلـق                 بیت خلق است    

و حضور لدى الرّب است، و چون در آیه شریفه مالک یـومِ الـدین کثـرات را منطـوى در تحـت                       

سطوع نور مالکیت و قاهریت دید، حالت محو از کثرت و حـضور در حـضرت دسـت دهـد و بـا                       

مال و جالل تقدیم عبودیت کند و خداخواهى و خدابینى خود را            مخاطبه حضوریه و مشاهده ج    

  . به محضر قدس و محفل انس برساند

  

کند، براى آن باشد که ایـن ضـمیر را           و شاید نکته این که با ضمیر ایاك تأدیه این مقصد را مى            

یـد  راجع به ذات است مضمحلًا فیه الکثرات؛ پس، سالک را ممکن است در این مقام حالـت توح   

حجـب   ذاتى دست دهد و از کثرت اسماء و صفات نیز منصرف و وجهـه قلـب حـضرت ذات بـى              

و این آن کمال توحید است که امام موحدان و سر حلقه عارفان و پیشواى عاشقان                . کثرات شود 

و : و سر سلسه مجذوبان و محبوبان، امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه و اوالده المعصومین فرمایـد   

زیرا که صفت را وجهه غیریـت و کثـرت اسـت، و ایـن        ). ( 461(  التَّوحید نَفْى الصفات عنْه    کَمالُ

 از سرائر توحید و حقایق تجرید بعید اسـت؛ و لهـذا شـاید               - و لو کثرت اسمائى    -توجه به کثرت  

  . سرّ خطیئه آدم علیه السالم توجه به کثرت اسمائى است که روحِ شجره منهیه است

  

  یق عرفانى تحق

  

بدان که اهل ظاهر در نکته ذکر نعبد و نستعین به صیغه متکلّم مع الغیر، با آن که عابـد واحـد                      

  . اند است، نکاتى گفته

  

اى شرعیه به نظر رسیده که به وسیله آن عبادتش مقبول درگاه             از آن جمله آن که عابد را حیله       

ضمن عبادت سایر مخلـوق، کـه از جملـه          و آن، آن است که عبادت خود را در          . حق تعالى افتد  

فرمایـد، تقـدیم بارگـاه قـدس و      آنها است کمل از اولیاء که حقّ تعالى عبادت آنها را قبـول مـى      
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دستگاه رحمت کند تا به این وسیله عبادت او نیز ضمناً قبـول شـود؛ زیـرا کـه از عـادت کـریم          

  . نیست که تبعض صفقه کند

  

 نماز در اول امر به جماعت بوده از این جهت به لفظ جمع ادا               و از آن جمله آن که چون تشریع       

  . شده

  

و آن  . شود اى مى  اى گفتیم که از آن، کشف این سرّ تا اندازه          و ما در سرّ جملى اذان و اقامه نکته        

آن است که اذان اعالن قواى ملکیه و ملکوتیه سـالک اسـت بـراى حـضور در محـضر؛ و اقامـه                        

و چون سالک قواى ملکیه و ملکوتیـه خـود را در محـضر حاضـر                .  حضور بپاداشتن آنها است در   

نمود و قلب که پیشواى آنها است به سمت امامت به پاى خاسـت قَـد قامـت الـصالة و الْمـؤْمنُ        

پس نعبد و نستعین و اهدنا، تمام بـه واسـطه ایـن جمعیـت حاضـره در                  ( ،  )462(وحده جماعۀ 

ایات و ادعیه صادره از اهل بیـت عـصمت و طهـارت، کـه سرچـشمه      و در رو . محضر قدس است  

  . عرفان و شهودند، اشاره به این معنى شده است

  

رسد، آن است که چون سالک در الحمد للَّه جمیع محامد و             و وجه دیگر که به نظر نویسنده مى       

حق نمود،  اثنیه را از هر حامد و ثناجویى در ملک و ملکوت، مقصور و مخصوص به ذات مقدس                  

 -و نیز در مدارك ائمه برهان و قلوب اصحاب عرفان بـه ظهـور پیوسـته کـه تمـام دائـره وجـود        

 حیوة شعورى ادراکى حیوانى بل انـسانى دارنـد و حامـد و    -بِملْکها و ملَکوتها و قَضِّها و قَضیضها     

 -وصاً نـوع انـسانى   خص-مسبح حق تعالى از روى استشعار و ادراکند و در فطرت تمام موجودات        

خضوع در پیشگاه مقدس کامل و جمیل على االطالق ثبت و ناصیه آنها در آستانه قدسـش بـر                    

          نْ شَینَ         خاك است، چنانچه در قرآن شریف فرماید، و انْ مـنْ ال تَفْقَهـولک و هـدمبِح حبسالّا ی ء

 که مشحون ازین لطیفـه الهیـه اسـت          و دیگر آیات شریفه و اخبار معصومین      ) ( 463( تَسبیحهم

مؤید برهان حکمى متین است، پس چون سالک الى اللَّه به قدم استدالل برهانى یا ذوق ایمانى                 

یا مشاهده عرفانى این حقیقت را دریافت، در هر مقامى که هست دریابد که جمیع ذرات وجود                  

 خود را طلبکارند؛ پـس، بـا صـیغه          و سکنه غیب و شهود عابد معبود على االطالق و پدید آرنده           

جمع اظهار کند که جمیع موجودات در همه حرکات و سکنات خود عبـادت ذات مقـدس حـق     

  . تعالى کنند و از او استعانت جویند

  

  تنبیه و نکتۀٌ 
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بدان که در وجه تقدیم ایاك نَعبد بر و ایاك نَستَعین، با آن که به حسب قاعده باید استعانت در                   

اند که عبادت بر استعانت مقـدم شـده نـه بـر اعانـت؛ و       ت مقدم بر خود عبادت باشد، گفته   عباد

و نیز چون این دو به هم مرتبط هستند، در تقدیم و تأخیر فرقـى      . استعانت شود  گاهى اعانت بى  

و نیز استعانت بـراى     . ( ىو احسنْت الَى فَقَضَیت حقّ    . قَضَیت حقّى فَأَحسنْت الَى   : نکند، کَما یقالُ  

و شـاید   . و برودت این وجوه بر ارباب ذوق پوشیده نیست        . عبادت مستأنفه است نه عبادت واقعه     

نکته آن باشد که حصر استعانت به حق تعالى به حسب مقام سـلوك الـى اللَّـه متـأخّر اسـت از           

ن عبـادت را بـه      حصر عبادت؛ چنانچه واضح است که بسیارى از موحدینِ در عبـادت و حاصـری              

حق، در استعانت مشرکند و حصر استعانت به حق نکنند؛ چنانچه از بعـض اربـاب تفـسیر نقـل                    

پس، حـصر در عبـادت، بـه معنـى متعـارف، از اوائـل          . نمودیم که حصر استعانت حقیقى نیست     

  . مقامات موحدین است؛ و حصر استعانت ترك غیر حق است مطلقاً

  

 استعانت فقط استعانت در عبادت نیست بلکه استعانت در مطلـق            و پوشیده نباشد که مقصود از     

و بـه عبـارت   . امور است؛ و این پس از رفض اسباب و ترك کثرات و اقبال تـام علـى اللَّـه اسـت       

دیگر، حصر عبادت حق خواهى و حق طلبى است و ترك طلـب غیـر اسـت؛ و حـصر اسـتعانت                    

 در مقامات عارفین و منازل سالکین، مـؤخّر         و ترك رؤیت غیر،   . بینى و ترك رؤیت غیر است      حق

  . از ترك طلب غیر است

  

  فائدةٌ عرفانیۀٌ 

  

بدان اى عبد سالک که حصر عبادت و استعانت به حق نیز از مقامات موحدین و مـدارج کاملـه                    

سالکین نیست؛ زیرا که در آن دعوى است که منـافى بـا توحیـد و تجریـد اسـت؛ بلکـه رؤیـت                        

و در توحیـد    . بود و مستعین و مستعانٌ به و استعانت منافى با توحیـد اسـت             عبادت و عابد و مع    

بلى، . حقیقى که به قلب سالک جلوه کند، این کثرات مستهلک و رؤیت این امور مضمحل است               

کسانى که از جذبه غیبیه به خود آمده و مقام صحو براى آنها حاصل شده، کثرت حجـاب آنهـا                    

  : اند فهزیرا که مردم چند طای. نیست

  

  . گروهى محجوبانند؛ چون ما بیچارگان فرورفته در حجب ظلمانى طبیعت

  

  . و گروهى سالکانند، که مسافر الى اللَّه و مهاجر به سوى بارگاه قدسند
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و گروهى واصالنند، کـه از حجـب کثـرت خـارج و اشـتغال بـه حـق دارنـد و از خلـق غافـل و                            

  . مطلق حاصل شدهمحجوبند؛ و از براى آنها صعق کلى و محو 

  

و یک گروه راجعان الى الخلق هستند، که سمت مکملیت و هادویت دارند؛ چون انبیـاء عظـام و      

و این طایفه با آن که در کثرت واقع و به ارشاد خلق مشغولند، کثرت               . اوصیاء آنها علیهم السالم   

  . حجاب آنها نیست و از براى آنها مقام برزخیت است

  

   تَعین به حسب حاالت این طوایـف فـرق مـى              بنا بر این اینَس اكو ای دبنَع پـس، از مـا     : کنـد  اك

پس، اگر تنبه بر حجاب خود پیدا کنـیم و نقـصان خـود را               . محجوبان صرف ادعا و صورت است     

اى که از نقصان خود مطّلع شویم، عبـادت مـا نورانیـت پیـدا کنـد و مـورد         دریابیم، به هر اندازه   

و از واصـالن    . و از سالکان به اندازه قدم سلوك نزدیک به حقیقت اسـت           . الى شود عنایت حق تع  

. نسبت به رؤیت حقْ حقیقت است؛ و نسبت به رؤیت کثرت صرف صورت و جرى بر عادت است             

  . و از کامالنْ صرف حقیقت است؛ پس نه آنها حجاب حقّى دارند و نه حجاب خلقى

  

 ایقاظٌ ایمانى  

  

 ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیـر دنیـا و                   بدان اى عزیز که   

باشیم، تمام عبادات و اذکار و قرائـات         کنیم و از حق تعالى و ذکر و فکر او غافل مى            لذائذ آن مى  

توانیم به حق منحـصر کنـیم، و نـه در ایـاك               نه در الحمد للَّه محامد را مى       -حقیقت است  ما بى 

مغز در محضر حق تعـالى       پوییم؛ بلکه با این دعاوى بى      یاك نَستَعین راهى از حقیقت مى     نَعبد و ا  

کسى کـه زبـان     . و مالئکه مقربین و انبیاء مرسلین و اولیاء معصومین رسوا و سرشکسته هستیم            

حال و قالش مشحون به مدح اهل دنیا است، چه طور الحمد للَّه گوید؟ و کسى که وجهه قلبش       

ویى از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است، با چه زبان ایاك نَعبـد و              طبیعى و ب  

ایاك نَستَعین گوید؟ پس اگر مرد این میدانى، دامن همت به کمر زن و با شدت تـذکّر و تفکّـر                     

ل در عظمت حقّ و ذلّت و عجز و فقر مخلوق، در اوائل امر این حقایق و لطـایف را کـه در خـال                       

این رساله مذکور شد به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالى زنده کـن تـا بـویى از                        

و اگر مـرد ایـن   . توحید به شامه قلبت برسد، و با مدد غیبى راهى به نماز اهل معرفت پیدا کنى         

میدان نیستى، ال اقل نقص خود را نصب العین خود کن و به ذلّت و عجز خود توجـه کـن، و از                       
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وى خجلت و شرمسارى قیام به امر کن و از دعوى عبودیت حذر کن؛ و این آیات شریفه را که                    ر

به لطایف آن متحقّق نیستى یا از زبان کمل بخوان، و یا صرف قرائـت صـورت قـرآن در نظـرت                      

  . باشد که اقلًا دعوى باطل و ادعاى کاذب نکنى

  

  فرع فقهى 

  

        تَعین، مثلًا، جایز ندانسته      بعضى از فقهاء قصد انشاء را در مثل اینَس اكای دبنَع اند، بـه گمـان      اك

و این کالم را وجهى     . آنکه منافى با قرآنیت و قرائت است؛ زیرا که قرائت نقل کالم دیگرى است             

نیست؛ زیرا که چنانچه ممکن است انسان به کالم خود مثلًا مدح کسى را کند، ممکن است بـه                   

کند که ما مـدح      ثلًا، اگر با شعر حافظ مدح کسى را نمودیم، صدق مى          م. کالم دیگران مدح کند   

پس، اگر با الْحمد للَّه رب العالَمین حقیقتاً تمام         . کند که شعر حافظ خواندیم     کردیم و صدق مى   

کند  محامد را براى حق انشاء نمائیم و با ایاك نَعبد قصر عبادت را به حق انشاء کنیم، صدق مى                  

بلکه اگر کـسى کـالم را از   . ا کالم خدا حمد او را نمودیم و با کالم خدا قصر عبادت نمودیم       که ب 

بلى، اگـر کـسى     . معنى انشائى تجرید کند مخالف احتیاط است؛ اگر نگوییم قرائتش باطل است           

  . دکن  کفایت مى- بِما لَها منَ الْمعنى-معنى آن را نداند، الزم نیست یاد گیرد بلکه قرائت صورت

  

کند دارد؛ چنانچه در حدیث قدسى است که         و در روایات شریفه اشاره به این که قارى انشاء مى          

ذَکَرَنـی  : بِـسم اللَّـه الـرَّحمنِ الـرَّحیم یقُـولُ اللَّـه           : فَـاذا قـالَ اىِ الْعبـد فـی صـالته          : فرمایـد  مى

الخ و تا انشاء تسمیه و حمد از        ... ( حمدنی عبدي   : الحمد للَّه، یقُولُ اللَّه   : و اذا قال  ). 464( عبدي

اآلن : فرمایـد  و در احادیث معراج است کـه مـى        . طرف عبد نباشد، ذَکَرَنى و حمدنى معنى ندارد       

در مالک یـوم الـدینِ و ایـاك         ) ع(و از حاالتى که براى ائمه هدى        ). ( 465( وصلْت، فَسم بِاسمى  

نمودند، نـه    داد، و تکرار کردن بعضى از آنها این آیات را، معلوم شود که انشاء مى                مى نَعبد دست 

  ). 466( صرف قرائت بوده از قبیل اسماعیلُ یشْهد انْ ال اله الَّا اللَّه

  

و اختالف مراتب نماز اهل اللَّه یکى از مهماتش همین اختالف مراتب قرائت آنها است؛ چنانچـه                 

ء قرائت و اذکـار   و این متحقّق نشود مگر آن که قارى منشى      .  آن سابقاً اشارت رفت    اى از  به شمه 

بالجمله، جواز انـشاء ایـن معـانى بـا کـالم الهـى              . و شواهد بر این معنى بیش از این است        . باشد

  . اشکال است بى
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  فائدة 

  

عبـادت اعلـى    انـد چـون      انـد؛ و گفتـه     عبادت را اهل لغت به معناى غایت خضوع و تذلّل دانسته          

مراتب خضوع است، پس الیق نیست مگر براى کسى که اعلى مراتـب وجـود و کمـال و اعظـم                     

 که در   -و شاید عبادت  . مراتب نعم و احسان را دارد؛ و از این جهت عبادت غیر حق شرك است              

انـد مـأخوذ      در حقیقتش بیش از این معنى که گفتـه         -فارسى به معناى پرستش و بندگى است      

و از این جهت، این طور از خضوع مالزم   .  عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند        باشد؛ و آن  

است با اتّخاذ معبود را اله و خداوند، یا نظیر و شبیه و مظهر او، مثلًا؛ و از این جهت، عبادت غیر                

 و لـو  -و اما مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجزّم به ایـن معنـى      . حق تعالى شرك و کفر است     

شـود؛ گرچـه بعـضى انـواع آن حـرام        و لو به غایت خضوع برسد اسباب کفر و شرك نمى -فاًتکلّ

و این گرچه عبادت و پرسـتش نیـست، ولـى          . باشد، مثل پیشانى به خاك گذاشتن براى خضوع       

پس احترامـاتى کـه صـاحبان مـذاهب از بزرگـان مـذهب خـود                . ممنوع است شرعاً على الظاهر    

 - آنها بندگانى هستند که در همه چیز محتاج به حق تعالى هـستند             کنند با اعتقاد به آن که      مى

 و عباد صالحى هستند که با آن که مالک نفع و ضرّ و موت و حیـوة                  -در اصل وجود و کمال آن     

خود نیستند، به واسطه عبودیت مقرّب درگاه و مورد عنایات حق تعالى و وسیله عطیات اوینـد،                 

 آن نیست؛ و احترام خاصان خـدا احتـرام او و حـب خاصـان     به هیچ وجه شائبه شرك و کفر در     

  ). 467(خدا حب خداست

  

اى که به برکت اهل بیت وحى و عـصمت و    بِه شَهیداً طایفه اشْهِد باللَّه و کَفى-و در بین طوایف  

خزّان علم و حکمت از جمیع طوایف عائلـه بـشرى در توحیـد و تقـدیس و تنزیـه حـق تعـالى                        

 مثل کتـاب شـریف اصـول        -فه شیعه اثنى عشرى است، که کتب اصول عقاید آنها         ممتازند، طای 

 و خطب و ادعیه ائمه معصومین آنها، -کافى و کتاب شریف توحید شیخ صدوق رضوان اللَّه علیه         

که در توحید و تقدیس حق جلّ و عال از آن معادن وحى و تنزیل صادر شـده، شـهادت بـر آن                       

ر سابقه نداشته و حق تعالى را هیچ کس مثـل آنهـا تقـدیس و                دهد که چنین علومى در بش      مى

  . تنزیه ننموده پس از کتاب مقدس وحى الهى و قرآن شریف که به ید قدرت نگاشته شده

  

مع ذلک که شیعه در جمیع امصار و اعصار از چنین ائمه هداى معـصومین منـزّهین موحـدین،                 

شـناخته و تنزیـه و توحیـد نمودنـد، بعـضى از      تبعیت نمودند و به برهانهاى روشن آنها حـق را          

طوایف، که الحاد آنها از عقاید و کتب آنها معلوم است، باب طعن و لعن را بر اینها مفتـوح و بـه                     
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و . اند تابعین اهل بیت عصمت را به شرك و کفر منسوب نمودنـد             واسطه نصب باطنى که داشته    

اش این است که مردم ناقص       چون مفسده این در بازار معرفت و حکمت گرچه ارزشى ندارد ولى           

دهـد، جنایـت بزرگـى       خبر را از معادن علم دور و به جهل و شقاوت سوق مـى              و عوام جاهل بى   

و از این جهت اسـت کـه بـه حـسب     . است به نوع بشر که جبران آن به هیچ وجه ممکن نیست           

ــه و شــرعیه جنایــت و گنــاه ایــن جمعیــت قاصــر جاهــل بیچــاره بــه  گــردن آن مــوازین عقلی 

انصافهایى است که براى منافع خیالى چند روزه مانع از نشر معارف و احکـام الهیـه شـدند و                     بى

باعث شقاوت و بدبختى نوع بشر گردیدند، و جمیع زحمات حضرت خیر البشر را ضایع و باطـل                  

نـاً وبیلًـا و عـذِّبهم       اللّهم الْعـنْهم لَع   . نمودند، و باب خاندان وحى و تنزیل را به روى مردم بستند           

  . عذاباً أَلیماً

  

الخ بدان اى عزیز که چون در سوره شریفه حمد اشـاره            ... اهدنا الصراطَ الْمستَقیم    : قوله تعالى * 

به کیفیت سلوك ارباب معرفت و ارتیاض است و تا ایاك نَعبد تمام کیفیت سـلوك مـن الخلـق                    

 تجلّیات افعالیه به تجلّیات صـفاتیه و از آن بـه تجلّیـات ذاتیـه               الى الحقّ است، چنانچه سالک از     

ترقّى نمود و از حجب نورانیه و ظلمانیه خارج و به مقام حضور و مشاهده واصـل گردیـد، پـس                     

و چون سیر الى اللَّه تمام شـد بـه غـروب افـق              . مرتبه فناى تام حاصل و استهالك کلّى رخ داد        

کیت در مالک یومِ الدین؛ پس در منتهاى این سلوك، حالت تمکّن            عبودیت و طلوع سلطنت مال    

و استقرارى رخ دهد و سالک به خود آید و مقام صحو حاصل شود و توجه به مقام خود کنـد، و               

. لکن به تبع توجه به حق؛ به عکس حال رجوع الى اللَّه که توجه به حقّ تبع توجه به خلق بـود                     

دیـد؛ و پـس از رجـوع از     ال سلوك الى اللَّه در حجاب خلقى حق را مـى  و به عبارت دیگر، در ح     

کنـد؛ و از   مرتبه فناى کلى که در مالک یومِ الدین حاصل شد، در نور حق خلق را مـشاهده مـى    

و چون  . این جهت ایاك نَعبد گوید به تقدیم ضمیر ایا و کاف خطاب بر ذات خود و عبادت خود                 

ست ثباتى نباشد و لغزش در این مقام نیز متصور است، ثبات و لزوم خود را                این حال را ممکن ا    

  .  چنانچه تفسیر شده است-از حق تعالى طلب کند به قوله اهدنا اى، الْزِمنا

  

و باید دانست که این مقام که ذکر شد و این تفسیر که بیان شد، بـراى کمـل از اهـل معرفـت                        

 در مقام رجوع از سیر الى اللَّه، حـق تعـالى حجـاب آنهـا از                 است؛ که مقام اول آنها آن است که       

 چون مـا    -خلق شود؛ و مقام کمال آنها حالت برزخیت کبرى است که نه خلق حجاب حق شود               

پـس صـراط    .  چون واصالن مـشتاق و فانیـان مجـذوب         - و نه حق حجاب خلق شود      -محجوبان

و بنا  . نّشأتین است که صراط حق است     مستقیم آنها عبارت از این حالت برزخیت متوسط بین ال         
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بر این، مقصود از الَّذَینَ انْعمت علَیهِم همین کسانى هستند که حق تعـالى بـا تجلّـى بـه فـیض        

اقدس در حضرت علمیه تقدیر استعداد آنها را فرموده، و پس از فناء کلّى آنها را به مملکت خود          

 محجوبان قبل از وصولند و ضالّین فانیـان در          - این تفسیر   بنا بر  -و مغْضوبِ علَیهِم  . ارجاع نموده 

  . حضرتند

  

اند، این امور درباره آنها صحتى نـدارد، و صـراط آنهـا              و اما غیر کمل، پس اگر وارد سلوك نشده        

صراط ظاهر شریعت است؛ و از این جهت تفسیر شده است صراط مستقیم بـه دیـن و اسـالم و                     

ند، مقصود از هدایت راهنمـایى، و از صـراط مـستقیم نزدیکتـر راه               و اگر از اهل سلوک    . امثال آن 

وصول الى اللَّه است، که آن راه رسول اللَّه و اهل بیت او است؛ چنانچـه تفـسیر شـده اسـت بـه                   

و چنانچه در حدیث اسـت کـه        . رسول خدا و ائمه هدى و امیر المؤمنین علیهم الصالة و السالم           

این خط وسـط  : ر اطراف آن خطوطى کشیدند و فرمودندرسول خدا خطى مستقیم کشیدند و د   

جعلْنـاکُم امـۀً    : و شـاید امـت وسـط کـه خـداى تعـالى فرمـوده              ). ( 468( مستقیم از من اسـت    

وسطیت به قول مطلق و به جمیع معانى باشد، که از آن جمله وسطیت معارف و                ) ( 469(وسطاً

وسطیت عظمى است؛ و لهذا این مقام اختصاص        کماالت روحیه است که مقام برزخیت کبرى و         

و از این جهت، در روایت وارد شده که مقصود از این آیه ائمـه هـدى                 . دارد به کمل از اولیاء اللَّه     

: فرمایـد  علیهم السالم هستند؛ چنانچه حضرت باقر علیه السالم به یزید بن معاویـه عجلـى مـى                

بـه سـوى مـا    : و در روایت دیگـر فرمایـد  ). ( 470( ماییم امت وسط، و ماییم شهداء خدا بر خلق  

و در این حدیث اشـاره بـه آنچـه ذکـر شـد              ). ( 471(رجوع کند غالى و به ما ملحق شود مقصر        

  . فرموده است

  

  تنبیه اشراقى و اشراق عرفانى 

  

بدان اى طالب حقّ و حقیقت که حق تبارك و تعالى چون خلقت نظام وجود و مظـاهر غیـب و                     

 بـه مقتـضاى   - حسب حب ذاتى به معروفیـت در حـضرت اسـماء و صـفات فرمـوده            شهود را به  

  ) 472( حدیث شریف کُنْت کَنْزاً مخْفیاً؛ فَاحببت انْ اعرَف، فَخَلَقْت الْخَلْقَ لکَى اعرَف

  

 در فطرت تمام موجودات حب ذاتى و عشق جبلّى ایداع و ابداع فرموده، که به آن جذبه الهیه                   -

و . باشـند   آتش عشق ربانى متوجه به کمال مطلق و طالب و عاشق جمیل علـى االطـالق مـى                  و

براى هر یک از آنها نورى فطرى الهى قرار داده که به آن نور طریق وصول به مقصد و مقصود را                     
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 و شاید براق و رفرف رسول       -و این نار و نور، یکى رفرف وصول، و یکى براق عروج است            . دریابند

 و لهـذا از     -ى اللَّه علیه و آله رقیقه این لطیفه و صورت متمثّله ملکیه این حقیقت بـوده               خدا صلّ 

  . بهشت، که باطن این عالم است، نازل شده

  

انـد از جمـال جمیـل محبـوب          اند در مراتب تعینات و محجوب شده       و چون موجودات نازل شده    

 تعینات ظلمانیه و انّیات نورانیه با اسـم         جلّت عظمته، حق تعالى با این نار و نور آنها را از حجب            

مبارك هادى که حقیقت این رقایق است خارج کند، و به اقرب طرق به مقصد حقیقـى و جـوار          

محبوب خود برساند؛ پس، آن نور هدایت حق تعالى، و آن نار توفیق الهى و سـلوك بـه طریـق                     

و شاید اشاره به این هـدایت   . اقرب صراط مستقیم است و حق تعالى بر آن صراط مستقیم است           

یتها انَّ ربـى علـى                  ـذٌ بِناصـآخ وۀٍ الّا هنْ دابو این سیر و این مقصد باشد آیه شریفه ما م   صـراط 

  . چنانچه براى اهل معرفت ظاهر است( ؛ )473( مستَقیم

  

: صوص اسـت  و باید دانست که هر یک از موجودات را صراطى خاص به خود و نور و هدایتى مخ                 

و چون در هر تعینْ حجـابى اسـت ظلمـانى و در        ). ( 474( و الطُّرُقُ الَى اللَّه بِعدد انْفاسِ الْخَالیق      

هر وجـود و انّیـت حجـابى اسـت نـورانى، و انـسان مجمـع تعینـات و جـامع وجـودات اسـت،                          

ریمه ثُم رددنـاه  و شاید اشاره به این معنى باشد آیه ک . محجوبترین موجودات است از حق تعالى     

و نیـز   . تر صراطها است   تر و ظلمانى   و از این جهت، صراط انسانى طوالنى      ). ( 475( اسفَلَ سافلین 

چون رب انسان حضرت اسم اللَّه اعظم است، که ظاهر و باطن و اول و آخـر و رحمـت و قهـر و                  

 انـسان در منتهـاى سـیر بایـد          باالخره اسماء متقابله نسبت به او على السواء است، از براى خود           

  . مقام برزخیت کبرى حاصل شود؛ و از این جهت صراط او ادقّ از همه صراطها است

  

  تنبیه ایمانى 

  

به طورى که ذکر شد و معلوم گردید، از براى هدایت بـه حـسب انـواع سـیر سـایرین و مراتـب        

ل اشاره به بعض مقامـات آن       و ما به طریق اجما    . سلوك سالکین الى اللَّه مقامات و مراتبى است       

کنیم تا در ضمن، صراط مستقیم و صراط مفرِطین و صراط مفرِّطین، که مغـضوب علـیهم و               مى

  . باشند، به حسب هر یک از مراتب معلوم گردد ضالّین مى

و در این مرتبه از هدایت،      . اول، نور هدایت فطرى است؛ چنانچه اشاره به آن در تنبیه سابق شد            

عبارت است از سلوك إلى اللَّه بى احتجاب بـه حجـب ملکـى یـا ملکـوتى؛ و یـا                 صراط مستقیم   
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احتجاب به حجب معاصى قالبیه یا معاصى قلبیه؛ یـا سـلوك الـى اللَّـه اسـت                سلوك الى اللَّه بى   

احتجاب به حجـب نورانیـه یـا     احتجاب به حجب غلو و یا تقصیر؛ و یا سلوك الى اللَّه است بى       بى

و شاید یضلُّ منْ یشاء     . احتجاب به حجب وحدت یا کثرت       سلوك الى اللَّه است بى     ظلمانیه؛ و یا  

اشاره به این مرتبه از هدایت و احتجابات باشد کـه در حـضرت قـدر،                ) ( 476(و یهدي منْ یشاء   

و تفـصیل آن از  . که نزد ما مرتبه واحدیت به تجلّى به حضرات اعیان ثابتـه اسـت، تقـدیر شـده         

و هو سرٌّ منْ سرِّ اللَّه و ستْرٌ مـنْ سـتْرِ   .  این رساله بلکه از نطاق تحریر و بیان خارج است        حوصله

  ). 477( اللَّه

  

و در مقابل آن، غلو و تقصیر از معرفت آن است، و یـا وقـوف بـه             . دوم، هدایت به نور قرآن است     

را عبـارت از همـان معـانى    ظاهر و وقوف به باطن است؛ چنانچه بعضى اهل ظـاهر علـوم قـرآن         

دانند؛ و به همین عقیده تفکّر و تدبر در قرآن نکنند؛ و             عرفیه عامیه و مفاهیم سوقیه وضعیه مى      

استفاده آنها از این صحیفه نورانیه که متکفّل سعادات روحیه و جسمیه و قلبیـه و قالبیـه اسـت     

مه آیاتى که داللت کند بر آن که تـدبر          منحصر به همان دستورات صوریه ظاهریه است؛ و آن ه         

و تذکّر آن الزم یا راجح است و از استناره به نور قرآن فتح ابوابى از معرفـت شـود، پـس پـشت                        

اندازند؛ گویى قرآن براى دعوت به دنیا و مستلذّات حیوانیه و تأکیـد مقـام حیوانیـت و شـهوات                

  بهیمیه نازل شده است

  

ود از ظاهر قرآن و دعوتهاى صوریه آن، که دستور تأدب بـه آداب  و بعضى اهل باطن به گمان خ 

 منـصرف شـوند و بـا        - و آنهـا غافـل از آن هـستند         -محضر الهى و کیفیت سلوك الى اللَّه است       

تلبیسات ابلیس لعین و نفس اماره بالسوء از ظاهر قـرآن منحـرف، و بـه خیـال خـود بـه علـوم                        

پـس، ایـن دو     .  راه وصول به باطن از تأدب به ظـاهر اسـت           باطنیه آن متشبث هستند؛ با آن که      

طایفه هر دو از جاده اعتدال خارج و از نور هدایت به صراط مستقیم قرآنى محروم و به افـراط و            

و عالم محقّق و عارف مدقّق باید قیام به ظاهر و باطن کند و به ادبهاى صـورى     . تفریط منسوبند 

کند، باطن را نیز به انـوار معـارف    هر را به نور قرآن متنور مى       چنانچه ظا  -و معنوى متأدب گردد   

  . و توحید و تجرید آن نورانى کند

  

اهل ظاهر بدانند که قصر قرآن را بـه آداب صـوریه ظاهریـه و یـک مـشت دسـتورات عملیـه و                        

اخالقیه و عقاید عامیه در باب توحید و اسماء و صفات، نشناختن حـق قـرآن و نـاقص دانـستن                

شریعت ختمیه است، که باید اکمل از آن تصور نشود و الّا ختمیـت آن در سـنّت عـدل محـال                      



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

پس چون شریعت ختم شرایع و قرآنْ ختم کتب نازله و آخرین رابطه بـین خـالق و                  . خواهد بود 

مخلوق است، باید در حقایق توحید و تجرید و معارف الهیه، که مقصد اصلى و غایت ذاتى ادیان      

ع و کتب نازله الهیه است، آخرین مراتب و منتهى النّهایه اوج کمال باشد، و الّـا نقـص در       و شرای 

شریعت که خالف عدل الهى و لطف ربوبى است الزم آید؛ و ایـن خـود محـالى اسـت فـضیح و                       

  . عارى است قبیح که با هفت دریا از روى ادیان حقّه لکّه ننگش شسته نشود؛ و العیاذ باللَّه

  

طن بدانند که وصول به مقصد اصلى و غایت حقیقى، جز تطهیر ظاهر و باطن نیست؛ و                 و اهل با  

تشبث به صورت و ظاهر، به لُب و باطن نتوان رسید؛ و بدون تلبس به لبـاس ظـاهر شـریعت                  بى

راه به باطن نتوان پیدا کرد؛ پس، در ترك ظاهرْ ابطـال ظـاهر و بـاطن شـرایع اسـت؛ و ایـن از                         

اى از ایـن مطلـب را در کتـاب شـرح اربعـین             و مـا شـمه    . نّ و انـس اسـت     تلبیسات شیطان جـ   

  . مذکور داشتیم)478( حدیث

  

  . سوم، هدایت به نور شریعت است

  

  . چهارم، هدایت به نور اسالم است

  

  . ششم، هدایت به نور یقین است. پنجم، هدایت به نور ایمان است

  

  . هفتم، هدایت به نور عرفان است

  

  . ه نور محبت استهشتم، هدایت ب

  

  . نهم، هدایت به نور والیت است

  

  . دهم، هدایت به نور تجرید و توحید است

  

و براى هر یک، دو طرف افراط و تفریط و غلو و تقصیر اسـت، کـه تفـصیل آن موجـب تطویـل                    

نَحنُ، : فرماید و شاید اشاره به بعض آن یا تمام مراتب آن باشد حدیث شریف کافى که مى               . است

  ). 479(  محمد، النَّمطُ الْاوسطُ الَّذي ال یدرِکُنَا الْغالی، و ال یسبِقُنَا التّالیآلُ
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خیــرُ هــذه االمــۀِ الــنَّمطُ الْاوســطُ یلْحــقُ بِهـِـم التّــالی و یرْجِــع الَــیهِم : و فــى الحــدیث النّبــوي

  ). 480( الْغالی

  

  تنبیه عرفانى 

  

. ر یک از موجودات عوالم غیب و شهادت و دنیا و آخـرت مبـدأ و معـادى اسـت     بدان که براى ه   

گرچه مبدأ و مرجع کلّ هویت الهیه است، و لکن چون ذات مقدس حق جلّ و عال را من حیث                    

حجاب اسماء تجلّى بر موجودات عالیه یا سافله نیست، و به حسب این مقام که ال مقـامى       هو بى 

ف به اسماء ذاتیه و صفاتیه و افعالیه نیست و احدى از موجودات را با               اسم و رسم و متّص     است بى 

 چنانچـه  -) ( 481( باشـد ایـنَ التُّـراب و رب االربـاب     او تناسبى نیست و ارتباط و اختالطى نمى    

 پس مبدئیت و مـصدریت ذات       -مستقصى دادم ) ( 482(تفصیل این لطیفه را در مصباح الهدایۀ      

 اسمائیه است، و اسم در عین حال کـه عـین مـسمى اسـت حجـاب او نیـز                     مقدسش در حجب  

هست؛ پس، تجلّى در عوالم غیب و شهادت به حسب اسماء و در حجـاب آنهـا اسـت؛ و از ایـن                       

جهت ذات مقدس را در جلوه اسماء و صفات تجلّیاتى است در حضرت علمیه که تعینات آنها را                  

نا بر این، هر تجلّى اسمى را در حـضرت علمـى عـین ثـابتى                و ب . اهل معرفت اعیان ثابته گویند    

الزم است؛ و هر اسمى را به تعین علمى، در نشئه خارجیه مظهرى است که مبـدأ و مرجـع آن                     

مظهر همان اسمى است که مناسب با آن است؛ و رجوع هر یک از موجودات از عالم کثـرت بـه                     

صراط مستقیم آن است؛ پس، از بـراى هـر    غیب آن اسمى که مصدر و مبدأ آن است، عبارت از            

و . یک سیر و صراطى است مخصوص و مبدأ و مرجعى است مقدر در حضرت علم طوعاً أَو کرهاً                 

  . اختالف مظاهر صراطها به اختالف ظاهر و حضرت اسماء است

  

و باید دانست که تقویم انسان در اعلى علّیین، جمع اسمائى است؛ و به همین جهـت تـا اسـفل               

و ایـن صـراط   . فلین مردود شده و صراط او از اسفل سافلین شروع و به اعال علّیین ختم شود            سا

آنهایى است که حق تعالى به آنها انعام فرموده به نعمـت مطلقـه، کـه آن نعمـت کمـال جمـع                       

و صراطهاى دیگـر، چـه صـراط سـعداء و مـنعم             . اسمائى است که باالترین نعمتهاى الهیه است      

ه صراطهاى اشقیاء باشد، به قدر نقصان از فیض نعمت مطلقْ داخل در یکـى از                علیهم باشد و چ   

پس صراط انسان کامل فقط صراط مـنعم علـیهم بـه قـول             . دو طرف افراط و تفریط خواهد بود      

و این صراط باالصاله مختص به ذات مقدس نبى ختمى است، و براى دیگر اولیاء و                . مطلق است 
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و فهم این کالم با آن که نبى اکرم ختم نبیین است محتـاج بـه فهـم                  . انبیاء بالتبعیه ثابت است   

و اللَّه الهادى الـى سـبیل       . حضرات اسماء و اعیان است، که کفیل آن رساله مصباح الهدایۀ است           

  . الرّشاد

  

  نَقْلُ کَالمٍ لزِیِادةِ افهامٍ 

  

متهاى خداى سبحان گرچـه     و نع : فرماید شیخ جلیل بهائى قدس سرّه در رساله عروة الوثقى مى         

و انْ تَعـدوا نعمـۀ اللَّـه ال         : فرمایـد  اجلّ از آن است که در احاطه احصاء در آید چنانچه حق مـى             

و هر یـک از آنهـا یـا         . نعمتهاى دنیویه و اخرویه   : باشند لکن آنها دو جنس مى    ( ،  )483(تُحصوها

پس مجموع هشت قسم    . ست، یا جسمانى  و هر یک از آنها یا روحانى ا       . موهبتى است، یا کسبى   

  : شود

  

  . اول، دنیوى موهبتى روحانى؛ مثل نفخ روح و افاضه عقل و فهم

  

  . دوم، دنیوى موهبتى جسمانى؛ مثل خلق اعضاء و قواى آنها

  

سوم، دنیوى کسبى روحانى؛ مثل تخلیه نفس از امور دنیه و محلّى نمودن آن به اخالق پـاکیزه                  

  . و ملکات عالیه

  

  . هاى نیکو چهارم، دنیوى کسبى جسمانى؛ مثل زینت دادن به هیئتهاى پسندیده و حلیه

  

پنجم، اخروى موهبتى روحانى؛ مثل آن که بیامرزد گناه ما را و راضى شود از ما کسى که توبـه                    

  . نموده سابقاً

  

د و شـای  . عبارت شیخ در این مثال چنین است که ذکر شـد؛ و ظـاهراً اشـتباهى از ناسـخ شـده                    

  . سبق توبه؛ فراجع مقصود آن باشد که حق تعالى ما را بیامرزد بى

  

  . ششم، اخروى موهبتى جسمانى؛ مثل نهرهاى از شیر و عسل
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هفتم، اخروى کسبى روحانى؛ مثل آمرزش و رضا با سبق توبه، و چون لذّات روحانى که با فعـل              

  . طاعات جلب شده

  

  . ى که با فعل طاعات جلب شدههشتم، اخروى کسبى جسمانى؛ مثل لذات جسمان

  

و مراد در اینجا از نعمت چهار قسم اخیر است و چیزهاى کـه وسـیله رسـیدن بـه ایـن اقـسام                        

  ) 484.(تمام شد ترجمه کالم شیخ قدس سرّه. شود از چهار قسم اول مى

  

و این تقسیمات شیخ گرچه تقسیم لطیفى است، ولى اهم نعم الهیه و اعظم مقصد کتاب شریف                 

و در کـالم    . الهى از قلم شیخ بزرگوار افتاده و فقط اکتفا شده به نعمتهاى ناقصین یا متوسـطین               

ایشان گرچه لذّت روحانى نیز نام برده شده، ولى لذّت روحانى اخروى که با فعل طاعـات جلـب                 

  . شده باشد حظّ متوسطین است؛ اگر نگوییم حظّ ناقصین است

  

وار فرمودند، که راجع به لذّات حیوانیه و حظـوظ نفـسانیه بـود،              بالجمله، غیر از آنچه شیخ بزرگ     

  : نعمتهاى دیگرى است که عمده آن سه است

  

یکى، نعمت معرفت ذات و توحید ذاتى، که اصل آن سلوك الى اللَّـه و نتیجـه آن بهـشت لقـاء                      

مقـام تـرك    و اگر سالک را نظر به نتیجه باشد، در سلوك نقصانى است، زیرا که این مقام                 . است

خود و لذّات خود است؛ و توجه به حصولِ نتیجه توجه به خود است؛ و این خودپرستى است نه                   

  . خداپرستى، و تکثیر است نه توحید، و تلبیس است نه تجرید

  

و اگـر  . و این نعمت منـشعب شـود بـه حـسب کثـرت اسـمائى      . دوم، نعمت معرفت اسماء است 

 اگر با ترکیبات دو اسمى یا چند اسمى حـساب شـود، از              مفردات آن حساب شود، هزار است؛ و      

و توحید اسـمائى در ایـن مقـام، نعمـت     .  و انْ تَعدوا نعمۀ اللَّه ال تُحصوها    -حد احصا خارج است   

و نتیجه معرفت اسماء بهشت اسـماء  . معرفت اسم اعظم است که مقام احدیت جمع اسماء است         

  . یک اسم یا چند اسم فرداً یا جمعاًاست؛ هر کس به اندازه معرفت 

  

و مقـام توحیـد در   . سوم، نعمت معرفت افعالى است؛ که این نیز شعب کثیره غیر متناهیـه دارد             

و . این مرتبه، احدیت جمع تجلّیات فعلیه است که مقام فیض مقدس و مقام والیت مطلقه است             
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و شـاید تجلّـى بـه       . در قلـب سـالک    نتیجه آن بهشت افعالى است که تجلّیات افعالیه حق است           

به تجلّى افعالى بوده؛ و آن تجلّى کـه         ( ،  )485(آنَست ناراً : موسى بن عمران در اول امر که گفت       

( ،  )486( صعقاً   ربه للْجبلِ جعلَه دکّاً و خَرَّ موسى        فَلَما تَجلّى : اشاره به آن است قول خداى تعالى      

  .  بودهتجلّى اسمائى یا ذاتى

  

پس، صراط منعم علیهم در مقام اول، صراط سلوك الى ذات اللَّه، و نعمـت در آن مقـام، تجلّـى             

و در مقام ثانى، صراط سلوك به اسماء اللَّه و نعمت در آن مقـام، تجلّیـات اسـمائیه                   . ذاتى است 

اصـحاب ایـن    و  . و در مقام سوم، سلوك به فعل اللَّه است؛ و نعمت آن، تجلّى افعالى است              . است

مقامات را به بهشتها و لذّتهاى عامه نظرى نیست، چه روحانى باشـد یـا جـسمانى؛ چنانچـه در                    

  ). 487( روایات براى بعض مؤمنین نیز این مقام را اثبات فرموده است

  

  خاتمۀ 

  

بدان که سوره مبارکه حمد چنانچه مشتمل است به جمیـع مراتـب وجـود، مـشتمل اسـت بـه               

و غـور در ایـن   .  به جمیع مقاصـد قـرآن  - به طریق اشاره- و مشتمل است   جمیع مراتب سلوك،  

مطالب گرچه محتاج است به بسطى تام و منطقى غیر از این منطق، ولى اشـاره بـه هـر یـک از      

  . آنها خالى از فائده بل فوائدى براى اصحاب معرفت و یقین نیست

  

 الرّحیم اشاره به تمام دائـره وجـود و          پس، در مقام اول گوییم که ممکن است بسم اللَّه الرّحمن          

پس، اسم اللَّه مقام احدیت قبض و بسط، و رحمـن مقـام بـسط و                . دو قوس نزول و صعود باشد     

و . ظهور است، که قوس نزول است؛ و رحیم مقام قبض و بطون اسـت، کـه قـوس صـعود اسـت      

و رب . انـد  ا محامد مطلقهالحمد للَّه اشاره توان بود به عالم جبروت و ملکوت اعلى که حقایق آنه            

العالمین به مناسبت تربیت و عالمین، که مقام سوائیت است، اشاره توان بود به عـوالم طبیعـت                  

و مالک یومِ الـدین اشـاره بـه مقـام     . که به جوهرِ ذات متحرّك و متصرّم و در تحت تربیت است     

  . دائره وجود نزولًا و صعوداً ختم شودو تا اینجا تمام . وحدت و قهاریت و رجوع دائره وجود است

  

 اشاره شاید باشد به ترك غیر حق و فـرار  - که مستحب است  -و در مقام دوم گوییم که استعاذه      

 زیرا کـه تخلیـه مقدمـه        -و چون این، مقدمه مقامات است نه جزء مقامات        . از سلطنت شیطانیه  

جهت، استعاذه جـزء سـوره نیـست، بلکـه      از این -تحلیه است و بالذّات از مقامات کمالیه نیست  
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و تسمیه اشاره شاید باشد به مقام توحید فعلى و ذاتى، و جمع بـین               . مقدمه دخول در آن است    

و مالک یوم الدین اشاره به      . و الحمد للَّه تا رب العالمین شاید اشاره باشد به توحید فعلى           . هر دو 

و بـه عبـارت دیگـر،       . روع شود به حالت صحو و رجـوع       و از ایاك نَعبد ش    . فناء تام و توحید ذاتى    

و تـسمیه اشـاره بـه تحقّـق بـه      . استعاذه سفر از خلق است به حق و خروج از بیت نفـس اسـت        

و الحمد تا رب العالمین اشاره است بـه سـفر   . حقّانیت است پس از خلع از خلقیت و عالم کثرت    

و در ایاك نعبد سفر از حق به   . ن تمام شود این سفر    و در مالک یومِ الدی    . از حقّ بالحق فى الحقّ    

  . و در اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم این سفر به اتمام رسد. خلق به حصول صحو و رجوع شروع شود

  

و در مقام سوم گوییم که این سوره شریفه مشتمل است بر عمده مقاصد الهیه در قرآن شریف؛                  

عرفۀ اللَّه و تحصیل توحیدات ثالثه، و رابطه مـا بـین حـق و               زیرا که اصل مقاصد قرآن تکمیل م      

خلق، و کیفیت سلوك الى اللَّه، و کیفیت رجوع رقایق بـه حقیقـۀ الحقـایق، و معرّفـى تجلّیـات                 

الهیه جمعاً و تفصیلًا و فرداً و ترکیباً، و ارشاد خلق سلوکاً و تحققاً، و تعلیم عباد علمـاً و عملًـا و                       

؛ و جمیع این حقایق در این سوره شریفه با کمال و جازت و اختـصارى کـه دارد                  عرفاناً و شهوداً  

  . موجود است

  

و . اى از مقاصـد قـرآن اسـت        پس، این سوره شریفه فاتحۀ الکتاب و ام الکتاب، و صورت اجمالیه           

چون جمیع مقاصد کتاب الهى برگشت به مقصد واحـد کنـد و آن حقیقـت توحیـد اسـت، کـه         

  ات و نهایت مقاصد همه انبیاء عظام علیهم السالم است، و حقایق و سرایر توحیـد          غایت همه نبو

در آیه مبارکه بسم اللَّه منطوى است؛ پس، این آیه شریفه اعظم آیات الهیه و مشتمل بـر تمـام                    

و چون باء ظهور توحید، و نقطه       . ( مقاصد کتاب الهى است؛ چنانچه در حدیث شریف وارد است         

و انـسان کامـل،     .  سرّ آن است، تمام کتاب ظهوراً و سراً در آن با موجود اسـت              )488(تحت الباء 

و در عـالم    ( ؛  )489( یعنى وجود مبارك علوى علیه الصالة و السالم همان نقطه سرّ توحید است            

اى بزرگتر از آن وجود مبارك نیست پس از رسول ختمى صلى اللَّه علیه و آلـه؛ چنانچـه در                     آیه

  ). 490(  استحدیث شریف وارد

  

  . تتمۀ در ذکر بعضى روایات شریفه که در فضل این سوره مبارکه وارد شده است

  

                 نْـهاللَّـه ع یضاللَّه االنَصاري ر نِ عبدجابِر بقالَ ل صلّى اللَّه علیه و آله، انّه نِ النَّبیع وِىمنها ما ر :

، بِابِی انْت و امی یا رسـولَ   بلى: ها اللَّه فی کتابِه؟ فَقالَ لَه جابِرٌ  یا جابِرُ، اال اعلِّمک افْضَلَ سورةٍ انْزَلَ      



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

بلى، بِابی انْـت    : یا جابِرُ، اال اخْبِرُك عنْها؟ قال     : ثُم قال . فَعلَّمه الْحمد ام الْکتابِ   : قالَ. اللَّه، علِّمنیها 

  ). 491( ى شفاء منْ کُلِّ داء الَّا السامه: قال. و امی یا رسولَ اللَّه، اخْبِرْنی

  

و اسـاس قـرآن     . و ابن عباس از حضرت رسول نقل نموده که از براى هر چیـزى اساسـى اسـت                 

  ) 492.(فاتحه است، و اساس فاتحه بسم اللَّه الرحمن الرحیم است

  

  ) 493.(و از آن حضرت منقول است که فاتحۀ الکتاب شفاء هر دردى است

  

رت صادق علیه السالم روایت است که کسى را که الحمد للَّـه شـفا ندهـد، چیـز دیگـر           و از حض  

  ). 494(دهد نمى

  

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السالم منقول است که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آلـه و سـلّم          

ن عظـیم  اى محمد، همانا براى تو فرستادیم سبع مثانى و قرآ    : خداى تعالى به من فرمود    : فرمود

و همانـا  . به من منت جداگانه گذاشت به فاتحۀ الکتاب؛ و آن را در ازاء قرآن قرار داد            ). ( 495(را

فاتحۀ الکتاب شریف ترین چیزى است که در گنجهاى عرش است؛ و خـداى تعـالى اختـصاص                  

 داد محمد صلى اللَّه علیه و آلـه را و شـرف داد آن بزرگـوار را بـه آن، و شـریک نفرمـود در آن                          

احدى از انبیاء خود را غیر از سلیمان را که عطا کرد به او از فاتحه بسم اللَّه الرّحمن الـرّحیم را؛                      

انّى الْقى الَى کتاب کَریم انّه منْ سلَیمانَ و انَّه بِسمِ اللَّه            : چنانچه از بلقیس حکایت کند که گفت      

 کند آن را در صورتى که معتقد باشد به دوسـتى            پس، کسى که قرائت   ). ( 496( الرَّحمنِ الرَّحیم 

محمد و آل محمد و منقاد باشد به امر آن و مؤمن باشد به ظاهر و باطن آن، عطا فرماید خداى                     

اى، که هر یک از آن حسنات افضل است براى او از دنیا با               تعالى به او به هر حرفى از آن، حسنه        

و کسى که استماع کند بـه قـارى کـه قرائـت             . نهر چه در آن است از اصناف اموال و خیرات آ          

پس زیاد کند هر یک از شما از     . باشد براى او به قدر ثلث آن چه براى قارى است           کند آن را، مى   

مبادا وقتش از دست بـرود و حـسرتش   . این خیر که عرضه بر او شده، زیرا که آن غنیمتى است           

  ). 497(در دلهاى شما باقى ماند

  

اى هفتاد مرتبه حمد بخواننـد و روح   یه السالم روایت است که اگر به مرده   و از حضرت صادق عل    

  ). 498( او برگردد، امر عجیبى نیست
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و از حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله روایت شده که هر که فاتحۀ الکتاب را قرائت کند، ثواب                    

ل آن اسـت کـه تمـام        و در روایت دیگر است که مث      ). ( 499(دهند قرائت دو ثلث قرآن به او مى      

  ). 500( قرآن را قرائت نموده

  

قرائت کردم بر رسول خدا صلّى اللَّه علیـه و آلـه فاتحـۀ              : و از ابى بن کعب روایت شده که گفت        

 قسم به آن که جان من بـه دسـت او اسـت، نـازل نفرمـوده خداونـد در       ":پس فرمود . الکتاب را 

و آن . آن ام الکتـاب و سـبع مثـانى اسـت        . ب را تورات و انجیل و زبور و قرآن مثل فاتحـۀ الکتـا           

  ). 501(اش، و براى بنده او است هر چه سؤال کند مقسوم است بین خداوند و بنده

  

و از حذیفۀ بن یمان رضى اللَّه عنه منقول است که حضرت رسـول خـدا صـلّى اللَّـه علیـه آلـه                        

اى از   کنـد بچـه     قرائت مـى   فرستد عذاب حتم مقضى را براى قومى؛ پس        خداى تعالى مى  : فرمود

شنود، چهل سال عذاب را      الحمد للَّه رب الْعالَمین؛ چون خداى تعالى مى       : هاى آنها در کتاب    بچه

  ). 502(از آنها مرتفع کند

  

و از ابن عباس منقول است که در حالى که ما نزد رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بـودیم ناگـاه                       

ارت باد تو را به دو نورى که به تو داده شده، و به انبیاء قبل از تو داده                   بش: اى آمد و گفت    فرشته

قرائت نکند هر گز حرفى از آن را مگر         . آن دو نور فاتحۀ الکتاب و خواتیم سوره بقره است         . نشده

  ) 503.(دهم آن که حاجت او را مى

  

  ). 504( و این روایت را در مجمع، قریب به این مضمون، نقل نموده است

  

  اى از تفسیر سوره مبارکه توحید فصل ششم در شمه

  

 چنانچه در احادیث شـریفه اسـت، از آن         -بدان که این سوره شریفه چون نسب حق تعالى است         

یهود سؤال کردند   : جمله در کافى شریف سند به حضرت صادق سالم اللَّه علیه رساند که فرمود             

پس، .  بیان کن براى ما نسب پروردگار خود را        از حضرت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله، گفتند         

قُلْ هـو اللَّـه احـد تـا         : پس از آن نازل شد    . آن حضرت سه روز درنگ فرمود و جواب آنها را نداد          

 از این جهت، عقول بشر عاجز است از فهم حقایق و دقایق و اسرار آن؛ ولـى                  -). ( 505( آخر آن 



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

یب است و آنچه قلوب اهل اللَّه را از آن بهـره اسـت،              با این وصف، آنچه اهل معرفت را از آن نص         

  . در میزان عقل مجرّد نگنجد

  

و لَعمر الْحبیب، این سوره شریفه از اماناتى است که سموات ارواح و اراضى اشباح و جبال انّیات                  

اند؛ و الیق حمل آن جز انسان کامـل نیـست کـه از حـدود امکـانى                   از حمل آن عاجز و درمانده     

ولى باز مژده و بشارتى در کـار اسـت کـه چـشم آخـر                .  نموده و از خود بیخود شده باشد       تجاوز

و آن حـدیثى اسـت کـه در کـافى      . ها را روشن کند و دل اهل معرفت را اطمینان بخـشد            زمانى

آن . و آن این است که سؤال شد على بـن الحـسین سـالم اللَّـه علیهمـا از توحیـد               . شریف است 

اى عزّ و جلّ دانا بود که در آخر الزّمـان اقـوامى هـستند کـه نظرهـاى                   همانا خد : حضرت فرمود 

                        بِـذات لـیمعمیق دارند؛ پس، نازل فرمود قل هو اللَّه احد و آیات از سوره حدید را تـا قـولِ او ع

و از این حدیث شریف معلوم  ) ( 506.(پس، کسى که غیر از آن را قصد کند هالك شود          . الصدور

یات شریفه و این سوره مبارکه، حقّ متعمقان و صاحبان انظار دقیقه است؛ و              شود که فهم این آ    

دقایق و سرایر توحید و معرفت در اینها مطوى است؛ و لطایف علوم الهـى را حـق تعـالى بـراى                      

اهلش فرو فرستاده؛ و کسانى که حظّى از سرایر توحید و معارف الهیه ندارند، حقِّ نظـر در ایـن                    

فهمنـد حمـل و قـصر        ق ندارند این آیات را به معانى عامیه سوقیه که خود مى           آیات ندارند؛ و ح   

  . نمایند

  

ایست از اسـرار     و در آیات شریفه اول سوره مبارکه حدید دقایقى است از توحید، و معارف جلیله              

الهیت و تجرید، که در هیچ یک از مسفورات الهیه و صحف اهل معرفت و اصحاب قلـوب نظیـر                    

 اگر براى صدق نبوت و کمال شریعت حضرت نبى ختمى جز آن آیات نبود، براى اهـل                   و. ندارد

و باالترین شاهد بر اینکه این معارف از حوصله بشر خارج           . کرد نظر و معرفت هم آنها کفایت مى      

و از حیطه فکر انسانى بیرون است، آن است که تا قبل از نزول این آیات شریفه و امثـال آن، از                      

اى از این قسم معارف نبوده و راهى بـه ایـن سـرایر               ه قرآن شامل است، در بشر سابقه      معارفى ک 

اکنون کتب و صحف اعاظم فالسفه عالم، با آن که علومـشان نیـز از سرچـشمه وحـى                   . نداشتند

تـصنیف  )(507(الهى است، موجود است، که شاید باالتر و لطیفترین آنها کتاب شریف اثولوجیـا             

م الشأن و حکیم بزرگوار، ارسطاطالیس، است که اعظم حکما مثـل شـیخ   گرانمایه فیلسوف عظی  

الرئیس ابو على سینا، اعجوبه دهر و نادره زمـان، سـر خـضوع و کـوچکى در پیـشگاه او زمـین                        

گذاشتند، و از رشحات فکر او منطق و تنظیم قواعد آن است، و به همین جهـت او را معلّـم اول            

ز زمانى که آن بزرگ قواعد منطـق را تنظـیم نمـوده، احـدى         گویند، و شیخ الرئیس فرماید که ا      
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اى کند یا زیادتى تأسیس کند، با همه وصـف، بـا آن کـه آن     نتوانسته به یکى از قواعد او خدشه  

کتاب شریف را براى معرفۀ الرّبوبیه تأسیس و تقنین فرمـوده، ببینیـد از اول تـا آخـر آن کتـاب       

 این کریمه شریفه اول سوره حدید یا نزدیک بـه مفـاد آن          شریف براى معرّفى مقام ربوبیت مثل     

هـو  : یا چیزى که بویى از این سرّ بزرگ توحید داشته باشد، دارد؟ و آن قول خداى تعالى اسـت             

و : و یا آن که شبیه این قول در تمام اقوال آنها هـست            ). ( 508( االولُ و اآلخرُ و الظّاهرُ و الباطن      

  ای کُمعم وقون و اصـحاب نظـر و معرفـت مـى    ( ؟ )509( نَما کُنْتُمهداننـد چـه    اکنون، اقوام متعم

هـا را    اسرارى در این آیات است، و خداى تعالى به چه کالم شریفى و سـرّ بزرگـى آخـر زمـانى                    

هر کس رجوع کند به معارفى که در ادیان عالم و نزد فالسفه             . تشریف داده و به آنها منّت نهاده      

ن رایج است و مقایسه کند در معارف مبدأ و معاد با معـارفى کـه در دیـن حنیـف                     بزرگ هر دی  

کند که ایـن     اسالم و نزد حکماء بزرگ اسالمى و عرفاء شامخ این ملت است، درست تصدیق مى              

معارف از نور معارف قرآن شریف و احادیث نبى ختمى و اهل بیت او علیهم السالم است کـه از                    

فهمد که حکمت و عرفان اسالمى از        آن وقت مى  . اند ده و اصطال نموده   سرچشمه نور قرآن استفا   

بلى، بعضى از حکماى اسـالم بـه منـوال       . یونان و یونانیین نیست، بلکه اصلًا شباهت به آن ندارد         

حکمت یونانى مشى نموده، مثل شیخ الرّئیس؛ ولى حکمت شیخ در بازار اهـل معرفـت در بـاب               

  . معاد رونقى ندارد و در پیشگاه اهل معرفت ارزشى از براى آن نیستمعرفۀ الرّبوبیه و مبدأ و 

  

بالجمله، فلسفه امروز حکماى اسالم را و معارف جلیله اهل معرفت را به حکمـت یونـان نـسبت                 

 مثـل کتـب فیلـسوف عظـیم الـشأن اسـالمى، صـدر               -اطالعى بر کتـب قـوم اسـت        دادن، از بى  

شأنش محقق داماد قدس سرّه، و تلمیذ بزرگوار او، فـیض           المتألّهین قدس سرّه، و استاد عظیم ال      

کاشانى قدس سرّه، و تلمیذ عظیم الشّأن فیض، عارف جلیل ایمانى، قاضى سـعید قمـى قـدس                  

اطّالعى به معارف صحیفه الهیه و احادیث معصومین سالم اللَّـه علـیهم اسـت؛                 و نیز از بى    -سرّه

  . اند حکماى اسالمى را تابع حکمت یونان انگاشتهپس، هر حکمتى را به یونان نسبت داده و 

  

اى از لطایف سوره کریمـه توحیـد و بعـض اشـارات آیـات شـریفه را در کتـاب شـرح                        و ما شمه  

) ( 511(و نیز تفسیر مختصرى از این سوره شریفه در سـرّ الـصالة            . بیان نمودیم ) ( 510( اربعین

  . علَى اللَّه التُّکْالنو . نگاریم و در این جا نیز مختصرى مى. نمودیم

  

 چنانچه احتمال دادیـم در سـوره   -بسم اللَّه این سوره اگر متعلّق به خود سوره باشد  : پس گوئیم 

 اشاره به آن شاید باشد که شرح نسب حق و بیان اسرار توحید را با انانیت خود و                   -مبارکه حمد 
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یرون نـرود و متحقّـق بـه مقـام     زبان منسوب به خود نتوان نمود؛ بلکه تا سالک از حجاب خود ب           

مشیت مطلقه و حضرت فیض مقدس نشود و فانى در هویـت مطلقـه نگـردد، سـرایر توحیـد را             

  . درك نکند

  

و قل امر است از حضرت احدیت جمع به مقام برزخیت کبرى و مرآت جمع و تفـصیل؛ یعنـى،                    

 کـه  - مقام مقـدس او أَدنـى   بگو اى محمد، اى مرآت ظهور احدیت جمع، در مقام تدلّى ذاتى یا            

  . هو اللَّه احد:  با زبان فانى از خود و باقى به بقاء اللَّه-شاید اشاره به مقام فیض اقدس باشد

  

بدان اى سالک سبیل معرفت و توحید و عارج معارج تنزیه و تجرید که ذات مقدس حقّ تعالى،                  

. ا است از اشاره و رسم و صفت و اسـم          من حیث هى، منزّه است از تجلّیات ظاهره و باطنه و مبرّ           

دست آمال اهل معرفت از دامن کبریائش کوتاه، و پاى سلوك اصحاب قلوب از وصول به بارگـاه                  

غایت معرفت اولیاء کمـل مـا عرفْنـاك، و نهایـت سـیر اصـحاب اسـرار مـا                    . قدسش راجل است  

ر ایـن مقـام رفیـع کَمـالُ         سر حلقه اهل معرفت و امیر اصحاب توحید د        ). ( 512( عبدناك است 

فرماید؛ و پیشواى اهل سلوك و سید ساجدین و عـارفین در        ) ( 513( االخْالصِ نَفْى الصفات عنْه   

  . سراید). ( 514( این پیشگاه منیع ضَلَّت فیک الصفات، و تَفَسخَت دونَک النُّعوت

  

 و سرّ مکنون و عنقـاء مغـرِب و          اصحاب سلوك علمى و اصطالحات، ذات مقدس را غیب مصون         

حجاب اسماء و صفات، تجلّى در هیچ مرآتى نکنـد و            و گویند که ذات بى    . مجهول مطلق خوانند  

در هیچ نشئه از نشئات وجود و عالمى از عوالم غیب و شهود ظهورى ندارد؛ ولى به حسب کُـلَّ                    

 شئون جمالیه و جاللیه است؛      از براى ذات مقدسش اسماء و صفات و       ( ،  )515( یومٍ هو فی شأن   

و از براى او اسماء ذاتیه ایست در مقام احدیت که مقام غیب است؛ و آن اسماء را اسـماء ذاتیـه                      

و به تعین اسماء ذاتیه تجلّى به فیض اقدس فرماید؛ و از این تجلّى در کـسوه اسـماء                   . باید گفت 

  . الوهیت تعین و ظهور پیدا کندذاتیه، مقام واحدیت و حضرت اسماء و صفات و مقام 

  

مقام غیـب   : پس، معلوم شد که بعد از ذات مقدس، من حیث هى، سه مقام و مشهد دیگر است                

اشاره به آن   ) (516( احدى؛ و مقام تجلّى به فیض اقدس، که شاید عما که در حدیث نبوى است              

ه کثرت تفصیلى مقام اسماء باشد؛ و مقام واحدیت که به احدیت جمع مقام اسم اعظم است، و ب            

  . و تفصیل این مقامات محتاج به بسطى است که از حوصله این اوراق خارج است. و صفات است
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پس از معلوم شدن این مقدمه، گوییم که ممکن است که هو اشاره باشد به مقام فـیض اقـدس                    

 جمع اسمائى که حـضرت      و اللَّه اشاره به مقام احدیت     . که تجلّى ذات به تعین اسماء ذاتیه است       

و بنا بر این، آیه شـریفه درصـدد اثبـات آن            . و احد اشاره به مقام احدیت باشد      . اسم اعظم است  

است که این مقامات ثالثه در عین حال که در مقام تکثیـر اسـمائى کثـرت دارنـد، بـه حـسب                       

اسـت و بـه     حقیقت در غایت وحدت هستند؛ و تجلّى به فیض اقدس به حسب مقامِ ظهور اللَّـه                 

  . حسب مقامِ بطون احد است

  

و چون هو اشاره غیبیه است، در حقیقت اشاره بـه مجهـول             . و شاید هو اشاره به مقام ذات باشد       

پس ذات را، که مجهول مطلق اسـت،        . و اللَّه و احد اشاره به مقام واحدیت و احدیت باشد          . است

و در حقیقت اشاره به آن اسـت کـه ذات           . تیهمعرّفى فرماید به اسماء ذاتیه و اسماء واحدیه صفا        

غیب است، و دست آمال از آن کوتاه است و صرف عمر در تفکّر در ذات موجب ضاللت است؛ و                    

واحـدیت  : آنچه مورد معرفت اهل اللَّه و علم عالمین باللَّه است، مقام واحـدیت و احـدیت اسـت                 

  . ل اللَّه استبراى عامه اهل اللَّه، و احدیت براى خلّص از اه

  

حکمى تنْبیه    

  

و صفات سلبیه را    . بدان که از براى حق تعالى صفات ثبوتیه و صفات سلبیه است در نظر حکماء              

اند صفات ثبوتیه صفات جمـال       و بعضى گفته  . اند به سلبِ سلب، یعنى سلب نقص، برگردد        گفته

مع جمیع اوصـاف سـلبیه و ثبوتیـه        و صفات سلبیه صفات جالل است؛ و ذو الجالل و االکرام جا           

  : و این کالم در هر دو مرحله خالف تحقیق است. است

  

اما مرحله اولى، پس صفات سلبیه على التّحقیق از صفات نیست؛ بلکـه در ذات حـق تعـالى نـه                     

سلب و نه سلب السلب راه دارد، و حق تعالى متّصف به اوصاف سلبیه نیست؛ زیرا که اتّصاف بـه                   

ضایاى معدوله است، و عقد قضیه معدوله در حق تعالى جایز نیست، زیرا کـه مـصحح   سلب در ق  

بلکه اوصاف سلبیه به طریقِ سلبِ مطلـقِ       . جهات امکانیه و مستلزم ترکیب در ذات مقدس است        

و به عبارت دیگر، نقایص از حق      . بسیط است؛ و آن سلب صفت است نه اثبات صفت سلبِ سلب           

بـه طریـق ایجـاب      ]باشـد   [ه سلب بسیط، نه سلب نقـایص بـراى او ثابـت             تعالى مسلوب است ب   

پس در حقیقت، صفات تنزیه صفت نیستند؛ و فقط حق تعالى متّصف به صفات ثبوتیـه                . عدولى

  . است
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و اما مرحله دوم، پس در نزد اهل معرفت صفات جمال صفاتى است که انس و دلبـستگى آورد؛                   

پس، آنچـه متعلّـق بـه لطـف و         . ت و حیرت و هیمان آورد     و صفات جالل صفاتى است که وحش      

و . رحمت است از صفات جمال است؛ چون رحمن و رحیم و لطیف و عطـوف و رب و امثـال آن       

آنچه متعلّق به قهر و کبریا است از صفات جالل اسـت؛ چـون مالـک و ملـک، قهـار و منـتقم و        

 هر جمـالى حیـرت و هیمـان در بـاطن     گرچه در سرّ هر جمالى جاللى است؛ زیرا که        . امثال آن 

دارد و با سرّ عظمت و قدرت بر قلب ظهور کند؛ و هر جاللى در باطن رحمت دارد و قلـب بـا او                 

انس باطنى دارد، و از این جهت دل بالفطرة چنانچه مجذوب جمـال و جمیـل اسـت، مجـذوب                    

  . ست نه سلبىپس، این دو نوع از صفات صفت ثبوتى ا. قدرت و عظمت و قادر و عظیم است

  

و چون این مطلب معلوم شد، بدان که اللَّه گرچه اسم اعظم است که صفات جمـال و جـالل از                     

تجلّیات آن و در تحت حیطه آن است، لکن گاهى اطالق شود به صـفات جمـال مقابـل صـفات            

جالل؛ چنانچه الهیت و الوهیت نوعاً راجع به صفات جمال است؛ و خصوصاً اگر در مقابل صـفت                  

و در آیه شریفه قُلْ هو اللَّه احد ممکن است احد اشاره به یکى از امهات صـفات              . جالل واقع شد  

پـس در   . جالل باشد که مقام کمال بساطت ذات مقدس است، و اللَّه اشاره به اسم جمال باشـد                

 که ایـن    -آیه شریفه نسبت حق تعالى به حسب مقام احدیت و واحدیت و تجلّى به فیض اقدس               

و بنـا   .  معرّفى شده بنا به احتمال اول که قبل از این تنبیه ذکر شد             -سه تمام شئون الهیه است    

بر احتمالى که در این تنبیه مذکور شد، معرّفى نسبت حق تعالى شده بـه حـسب مقـام اسـماء                

    و اللَّه العالم. جمالیه و جاللیه که محیط به جمیع اسماء است

  

   تنبیه عرفانى

  

الم هر متکلّم جلوه ذات او است به حسب مقام ظهور؛ و بروز ملکات باطنه او است در           بدان که ک  

چنانچه اگر قلبى نورانى و صافى از الواث و کـدورات           . مرآت الفاظ به مقدار استعداد نسج الفاظى      

عالم طبیعت شد، کالم او نیز نورانى بلکه نور خواهد بود؛ و همان نورانیت قلب جلـوه در کـسوه                    

لَقَد تَجلَّـى فـی   : و وارد است. ( کَالمکُم نُور : و در شأن ائمه هدى وارد شده است       . نماید ظ مى الفا

و فعل جلـوه ذات فاعـل       ( ؛  )518( انَّما کَالمه فعلُه  : و در نهج البالغه است    ). ( 517( کَالمه لعباده 

مثَـلُ  : و نیز ظلمانى و مکدر شودو اگر قلبى ظلمانى و مکدر شد، فعل و قول ا         . باشد بى کالم   مى

  ). 519(و مثَلُ کَلمۀٍ خَبِیثَۀٍ کَشَجرَةٍ خَبِیثَۀ... کَلمۀٍ طَیبۀٍ کَشَجرَةٍ طَیبۀ 
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در کـسوه اسـماء و      ( ،  )520( و چون ذات مقدس حقّ جلّ و عال به حسب کُلَّ یومٍ هو فی شَـأن               

 کند، و به حسب اختالف قلوب آنها تجلّیات مختلف شـود، و  صفات تجلّى به قلوب انبیاء و اولیاء     

کتب سماویه که به نعت ایحاء به توسط ملک وحى، جناب جبرئیل، بر قلوب آنها نازل شـده بـه        

 چنانچـه  -حسب اختالف این تجلّیات و اختالف اسمائى که مبدئیت براى آن دارد مختلف شـود       

 پس، هـر اسـمى کـه محیطتـر و           -ف دول اسمائیه است   اختالف انبیاء و شرایع آنها نیز به اختال       

جامعتر است، دولت او محیط تر و نبوت تابعه او محیطتر و کتاب نازل از او محیطتـر و جـامعتر                     

و چون نبوت ختمیه و قرآن شریف و شریعت         . تر است  است، و شریعت تابعه او محیطتر و بادوام       

 ظهورات، مقام جـامع احـدى و حـضرت اسـم اللَّـه              آن سرور از مظاهر و مجالى، یا از تجلّیات و         

االعظم است، از این جهت محیطترین نبوات و کتب و شرایع و جامعترین آنها است، و اکمـل و                   

اشرف از آنها تصور نشود؛ و دیگر از عالم غیب به بسیط طبیعت علمـى بـاالتر یـا شـبیه بـه آن                        

که مربوط به شرایع است همین، و باالتر از         تنزّل نخواهد نمود؛ یعنى، آخرین ظهور کمال علمى         

این امکان نزول در عالم ملک ندارد؛ پس، خـود رسـول ختمـى صـلّى اللَّـه علیـه و آلـه اشـرف                     

موجودات و مظهر تام اسم اعظم است، و نبوت او نیز اتم نبـوات ممکنـه و صـورت دولـت اسـم                       

 مرتبه غیب به تجلّى اسم اعظم نـازل         و کتاب نازل به او نیز از      . اعظم است که ازلى و ابدى است      

شده؛ و از این جهت، از براى این کتاب شریف احدیت جمع و تفـصیل اسـت و از جوامـع کلـم                       

و مراد از جوامع الکلـم بـودن      . چنانچه کالم خود آن سرور نیز از جوامع کلم بوده         ( ،  )521( است

 گرچه به آن معنى     -یان فرمودند قرآن، یا کالم آن سرور، آن نیست که کلّیات و ضوابط جامعه ب            

 بلکه جامعیت   -نیز احادیث آن بزرگوار از جوامع و ضوابط است، چنانچه در علم فقه معلوم است              

آن عبارت از آن است که چون براى جمیع طبقات انسان در تمام ادوار عمر بشرى نازل شـده و                    

امعه است و واجـد تمـام       رافع تمام احتیاجات این نوع است، و حقیقت این نوع چون حقیقت ج            

منازل است از منزل اسفل ملکى تا اعلى مراتب روحانیت و ملکوت و جبـروت، و از ایـن جهـت                     

افراد این نوع در این عالم اسفل ملکى اختالفات تامه دارد و آن قدر تفـاوت و اختالفـى کـه در                       

قى در کمـال     این نـوع اسـت کـه شـ         -افراد این نوع است در هیچ یک از افراد موجودات نیست          

شقاوت و سعید در کمال سعادت دارد، این نـوع اسـت کـه بعـضى از افـراد آن از جمیـع انـواع                       

 بالجملـه، چـون افـراد       -تر و بعضى افراد آن از جمیع مالئکه مقربین اشرف اسـت            حیوانات پست 

این نوع در مدارك و معارف مختلف و متفاوتند، قرآن به طورى نازل شده که هر کس به حسب                  

مثلًـا،  . کنـد  اى که از علم دارد از آن استفاده مى ال و ضعف ادراك و معارف و به حسب درجه کم

در عین حال که اهل عرف و اهـل ادب و  ) ( 522(از آیه شریفه لَو کانَ فیهما آلهۀٌ الّا اللَّه لَفَسدتا    

 طـور دیگـر، و   کنند، و فالسفه و حکما فهمند، علماء کالم طور دیگر استفاده مى       لغت چیزى مى  
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اهل عرف از آن، بیان خطـابى بـه حـسب ذوق خـود              . نمایند عرفا و اولیاء طور دیگر استفاده مى      

گویند دو سلطان در یک مملکت نگنجد و دو رئیس در یـک طایفـه موجـب                فهمند؛ مثلًا مى   مى

و فساد شود و دو کدخدا در یک ده اسباب اختالف و کشاکش و نزاع شود؛ و اگر در عـالم نیـز د     

شد؛ و چون نیست، این اختالف و نظام سماوات و           خدا بود، فساد و تنازع و اختالف و تشاجر مى         

و . و متکلمین از آن استفاده برهان تمـانع کننـد       . ارض محفوظ است؛ پس، مدبر عالم یکى است       

ـ                   ا الْواحـد؛ و    فالسفه و حکماء از آن برهان متین حکمى اقامه کنند از راه الواحد ال یصدر منْـه الّ

و اهـل معرفـت نیـز از راه آن کـه عـالم مـرآت ظهـور و                   ). ( 523(الواحد ال یصدر الّا منَ الْواحد     

مجالى تجلّى حقّ است، به طور دیگر استفاده وحدانیت کنند، الى غیر ذلک که بیان هر یک به                  

  . طول انجامد

  

لْ هو اللَّه احد چون سایر قـرآن از جوامـع   و چون این مقدمه معلوم شد، بدان که سوره شریفه قُ        

کلم است، و از این جهت هر کس به طورى از آن اسـتفاده کنـد؛ چنانچـه علمـاء ادب و ظـاهر                        

ضمیر هو را ضمیر شأن، و اللَّه را علَم ذات، و احد را به معنى واحد یا مبالغه در وحـدت داننـد؛                       

یـا در الهیـت و      ( ؛  )524(ء ارد؛ یا لَیس کَمثْله شَـی     یعنى، خدا یکى است؛ یا شریک در الهیت ند        

قدم ذاتى شریک ندارد؛ یا افعال او واحد است؛ یعنى، همه بر طبق صالح و احـسان اسـت، جـرّ                     

و خدا صمد است، یعنى سید بزرگوارى است که در حـوائج مرجـعِ مـردم    . نفعى براى خود نکند 

و او  . چون جوف ندارد، پـس تولـد از او چیـزى نـشود            است؛ یا صمد است، یعنى جوف ندارد، و         

و این بیانى است عرفى عامیانـه در        . خود متولّد از چیزى نشود؛ و احدى نظیر و شبیه آن نیست           

مقابل کفّار که خدایان چندى داشتند که همه موصوف به صفات امکانیـه بـوده؛ پیغمبـر اکـرم                   

 شما نیست، بلکـه اوصـاف او چنـین اوصـافى     مأمور شد که به آنها بفرماید خداى ما مثل خداى    

  . است که مذکور شد

  

و این براى یک طایفه است؛ و منافات نـدارد          . این تفسیر این سوره است به طریق عرف و عادت         

  . که معنائى یا معانى دقیقترى از براى آن باشد؛ چنانچه بعضى از آن را ذکر نمودیم

  

    تفسیر حکمى

 تفـسیرى   - که براى متعمقین آخر الزّمـان وارد شـده         -رکه توحید ممکن است از براى سوره مبا     

و آن، چنان اسـت کـه از شـیخ    . حکیمانه که موافق موازین حکَمیه و براهین فلسفیه است باشد         

  : مد ظلّه، استفاده نمودم) ( 525( آبادى بزرگوار، عارف شاه
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ن بر شش مطلب شامخ حکمـى       و آن، برها  . پس هو اشاره به صرف الوجود و هویت مطلقه است         

  : است که در سوره مبارکه براى حق تعالى اثبات فرموده

  

اول مقام الوهیت، که مقام استجماع جمیع کماالت و احدیت جمع جمال و جالل اسـت؛ چـون              

در مقامات مناسبه از مسفورات حکمیه ثابت شده که صرف وجود و هویت مطلقه صـرف کمـال            

و چون بیان این مطالب طوالنى شـود و احتیـاج           . ه صرف وجود هم نباشد    است، و الّا الزم آید ک     

  . به مقدمات دارد، به اشاره اکتفا کنم

  

دوم مقام احدیت، که اشاره به بساطت تامه عقلیه و خارجیه و ماهویه وجودیه، و تنزّه از مطلـق                   

د، یا خارجیه، چه ماده و      ترکیبات عقلیه، چه جنس و فصل باشد و چه ماده و صورت عقلیه باش             

و برهان بر این مطلب نیز همـان برهـان صـرف            . باشد صورت خارجیه یا اجزاء مقداریه است، مى      

زیرا که اگر صرف احدى الذّات نباشـد، الزم آیـد کـه از صـرفیت           ]است  [الوجود و هویت مطلقه     

  . بیرون آید و از ذاتیت خود منسلخ شود

  

و جوف نداشتن و میان تهى نبودن نیز        . ه اشاره به نفى ماهیت است     سوم مقام صمدیت است، ک    

اشاره به ماهیت نداشتن و نقص امکانى نداشتن است؛ چون جمیع ممکنات مرتبه ذات آنها، کـه      

به منزله میان و جوف آنها است، تهى است؛ و چون ذات مقدس صرف وجـود و هویـت مطلقـه                     

 است، ندارد؛ چه کـه مهیـت از حـد وجـودى منتـزع و                است، نقص امکانى، که اصل آن ماهیت      

اعتبار آن از تعین وجود است، و صرف الوجود از حد و تعین منـزّه و مبـرّا اسـت؛ چـه کـه هـر                          

  . محدودى هویت مقیده و وجود مخلوط است، نه مطلق و صرف

  

ولویـت، بلکـه    ء مـستلزم هی    ء از شـى    چهارم عدم انفصال چیزى از او است؛ زیرا که انفصال شـى           

و وجـود معلـوالت از   . اجزاء مقداریه، است، و آن با هویت مطلقه و صـرافت وجـود منافـات دارد         

و آن چنـان  . علّت به طریق انفصال نیست، بلکه به طریق تجلّى و ظهور و تشؤّن و صـدور اسـت          

  . است که از صدورش چیزى از علت کم نشود، و به رجوعش چیزى بر آن اضافه نشود

و آن عالوه بر مفسده سابقه، از راه دیگر منافات با صـرافت             .  عدم انفصال او است از چیزى      پنجم

و این در فلـسفه     . وجود و اطالق هویت دارد؛ زیرا که الزم آید بر صرف وجود چیزى مقدم باشد              

  . عالیه ثابت است که صرف اقدم اشیاء و متعینْ متأخّر از مطلق است
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و آن نیز به برهان صـرف الوجـود ال یتَکـرَّر            . تا است، و نفى مثل و شبه      ششم نداشتن کفو و هم    

  . پس، دو هویت مطلقه تصور نشود؛ و مطلق و مقید نیز همتا و نظیر نیستند. ثابت شود

  

و از براى هر یک از این مطالب مقدمات و اصولى است که تفـصیل آن از حوصـله ایـن مختـصر        

  . خارج است

  

  حکمۀ مشرقیۀ 

  

بدان که این سوره مبارکه با کمال اختصار مشتمل بر جمیـع شـئون الهیـه و مراتـب تـسبیح و                   

تنزیه است؛ و در حقیقت، نسبت حق تعالى است به آنچه ممکن اسـت در قالـب الفـاظ و نـسج              

عبارات وارد شود؛ چنانچه هو اللَّه أحد تمام حقایق صفات کمـال اسـت، و مـشتمل بـر جمیـع                     

و نیـز   . ؛ و از صمد تا آخر سوره صفات تنزیهیه و اشاره به سلب نقایص اسـت               صفات ثبوتیه است  

در سوره شریفه اثبات خروج از حدین است که حد تعطیل و تشبیه است، که هـر دو خـروج از                     

آیه شریفه اول اشاره به نفى تعطیل، و تتمه سوره اشـاره بـه              : حد اعتدال و حقیقت توحید است     

مشتمل است بر ذات من حیث هى و مقام احدیت که تجلّـى بـه اسـماء    نفى تشبیه است؛ و نیز     

ذاتیه است، و مقام واحدیت که تجلّى به اسماء صفات است؛ چنانچه تفصیل آن به قدر مناسبت                 

  . ذکر شد

  

    تتمیم

  

شیخ صدوق رضوان اللَّه علیه روایت فرموده از ابى البخترى، وهب بن وهب القرشـى، از حـضرت        

قُـلْ  : السالم، از پدر بزرگوارش حضرت باقر العلوم علیه السالم، در قول خداى تعـالى         صادق علیه   

قُلْ یعنى ظاهر کن آنچه را وحى به تو فرمودیم و تو را خبردار از آن نمودیم              : هو اللَّه أَحد فرمود   

 بـر   به ترکیب حرفهایى که قرائت کردیم آنها را براى تو تا هدایت شود بدانها کسى که سـمع را                  

پس ها تنبیـه  : و هو اسمى است کنایه، که اشاره به سوى غایب است          . نماید افکنده و مشاهد مى   

دهد به معناى ثابت، و واو اشاره به غایب از حواس است؛ چنانچه هذا اشاره به شاهد نزد حواس                   

ره و این اشاره به غایب براى آن است که کفار تنبه دادند از خـدایان خـود بـه حـرف اشـا             . است

 اینها خدایان مایند که محسوس و مدرك به دیدگانند؛ پس تـو نیـز       ":شاهد مدرك، پس گفتند   
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اشاره کن به سوى خداى خود تا ببینیم او را و ادراك نمـاییم او را و متحیـر در          ) ص(اى محمد   

اره پس ها تثبیت فرماید ثابت را، و واو اشـ         . هو: پس خداى تعالى فرو فرستاد که بگو      ". او نشویم 

است به غایب از درك چشمها و لمس حسها، و اینکه خداوند متعالى از آن است؛ بلکه او مدرِك            

معنى اللَّه معبودى اسـت کـه       : فرمود حضرت باقر علیه السالم    . ( ها و آفریننده حواس است     دیده

 وقتـى   .الـه الرَّجـلُ   : گویـد  و عـرب مـى    . خلق متحیرند از درك حقیقت او و احاطه به کیفیت او          

وقتـى کـه پنـاه ببـرد بـه          . ولَه: گوید و مى . متحیر شود در چیزى و احاطه علمى به او پیدا نکند          

  ). 526( ترساند او را؛ و االله به آن چیزى که مستور از حواس مردم است چیزى از آنچه مى

  

آن و احـد و واحـد بـه یـک معنـا اسـت؛ و                . احد فرد یکتا است   : فرمود حضرت باقر علیه السالم    

و توحید اقرار به وحدت اسـت؛ و آن یکتـایى اسـت کـه     . یکتایى است که نظیرى براى او نیست  

و واحـد عبـارت از   . و توحید اقـرار بـه وحـدت اسـت؛ و آن انفـراد اسـت             . نظیرى براى او نیست   

و از این جا اسـت کـه گوینـد          . متباینى است که از چیزى منبعث نشود و با چیزى متّحد نگردد           

 واحد است و واحد از عدد نیست، زیرا که عدد به واحد گفته نـشود، بلکـه بـه دو تـا            بناء عدد از  

اللَّه أحد آن است که معبودى که خلـق متحیرنـد از ادراك او و   : پس معنى قول خدا  . گفته شود 

  ). 527( احاطه به کیفیت او، یکتا است در خدایى و متعالى از صفات خلق است

  

الم که حدیث کرد براى من پدرم، زیـن العابـدین علیـه الـسالم، از                فرمود حضرت باقر علیه الس    

و صـمد آن    . صمد آن است کـه جـوف نـدارد        : پدرش، حسین بن على علیهما السالم، که فرمود       

و صمد آن اسـت  . آشامد خورد و نمى و صمد آن است که نمى. است که آقایى او به منتها رسیده    

  . ه بوده و همیشه خواهد بودو صمد دائمى است که همیش. خوابد که نمى

  

صمد آن است که قائم بنفسه باشد و        : گفت فرمود حضرت باقر علیه السالم محمد بن حنفیه مى        

و صـمد آن اسـت کـه    .  صمد متعـالى از کَـون و فـساد اسـت    ":و غیر او گفت  . غنى از غیر باشد   

   ".موصوف به تغایر نباشد

  

: فرمـود . اى نباشـد    که فوق او امر و نهـى کننـده         صمد بزرگ مطاعى است   : و حضرت باقر فرمود   

 صمد آن کـسى اسـت       ":فرمود. سؤال شد على بن الحسین زین العابدین علیهما السالم از صمد          

ماند از   که شریک از براى او نیست، و مشکل و ثقیل نیست براى او حفظ چیزى، و پوشیده نمى                 

  ) 528(".او چیزى
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 صمد کسى است که وقتى اراده کند چیـزى را،  ":گفتزید بن على  : وهب بن وهب قرشى گفت    

و صمد کسى است که ابداع کند اشیاء را، پس خلق فرماید            . باش پس موجود شود   : بگوید به آن  

 نـه   -شکلند و ازواجند؛ و خود متفرّد است بـه وحـدت           آنها را در صورتى که با هم اضدادند و هم         

  ) 529(".ضد دارد و نه شکل و نه مثل و نه شبه

  

وهب بن وهب از حضرت على بن الحسین سالم اللَّه علیهما نیـز کالمـى در تفـسیر صـمد نقـل        

پـس، گویـد کـه      . و از حضرت باقر العلوم نیز کالمى راجع به اسرار حروف الصمد ذکر کند             . کند

اگر یافته بودم از براى علمى که خداوند به من مرحمت فرموده            : حضرت باقر علیه السالم فرمود    

چگونه از بـراى    . دادم توحید و اسالم و ایمان و دین و شرایع را از الصمد             اى، همانا نشر مى    حمله

اى بـراى علمـش حتـى آن کـه آه            من چنین شود با آن که جدم امیر المـؤمنین نیافـت حملـه             

همانـا  .  سؤال کنید از من قبل از آن کـه مـرا نیابیـد             ":فرمود باالى منبر   کشید و مى   دردناك مى 

  ) 530(".یابم حمله آن را ع سینه من است علم بزرگى؛ آه آه، که نمىبین اضال

  

    خاتمه

  

کنیم این مقام را به ذکر بعض احادیث شریفه در فـضل ایـن سـوره مبارکـه؛ گرچـه          ما ختم مى  

  . احادیث در فضل آن به قدرى است که از حوصله این مختصر خارج است

  

کسى که قرائت کنـد قُـلْ هـو         :  رساند که فرمود   )ع(در کافى شریف سند به حضرت باقر العلوم         

اللَّه احد را یک مرتبه، مبارك شود بر او، و کسى که دو مرتبه بخواند، مبـارك شـود بـر او و بـر                

و کـسى کـه     . اهلش و کسى که سه مرتبه بخواند، مبارك شود بر او و اهلش و بر همـسایگانش                

گویند مـا    او در بهشت دوازده قصر؛ پس حفظه مى       دوازده مرتبه بخواند، خداوند بنا کند از براى         

و کسى که صد مرتبه بخواند، آمرزیـده شـود گنـاه            . را ببرید قصرهاى برادر خود فالن را ببینیم       

و کسى که چهار صد مرتبـه بخوانـد، از بـراى او اسـت               . بیست و پنج سالش غیر از دماء و اموال        

ى شده باشد و خون خودشان ریختـه شـده        هایشان پ  اجر چهار صد نفر شهید که همه آنها اسب        

میرد تا آن که ببینـد مقـام خـود را     و کسى که هزار مرتبه بخواند در یک شب و روز، نمى          . باشد

  ) 531.(در بهشت و یا دیده شود مقام او برایش
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حضرت رسول صلّى اللَّـه  : و هم در کافى شریف سند به حضرت باقر علیه السالم رساند که گفت 

 هر کس صد مرتبه قل هو اللَّه أحـد بخوانـد وقتـى کـه در رختخـواب خـود                ": فرمود علیه و آله  

  ) 532(".رود که بخوابد، بیامرزد خداوند گناهان پنجاه سال او را مى

  

 قـل هـو اللَّـه أحـد         ":فرمود پدرم مى : و هم از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود          

  ) 533(".افرون ربع قرآن استثلث قرآن است؛ و قُلْ یا ایها الْک

  

و از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله نماز خواند بر سـعد                    

 هفتاد هزار مالئکه، که جبرئیل در بین آنها بود، آمدند و نماز خواندند بـر                ":پس فرمود . بن معاذ 

به واسـطه قرائـت     :  نماز شما شد؟ گفت    به چه چیزْ سعد مستحقّ    : به جبرئیل گفتم  . جنازه سعد 

قل هو اللَّه أحد در حـال ایـستاده و نشـسته و در حـال سـوارى و پیـادگى و در حـال رفـتن و                    

  ) 534.(آمدن

  

و در وسائل از مجالس و معانى االخبار به اسناد خود از حضرت صادق علیه السالم روایت نموده                  

از سلمان رضى اللَّه عنه روایـت فرمودنـد کـه    که آن حضرت از پدرهاى بزرگوار خود در حدیثى    

 کسى که قرائت کند قل هو اللَّـه  ":فرمود از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله شنیدم که مى      : گفت

و کسى که دو مرتبه قرائت کنـد دو ثلـث قـرآن را              . أحد را یک مرتبه، ثلث قرآن را قرائت کرده        

  ) 535(".ختم نموده قرآن راو کسى که سه مرتبه قرائت کند، . قرائت کرده

  

اى بر او بگذرد و قل هو اللَّه أحد را نخواند و بمیـرد،   و در ثواب االعمال است که کسى که جمعه  

  ) 536.(میرد به دین ابو لهب مى

  

و در مستدرك احادیث طوالنى و بسیارى در فضیلت این سوره شـریفه نقـل نمـوده؛ هـر کـس                     

  . و الحمد للَّه. (  کندخواهد به آن کتاب و وسایل رجوع مى

  

   اى از تفسیر سوره مبارکه قدر به قدر مناسبت این اوراق فصل هفتم در شمه

  

اى بـه بعـض      إِنّا انْزَلْناه فی لَیلَۀِ الْقَدر در این آیه شریفه مطالب عالیه ایست که اشاره             : قَولُه تعالى 

  : آن خالى از فایده نیست
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 آیه شریفه و بسیارى از آیات شریفه تنزیل قرآن را نسبت بـه ذات               مطلب اول در این که در این      

، إِنّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و إِنّـا لَـه          )537(إِنّا انْزَلْناه فی لَیلَۀٍ مبارکَۀ    : مقدس خود دهد؛ چنانچه فرماید    

رئیـل کـه روح     و در بعض آیـات نـسبت بـه جب         . الى غیر ذلک از آیات شریفه     ( ،  )538( لَحافظُون

  ). 539( نَزَلَ بِه الرُّوح الْامین: دهد؛ چنانچه فرماید االمین است مى

  

. مجـاز اسـت  ( ، )540(علماء ظاهر در این مقامات گویند این از قبیل یا هامـانُ ابـنِ لـی صـرْحاً       

ا ی. نسبت تنزیل، مثلًا، به حق تعالى از باب آن است که ذات مقدس سبب تنزیل و آمر آن است                  

آن که تنزیل نسبت به حقْ حقیقت است، و چون روح االمین واسـطه اسـت بـه او نیـز نـسبت                       

و این براى آن است که نسبت فعل حق به خلق را چون نسبت فعل خلق به خلـق                   . دهند مجازاً 

اند؛ پس، مأموریت عزرائیل و جبرائیل را از حق تعالى چون مأموریت هامان از فرعـون، و       انگاشته

و فهمِ نسبت خلق بـه  . و این قیاسى است بس باطل و مع الفارق      . و معمارها از هامان دانند    بنّاها  

حق، و فعل خلق و خالق، از مهمات معارف الهیه و امهات مسائل فلسفیه است کـه از آن، حـلّ                     

بسیارى مهمات شود؛ از آن جمله مسئله جبر و تفویض است، که ایـن مطلـب مـا از شـعب آن                      

  . است

  

ید دانست که در علوم عالیه مقرّر و ثابت است که جمیع دار تحقّـق و مراتـب وجـود، صـورت                      با

و چنانچه اضافه اشراقیه محض ربط و صرف        . باشد فیض مقدس که تجلّى اشراقى حق است، مى       

و بـه   . باشند و از خود حیثیت و استقاللى ندارند        فقر است، تعینات و صور آن نیز محض ربط مى         

گر، تمام دار تحقّق فانى در حق، ذاتاً و صفتاً و فعلًا، هستند؛ زیرا که اگـر موجـودى از                    عبارت دی 

موجودات در یکى از شئون ذاتیه استقالل داشته باشد، چه در هویت وجودیـه و چـه در شـئون            

و . و این واضح البطالن اسـت     . آن، از حدود بقعه امکان خارج شود و به وجوب ذاتى مبدل گردد            

ین لطیفه الهیه در قلب راسخ شد و فؤاد ذوق آن را چنانچه باید و شاید کرد، بر او سـرّى                     چون ا 

  . اى از حقیقت امر بین االمرین منکشف گردد از اسرار قدر کشف شود و لطیفه

  

پس، آثار و افعال کمالیه را به همان نسبت که به خلق نسبت دهند، به همان نسبت به حق نیز                    

و این در نظر وحـدت و کثـرت و جمـع          . دون آن که مجاز در هیچ طرف باشد       نسبت توان داد، ب   

بلى، کسى که در کثـرت محـض واقـع اسـت و از وحـدت محجـوب        . بین االمرین متحقّق گردد   

و کسى که وحـدت در  . است، فعل را به خلق نسبت دهد و از حق غافل شود؛ چون ما محجوبان    
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و عارف محقّق جمع    . عال را به حق نسبت دهد     قلبش جلوه کند، از خلق محجوب شود و همه اف         

شائبه مجاز، به خلق    دهد بى  در عین حال که فعل را به حق نسبت مى         : بین وحدت و کثرت کند    

کـه در   ( ،  )541( و آیه شریفه و ما رمیت اذْ رمیت و لکـنَّ اللَّـه رمـى              . شائبه مجاز  نسبت دهد بى  

عین نفى اثبات فرمـوده، اشـاره بـه همـین مـشرب احـالى          عین اثبات رمى نفى آن نمود، و در         

و این که گفتیم افعـال و آثـار کمالیـه، و نقـایص را خـارج                 . عرفانى و مسلک دقیق ایمانى است     

نمودیم، چون که نقایص به اعدام برگردد، و آن از تعینات وجود است و منسوب به حـق نیـست      

  . نتوان دادو شرح این مبحث را در این اوراق . مگر بالعرض

  

و چون این مقدمه معلوم شد، نسبت تنزیل به حق و جبرئیل، و احیاء به اسرافیل و حق، و اماته                

و در قرآن شریف اشاره به ایـن مطلـب          . به عزرائیل و مالئکه موکّله به نفوس و حق، معلوم شود          

حکما و فالسفه   و این یکى از معارف قرآن است که قبل از این کتاب شریف در آثار                . بسیار است 

اند در این لطیفه، چـون       از آن عین و اثرى نیست، و عائله بشریه مرهون عطیه این صحیفه الهیه             

  . سایر معارف الهیه قرآنیه

  

  . مطلب دوم در اشاره به نکته آن که فرموده است إنّا به صیغه جمع و أَنْزَلْنا به صیغه جمع

  

و شاید ایـن    . به مبدئیت تنزیل این کتاب شریف است      بدان که نکته آن، تفخیم مقام حق تعالى         

جمعیت براى جمعیت اسمائیه باشد، و اشاره به آن باشد که حق تعالى به جمیع شئون اسمائیه                 

و صفاتیه مبدأ از براى این کتاب شریف است؛ و از این جهت، این کتاب شریف صورت احـدیت                   

و بـه   . ق بـه تمـام شـئون و تجلّیـات اسـت           جمع جمیع اسماء و صفات و معرّف مقام مقدس ح         

عبارت دیگر، این صحیفه نورانیه صورت اسم اعظم است، چنانچه انسان کامل نیز صـورت اسـم                 

اعظم است؛ بلکه حقیقت این دو در حضرت غیب یکى است، و در عالم تفرقه از هم بـه حـسب                     

ین یکى از معانى لَنْ یفْتَرِقا      و ا . صورت متفرّق گردند، ولى باز به حسب معنا از هم متفرّق نشوند           

 ضوالْح لَىرِدا عتّى یو چنانچه حق تعالى بیـدىِ الجـالل و الجمـال تخمیـر     . باشد مى) ( 542( ح

طینت آدم اول و انسان کامل فرموده، بیدى الجمال و الجالل تنزیل کتاب کامل و قـرآن جـامع        

د؛ چـه کـه مقـام احـدیت جمـع وحـدت و       و شاید به همین جهت آن را قرآن نیز گوین    . فرموده

و از این جهت، این کتاب قابل نسخ و انقطاع نیست، زیرا که اسم اعظم و مظاهر او                  . کثرت است 

  . ازلى و ابدى است و تمام شرایع دعوت به همین شریعت و والیت محمدیه است
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نیز به صیغه جمع ذکر     ) ( 543(مانۀو شاید به همین نکته که در انّا انزلنا گفته شد، انّا عرَضْنَا الْا             

شده؛ زیرا که امانت به حسب باطنْ حقیقت والیت، و به حسب ظاهرْ شریعت یا دین اسـالم یـا                    

  . قرآن یا نماز است

  

مطلب سوم در اجمالى از کیفیت نزول قـرآن اسـت و ایـن از لطـایف معـارف الهیـه و از اسـرار                         

و جز . اى از آن اطالع پیدا کند به طریق علمى       مهتواند به ش   حقایق دینیه است که کم کسى مى      

کمل از اولیاء، که اول آنها خود وجود مبارك رسول ختمى است و پس از آن به دسـتگیرى آن                    

سرور دیگر از اولیاء و اهل معارفند، کسى دیگر نتواند به طریـق کـشف و شـهود از ایـن لطیفـه                 

نشود جز به وصـول بـه عـالم وحـى و خـروج از               الهیه مطّلع شود؛ زیرا که مشاهده این حقیقت         

  . کنیم و ما در این مقام به طریق اشاره و رمز بیانى از این حقیقت مى. حدود عوالم امکانى

  

کنند و از منزل     باید دانست که قلوبى که به طریق سلوك معنوى و سفر باطنى سیر الى اللَّه مى               

  : اند به طریق کلى ند، دو طایفهنمای مظلم نفس و بیت انیت و انانیت مهاجرت مى

  

اول، آنان که پس از اتمام سفر الى اللَّه، موت آنها را درك کند؛ و در همین حال جذبـه و فنـا و                        

اینها محبوبینى هستند کـه در تحـت        . و اینها اجرشان على اللَّه و هو اللَّه است        . موت باقى مانند  

 کسى رابطه پیدا نکنند و آنها نیز جـز حـق کـسى را    قباب اللَّه فانى، و کسى آنها را نشناسد و با  

  ). 544(  اولیائى تَحت قبابى، ال یعرِفُهم غَیرى-نشناسند

  

طایفه دوم آنان هستند که پس از تمامیت سیر الى اللَّه و فى اللَّه، قابل آن هستند که بـه خـود                     

 آنـان هـستند کـه بـه حـسب           اینهـا . رجوع کنند و حالت صحو و هشیارى براى آنها دست دهد          

تجلّى به فیض اقدس، که سرّ قدر است، تقدیر استعداد آنها شده و آنها را براى تکمیـل عبـاد و                     

اینها پس از اتصال به حضرت علمیه و رجـوع بـه حقـایق اعیـان،                . اند تعمیر بالد انتخاب فرموده   

للَّه و الى السعاده نماینـد، و  کشف سیر اعیان و اتّصال آنها را به حضرت قدس و سفر آنها را الى ا      

. و این کشف وحى الهى است قبل از تنزّل به عالم وحـى جبرائیلـى  . مخلّع به خلعت نبوت شوند  

و پس از آن که از این عالم توجه به عوالم نازله کردند، کشف آنچه در اقالم عالیه و الواح قدسیه             

و اخـتالف   .  که تابع حضرات اسمائیه است     است نمایند به قدر احاطه علمیه و نشئه کمالیه خود         

  . شرایع و نبوات بلکه جمیع اختالفات از آنجا است
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و در این مقام گاه شود که آن حقیقت غیبیه و سریره قدسیه، که در حـضرت علمیـه و اقـالم و         

الواح عالیه مشهود شده، از طریق غیب نفس و سرّ روح شریف آنها به توسـط ملـک وحـى، کـه                

و گاهى جبرائیل تمثّل مثالى پیدا کند در        . جبرئیل است، تنزّل کند در قلب مبارك آنها       حضرت  

حضرت مثال براى آنها، و گاهى تمثّل ملکى پیدا کند؛ و از مکمن غیب به توسط آن حقیقت تا                   

مشهد عالم شهادت ظهور پیدا کند، و آن لطیفه الهیه را تنزل دهد؛ و در هـر نـشئه از نـشئات،                      

در حضرت علمیه به طـورى، و در حـضرت          : حى به طورى ادراك کند و مشاهده نماید       صاحب و 

اعیان به طورى، و در حضرات اقالم به طورى، و در حضرات الواح به طورى، و در حضرت مثـال                    

و ایـن، هفـت مرتبـه از    . به طورى، و در حس مشترك به طورى، و در شهادات مطلقه به طورى          

و ایـن معنـى     . اشاره به این معنى باشد    ) ( 545(رآن بر سبعۀ احرف   تنزّل است، که شاید نزول ق     

و این مقـام    . چنانچه معلوم است  ) ( 546(قرآنُ واحد منْ عنْد واحد    : منافات ندارد با آنچه فرماید    

  . را تفصیلى است که مناسب ذکر نیست

  

قرآن قبل از تنـزّل در  مطلب چهارم در سرّ هاء غایب است در انزلناه چنانچه معلوم شد، از براى              

اول مقام او، کینونت علمیه او است در حـضرت غیبیـه            : هایى است  این نشئه، مقامات و کینونت    

و ضـمیر غایـب شـاید اشـاره بـه آن مقـام       . به تکلّم ذاتى و مقارعه ذاتیه به طریق احدیت جمع         

فرمایـد همـین قـرآن     باشد، و براى افاده این معنى به ضمیر غیبت ذکر فرموده است؛ کانّـه مـى    

نازل در لیلۀ القدر همان قرآن علمى در سرّ مکنون و غیبى در نشئه علمیه است؛ که او را از آن                     

مراتب، که در یک مقام متّحد با ذات و از تجلّیات اسمائیه بود، نـازل فرمـودیم؛ و ایـن حقیقـت            

هـور نمـوده، در مرتبـه       و این کتاب، که در کسوه عبارات و الفـاظ ظ          . ظاهر همان سرّ الهى است    

ذات به صورت تجلّیات ذاتیه، و در مرتبه فعل عین تجلّى فعلى اسـت؛ چنانچـه امیـر المـؤمنین            

  ). 547( ه فعلُه انَّما کَالم: صلوات اللَّه علیه فرمود

  

شمارى است که علماء اعـالم   مطلب پنجم در بیان لیلۀ القدر و در آن مباحث بسیار و معارف بى           

لَّه علیهم به حسب مشارب و مسالک خود از آن بحث فرمودند؛ و ما در این اوراق بعض                  رضوان ال 

و بعض از مطالب هم ذکرى از آن نفرمودند که مـا اشـاره        . کنیم از آن را به طریق اشاره بیان مى       

  . کنیم در ضمن امورى به آن مى

  

ند که چون صـاحب شـرف و        بعضى بر آن  . در وجه تسمیه لیلۀ القدر علماء اختالفاتى کردند       : اول

                    ـتصاحبِ قدر بر رسولِ صـاحبِ قـدر بـراى ام ملک طمنزلت است، و قرآنِ صاحبِ قدر به توس
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اند که براى آن لیلـه قـدر بـه آن     و بعضى گفته  . صاحب قدر وارد شده است، لیلۀ القدرش گویند       

اند به واسـطه آن      تهو بعضى گف  . شود گویند که تقدیر امور و آجال و ارزاق مردم در این شب مى            

) 548( و آن از قبیل و منْ قُدر علَیه رِزقُه        . که از کثرت مالئکه زمین تنگ شود، آن را قدر گویند          

و در هر یـک از آن مقامـات تحقیقـاتى    . هایى است که در این مقام گفته شده   این حرف . است( 

  . است که اشاره به آن اجمالًا خالى از فایده نیست

  

پس بدان که کالمى در ایـن مقـام   . ب اول، که به معنى صاحب منزلت و قدر بودن است          اما مطل 

است که مطلق زمان و مکان که بعضى شریف و بعضى غیر شریف و بعضى سعد و بعضى نحس                   

یـا آن کـه بـه    . و همین طـور در مکـان     . است، آیا از خود ذات زمان یا تشخّصات ذاتیه آن است          

و این گرچه   . امور شریفه و خسیسه، بالعرض داراى آن مزیت شوند        واسطه وقوع وقایع و حصول      

مبحث مهم شریفى نیست و بحث در اطراف آن چندان مفید نیست، لکن ما به طریـق اختـصار                   

  . از آن یاد کنیم

  

وجه ترجیحِ احتمالِ اول آن است که ظاهر اخبار و آیاتى کـه بـراى زمـان و مکـان شـرافت یـا                        

و چـون مـانع   . ن است که صفت خود آنها است نه صفت به حال متعلّق      نحوست اثبات نمودند، آ   

  . عقلى ندارد، حمل آنها بر ظاهرِ خود متعین است

  

وجه ترجیح احتمال دوم آن است که حقیقت زمان و مکان حقیقت واحده بلکه شخـصیت آنهـا                  

 و  نیز شخصیت واحده است؛ و از این جهـت، ممکـن نیـست شـخصِ واحـد در حکـم متجـزّى                     

بنا بر این، ناچار آنچه وارد شده در شرافت یا نحوست، محمول بر وقایع و قضایاى                . مختلف شود 

و این وجه برهانى نیست؛ زیرا که زمان گرچـه شـخص واحـد اسـت، ولـى        . حاصله در آنها است   

چون متدرج و ممتد است و حقیقت مقداریه است، مانع ندارد کـه بعـضى اجـزاء آن بـا بعـضى                      

و برهانى قائم نشده است که هر شخص به هر طـورى هـست              . حکم و اثر مختلف باشد    دیگر در   

مثلًا، افراد انسان با آن که هر یـک         . شود، بلکه خالف آن ظاهر است      داراى دو حکم و دو اثر نمى      

شخص واحد هستند، مع ذلک، در صورت جسمیه آنها اختالفات کثیره هست؛ مثلًـا، جلیدیـه و                 

 و لطیفترند از اعضاى دیگر، و همین طور قواى باطنـه و ظـاهره آن بعـضى                  دماغ و قلب شریفتر   

و این براى آن است که در این عالم انسان به نعت وحـدت تامـه ظـاهر                  . اشرف از بعضى هستند   

نیست، گرچه شخص واحد است؛ ولى چون به نعت کثرت ظـاهر اسـت، احکـام او نیـز مختلـف           

  . شود
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پسندى نیست؛ زیرا که مرجع ایـن حـرف          یز وجه صحیح دل دل    و اما وجه ترجیح احتمال اول ن      

و در اصول معلوم شده است که اصالۀ الحقیقۀ و          . باشد به اصالۀ الظّهور و اصالۀ الحقیقۀ، مثلًا، مى       

اصالۀ الظهور براى آنست که در مورد شک در مراد، تعیین مراد کند؛ نه پس از معلومیت مـراد،                    

  ) 549( تأمل. اثبات حقیقت نماید

  

بنا بر این، شاید لیلۀ القدر . بنا بر این، هر دو وجه ممکن است، ولى وجه ثانى به نظر ارجح است              

براى آن صاحب قدر شده است که شب وصال نبـى ختمـى و لیلـه وصـول عاشـق حقیقـى بـه                    

و در مباحث سابقه معلوم شد که تنزّل مالئکه و نزول وحى پـس از حـصول            . محبوب خود است  

و از اخبار کثیره و آیات شریفه نیز استفاده شود کـه شـرف و نحوسـت    . قرب حقیقى است فنا و   

گرچه اسـتفاده شـرف     . زمانها و مکانها به واسطه وقایع در آن است؛ و این با مراجعه معلوم شود              

  . شود ذاتى از بعض آنها نیز مى

  

پـس،  . امور ایام سـنه شـود  براى آن که در آن تقدیر : و اما احتمال دیگر که لیلۀ القدرش گویند    

بدان که حقیقت قضا و قدر و کیفیت آن، و مراتب ظهور آن، از اجلّ و اشرف علوم الهیه است؛ و            

از باب کمال دقّت و لطافت آن، غور در اطراف آن بـراى نـوع مـردم منهـى و موجـب حیـرت و                  

 بایـد شـمرد، و از      و از این جهت، این حقیقت را از اسرار شـریعت و ودایـع نبـوت               . ضاللت است 

و ما اشاره به یک مبحث آن، که مناسب این مقام         . بحث دقیق در اطراف آن باید صرف نظر کرد        

و آن آن است که با آن که تقدیر امور در علم حق تعالى در ازل آزال شـده و از                     . کنیم است، مى 

 در لیلـه معینـه،      امور تدریجیه نسبت به مقام منزّه علم ربوبى نیست، معنى تقدیر در هر سـال،              

  چیست؟ 

  

بدان که از براى قضا و قدر مراتبى است که به حسب آن مراتب و نشئات احکـام آنهـا متفـاوت                      

مرتبه اولى از آن، حقایقى است که در حضرت علم به تجلّى به فـیض اقـدس تبـع ظهـور                     . شود

واح عالیه، حسب ظهـور،     و بعد از آن در اقالم عالیه و ال        . گیرى شود  اسماء و صفات تقدیر و اندازه     

و قـضاىِ  . و در این مراتب تغییرات و تبدیالتى واقـع نـشود          . به تجلّى فعلى تقدیر و تحکیم شود      

حتمِ ال یبدل، حقایق مجرّده واقعه در حضرات اعیان و نـشئه علمیـه و نازلـه در اقـالم و الـواح                       

الواح دیگـر و عـالم نـازلتر ظهـور          و پس از آن، حقایق به صور برزخیه و مثالیه در            . مجرّده است 

کند، که آن عالم خیال منفصل و خیال الکلّ است، که به طریقه حکماء اشراق آن عالم را عـالم                    
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و پـس از  . و در این عالم تغییرات و اختالفاتى ممکن الوقوع بلکه واقـع اسـت      . مثُل معلّقه گویند  

ه عالم طبیعت است؛ که در این لـوحِ قـدر           آن، تقدیرات و اندازه گیریها به توسط مالئکه موکّله ب         

تغییرات دائمى و تبدیالت همیـشگى اسـت، بلکـه خـود صـورت سـیاله و حقیقـت متـصرّمه و                      

و در این لوح، حقایق قابل شدت و ضعف، و حرکات قابل سرعت و بطؤ و زیاده و                  . متدرجه است 

ا، که جهت تدلّى به حق اسـت        اند؛ و مع ذلک، وجهه یلى اللّهى و وجهه غیبى همین اشی            نقیصه

و صورت ظهور فیض منبسط و ظلّ ممدود است و حقیقت علم فعلى حق است، بـه هـیچ وجـه      

  . تغییر و تبدیل در آن راه ندارد

  

بالجمله، کلیه تغییرات و تبدیالت و زیادى آجال و تقدیر ارزاق نزد حکماء در لـوحِ قـدر علمـى                    

 بـه دسـت   -وح قدر عینى که محل خود تقدیرات اسـت  و نزد نویسنده در ل-که عالم مثال است   

بنا بر این، مانعى ندارد که چون لیلۀ القدر لیلـه توجـه تـام ولـى            . مالئکه موکلّه به آن واقع شود     

کامل و ظهور سلطنت ملکوتیه او است، به توسط نفس شریف ولى کامل و امام هر عصر و قطب              

االرضین، سیدنا و موالنا و امامنـا و هادینـا، حجـۀ بـن               که امروز حضرت بقیۀ اللَّه فى        -هر زمان 

پـس،  .  تغییرات و تبدیالت در عالم طبع واقع شود        -الحسن العسکري ارواحنا لمقدمه فداء است     

هر یک از جزئیات طبیعت را خواهد بطیئ الحرکۀ کند، و هر یک را خواهد سـریع کنـد، و هـر                      

و این اراده اراده حق است، و ظـل         . تضییق کند رزقى را خواهد توسعه دهد، و هر یک را خواهد           

و شعاع اراده ازلیه و تابع فرامین الهیه است؛ چنانچه مالئکۀ اللَّه نیـز از خـود تـصرّفى ندارنـد و                      

 فَاستَقم کَما   -تصرّفات همه، بلکه تمام ذرات وجود، تصرّف الهى و از آن لطیفه غیبیه الهیه است              

  ). 550( امرْت

  

ه گفته شده در احتمال دیگر، وجه تسمیه لیلۀ القدر که چـون زمـین از مالئکـه تنـگ               و اما آنچ  

ایـن وجـه گرچـه بعیـد اسـت، هـر چنـد اعجوبـه زمـان، خلیـل بـن                     . شود لیلۀ القدرش گویند   

رضوان اللَّه علیه، فرموده، آنچه مورد بحث توان بود آن اسـت کـه مالئکـۀ اللَّـه از         ) ( 551(احمد

دیت نیستند؛ پس، معناى تنگى زمین چیست؟ بدان که نظیر این مطلب            سنخ عالم طبیعت و ما    

رضـى اللَّـه عنـه، و مثـل         ) ( 552(در روایات شریفه وارد شده؛ مثل، قضیه تشییع سعد بن معاذ          

و این یا از باب تمثّل مالئکـه اسـت   ). ( 553( فرش نمودن مالئکه بالهاى خود را براى طالب علم       

نها است از عالم غیب به عالم مثال و تضییق ملکوت ارض است، یا تمثّل               به صور مثالیه و تنزّل آ     

بالجملـه،  . ملکى آنها است در ملک ارض؛ گرچه باز این تمثّل را چشمهاى طبیعى حیوانى نبیند              

  . تضییق به اعتبار تمثّالت مثالیه یا ملکیه است
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یقتى، و بـراى هـر صـورتىِ ملکـى          بدان که از براى هر رقیقه حق      . در حقیقت لیلۀ القدر   : امر دوم 

و اهل معرفت گویند که مراتـب نـزول حقیقـت وجـود بـه اعتبـار             . باطنى ملکوتى و غیبى است    

احتجاب شمس حقیقت در افق تعینات، لیالى است؛ و مراتب صـعود بـه اعتبـار خـروج شـمس                  

 بیـان واضـح   و شرافت و نحوست ایام و لیالى به حـسب ایـن      . حقیقت از آفاق تعینات، ایام است     

  . شود

  

و به اعتبارى، قوس نزولْ لیلۀ القدرِ محمدى است؛ و قوس صعود یوم القیامه احمدى است؛ زیرا                 

که این دو قوس مد نور فیض منبسط است، که حقیقت محمدیه است و تمام تعینـات از تعـین              

ت؛ و بـیش از یـک   پس، در نظر وحدت، عالم شبِ قـدر و روزِ قیامـت اسـ   . اولى اسم اعظم است  

و . روز نیست، که آن تمام دار تحقّق و لیلۀ القدر محمدى و یوم القیامه احمـدى اسـت          ]و  [شب  

کسى که متحقّق به این حقیقت شود، همیشه در لیلۀ القدر و یوم القیمۀ اسـت، و ایـن بـا هـم                       

  . جمع شود

  

ب قـدر اسـت، و بعـضى        پس بعـضى لیـالى صـاح      . و به اعتبار نظر کثرت، لیالى و ایام پیدا شود         

و در بین همه لیالى، بنیه احمدى و تعین محمدى صلّى اللَّه علیه و آله، که نور حقیقـت          . نیست

وجود به جمیع شئون و اسماء و صفات و با کمـال نوریـت و تمـام حقیقـت در افـق آن غـروب                  

 و دیگر لیـالى     .نموده است، لیلۀ القدر مطلق است؛ چنانچه یوم محمدى یوم القیامه مطلق است            

و نزول قرآن در این بنیه شـریفه و قلـب مطهـر، نـزول در لیلـۀ      . و ایام، لیالى و ایام مقیده است   

پس، قرآن هم جملۀً در لیلۀ القدر نازل شده به طریـق کـشف مطلـق کلـى، و هـم                     . القدر است 

  . نجوماً در عرض بیست و سه سال در لیلۀ القدر نازل شده

  

و ایـن   . فرمودند که دوره محمدیه، لیلۀ القدر است       دام ظله مى  ( ،  )554( ىآباد و شیخ عارف، شاه   

یا به اعتبار آن است که تمام ادوار وجودیه دوره محمدیه است؛ و یا به اعتبـار آن اسـت کـه در                       

و داللـت بـر آنچـه    . باشـند  این دوره اقطاب کمل محمدیه و أئمه هداة معصومین لیالى قدر مـى   

کند حدیث شریف طوالنى که در تفسیر برهـان از کـافى     از حقیقت لیلۀ القدر مى  احتمال دادیم 

شریف نقل فرموده و در آن حدیث است که نصرانى گفت به حضرت موسى بن جعفر که تفسیر                  

ـ                      رَقُ کُـلُّ امـرٍ     باطنِ حم، و الکتابِ المبینِ انَّا انْزَلْناه فی لَیلَـۀٍ مبارکَـۀٍ انَّـا کُنَّـا منْـذرِینَ فیهـا یفْ
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و اما کتـاب مبـین امیـر    . اما حم محمد صلّى اللَّه علیه و آله است    : چیست فرمود ) ( 555( حکیم

  ). 556( و اما اللیلۀ فاطمه علیها السالم است. المؤمنین على است

  

و ایـن  ) ( 557.(و در روایتى، لیالى عشر به ائمه طاهرین از حسن تا حـسن تفـسیر شـده اسـت            

مراتب لیلۀ القدر است که حضرت موسى بن جعفر ذکر فرموده، و شـهادت دهـد بـر آن                   یکى از   

  . که لیلۀ القدر تمام دوره محمدیه است

  

روایتى که در تفسیر برهان از حضرت باقر نقل کند؛ و این روایت چون روایت شریفى است و به                   

یمناً عین آن حـدیث را ذکـر        اى کشف فرموده، ما ت     معارف چندى اشاره فرموده و از اسرار مهمه       

  : کنیم مى

  

قال رحمه اللَّه، و عن الشّیخ ابی جعفر الطوسی، عن رجاله، عن عبد اللَّه بـن عجـالن الـسکونی،                    

بیت على و فاطمۀَ حجرَةُ رسولِ اللَّه صـلَّى اللَّـه علَیـه و              : قالَ سمعت أَبا جعفَر علیه السالم یقولُ      

هالْعالَمینَ      آل بر رْشع همتیب قْفس و ، .               ـراجعـرْشِ مطَۀٌ الَـى العکْـشوـۀٌ مفُرْج هِمـوتیرِ بو فی قَع

و المالئکَـۀُ ال    . الوحی؛ و المالئکَۀُ تَنْزِلُ علَیهِم بالوحىِ صباحاً و مساء و کُلَّ سـاعۀٍ و طَرْفَـۀِ عـینِ                 

 فَو عنْقَطیمهج :    دعصی جفَو نْزِلُ، وی جفَو .      الملیـه الـسع ـراهیمإلِب تَعالى کَـشَف و كانَّ اللَّه تَبار و

و انَّ اللَّه زاد فـی قُـوةِ نـاظرِ محمـد و             . عنِ السماوات حتّى ابصرَ الْعرْش؛ و زاد اللَّه فی قُوةِ ناظرِه          

  فاط و ىلع                  هِمـوتیبونَ لجِـدلَـا ی و رْشنَ العروصبالم، و کانوا یلیهم السنِ عیسالح نِ وسالح ۀَ وم

و معارِج الْمالئکَۀِ و الرُّوحِ فیها بِإِذْنِ ربهِم مـنْ          . سقْفاً غَیرَ العرْشِ؛ فَبیوتُهم مسقَّفَۀٌ بِعرْشِ الرَّحمنِ      

 کُلِّ ام المرٍ س . ؟ قالَ    : قَالَ، قُلْتالمرٍ سنْ کُلِّ امرٍ : مبِکُلِّ ام .م: هذا التّنزیلُ؟ قال  : فَقُلْت558( نَع ) .(

اى از حقیقت والیـت   و تدبر در این حدیث شریف ابوابى از معرفت به روى اهلش باز کند و شمه          

  . و باطن لیلۀ القدر به آن مکشوف شود

  

 از براى لیلۀ القدر چنانچه حقیقت و باطنى است که به آن اشاره شد، از بـراى                  امر سوم بدان که   

و چـون مظـاهر ممکـن اسـت در         . آن صورت و مظهرى است بلکه مظاهرى است در عالم طبـع           

نقص و کمال فرقها کند، از این جهت ممکن است بین اقوال و اخبارى که در باب تعیـین لیلـۀ                     

ه اینکه تمام آن لیالى شریفه کـه در روایـات اسـت از مظـاهر                القدر وارد شده است جمع نمود ب      

و آن شـب  . لیلۀ القدر است؛ الّا آن که بعضى با بعضى در شـرافت و کمـال مظهریـت فـرق دارد           

شریفى که تمام ظهور لیلۀ القدر و شب وصل تام ختمى و وصول کامل خاتمى اسـت، در تمـام                    
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و در . ر آن، یـا در لیـالى ثالثـه، مختفـى اسـت          سال، یا در شهر مبارك رمضان، یا در عـشر آخـ           

و در روایـات خاصـه نیـز بـه طریـق تردیـد، در شـب                 . روایات عامه و خاصه نیز اختالفاتى است      

و گاهى تردید بین شب بیست و یکـم، و          . نوزدهم، و بیست و یکم، و بیست و سوم، مذکور شده          

  ) 559.(سوم شده است]و [بیست 

  

. گفتم به حضرت صادق علیه السالم کـه مـرا خبـر ده بـه لیلـۀ القـدر                  : شهاب بن عبد ربه گوید    

عبد الواحد بن المختـار االنـصارى گویـد از     ( ". شب بیست و یکم، و شب بیست و سوم         ":فرمود

شب بیـست و سـوم، و شـب         : در دو شب است   : سؤال کردم از لیلۀ القدر فرمود     ) ع(حضرت باقر   

شود که عمـل کنـى در        چه مى : فرمود.  تنهائى ذکر کن   یکى از آن دو را به     : گفتم. بیست و یکم  

  ). 560( دو شب که یکى از آنها لیلۀ القدر است

  

طلـب کـن آن را در   : سؤال کردم از لیله قـدر فرمـود  ) ع(حسان بن على گوید از حضرت صادق   

  .نوزدهم، و بیست و یکم، و بیست و سوم

  

 بـدان کـه ایـن شـب بیـست و سـوم از شـهر               :و سید عابد زاهد رضى اللَّه عنه در اقبال فرمایـد          

از آن جملـه آن  . رمضان، وارد شده است اخبار صریحه به اینکه لیله قدر است به مکاشفه و بیان         

 گفـتم بـه     ":گفـت )  خ ل  -الـسمط (است که روایت کنیم به اسناد خود تا سـفیان بـن الـسیط               

 شـب بیـست و      ": فرمـود  ".حضرت صادق علیه السالم تعیین فرما لیله قدر را بـراى مـن مفـرداً              

 و از آن جمله آن است که روایت کنیم به اسناد خود تا زراره از عبد الواحد بـن المختـار                      ".سوم

 بـه خـدا قـسم    ": فرمـود ". سؤال کردم از حضرت باقر علیه السالم از لیله القدر     ":األنصارى گفت 

 پـس از آن از      ". اسـت  آن اولْ شب از هفت شب آخر      . کنم به تو   دهم به تو و تعمیه نمى      خبر مى 

). ( 561(کنند که گفته آن ماهى که حضرت تعیـین فرمـود بیـست و نـه روز بـود      زراره نقل مى  

پس از آن روایات دیگر نقل کنند که لیله قدر شب بیست و سوم است، کـه از آن جملـه اسـت                       

  . که معروف است)( 562( قضیه جهنى

  

    تنبیه عرفانى

  

ه گذشت گفته شد، اظهر آن اسـت کـه بـسم اللَّـه هـر سـوره                 چنانچه در آن دو سوره مبارکه ک      

شود که حقیقت شریفه     بنا بر این، در سوره مبارکه قدر چنین مى        . متعلّق به خود آن سوره باشد     
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قرآنیه و لطیفه مقدسه الهیه را باسم اللَّه، که حقیقت جمعیه اسمائیه و اسم اعظم ربوبى است و                  

یه و رحیمیه است، در لیلۀ القدر محمدیه صلّى اللَّـه علیـه و آلـه            متعین به رحمت مطلقه رحمان    

نازل فرمودیم؛ یعنى، ظهور قرآن تبع ظهور جمعى الهیت و قبض و بسط رحیمیت و رحمانیـت                 

است؛ بلکه حقیقت قرآن مقام ظهور حـضرت اسـم اللَّـه االعظـم اسـت بـه ظهـور رحمانیـت و                       

ز این جهت، ایـن کتـاب شـریف قـرآن اسـت و فرقـان        رحیمیت و جامع جمع و تفصیل است؛ ا       

است؛ چنانچه روحانیت رسول ختمى، و مقام مقدس والیت آن سرور، نیز قرآن و فرقان اسـت و    

  . مقام احدیت جمع و تفصیل است

  

ما به تجلّى به مقام اسم اعظم، که        : پس، ذات مقدس به حسب این احتمال گویى چنین فرماید         

 تفصیل است، به ظهور رحمت رحمانیه و رحیمیه قرآن را تنـزّل دادیـم در                مقام احدیت جمع و   

و چون در عالم فرق، بلکه فرق الفـرق، فُرقـانیتى بـین قـرآنین، یعنـى قـرآن        . لیله قدر محمدى  

مکتوب منزل و قرآن منزل علیه یعنى کتاب الهى و حقیقـت محمدیـه، حاصـل شـده، در لیلـه              

ع بین الفرقانین فرمودیم؛ و به این اعتبار نیز این شب لیلـه قـدر          وصال وصل بین القرآنین و جم     

ولى قدر آن را به آن طور که شاید، جز خود حضرت خاتم النبیین صلّى اللَّه علیه و آلـه                    ]است  [

  . که صاحب لیلۀ القدر است باالصالۀ و اوصیاء معصومین او که صاحب آنند بالتّبعیۀ، کسى نداند

  

    ایات که در فضل لیلۀ القدر وارد شدهتتمۀ در ذکر بعض رو

  

از آن جمله روایاتى است که عارف باللَّه، سید بن طاوس رضی اللَّه عنه در کتـاب شـریف اقبـال           

در کتاب یواقیت، تألیف ابو الفضل بن محمد الهروى، یـافتم اخبـارى در   : فرماید نقل فرموده، مى  

 الهى من قـرب     ":موسى گفت : ل است که فرمود   گوید از پیغمبر نق    تا آن که مى   . فضل لیلۀ القدر  

 ": گفـت  ". قرب من از براى کسى است که بیدار باشـد در شـب قـدر               ":فرمود". خواهم تو را مى  

 رحمت من براى کسى است کـه رحـم کنـد فقـرا را در                ": فرمود ".خواهم الهى رحمت تو را مى    

 این براى کسى است کـه       ": فرمود ".خواهم  خدایا من گذشتن از صراط را مى       ": گفت ".شب قدر 

هـاى آن     خـدایا از درختهـاى بهـشت و میـوه          ": گفـت  ".اى در شـب قـدر      تصدق کند به صـدقه    

 ": گفـت ".اى در شب قـدر   این براى کسى است که تسبیح کند به تسبیحه        ": فرمود ".خواهم مى

  این براى کسى اسـت     ": فرمود ". آرى ":گفت" نجات از آتش؟     ": فرمود ".خواهم خدایا نجات مى  

 خـشنودى مـن از   ": فرمود".خواهم خدایا رضاى تو را مى": گفت". که استغفار کند در شب قدر   

   ".براى کسى است که دو رکعت نماز بخواند در شب قدر
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گشوده شود درهاى آسـمان در شـب قـدر؛          : و هم از آن کتاب از پیغمبر منقول است که فرمود          

 که بنویسد خداوند تعـالى از بـراى او بـه هـر          اى که نماز بخواند در آن مگر آن        پس، نیست بنده  

و . اى درختى در بهشت که اگر سیر کند سوارى در سایه آن صد سال، تمـام نکنـد آن را                    سجده

اى تاجى از    و به هر آیه   . اى در بهشت از در و یاقوت و زبر جد و لؤلؤ            خانه) رکوعى(به هر رکعتى    

اى از درجـات     اى درجـه   و به هر جلسه   . مرغهاو به هر تسبیحى مرغى از نفایس        . تاجهاى بهشت 

. هاى بهـشت   اى از حلّه   و به هر سالمى حلّه    . هاى بهشت  اى از غرفه   و به هر تشهدى غرفه    . بهشت

و وقتى منفجر شود عمود صبح، عطا کند او را خداوند از زنهاى با الفـت و انـس کـه پـستانهاى                     

یزهاى خوش خلق مهذّب، و از پسرهاى مخلّـد، و          آنها از زیر جامع برجسته و پیدا باشد، و از کن          

هـا و   بخش، و تحفه از طائرهاى نجیب، و از ریحانهاى معطّر، و نهرهاى جارى، و نعمتهاى رضایت        

و شـماها در آن     . ها و خلعتها و کرامتها، و آنچه نفس اشتها داشته باشد و چشم لذّت یابـد                هدیه

  . مخلّد هستید

  

کسى که احیـاء کنـد شـب قـدر را،           : قر علیه السالم نقل است که     و هم از آن کتاب از حضرت با       

و . ( آمرزیده شود گناهان او گرچه به عدد ستارگان آسمان و وزن کوههـا و کیـل دریاهـا باشـد              

  . اخبار در فضل آن بیش از آن است که در این اوراق نوشته شود

  

براى تفخیم و تعظیم و بزرگى مطلب است و        و ما ادریک ما لَیلَۀُ الْقَدر این ترکیب         : قوله تعالى * 

با آن که حق تعالى جلّت قدرتـه مـتکلّم         . عظمت حقیقت، خصوصاً به مالحظه متکلّم و مخاطب       

است و رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و آله مخاطب است، با این وصف، به قدرى گـاهى مطلـب بـا                      

 ممکـن نیـست؛ کانّـه       عظمت است که اظهـار آن در نـسج الفـاظ و ترکیـب حـروف و کلمـات                  

دانى چه حقیقت با عظمتى است؛ حقیقـت آن را نتـوان بیـان نمـود و      لیلۀ القدر نمى  : فرماید مى

و لهذا با آن کـه کلمـه مـا بـراى بیـان              . نسج و نظم حروف و کلمات در خور آن حقیقت نیست          

بـه خـواص و   :  الْف شَـهر  لَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌ منْ   : حقیقت است، از بیان آن صرف نظر فرمود و فرمود         

تـوان حـدس    و از این جا نیز مى. آثار آن معرفى آن را فرمود، چه که بیان حقیقت ممکن نیست   

گرچه ایـن ظـاهر   . قوى زد به اینکه حقیقت لیلۀ القدر و باطنش غیر از این صورت و ظاهر است           

ه، ولى مطلـق و محـیط       نیز با اهمیت و عظمت است، ولى نه به آن مثابه که نسبت به رسول اللَّ               

  . به کلّ عوالم، این نحو تعبیر شود
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 بنا بر آن احتمال که مذکور شد که باطن لیلۀ القدر حقیقت و بنیه خود رسـول مکـرّم                   : ان قُلْت

باشد که در آن محتجب است شمس حقیقت به تمام شئون، اشکال باالتر شود، زیرا که به خود                  

  .  که لیلۀ القدر که صورت ملکى خود تو است چیستدانى آن سرور نتوان گفت که تو نمى

  

قلت :                             ـوه و عمـنْ أَلْقَـى الـسمایـن مطلـب را سـرّى و ایـن لطیفـه را بـاطنى اسـت، و ذلـک ل

اى عزیز، بدان که چون در باطن لیلۀ القدر حقیقى، یعنى بنیه و صورت ملکى یا                ). ( 563(شَهید

 آله، جلوه اسم اعظم و تجلّى احدى جمعـى الهـى اسـت، از    عین ثابت محمدى صلّى اللَّه علیه و  

این جهت تا عبد سالک الى اللَّه، یعنى رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آله، در حجاب خود است،                   

چنانچه درباره موسى بن عمران علـى نبینـا و   . نتواند آن باطن را و آن حقیقت را مشاهده فرمود  

  ) 564( لَنْ تَرانى:  وارد شد کهآله و علیه السالم در قرآن شریف

  

با آن که تجلّى ذاتى یا صفاتى از براى آن سرور شد به دلیل فلما تَجلّـى ربـه للْجبـلِ                     .  یا موسى 

و به دلیـل فقـرات دعـاى شـریف عظـیم الـشأن سـمات                ( ،  )565( صعقاً  جعلَه دکّاً و خَرَّ موسى    

اى موسـى، تـا در حجـاب موسـوى و     :  نیـز آن اسـت کـه   و این را نکتـه . چنانچه پر واضح است   

مشاهده جمال جمیل بـراى کـسى اسـت کـه از            . احتجاب خودى هستى، امکان مشاهده نیست     

بـین خواهـد     خود بیرون رود؛ و چون از خود بیرون رفت، به چشم حق ببیند، و چشم حق حـق                 

. تجاب به خودى نتـوان دیـد      پس، جلوه اسم اعظم، که صورت کمالیه لیلۀ القدر است، با اح           . بود

  . پس، این تعبیر بنا بر این تحقیق صحیح و به موقع خواهد بود

  

لیلۀ القدر نفس بنیه احمدى است به اعتبار احتجاب شمس حقیقـت در آن، نـه نفـس                  : ان قلت 

  . شمس تا این توجیه صحیح باشد

  

شى     : قلت ته آن شى      به لسان اهل نظر، شیئیاسـباب،       ء اسـت؛   ء به صورت کمالی ذوات و اشـیاء 

و بـه لـسان اهـل       . خصوصاً سبب الهى، شناخته نشود به حقیقت مگر به شـناختن اسـباب آنهـا              

معرفت، نسبت ظاهر و باطن و جلوه و متجلّى نسبت دو امر مفارق نیـست، بلکـه یـک حقیقـت              

  : گاهى جلوه ظهورى کند و گاهى جلوه بطونى؛ چنانچه عارف معروف فرماید

  

  تو وجود مطلق و هستى ما    ها نما  م هستىما عدمهایی
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  . این سخن به قول عارف رومى پایان ندارد و صرف نظر از آن اولى است

  

لَیلَۀُ القَدرِ خَیرٌ منْ أَلف شَهر اگر مالحظه صورت ظاهر ملکیه لیلۀ القـدر را کنـیم،                 : قوله تعالى *

یـا لیلـۀ القـدر و عبـادت و          . لۀ القدر نباشد  خیریت آن از الف شهر یعنى هزار ماهى که در آن لی           

کردنـد و در راه خـدا جهـاد          ها حمل سالح مـى     طاعت در آن بهتر است از هزار ماه که اسرائیلى         

یا آن که لیلۀ القدر بهتر است از هزار ماه سلطنت بنى امیه لعـنهم اللَّـه؛ چنانچـه در                    . کردند مى

  ). 566( روایات شریفه است

  

ت لیلۀ القدر شود، الف شهر ممکن است کنایه از جمیع موجودات باشد، به              و اگر مالحظه حقیق   

یعنى، بنیـه شـریفه محمدیـه کـه         . اعتبار آن که الف عدد کامل است، و مراد از شهر انواع است            

باشد بهتر اسـت؛ چنانچـه بعـضى از اهـل            انسان کامل است از هزار نوع که جمیع موجودات مى         

  ). 567( معرفت گفته است

  

و آن آن است که لیلۀ القدر اشاره باشد به مظهـر اسـم              .  احتمال دیگرى به نظر نویسنده آمده      و

و هزار شهر عبارت باشـد از مظهـر اسـماء      . اعظم؛ یعنى، مرآت تام محمدى صلّى اللَّه علیه و آله         

یک اسم است، و یک اسم مستأثر در علم غیب اسـت،          ]و  [و چون از براى حق تعالى هزار        . دیگر

از ایـن  . ز این جهت لیلۀ القدر نیز مستأثر است، و لیله قدرِ بنیه محمدى نیز اسم مستأثر اسـت    ا

  . جهت، بر اسم مستأثر کسى جز ذات مقدس رسول ختمى صلّى اللَّه علیه و آله اطالع پیدا نکند

  

    تنبیه عرفانى

  

ه لیلۀ القدر اسـت بـه اعتبـار    باید دانست که چنانچه ولى کامل و نبى ختمى صلّى اللَّه علیه و آل     

بطون اسم اعظم در او و احتجاب حق به جمیع شئون در او، همین طور یوم القدر نیز هست بـه            

اعتبار ظهور شمس حقیقت و بروز اسم جامع از افق تعین او؛ چنانچه یوم القیمـۀ نیـز خـود آن                     

  . سرور است

  

بنا بر ایـن، نکتـه      .  نیز روز قدر است    بالجمله، آن ذات مقدس شب و روز قدر است؛ و روز قیامت           

این که از سایر مظاهر به شهر و از این مظهر مقدس تام به لیله تعبیر شده است، شاید آن باشد               

و آن سـرور بـه بـاطن        . که مبدأ شهور و سنینْ یوم و لیله است؛ چنانچه واحد مبدأ عـدد اسـت               
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تعین و عین ثابت خود، اصـل شـجره         حقیقت، که اسم اعظم است، مبدأ سایر اسماء است؛ و به            

  . تَدبرْ تَعرِف و اغْتَنم. طیبه و مبدأ تعینات است

  

تَنَزَّلُ الْمالئکَۀُ و الرُّوح فیها بِإِذْنِ ربهِم منْ کُلِّ أَمر در این آیه شریفه مطـالبى اسـت                  : قوله تعالى 

  . داریم که به طریق اجمال بعضى از آن را مذکور مى

  

بـدان کـه بـین    . امر اول در ذکر صنوف مالئکۀ اللَّه تعالى و اشاره به حقیقت آنها علـى االجمـال      

کافّـه حکمـاء و محقّقـین و        . محدثین و محقّقین اختالف است در تجرّد و تجـسم مالئکـۀ اللَّـه             

 متـین   بسیارى از محقّقین فقهاء قائل به تجرّد آنها و تجرّد نفس ناطقه شدند، و بر آن برهانهاى                

و از بسیارى از روایات و آیات شریفه نیز اسـتفاده تجـرّد شـود؛ چنانچـه محـدث          . اقامه فرمودند 

محقّق، موالنا محمد تقى مجلسى، پدر بزرگوار مرحوم مجلسى، در شرح فقیـه در ذیـل بعـضى                  

  ). 568( روایات فرموده است که این داللت کند بر تجرّد نفس ناطقه

  

اند ایـن اسـت کـه     و غایت آنچه دلیل آورده. گ قائل به عدم تجرّد شدند  و بعضى از محدثین بزر    

اند به این که مجرّدى جز ذات مقدس حـقّ   قول به تجرّد منافى با شریعت است؛ و تصریح نموده  

یکـى، قـضیه    : و این کالم بسیار ضعیفى است؛ زیرا که عمده نظر آنها دو امر شاید باشـد               . نیست

و یکـى،   . هم شده مجرّد بودنِ موجودى جز حـق بـا آن منـافى اسـت              حدوث زمانى عالم، که تو    

فاعل مختار بودن حق تعالى است، که گمان نمودند با تجرّد عالم عقـل و مالئکـۀ اللَّـه مخـالف                     

و عدم تنافى این قبیل مسائل با       . و این هر دو مسأله از مسائل معنونه است در علوم عالیه           . است

بلکه قول به عدم تجرّد نفوس ناطقه و عالم عقل و مالئکـۀ اللَّـه               . موجود مجرّد به وضوح پیوسته    

. با بسیارى از مسائل الهیه و کثیرى از عقاید حقّه منافى است، که اکنون مجال بیان آنها نیـست        

و حدوث زمانى عالم، به آن طور که این دسته گمان نمودنـد، منـافى بـا اصـل مـسئله حـدوث                       

  . ا بسیارى از قواعد الهیه نیز مخالف استزمانى است، فضلًا از آن که ب

  

و حق در نزد نویسنده موافق با عقل و نقل آن است که از براى مالئکۀ اللَّه اصنافى است کثیـره،    

 و ما یعلَم جنُود ربـک إِلّـا   -که بسیارى از آنها مجرّدند و بسیارى از آنها جسمانى برزخى هستند        

  ). 569(هو
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: اند موجودات ملکوتیه بـر دو قـسم اسـت           حسب تقسیم کلّى آن است که گفته       و اصناف آنها به   

و دیگـر آن کـه بـه    . یکى آن که تعلّق به عالم اجسام ندارد، نه تعلّق حلولى و نه تعلّـق تـدبیرى         

  . یکى از این دو وجه تعلّق داشته باشد

  

  : و طایفه اولى دو قسمند

  

و آنها آناننـد کـه مـستغرق در جمـال جمیـل و        . ویندیک قسم آنان که به آنها مالئکه مهیمه گ        

  . باشند و از دیگر خالیق غافل و به دیگر موجودات توجه ندارند متحیر در ذات جلیل مى

  

و چنانچه ما مـستغرق بحـر ظلمـانى    . باشند و در اولیاء خدا نیز یک طایفه هستند که چنین مى        

 آن که ظاهر بالذّات و هر ظهورى پرتو ظهور          طبیعت هستیم و از عالم غیب و ذات ذو الجالل، با          

او است، بکلى غافل هستیم، آنها از عالم و هر چه در او است غافل و به حق و جمـال جمیـل او                     

داننـد خداونـد آدم و ابلـیس را          و در روایت است که خداوند مخلوقاتى دارد کـه نمـى           . مشغولند

  ). 570( خلق فرموده

  

عالى آنها را وسایط رحمت وجود خود قرار داده؛ و آنها مبادى            قسم دوم آنان هستند که خداى ت      

و مقـدم و  . و ایـن طایفـه را اهـل جبـروت گوینـد     . سلسله موجودات و غایت اشواق آنها هستند      

و شاید آیه شریفه تَنَزَّلُ الْمالئکَۀُ و الروح نیـز اشـاره باشـد بـه ایـن                  . رئیس آنها روح اعظم است    

و اختصاص به ذکر روح، با آن که از مالئکه است، بـراى عظمـت او اسـت؛                  . هطایفه از مالئکۀ اللَّ   

و بـه   . نیز اشاره بـه همـین اسـت       ) ( 571(چنانچه در آیه شریفه یوم یقوم الرُّوح و الْمالئکَۀُ صفا         

و به اعتبـارى او     ( ).572( اولُ ما خَلَقَ اللَّه الْقَلَم    : اعتبارى روح را قلم اعلى گویند؛ چنانچه فرماید       

و بعـضى روح را جبرائیـل       ). ( 573( اولُ ما خَلَقَ اللَّـه الْعقْـلُ      : را عقل اول گویند؛ چنانچه فرماید     

و فالسفه جبرائیل را آخرْ مالئکه کرّوبیین دانند؛ و او را روح القـدس داننـد؛ و روح را اول                    . دانند

 فرموده که روح اعظم از جبرئیل است؛ چنانچـه از  و در روایات شریفه نیز    . مالئکه کروبیین دانند  

سؤال کردم از حضرت صادق سالم اللَّه علیه از قول          : کافى شریف منقول است که ابو بصیر گوید       

 خلقى است اعظم از جبرئیل و       ":فرمود. یسئَلونَک عنِ الروحِ قُلِ الروح منْ امرِ ربىِ       : خداى تعالى 

و او از ملکـوت  . ا صلّى اللَّه علیه و آله بود، و با ائمه علـیهم الـسالم هـست       با رسول خد  . میکائیل

و در بعــض روایــات اســت کــه روح از مالئکــه نیــست، بلکــه اعظــم از آنهــا ) ( 574.(باشــد مــى

  ). 575( است
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و شاید روح دو اطالق داشته باشد در لسان قرآن و اخبار، چنانچه در لـسان اهـل اصـطالح نیـز           

و یـک روح نیـز      . یک روح از صنوف مالئکه است؛ چنانچه فرمود از ملکوت اسـت           . ارداطالقاتى د 

بنا بر این، ممکـن اسـت       . روحِ خود حضرات اولیاء است که از مالئکه نیست و اعظم از آنها است             

و . روح در سوره شریفه قدر به اعتبار تنزّل در لیله قدر، عبارت از روح االمین یا روح اعظم باشـد     

عبارت از روح انـسانى باشـد کـه در مرتبـه کمـال از         ) ( 576( ریفه یسئَلونَک عنِ الرّوح   در آیه ش  

جبرئیل و دیگر مالئکه اعظم است؛ و از عالم امر بلکه گاهى متّحـد بـا مـشیت، کـه امـر مطلـق             

  . است، شود

  

و . آنهـا هـستند  قسم دیگر از مالئکۀ اللَّه آنها هستند که موکّل بر موجودات جسمانیه و مدبر در    

شمار است؛ زیرا از براى هر موجود علوى یا سفلى، فلکى            از براى اینها صنوف کثیره و طوایف بى       

اى ملکوتى است که به آن وجهه به عالم مالئکۀ اللَّه متّـصل و بـا جنـود حـق                     یا عنصرى، وجهه  

فَـسبحانَ  : ایـد فرم پیوند است؛ چنانچه حق اشاره به ملکوت اشیاء فرماید در آیه شریفه کـه مـى     

  ). 577( ء و إِلَیه تُرْجعون الَّذي بِیده ملَکوت کُلِّ شَی

  

: اطَّت السماء؛ و حقٌّ لَه انْ تَئطَّ      : - چنانچه روایت شده   -و حضرت رسول در کثرت مالئکه فرماید      

و در روایات شـریفه راجـع بـه کثـرت           ). ( 578( ما فیها موضع قَدمٍ الّا و فیه ملَک ساجِد أَو راکع          

امر دوم در بیان کیفیـت تنـزّل مالئکـۀ اللَّـه            . ( مالئکه و بسیارى صنوف آنها بسیار مذکور است       

است بر ولى امر بدان که روح اعظم، که خلقى اعظم از مالئکۀ اللَّه یعنى در مرتبه اول از مالئکۀ                    

ئکۀ اللَّه مجرّده قطّـانِ عـالم جبـروت از مقـام     اللَّه واقع است و اشرف و اعظم از همه است، و مال     

خود تجافى نکنند، و از براى آنها نزول و صعود به آن معنى که از براى اجسام اسـت مـستحیل                     

پس تنزّل آنها، چه در مرتبه قلـب        . است؛ زیرا که مجرّد از لوازم اجسام مبرّى است و منزه است           

رض و کعبه و حول قبر رسول خدا صلّى اللَّه علیـه            یا صدر یا حس مشترك ولى، و چه در بقاع ا          

و آله، و چه در بیت المعمور باشد، به طریق تمثّل ملکوتى یا ملکى است؛ چنانچه خداى تعـالى                   

) ( 579(فَتَمثَّـلَ لَهـا بـشَراً سـوِیاً      : در باب تنزّل روح االمین بر حضرت مریم علیها السالم فرماید          

پس، مالئکـۀ اللَّـه را      . نیز تمثّل ملکوتى و تروح جبروتى ممکن است       چنانچه براى اولیاء و کمل      

قوه و قدرت دخول در ملک و ملکوت است به طور تمثّل؛ و کمل اولیاء را قـدرت بـر دخـول در                   

و تصدیق این معنى سـهل اسـت   . ملکوت و جبروت است به طور تروج و رجوع از ظاهر به باطن      

چه مجرد ملکوتى یا جبروتى و چه نفوس ناطقـه کـه نیـز از               براى کسى که حقایق مجرّدات را،       
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مجرّدات جبروتیه یا ملکوتیه هستند، فهمیده باشد و مراحل وجود و مظاهر آنها و نسبت ظـاهر                 

  . به باطن و باطن به ظاهر را تصور نموده باشد

  

یـست مگـر    و باید دانست که تمثّل جبروتیین و ملکوتیین در قلب و صدر و حس بشر ممکـن ن                 

پس از خروج او از جلباب بشریت و تناسب او با آن عوالم؛ و الّا مـادامى کـه نفـس مـشتغل بـه                         

تدبیرات ملکیه است و از آن عوالم غافل است، ممکن نیست این مشاهدات یا تمـثّالت بـراى او                   

ل شـود   بلى، گاهى شود که به اشاره یکى از اولیاء نفس را از این عالم انصرافى حاص               . دست دهد 

و گاه شود کـه بـه واسـطه بعـضى     . و به قدر لیاقت از عوالم غیب ادراکى معنوى یا صورى نماید           

اى از عـالم غیـب ادراك کنـد؛       امور هائله، مثلًا، از براى نفس انصرافى از طبیعت حاصل و نمونـه            

ش چنانچه شیخ الرّئیس قضیه آن شخص ساده لوح را که در حـج بیـت اللَّـه بـرات آزادى از آتـ       

). 580(و شیخ عارف، محیى الدین، نیز نظیر این قضیه را نقل نماید           . جهنم گرفته بود، نقل کند    

و گاه شود کـه نفـوس اولیـاء        . و اینها نیز از انصراف نفوس است از ملک، و توجه ملکوتى است            ( 

 نفـس، بـه     کمل پس از انسالخ از عوالم و مشاهده روح اعظم یا سایر مالئکۀ اللَّه به واسطه قوت                

خود آیند و حفظ حضرات غیب و شهادت کنند؛ و در این صورت، در تمام نشئات در آنِ واحـد                     

و گاه شود که به قدرت خود ولى کامل تنزّل مالئکه حاصـل          . حقایق جبروتیین را مشاهده کنند    

  . و اللَّه العالم. شود

  

ئمـه هـدى اسـت، از ایـن جهـت،           امر سوم بدان که لیلۀ القدر چون لیله مکاشفه رسول خدا و ا            

شود؛ و مالئکه موکّله بر هر امـرى از امـور            کشف جمیع امور ملکیه از غیب ملکوت براى آنها مى         

براى آن حضرات در نشئه غیب و عالم قلب ظاهر شود، و جمیع امورى که در مدت سـال بـراى           

تـب ملکـوتى و اسـتجنان    خالیق تقدیر شده و در الواح عالیه و سافله مکتوب گردیده، به طور ک            

و این مکاشفه مکاشـفه ملکوتیـه اسـت کـه محـیط بـر       . وجودى، بر آنها مکشوف و معلوم گردد    

و . جمیع ذرات عالم طبیعت است؛ و هیچ امرى بر ولى امر از امـور رعیـت مخفـى نخواهـد بـود                   

ر و در   منافات ندارد که براى آنها در یک شب امر یک سال و در یک حال نیز جمیـع امـورِ دهـ                     

یک لحظه جمیع مقدرات ملکیه و ملکوتیه، و به تدریج در ایـام سـنه نیـز جمیـع امـور یومیـه،            

مثلًا، چنانچه در کیفیت نزول قرآن در حدیث است که          . منکشف شود به طریق اجمال و تفصیل      

و ). ( 581( جملۀً واحده در بیت المعمور، و در ظرف بیست و سه سال بر رسول خـدا وارد شـده               

  . ورود در بیت المعمور نیز نزول بر رسول خدا است
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بالجمله، گاه شود که ولى امر متصل به مأل اعلى و اقالم عالیه و الـواح مجـرّده شـود، و بـراى او              

مکاشفه تامه جمیع موجودات شود ازلًا و ابداً؛ و گاه اتّصال به الـواح سـافله حاصـل شـود، پـس                      

آبى او حاضر است و هـر        ام صفحه کون نیز در محضر والیت م       مدتى مقدر را کشف فرماید؛ و تم      

  . چه از امور واقع شود به نظر آن حضرات بگذرد

  

و در روایات عرض اعمال بر ولى امر وارد است، که هـر پنجـشنبه و دوشـنبه عـرض اعمـال بـر                   

 و در بعـضى روایـات اسـت کـه در هـر صـبح؛ و در                . رسول خدا و ائمه هدى علیهم السالم شود       

و اینها نیز به حسب اجمال و تفـصیل و جمـع و             . بعضى هر صبح و شب عرض شود اعمال عباد        

و در این ابواب روایت شریفه از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده کـه در کتـب                 . تفریق است 

  ). 582( تفاسیر از قبیل تفسیر برهان و صافى مذکور است

  

عنى، این شب مبارك سالمت است از شرور و بلیات و آفـات             سالم هى حتّى مطْلَعِ الْفَجر ی     : قوله

و یا آن که مالئکـۀ اللَّـه        . یا آن که سالم بر اولیاء خدا و اهل طاعت است          . شیطانیه تا طلوع فجر   

  . که با آنها مالقات کنند، سالم به آنها کنند از جانب حق تعالى تا طلوع فجر

  

    تنبیه عرفانى

  

قیقت لیلۀ القدر مذکور شد، از مراتب وجود و تعینات غیب و شهود بـه               چنانچه سابقاً در بیان ح    

اى ایـست    اعتبار احتجاب شمس حقیقت در افق آنها لیل تعبیر شود؛ و بنا بر آن، لیلۀ القدر لیله                

که حق تعالى به حسب جمیع شئون واحدیت جمع اسماء و صـفات، کـه حقیقـت اسـم اعظـم                     

ن و بنیه ولى کامل است که در زمان رسول خدا آن سرور،            و آن تعی  . است، در آن محتجب باشد    

بنا بر این، فجرِ لیلۀ القدر وقتى است که آثـار           . باشند پس از آن، ائمه هدى، واحداً بعد واحد، مى        

و طلوع شـمس از افـق تعینـات، فجـر یـوم             . شمس حقیقت از خلف حجب تعینات ظاهر گردد       

وب و احتجاب شمس حقیقت در افـق تعینـات ایـن اولیـاء              و چون از مدت غر    . القیمۀ نیز هست  

کمل تا وقت طلوع فجر که مدت لیلۀ القدر است، آن لیله صـاحبِ شـرف از تـصرّفات شـیطانیه               

کـدورت و تـصرف شـیطانیه        مطلقاً سالم است و به همان طور که شمس محتجب شده است بى            

 و امـا سـایر لیلهـا یـا اصـلًا سـالمت              .سالم است آن شب تا طلوع فجر      : طالع شود، فرموده است   

ندارند، و آن لیالى بنى امیه و امثال آنها است؛ و یا سالمت به جمیع معانى ندارنـد، و آن لیـالى                      

  . سایر ناس است
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  خاتمۀ 

  

از بیانات عرفانیه و مکاشفات ایمانیه، که به دستگیرى اولیاء عظام علیهم السالم بـر قلـب منیـر                   

علوم شود که چنانچه سوره مبارکه توحید نسبت ذات مقدس حق جل            اهل معرفت ظاهر شد، م    

و عال است، سوره شریفه قدر نسبت اهل بیت عظام علـیهم الـسالم اسـت؛ چنانچـه در روایـات                     

  : معراج وارد است

  

محمد بن یعقوب باسناده عن ابى عبد اللَّه علیه السالم، فی صالةِ النّبى صلّى اللَّه علیه و آله فـى     

قال      الس راءاإلِس دیثفی ح ،ع(ماء :(هلَّ الَیج زَّ وى اللَّه عحثم او :  كتَبـار کبۀَ ربسن دمحاقْرَأْ یا م

.  ولىو هذا فی الرَّکْعۀِ الْـا     . اللَّه احد، اللَّه الصمد، لَم یلد و لَم یولَد، و لَم یکُنْ لَه کُفُواً احد              : و تَعالى 

      هزَّ و جلَّ الَیاللَّه ع ىحاو ،للَّه   : ثُم دملًا    . اقْرَأْ ب الحثْلَ ما قَرَأَ اوـى اللَّـه   . فَقَرأها محاو انّـا  : اقْـرَأ : ثُـم

 فـضل   و روایات شـریفه در بـاب      ). ( 583( یومِ الْقیامۀ   انْزَلْناه فَانَّها نسبتُک و نسبۀُ اهلِ بیتک الى       

از آن جمله روایتى است که در کافى شریف است از حضرت بـاقر              . سوره مبارکه قدر بسیار است    

کسى که قرائت کند انّا انْزَلْناه فی لَیلَۀِ الْقَـدر را بـه طـور جهـر، مثـل آن      : علیه السالم که فرمود 

 بخواند، مثل آن    و کسى که سرّاً   . است که شمشیر خود را از غالف بیرون آورده باشد در راه خدا            

و کـسى کـه ده مرتبـه آن را قرائـت کنـد،      . است که به خون خود غلطان شده است در راه خدا       

کـسى  : و از خواص القرآن روایت از رسول خدا شـده کـه           . ( هزار گناه از گناهان او را محو نماید       

ه و ادراك   که قرائت کند این سوره را، از براى او اجر کسى است کـه مـاه مبـارك را روزه گرفتـ                     

و الحمد للَّـه    ). ( 584( لیلۀ القدر نموده، و از براى او ثواب کسى است که قتال در راه خدا نموده               

  . اولًا و آخراً

  

  اعتذار 

  

با آن که بناى نویسنده در این رساله آن بود که از مطالب عرفانى غیر مأنوس با نـوع خـوددارى                     

بینم که قلم طغیان نمـوده و در خـصوص           اینک مى کنم، و فقط به آداب قلبیه صالة اکتفا کنم،          

اى جز آن نیست که اکنون       چاره. تفسیر سوره شریفه بیشتر از موضوع قرارداد خود تجاوز نمودم         

و ضـمناً اگـر مطلبـى در ایـن رسـاله       . از برادران ایمانى و دوستان روحانى معذرت خواهى کـنم         

ند؛ زیرا که از براى هر علمى اهلـى و بـراى            تأمل رمى به باطل نکن     مطابق مذاق خود ندیدند، بى    

و ممکـن اسـت     ). ( 585(  رحم اللَّه امرَأً عرَف قَدره، و لَـم یتَعـد طَـوره            -نوردى است  هر راهى راه  
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خبرنـد،   بعضى غفلت از حقیقت حال کنند، و چون از معارف قرآنیـه و دقـایق سـنن الهیـه بـى                    

و این خطاى محـض و افتـراى فـاحش    . فسیر به رأى گمان کنندبعضى از مطالب این رساله را ت 

  : است، زیرا که

  

اولًا، این معارف و لطایف همه از قرآن شریف و احادیث شریفه مستفاد، و شواهد سمعیه بر آنهـا          

  . هست؛ چنانچه بعضى از آنها در خالل مباحث مذکور، و بیشتر آنها براى اختصار مذکور نگردید

  

باشد؛ و چنین امـرى تفـسیر بـه رأى      یا اکثر آنها موافق براهین عقلیه یا عرفانیه مى       و ثانیاً، همه  

  . نخواهد شد

  

کنـیم، از قبیـل بیـانِ        و ثالثاً، غالباً مطالبى که ما ذکر کردیم یا در بیان آیات شـریفه ذکـر مـى                 

کـه تفـسیر    و بیان مصداق و مراتب حقایقْ مربوط به تفسیر نیست تا آن             . مصادیقِ مفاهیم است  

  . به رأى باشد

  

 در مطالـب   - با آن که جاى آن نبـود       -و رابعاً، بعد از همه مراحل، ما براى غایت احتیاط در دین           

غیر ضرورى على سبیل االحتمال و بیان احد محتمالت، مطالب را بیان کردیم؛ و معلـوم اسـت                  

 این جا مطالـب دیگـرى       و در . درِ احتمال را کسى نبسته و مربوط به تفسیر به رأى نخواهد شد            

  . هست که ما از ذکر آن خوددارى نموده و به اختصار کوشیدیم

  

   اى از آداب و اسرار رکوع است و در آن پنج فصل است باب پنجم در شمه

  

   فصل اول در تکبیر قبل از رکوع است

  

نـزل  و ظاهر آن است که این تکبیر از متعلّقات رکوع و براى مهیا شـدن مـصلّى اسـت بـراى م                      

و ادب آن، آن است که مقام عظمت و جالل حق و عزّت و سلطنت ربوبیت را در نظر آرد                    . رکوع

و مقام ضعف و عجز و فقر و ذلّت عبودیت را نصب العین خود قرار دهد؛ و در این حال به مقدار                      

  . معرفتش به عزّ ربوبیت و ذلّ عبودیت، تکبیر حق تعالى از توصیف کند
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لک توصیفى که از حق کند و تسبیح و تقدیسى که نماید، محض اطاعت امر و به                 و باید بنده سا   

واسطه اذن حق تعالى به توصیف و عبادت بداند؛ و الّا خود را جـسارت آن نبـود کـه در محـضر                  

ء و آنچه دارد نیز از خود معبود عظـیم الـشأن    ربوبیت مثل او عبد ضعیفى که در حقیقت ال شى  

آبـى   جایى که مثل على بن الحسین با آن لـسان والیـت م            . عظیم او زند  است الف از توصیف و ت     

از پـشه الغـرى     ( ،  )586( أَ فَبِلسانی هذا الْکالِّ أَشْـکُرُك     : شیرین، که لسان اللَّه است، عرض کند      

  ) . 587(چه خیزد

  

پس چون عبد سالک خواهد وارد منزل خطرناك رکوع شود، باید خود را مهیاى آن مقام کنـد؛                  

و با دست خود توصیف و تعظیم و عبادت و سلوك خود را پشت سر اندازد و دستها را تا حذاى                     

گوش بلند کند و کفهاى خالى خود را رو به قبله کند و صفر الید و تهـى دسـت بـا قلـب پـر از        

خوف و رجاء، خوف از تقصیر و قصور به قیام به مقام عبودیت و رجاء واثق به مقام مقدس حـق                     

ا تشریف داده و به چنین مقاماتى که از خلّص اولیاء و کمـل احبـاء اسـت بـار داده، وارد               که او ر  

و شاید که بلند نمودن دست به این کیفیت، ترك مقام قیام و ترك وقوف بـه                 . منزل رکوع شود  

آن حد باشد، و اشاره به بر نداشتن زاد از منزل قیام باشد؛ و تکبیـر اشـاره بـه تعظـیم و تکبیـر                       

و نزد اهل معرفت چون رکوع منـزل توحیـد صـفات            . از توصیفاتى که در منزل قیام نموده      باشد  

  . است، تکبیرِ رکوع تکبیر از این توحید، و رفعِ ید اشاره به رفض صفات خلق است

  

   فصل دوم در آداب انحناء رکوعى است

  

:  مهیئات آنها است   بدان که عمده احوال صالة سه حال است، که سایر اعمال و افعال مقدمات و              

و . و اهل معرفت این سه را اشاره به توحیدات ثالثه داننـد           . اول قیام؛ و دوم رکوع؛ و سوم سجود       

و اینک با لسانى دیگـر بیـان        . ما در سرّ الصالة آن مقامات را حسب ذوق عرفانى مذکور داشتیم           

  . این منازل کنیم که با عامه مناسبتى داشته باشد

  

ن صالة معراج کمالى مؤمن و مقرِّب اهل تقوى است، متقوم به دو امـر اسـت         پس گوییم که چو   

  : که یکى مقدمه دیگر است

  

  . اول، ترك خودبینى و خودخواهى؛ که آن، حقیقت و باطن تقوى است
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و لهـذا در روایـات شـریفه        . طلبى؛ که آن، حقیقت معراج و قرب اسـت         و دوم، خداخواهى و حق    

چنانچه قرآن شریف نیز نـور هـدایت اسـت ولـى بـراى              ) ( 588( نُ کُلِّ تَقیٍ  است که الصالةُ قُربا   

  ). 589( ذلک الْکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقین: متّقین

  

بالجمله، در این سه مقام که مقام قیام و رکوع و سجود است، این دو مقـام بـه تـدریج حاصـل                       

سب مقام فاعلیـت؛ و رؤیـت فاعلیـت حـق و            پس، در حال قیام ترك خودبینى است به ح        . شود

و در رکوع ترك خودبینى است بـه حـسب مقـام صـفات و اسـماء؛ و                  . قیومیت حق مطلق است   

و در سجود ترك خـودبینى اسـت مطلقـاً و خـداخواهى و         . رؤیت مقام اسماء و صفات حق است      

ست؛ چنانچه بر اهـل     و جمیع منازل سالکین از شئون این مقامات ثالثه ا         . خداطلبى است مطلقاً  

  . بصیرت و اصحاب عرفان و سلوك واضح است

  

و چون سالک در این مقامات توجه به این نمود که سرّ این اعمالْ توحیدات ثالثه است، هر یک                   

و البتـه خطـر مقـام       . از مقامات که دقیقتر و لطیفتر است سالک را مراقبت بیشتر ضـرور اسـت              

 مقام رکوع چون سالک را دعوى آن است که در دار وجود       پس، در . باالتر و لغزشش بیشتر است    

اى جز از حق نیست و این دعوى بسیار بزرگ و مقام بـسیار دقیقـى    علم و قدرت و حیوة و اراده     

است و از امثال ما این دعاوى نشاید، به باطن ذات بایـد بـه درگـاه مقـدس حـقّ روى تـضرّع و              

واهیم، و نقصان خـود را بـه عـین عیـان و شـهود      مسکنت و ذلّت آوریم و عذر قصور و تقصیر خ 

وجدان دریابیم؛ شـاید کـه از مقـام مقـدس تـوجهى و عنـایتى شـود و حـال اضـطرار اسـباب                         

  ). 590( امنْ یجیب الْمضْطَرَّ اذا دعاه و یکْشف السوء-دستگیرى ذات مقدس شود

  

   فصل سوم

و آله و سلّم وارد است که پس از رکوع خطـاب عـزّت   در صلوة معراج رسول خدا صلّى اللَّه علیه        

فَنَظَرْت الى عظَمـۀٍ ذَهبـت لَهـا نَفْـسی و غُـشى علَـى؛               : قال رسولُ اللَّه  . فَانْظُرْ الى عرْشی  : رسید

  أنْ قُلْت تفَالْهِم :  تأَیظَمِ ما رعل هدمبِح ظیم والع یبحانَ ربذ  . س ـا قُلْـتفَلَم    تَجلّـى الْغَـشْى ،ـکل

          نَفْسی کَما کانَت الَى تع؛ فَرَجکذل عاً الْهِمبتَّى قُلْتُها سنِّی، حالحدیث نظر کـن اى     ) ... ( 591( ع

عزیز به مقام عظمت سلوك سرورِ کلّ و هادى سبل صلّى اللَّه علیه و آله، که در حال رکوع، که                    

 ببیند؛ و چون نور عرش در نظـر اولیـاء جلـوه ذات اسـت                نظر به مادون خود است، نور عرش را       

پـس، ذات مقـدس بـه    . مرآت، تعین نفسى از بین برود و حالت غـشوه و صـعق دسـت دهـد         بى

عنایات ازلى از آن وجود شریف دستگیرى فرمود، و با الهام حبى تسبیح و تعظـیم و تحمیـد را                    
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 بـه  - به عدد حجب و عدد مراتب انـسان -به آن ذات مقدس تلقین فرمود، تا پس از هفت مرتبه  

  . و در جمیع نمازِ معراج این احوال دوام داشته. خود آمد و حالت صحو براى او دست داد

  

و اکنون که ما را به خلوت انس راهى نیست و به مقام قدس جایگاهى نه، خـوب اسـت عجـز و                       

ه، دست از دامن مقصود     ذلت خود را سرمایه وصول به مقصد و دستاویز حصول مطلوب قرار داد            

و ال اقل اگر خود مرد این میدان نیستیم، از مردان راه هدایت طلبیم              . برنداریم تا کام دل برآریم    

و از روحانیت کمل اعانت جوییم، شاید بویى از معارف بـه مـشام جـان مـا برسـد و نـسیمى از                        

ه او تفـضل و انعـام       لطایف به کالبد مرده ما بوزد؛ زیرا کـه عـادت حـق تعـالى احـسان و شـیم                   

  ). 592( است

  

پـس تـسبیح    : و باید دانست که رکوع مشتمل است بر تسبیح و تعظیم و تحمید رب جلّ و عال                

و تعظیم و تحمیـد خـروج از حـد تـشبیه و تعطیـل               . تنزیه از توصیف و تقدیس از تعریف است       

. تحدیـد را ارائـه دهـد      است؛ زیرا که تحمید ظهور در مرائى خلقیه را افاده کند، و تعظیم سلب               

پس، او ظاهر است و ظهورى در عالم ظاهرتر از او نیست، و متلبس بـه لبـاس تعینـات خلقیـه                      

  . نیست

  

   فصل چهارم

  

ال یرْکَع عبد للَّه رکُوعاً علَى الْحقیقَۀِ، الّا زینَه اللَّـه           : عن مصباحِ الشَّریعۀِ، قالَ الصادقُ علیه السالم      

و الرُّکوع اولٌ، و السجود ثـانٍ،       . عالى بِنورِ بهائه، و اظَلَّه فی ظاللِ کبرِیائه، و کَساه کسوةَ اصفیائه           تَ

،  الْاولَ، صلُح للثّانى و فی الرُّکوع ادب، و فی السجود قُرْب؛ و منْ ال یحسنُ الْادب       فَمنْ اتَى بِمعنى  

فَارکَع رکوع خاضعٍ للَّه بِقَلْبِه، متَذَلِّلٍ وجِلٍ تَحت سـلْطانه، خَـافضٍ لَـه بِجوارِحـه           . ال یصلَح للْقُرْبِ  

و حکـى انَّ الرَّبیـع بـن خُثَـیم کـان یـسهرُ       . خَفْض خائف حزِنٍ على ما یفُوتُه منْ فائدةِ الرّاکعینَ  

آه سبقَ المخْلصونَ و قُطـع      : و قالَ ) تَزْفَرُخ( الَى الْفَجرِ فی رکْعۀٍ واحدةٍ؛ فَاذا هو اصبح، رفَع           بالَّلیلِ

و فـرَّ   . و انْحطَّ عنْ همتک فـی الْقیـامِ بِخدمتـه الّـا بِعونـه             . و استَوف رکوعک بِاستواء ظَهرِك    . بِنا

فَانَّ اللَّه تعالى یرْفَع عباده بِقَدرِ تَواضُعهِم لَـه؛ و          . قَلْبِ منْ وساوِسِ الشَّیطانِ و خَدائعه و مکائده       بِالْ

رِهرائلَى سۀِ عتظَمرِ اطِّالعِ ععِ بِقَدولِ التَّواضُعِ و الْخُضوالى اص دیهِمهم)593( ی.  
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 و بشارات و آداب و دستوراتى است؛ چنانچه تزین به نور بهاء اللَّـه               در این حدیث شریف اشارات    

و اظالل در تحت ظلّ کبریاء اللَّه و تکسى به کسوه اصفیاء اللَّه، بشارات به وصول به مقـام تعلّـم             

  ) 594(اسمائى و علَّم آدم االسماء کُلَّها

  

 آن مقام است؛ زیرا که مزین فرمودن   و تحقّق به مقام فناء صفاتى و حصول حالت صحو از          . است

. حقْ عبد را به مقام نور بهاء متحقّق نمودن او است به مقام اسماء که حقیقت تعلیم آدمى است                  

و او را در ظلّ و سایه کبریا که از اسماء قهریه است، بردن و در فناء آن جاى دادن، افناى عبـد                       

. وه اصفیاء در آوردن ابقاء او است پس از افنـاء          است از خویشتن؛ و پس از این مقام، او را در کس           

اند؛ زیرا که رکوع     و از این جا معلوم شود که سجود فناء ذاتى است، چنانچه اهل معرفت فرموده              

  . اول است، و آن این مقامات است؛ و سجود ثانى است، و آن نیست جز مقام فناء در ذات

  

ل شود، میسور نیست جز به حـصول رکـوع   و نیز معلوم شود که قرب مطلق، که در سجود حاص    

على الحقیقۀ؛ و کسى که صالحیت براى ثانى بخواهد پیدا کند، باید قـرب رکـوعى و ادب آن را                   

  . تحصیل کند

  

و . پس از بیان لطایف و سرایر رکوع و سجود، اشاره فرموده به آداب قلبیه آن از براى متوسطین                 

ست، که ما در مقدمات ذکر نمودیم؛ و بعضى خـاص بـه   آن امورى است که بعضى از امور عامه ا       

  . و چون اکثر این امور بیان شده است، از تفصیل آن صرف نظر نمودیم. رکوع است

  

   فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است

  

و کَمالُ التَّوحید نَفْى الـصفات      : و سرّ آن رجوع از وقوف در کثرات اسمائیه است؛ چنانچه فرماید           

زیرا که پس از حصول حال صحو از فناى اسمائى، عبد سالک قصور و تقصیر خـود    ). ( 595( نْهع

را مشاهده کند؛ چه که مبدأ خطیئه آدمى، که ذریه او باید جبران آن کنـد، توجـه بـه کثـرات                      

و چون خطیئه خود، که ذریه است، و خطیئـه آدم، کـه             . باشد اسمائیه که باطن شجره است مى     

برد و مهیاى براى رفع خطیئه، کـه بـه           د است، دریافت، به مقام تذلّل و نقصان خود پى         اصل خو 

خفض جناح در حضرت کبریاء است، شود؛ و اقامه صلب از این مقام نمایـد، و بـا تکبیـر بعـد از         

و . رکوع رفعِ کثرات اسمائیه نماید، و صفر الید متوجه منزل ذلّت و مسکنت و اصل تُرابیت شود                
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ب مهمه آن، یافتن خطر بزرگ مقام، و چشاندن به قلب اسـت بـا تـذکّر تـام، و مجاهـده در                       آدا

  . توجه به حضرت ذات و ترك توجه به خود، حتى به مقام ذلّت خویش، است

  

و بدان اى عزیز که تذکّر تام از حضرت حق و توجه مطلق به بـاطن قلـب بـه آن ذات مقـدس،                        

قلب شود که به آن لقاء اللَّه، که قرّة العین اولیاء است، حاصل      موجب گشوده شدن چشم باطنى      

  ). 596(و الَّذین جاهدوا فینا لَنَهدینَهم سبلَنا: گردد

  

   باب ششم در اشاره اجمالیه به اسرار و آداب سجود است و در آن چند فصل است

  

   فصل اول در سرّ جملى آن است

  

 قلوب، ترك خویشتن و چشم بستن از مـا سـوى؛ و بـه معـراج                 و آن نزد اصحاب عرفان و ارباب      

 متحقّق شدن بـه توجـه بـه اصـل خـویش             - که به فرو رفتن در بطن ماهى حاصل شد         -یونسى

و در سر بر تراب نهادن، اشارت به رؤیت جمـال جمیـل اسـت در بـاطن قلـب                    . رؤیت حجاب  بى

  . خاك و اصل عالم طبیعت

  

خویش و اصل ریشه وجود خود است، و نهـادن ام الـدماغ، کـه    و آداب قلبیه آن، یافتن حقیقت    

مرکز سلطان نفس است و عرش الرّوح است، به ادنى عتبه مقام قدس، و دیدن عالم خاك است                  

  . عتبه مالک الملوك

  

پس، سرّ وضع سجودى، چشم از خود شستن است؛ و ادبِ وضعِ رأس بر تـراب، اعلـى مقامـات                    

و اگر در قلب از این دعاوى که به حسب          . تر دیدن است   تراب پست خود را از چشم افکندن و از        

و چون خطـر ایـن   . اوضاع صالتى اشارت به آنها است علّتى باشد، پیش ارباب معرفت نفاق است        

مقام باالترین خطرات است، سالک إلى اللَّه را الزم است به جبلّت ذاتى و فطرت قلبى متمـسک             

د و با ذلّت و مسکنت عفو تقـصیرات را طلـب کنـد، کـه ایـن      به ذیل عنایت حقّ جلّ و عال گرد  

  . مقامى مخطور است که از عهده امثال ما خارج است

  

و ما چون در رساله سرّ الصالة این مقامات را به تفصیل ذکر نمودیم، در ایـن رسـاله خـوددارى                     

  . کنیم، و به روایت شریفه مصباح الشّریعۀ براى آداب آن اکتفا نماییم
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   ومفصل د

  

ما خَسرَ، و اللَّه، منْ أَتَى بِحقیقَۀِ السجود و لَو کَـانَ  : قالَ الصادقُ علَیه السالم  . عن مصباحِ الشَّریعۀ  

ـ            . فی الْعمرِ مرَّةً واحدةً    سه، غَافلًـا  و ما أَفْلَح منْ خَلَا بِرَبه فی مثْلِ ذَلک الْحالِ تَـشْبِیهاً بِمخَـادعٍ نَفْ

و لَا بعد عنِ اللَّه أَبداً مـنْ أَحـسنَ          . لَاهیاً عما أَعده اللَّه للساجِدینَ منْ أُنْسِ الْعاجِلِ و راحۀِ اآلْجِلِ          

  ودجی السف هتَ          . تَقَرُّبرْمح عضَی و هبأَد اءنْ أَسداً مأَب هإِلَی لَا قَرُب ـالِ          وـی حف اهوبِـس لُّقِ قَلْبِـهبِتَع ه

هودجعٍ للَّه تعالى    . ساضتَوم ودجس دجفَاس                أَنَّـه الْخَلْـقُ؛ و طَـؤُهـنْ تُـرَابٍ یـقَ مخُل أَنَّـه ملیلٍ، عذَل 

  خ -رکب(اتَّخَذَك  (            لَـم نَ وکُـو ؛ ودا کُلُّ أَحهرتَقْذسنْ نُطْفَۀٍ یکُـنْ منَـى         . یعم ـلَ اللَّـهعج قَـد و

فَمنْ قَرُب منْه، بعد مـنْ غَیـرِه؛ أَ لَـا تَـرَى فـی      . السجود سبب التَّقَرُّبِ إِلَیه بِالْقَلْبِ و السرِّ و الرُّوحِ 

         منْ جارِي عإِلَّا بِالتَّو ودجالُ الستَوِي حسلَا ی رِ أَنَّهالظَّاه            ـا تَـرَاهـنْ کُـلِّ مابِ عجتاحاْل و اءیعِ الْأَشْی

، فَهو قَرِیب منْ  ء دونَ اللَّه تَعالى فَمنْ کَانَ قَلْبه متَعلِّقاً فی صالته بِشَی     . الْعیونُ، کَذَلک أَمرُ الْباطنِ   

 الشَّی کاللَّ       ذَل ادا أَریقَۀِ مقنْ حع یدعب الته ءی صف نْهم لَّ. هج زَّ وع ـلٍ    : قَالَ اللَّهرَجل ـلَ اللَّـهعما ج

   هفوی جنِ فینْ قَلْبصلى اللَّه علیه و آله        . م ولُ اللَّهسقَالَ ر تعـالى : و لَـى قَلْـبِ    : قَالَ اللَّهع ـعال أَطَّل

      ی لتطَاعالْاخْالصِ ل بفیه ح لَمفَاع دبع           ـتَهاسیس و ـهتَقْوِیم ـتلَّیی، إِلَّا لَورْضَاتم غَاءتاب هِی وجو . و

  ). 597( منِ اشْتَغَلَ بِغَیرِي، فَهو منَ الْمستَهزِءینَ بِنَفْسه؛ و مکْتُوب اسمه فی دیوانِ الْخَاسرِینَ

  

و تفکّر در آن، طرقـى از معرفـت بـه    . ودهدر این حدیث شریف جمع بین بیان اسرار و آداب فرم       

شکند، و تأیید و تشیید اولیـاء        روى سالک إلى اللَّه باز کند، و تأبى و جحود منکرین را درهم مى             

فرماید، و حقیقت انس و خلوت با حق و تـرك غیـر حـق تعـالى را                 عرفان و اصحاب ایقان را مى     

  . گوشزد فرماید

  

ند کسى که حقیقت سجده را به جاى آورد، و لو در عمـر یـک    به خدا قسم، زیان نبی    : فرماید مى

و روى رستگارى نبیند کسى که در این حال که ترك غیر است با حق خلوت کند، ولـى                   . مرتبه

شبیه به خدعه کنندگان باشد که صورتاً در خلوت و انس است ولى حقیقتـاً غافـل از حـق و از                      

ه آن انس با حـق اسـت در ایـن عـالم و راحـت                آنچه خداى تعالى براى ساجدان مهیا فرموده ک       

و دور نیفتد از خداوند هر گز کسى که نیکو تقـرّب جویـد بـه حـق تعـالى در           . است در آن عالم   

سجود؛ و نزدیک نشود به حق تعالى هر گز کسى که اسائه ادب کند در سـجود و حرمـت آن را                      

اى از  اکنـون کـه شـمه   . ال سجودضایع نماید به اینکه قلب خود را به غیر حقّ متعلّق کند در ح      

سرّ سجود را دانستى، سجود کن سجده کسى که متواضع و ذلیل است در پیشگاه قـدس حـق                    
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نوایى خود کن؛ بدان که خلق شدى از خاکى که پایمال خالیـق   تعالى؛ و نظر به حال نقص و بى       

ء   صورتى که شى   اى که همه کس از او اجتناب و استقذار کند، و تکوین شده در              است، و از نطفه   

 تقـرّب بـه قلـب و    -و خداى تعالى معنى سجود را سبب تقرّب به خود قرار داده      . مذکورى نبوده 

پس، کسى که به حق نزدیک شد، از غیر حقّ بعید شود؛ چنانچـه سـجده در ظـاهر                   . سرّ و روح  

ر حاصل نشود مگر به موارات از همه اشیاء و احتجاب از هر چه چشم آن را ببینـد؛ همـین طـو                     

پس، کسى کى قلبش متعلّق به غیر حق شود در نماز، به آن چیز نزدیـک، و از آنچـه     . امر باطن 

 مـا قـرار نـدادیم بـراى یـک نفـر دو              ":که حق اراده فرموده بعید شود؛ چنانچه حق فرماید کـه          

اى که در     من اطالع بر قلب بنده     "و رسول خدا فرمود که خداى تعالى فرمود که         ( ").598( قلب

 اخالص براى طاعت من و به دست آوردن رضاى مـن اسـت پیـدا نکـنم، مگـر آن کـه                       آن حب 

و کسى که بـه غیـر مـن مـشتغل           . خودم متولّى تمشیت امور او شوم و تدبیر کارهاى او فرمایم          

   ".باشد، از استهزاء کنندگان محسوب است و اسم آن در دیوان زیانکاران مکتوب شود

  

   فصل سوم

  

ایـن را  : رسول خدا فرمـود ( ،  )599( فَسبح بِاسمِ ربک الْعظیم   : نازل شد در حدیث است که چون      

: فرمـود ( ،  )600( سبحِ اسمِ ربک الْـاعلى    : و چون نازل شد قول خداى تعالى      . در رکوع قرار دهید   

  ). 601(این را در سجود خود قرار دهید

  

ند بـراى خـود اتّخـاذ فرمـود العلـى و            اول اسمى را که خداو    : و در حدیث شریف کافى است که      

  . و شاید العلى اول در اسماء ذاتیه باشد، و العظیم اول در اسماء صفاتیه). ( 602(العظیم بود

  

و ایـن   . و بدان که در سجود، چون سایر اوضاع صالتى، هیئتى و حالى و ذکـرى و سـرّى اسـت                   

و . تناسب اسـت   رت شده، و تفصیلًا بى    امور براى کمل طورى است که در این رساله بیان آن اشا           

و ارغام انـف، کـه      . از براى متوسطین هیئت آن ارائه خاکسارى و ترك استکبار و خودبینى است            

از مستحبات مؤکده بلکه ترك آن خالف احتیاط است، اظهار کمـال تخـضّع و تـذلّل و فروتنـى      

رؤسـاى اعـضاى ظـاهره، کـه        و  . است؛ و نیز توجه به اصل خویش و یادآورى از نشئه خود است            

محالّ ادراك و ظهور تحریک و قدرت است که همین هفت یا هشت عضو است، بر زمین مذلّت                  

و مسکنت نهادنْ عالمت تسلیم تام و تقدیم تمام قـواى خـود اسـت و خـارج شـدن از خطیئـه                     

  . آدمیه است
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الى دست دهـد کـه   و چون تذکّر این معانى در قلب قوى شد، کم کم قلب از آن منفعل شده ح            

آن حالت فرار از خود و ترك خودبینى است؛ و نتیجه این حـال، حـصول حالـت انـس اسـت؛ و               

  . دنباله آن، خلوت تام حاصل شود و محبت کلّى پیدا شود

  

و اما ذکر سجده، متقوم از تسبیح که تنزیه از توصیف و قیام به امـر اسـت، یـا تنزیـه از تکثیـر                         

ز توحید است؛ چه که توحید تفعیـل اسـت، و آن از کثـرت بـه وحـدت                 اسمائى است؛ یا تنزیه ا    

رفتن است؛ و این خالى از شائبه تکثیر و تشریک نیست؛ چنانچه توصیف به علو ذاتى و تحمیـد                

  . نیز خالى از شائبه این معانى نیست

  

 اتخـاذ   و به حسب روایت کافى، اول اسمى است که حق براى خود           . و العلى از اسماء ذاتیه است     

و عبد سالک چون از خود در این مقام فانى شـد   . فرموده؛ یعنى، اول تجلّى ذات براى خود است       

  . و ترك عالم و آنچه در آن است نمود، مفتخر به این تجلّى ذاتى شود

  

و نیز رب در    . و بدان که چون رکوع اول و سجود ثانى است، تسبیح و تحمید در آنها فرقها دارد                

انـد، از اسـماء ذاتیـه و صـفاتیه و          فرق دارد؛ زیرا که رب چنانچه اهل معرفت گفتـه          آن دو مقام،  

بنا بر این، رب در الْحمد للَّه رب الْعالَمین از اسماء فعلیه شـاید باشـد                . افعالیه است به سه اعتبار    

 اسـت بـه     به مناسبت مقام قیام، که مقام توحیـد افعـالى اسـت؛ و در رکـوع از اسـماء صـفاتیه                    

مناسبت اینکه رکوع مقام توحید صفات است؛ و در سجود از اسماء ذاتیه است بـه مناسـبت آن                   

و تسبیح و تحمید نیز در هر یک از مقامات واقع شد، مربـوط              . که سجود مقام توحید ذات است     

  ] 1). [603( به آن مقام است

  

   فصل چهارم

  

و .  نتیجه مشاهده انوار عظمت حق اسـت       چنانچه در صالةِ معراج است، سجده غشوه و صعق در         

خود شد و حال محو و صعق براى او دست داد، عنایت ازلى شامل حـال او                  چون عبد از خود بى    

  . شود و به الهام غیبى ملهم شود

  

پس چون به خـود آمـد،   . و ذکر سجود و تکرار آن براى حصول حال صحو و به خود آمدن است       

بش مشتعل گردد، و سر از سجده بردارد؛ و چـون در خـود              آتش اشتیاق مشاهده نور حق در قل      
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بقایایى بیند از انانیت، با دست اشاره به رفض آن کند؛ پس، تجلّى نور عظمت ثانیاً بر او شـود و                     

                        ت را بسوزاند و فانى از فنا شود، و تکبیر گویان حالت محـو کلـى مطلـق و صـعق تـامه انانیبقی

ستگیر غیبى به الهام اذکـار او را مـتمکّن در مقـام کنـد؛ و                حقیقى براى او حاصل شود؛ پس، د      

حالت صحو در این مقام، که صحوِ مقامِ والیت اسـت و از هـر احتجـاب و آالیـش خلقـى منـزّه                  

است، براى او دست دهد؛ و حال تشهد و سالم، که از احکام کثرت است، نیز در این صحو بعـد                     

  .  سیر انسانى تکمیل و تتمیم شودو تا این جا تمام دائره. المحو حاصل شود

  

   باب هفتم در اشاره اجمالیه به آداب تشهد است و در آن دو فصل است

  

   فصل اول

  

بدان که شهادت به وحدانیت و رسالت در اذان و اقامه، که از متعلّقات نمـاز و مهیئـات ورود در                     

کثرت و در آخـر نمـاز اسـت، عبـد     آن است، و در تشهد که خروج از فناء به بقاء و از وحدت به          

سالک را متذکّر کند که حقیقت صالةْ حصول توحید حقیقى، و شهادت به وحدانیت از مقامـات                

و نیز در آن، سـرّ اولیـت و آخریـت حـقّ            . شامله است، که با سالک از اول صالة تا آخر آن است           

ـ            . جل و عال است    کَمـا  : ه و إلـى اللَّـه اسـت       و نیز در آن سرّ عظیمى است که سفر سالک من اللَّ

پس، سالک باید در همه مقامات متوجه ایـن مقـصد باشـد، و حقیقـت                ). ( 604( بدأَکُم تَعودون 

وحدانیت و الوهیت حق را به قلب برساند؛ و قلب را در این سفر معراجى الهى کند تا شـهادتش                    

  . حقیقت پیدا کند و از نفاق و شرك منزه گردد

  

ه رسالت نیز اشاره به آن شاید باشد که دستگیرى ولى مطلـق و نبـى ختمـى در                   و در شهادت ب   

این معراجِ سلوکى از مقامات شامله است، که باید سالک در تمام مقامات متوجه آن باشد و سـرّ   

  . ظهور اولیت و آخریت که از مقامات والیت است، از براى اهلش واضح گردد

  

 شهادت در اول نماز، و شهادت در تشهد؛ زیرا که آن، شـهادت              و باید دانست که فرق است بین      

قبل از سلوك است و شهادت تعبدى یا تعقّلى است، و این شـهادت پـس از رجـوع اسـت و آن                   

پس شهادت تشهد را خطر عظیم است، زیرا کـه در آن دعـوى              . شهادت تحقّقى یا تمکّنى است    

و چون ایـن مقـام شـامخ بـراى          . احتجاب تحقّق و تمکّن است و دعوى رجوع به کثرت است بى          

امثال ما حاصل نیست، بلکه با این حال که اکنون داریم متوقع نیز نیست، ادب در حضرت بارى                  
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آن است که قصور خود و ذلّت و نقص و عجـز و بیچـارگى خـویش را در نظـر آریـم و بـا حـال                  

  : شرمسارى به بارگاه قدس متوجه شده عرضه داریم

  

 مقامات اولیاء و مدارج اصفیاء و کمال مخلصین و سلوك سالکین، حظّى جز الفاظى               بارالها، ما از  

چند نداریم؛ و از جمیع مقامات به قیل و قال قناعت نمودیم که نه از آن کیفیتى حاصـل شـود                     

بار خدایا، حب دنیا و تعلّقات آن ما را از بارگاه قدس و محفل انس تو محجـوب نمـوده؛     . نه حال 

لطف خفى خود از ما افتادگان دستگیرى فرمایى و جبران ما سبق را فرمایى، تا بلکـه                 مگر تو با    

  . از خواب غفلت انگیخته شده راهى به محضر قدس پیدا کنیم

  

   فصل دوم

  

 فى السرِّ   ؛ فَکُنْ عبداً لَه    التَشَهد ثَنَاء علَى اللَّه تعالى    : قالَ الصادقُ علیه السالم   . عن مصباحِ الشَّریعۀِ  

و صلْ صدقَ لسانک بِصفَاء صدقِ سـرِّك؛  . خَاضعاً لَه فى الْفعل، کَما أَنَّک عبد لَه بِالْقَولِ و الدعوى      

ـ             قَ عبودیتَـک لَـه   فَإِنَّه خَلَقَک عبداً، و أَمرَك أَنْ تَعبده بِقَلْبِـک و لـسانک و جوارِحـک، و أَنْ تُحقِّ

                   مه و ،هتیشم و هترظٌ إِلَّا بِقُدال لَح و نَفَس ملَه سفَلَی ،هدالْخَلْقِ بِی یاصأَنَّ نَو لَمتَع و ،لَک هتوبِیبِرُب

    انِ أَقَلِّ شَینْ إِتْیاجِزُونَ عإِ       ع و هإِلَّا بِإِذْن هلَکَتمی مف ءهتادلَّ    . رج زَّ وع خْلُـقُ مـا      : قَالَ اللَّهی ـکبر و

فَکُـنْ عبـداً شَـاکراً      ). ( 605(  عما یـشْرِکُونَ    یشاء و یخْتار ما کانَ لَهم الْخیرَةُ سبحانَ اللَّه و تَعالى          

فَإِنَّه خَلَقَک، فَعـزَّ    .  و صلْ صدقَ لسانک بِصفَاء سرِّك      .بِالْفعلِ، کما انَّک عبد ذَاکرٌ بِالْقَولِ و الدعوى       

و جلَّ أَنْ یکونَ إِرادةٌ و مشیۀٌ لاحد إِلَّا بِسابِقِ إِرادتـه و مـشیته؛ فَاسـتَعملِ الْعبودیـۀَ فـی الرِّضَـا                       

     اءی أَدةِ فادببِالْع و ،هکْمبِحرِهامأَو . هلَى نَبِیالةِ عبِالص رَكأَم قَد و) بِیبِـهخ-ح  (    و ـهلَیـلَّى اللَّـه عص

         هتادبِشَه تَهادشَه و هتبِطَاع تَهطَاع و هالتبِص التَهلْ صصه، فَأَورِفَـۀِ         . آلعم رَکَـاتب فوتُـکانْظُرْ ال ی و

 رِمفَتُح ،هترْمح   هةِ صالتدنْ فَائـی               .  عاجِـبِ فبِالْو ـتإِنْ أَتَی یـکۀِ فالشَّفَاع و غْفَارِ لَکتبِاالس رِهأَم و

  ). 606( الْأَمرِ و النَّهیِ و السنَنِ و اآلْدابِ و تَعلَم جلیلَ مرْتَبته عنْد اللَّه عزَّ و جلَ

  

: چنانچه فرماید . ى است به آداب قلبیه عبادات و حقایق و اسرار آنها          در این حدیث شریف اشارات    

بلکه در سابق نیز اشاره شده که مطلق عبادات ثناء حق است یا             . تشهد ثناء حق جل و عال است      

  . به اسمى یا به اسمائى، یا به تجلّى از تجلیات، و یا به اصل هویت

کنى و مدعى عبودیت هـستى، در        اهر بندگى مى  و عمده آداب را اشاره فرماید که چنانچه در ظ         

سرّ نیز عبودیت کن تا عبودیت سرّىِ قلبى به اعمال جوارحى نیز سرایت کنـد، و عمـل و قـولْ                     
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نقشه باطن و سرّ باشد؛ و حقیقت عبودیت به جمیع اجزاء وجود، چه اجزاء ظاهرى و چه اجـزاء                   

و لسان ذاکر ذکر را به قلب ایـصال         .  ببرند باطنى، سارى شود و هر یک از اعضاء حظّى از توحید          

و از حقیقت عبودیـت طلـب      . کند، و قلب موحد مخلص توحید و اخالص را به لسان افاده نماید            

ربوبیت کند و از خودپرستى بیرون آید و الوهیت حق را بـه قلـب برسـاند؛ و بدانـد کـه ناصـیه                        

ردن ندارند مگر با قدرت و مـشیت        بندگان به دست حق تعالى است، و قدرت بر تنفّس و نگاه ک            

حق تعالى، و آنها عاجزند از تصرف در مملکت حق به جمیـع انحـاء تـصرّفات، گـر چـه تـصرّف            

خداى تعالى فقـط خلـق      : ناچیزى باشد، مگر با اذن و اراده آن ذات مقدس؛ چنانچه حق فرماید            

امر خود اختیـارى نیـست      کند هر چه بخواهد و اختیار فرماید هر چه اراده کند؛ کسى را در                مى

و چون این لطیفـه     . یعنى استقاللًا منزه است خداى تعالى از شریک در تصرف در مملکت وجود            

را به قلب رساندى، شکرت از حق حقیقت پیدا کند؛ و شکر در اعضاء و اعمالت سـرایت کنـد؛ و                 

ید صدق لسان بـه   چنانچه در عبودیت زبان و قلب باید همقدم باشند، در این توحید فعلى نیز با              

صفاء سرّ قلب موصول باشد؛ زیرا که حق جل و عال خالق است و مؤثّرى جز او نیـست، و تمـام                      

  . ها و مشیتها ظلّ اراده و مشیت ازلى سابق اوست اراده

  

پس از آداب شهادت به وحدانیت و الوهیت حق، متوجه به مقام مقـدس عبـد مطلـق و رسـول                     

م عبودیت بر رسالت متنبه شود که قدم عبودیت مقدمه همه مقامات            و از تقدم مقا   . ختمى شود 

و چون رسول ختمى عبـد حقیقـى فـانى در حـق         . سالکین است؛ و رسالت شعبه عبودیت است      

و . است، اطاعت او اطاعت حق است؛ و شهادت به رسالت موصول به شهادت به وحدانیت اسـت                

در طاعت رسول، که طاعت اللَّه است، نکنـد تـا از     عبد سالک باید از خود مراقبت کند که قصور          

و بدانـد  . برکات عبادت که وصول به بارگاه قدس است، به دستگیرى ولى مطلق، محـروم نـشود          

دستیارى ولى نعم و رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سـلّم بـه بارگـاه قـدس و                     که کسى را بى   

  . جایگاه انس بار ندهند

  

   الم است و در آن دو فصل استباب هشتم در آداب س

   فصل اول

  

بدان که عبد سالک چون از مقام سجود، که سرّ او فنـا اسـت، بـه خـود آمـد و حالـت صـحو و                         

هشیارى براى او دست داد و از حال غیبت از خلق به حال حضور رجـوع کـرد، سـالم دهـد بـه               

جوع از سفر، سـالم بـه   پس در اولِ ر.  سالم کسى که از سفر و غیبت مراجعت نموده       -موجودات



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

نبى اکرم دهد؛ زیرا که پس از رجوع از وحدت به کثـرت، اولْ حقیقـت تجلّـى حقیقـت والیـت                     

و پس از آن، به اعیان دیگر موجودات به طریق تفـصیل و          ). ( 607(  نَحنُ األَولونَ السابِقون   -است

  . جمع توجه کند

  

 إلى اللَّه نشده، براى او سـالم حقیقـت نـدارد و             و کسى که در نماز غایب از خلق نبوده و مسافر          

پس، ادب قلبىِ سالم به ادب جمیع صالة است؛ و اگر در این نمـاز، کـه                 . جز لقلقه لسان نیست   

و . حقیقت معراج است، عروجى حاصل نشده و از بیت نفس خارج نشده، سـالم بـراى او نیـست          

ماره بود، و در تمام این معـراج حقیقـى          نیز در این سفر اگر سالمت از تصرّفات شیطان و نفس ا           

بنـا بـر ایـن،      ) ص(آرى، سالم بر نبـى      . قلب را علتى نبود، سالم او حقیقت دارد و الّا ال سالم لَه            

سالم با حقیقت است، زیرا که او در این سفر معراجى و در ایـن سـیر إلـى اللَّـه صـعوداً و نزولًـا          

فات غیر حق عارى و برى است؛ چنانچه اشاره بـه           متّصف به سالمت است و در تمام سیر از تصرّ         

  . آن در سوره مبارکه انّا أَنْزَلْنا نمودیم

  

   فصل دوم

  

معنَى السالم فی دبرِ کُلِّ صـالةٍ، الْأَمـانُ؛ أَي، مـنْ            : قالَ الصادقُ علیه السالم   . عن مصباحِ الشَّریعۀِ  

     نَّۀَ نَبِیس و رَ اللَّهى أَمةٌ                  أَدـرَاءب ا ونْیالـد الءنْ بانُ مالْأَم فَلَه ،هقَلْب نْهعاً مصلى اللَّه علیه و آله خَاش ه

و السالم اسـم مـنْ أَسـماء اللَّـه تَعـالَى، أَودعـه خَلْقَـه لیـستَعملُوا معنَـاه فـی                  . منْ عذَابِ اآلْخرَةِ  

و اذا أَردت . مانَات و الْإِضَافَات و تَصدیقِ مصاحبتهِم فیما بینَهم و صحۀِ معاشَـرَتهِم  الْمعامالت و الْأَ  

أَنْ تَضَع السالم موضعه و تُؤَدي معنَاه، فَاتَّقِ اللَّه، و لْیسلَم منْـک دینُـک و قَلْبـک و عقْلُـک، و ال                    

ـ  و ال تُملَّهـم و  ]اى، ال تُـضجِرَهم  [سها بِظُلْمـۀِ الْمعاصـی، و لْتَـسلَم حفَظَتُـک أَنْ ال تُبـرِمهم      تُدنِّ

                     ـوـنْ هم نْـهم لَمـسی نْ لَـم؛ فَإِنَّ مكودع ثُم یقُکدص ثُم ،مهعم کلَتامعم وءبِس نْکم مشَهتُوح

؛ و ) خ-سـلْم (و منْ ال یضَع السالم مواضعه هذه، فَال سالم و ال تَـسلیم     . ب إِلَیه، فَالْأَبعد أَولَى   الْاقْرَ

معناى سالم در دنباله نمازها، امـان       : فرماید). ( 608( کَانَ کَاذباً فی سالمه و إِنْ أَفْشَاه فی الْخَلْقِ        

وامر الهیه و سنن نبویه را ادا کند با خشوع قلبـى، ایمـن از بـالء دنیـا و                    است؛ یعنى، کسى که ا    

یعنى از تصرّفات شیطانیه در دنیا مأمون شـود؛ چـه کـه اداء اوامـر الهیـه بـا       . عذاب آخرت شود  

  ). 609( إن الصالة تنهى عن الفحشاء و المنکر-خشوع قلبى موجب قطع تصرّف شیطان است

سالم یکى از اسماء اللَّه است که خـداى  : ى از اسرار سالم فرماید و گوید پس از آن، اشاره به سرّ     

. و این اشاره به مظهریت موجودات از اسماء الهیه اسـت         . تعالى به ودیعت در موجودات قرار داده      
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و باید عبد سالک این لطیفه الهیه را که در باطن ذات و خمیره او به ودیعت نهفته است، اظهـار                   

یع معامالت و معاشرات و امانات و ارتباطات استعمال کند، و در مملکت بـاطن و                کند، و در جم   

ظاهر خود نیز سرایت دهد؛ و در معامالت با حق و دین حق تعالى استعمال نماید تا خیانت بـه                    

پس، حقیقت سالم را سرایت دهد در جمیع قـواى ملکیـه و ملکوتیـه          . ودیعت الهیه نکرده باشد   

و . ات و عقاید و اخالق و اعمال خویش تا خود از همه تصرّفات سـالم مانـد                خود و در جمیع عاد    

  . طریق تحصیل این سالمت را تقوى معرفى فرموده

  

پس، تقـواى ظـاهر، نگاهـدارى ظـاهر اسـت از      : و باید دانست که تقوى را مراتب و منازلى است         

  . و این تقواى عامه است. قذارت و ظلمت معاصى قالبیه

  

طن، نگاهدارى و تطهیر آن است از افراط و تفریط و تجاوز از حد اعتالل در اخـالق و                   و تقواى با  

  . و این تقواى خاصه است. غرائز روحیه

  

و مراد از علـوم الهیـه       . دارى و تطهیر آن است از صرف آن در علوم غیر الهیه            و تقواى عقل، نگاه   

 جمیع علوم طبیعه و غیر آنهـا کـه بـراى    و. علومى است که مربوط به شرایع و ادیان الهیه باشد  

شناخت مظاهر حق است الهیه است و اگر براى آن نباشد، نیست، هر چند مباحث مبدأ و معـاد        

  . و این تقواى اخص خواص است. باشد

  

و . و این تقواى اولیاء اسـت     . دارى آن است از مشاهده و مذاکره غیر حق         و تقواى قلب، و آن نگاه     

همـین خلـوت   ( ، )610( أَنَا جلیس مـنْ جلَـسنی     : یف که فرماید حق تعالى    مقصود از حدیث شر   

  . و این خلوت بهترین خلوات و خلوتهاى دیگر مقدمه حصول همین است. قلبى است

  

پس، کسى که متّصف به همه مراتب تقوا شد، دین و عقل و روح و قلب او و جمیع قواى ظاهره             

موکّلین او نیز سالم مانند و از او ملول و منضجر و وحـشتناك              اش سالم ماند؛ و حفَظه و        و باطنه 

و معامالت و معاشرات چنین شخصى با صدیق و عدوش به طریق سـالمت شـود؛ بلکـه                  . نشوند

و کـسى کـه بـه       . ریشه عداوت از باطن قلبش منقطع شود، هر چند مردم بـا او عـداوت ورزنـد                

یض سالم محروم و به افق نفاق نزدیـک شـود،           جمیع مراتب سالمت نباشد، به همان اندازه از ف        

  . و السالم. نعوذ باللَّه منه
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   خاتمه کتاب در آداب بعضى از امور داخله و خارجه نماز است و در آن چند فصل است

  

شـود و اسـرار و       فصل اول در تسبیحات اربعه است که در رکعت ثالث و رابع نمـاز خوانـده مـى                 

   آداب قلبیه آن به قدر مناسب

  

  : و آن متقوم به چهار رکن است

  

  .رکن اول در تسبیح است

  

و بنده سالک باید در     . و آن، تنزیه از توصیف به تحمید و تهلیل است، که از مقامات شامله است              

دارى کنـد؛    تمام عبادات متوجه آن باشد و قلب خود را از دعواى توصیف و ثناجویى حـق نگـاه                 

است قیام به حقِ عبودیت، فضلًا از قیام به حـقّ ربوبیـت کـه            گمان نکند که از براى عبد ممکن        

چشم آمال کمل اولیاء از آن منقطع و دست طمع بزرگـان اصـحاب معرفـت از ذیـل آن کوتـاه                      

اند کمال معرفت اهـل معـارف    از این جهت گفته   ). ( 611(است عنقا شکار کس نشود دام بازگیر      

  ). 612( عرفان عجز خویش است

  

مت واسعه حق جلّ و عال شامل حال ما بندگان ضعیف اسـت، بـه سـعه رحمـت               آرى، چون رح  

خود ما بیچارگان را بار خدمت داده و اجازه ورود در یک همچو مقام مقـدس منـزّه، کـه پـشت                    

و ایـن از بزرگتـرین تفـضّالت و ایـادى ذات            . کرّوبیین از قرب به آن خم است، مرحمت فرموده        

ن خود، که اهل معرفت و اولیاء کمل و اهل اللَّه قـدر آن را بـه                 مقدس ولى نعمت است بر بندگا     

دانند، و ما محجوبان بازمانده از هر مقام و منزلت و محرومان دور افتـاده از                 قدر معرفت خود مى   

هر کمال و معرفت بکلّى از آن غافلیم؛ و اوامر الهیه را، کـه فـى الحقیقـه بـاالترین نعـم بـزرگ                        

 و کلفت دانیم و با انضجار و کسالت قیام به آن کنیم، و از این جهـت از              نامتناهى است، از تکلف   

  . نورانیت آن بکلى محروم و محجوبیم

  

و باید دانست که چون تحمید و تهلیل متضمن توحیـد فعلـى اسـت و در آن شـائبه تحدیـد و                       

 است در   تنقیص است، بلکه شائبه تشبیه و تخلیط است، عبد سالک براى تهیه ورود در آن الزم               

حصن حصینِ تسبیح و تنزیه خود را وارد کند و به باطن قلـب خـود بفهمانـد کـه حـق جلّـت                        
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عظمته منزّه از تعینات خلقیه و تلبس بمالبس کثـرات اسـت، تـا ورود در تحمیـدش از شـائبه                     

  . تکثیر تنزیه شود

  

  .رکن دوم تحمید است

  

و از ایـن    .  مناسب قرائـت اسـت نیـز       و آن، مقام توحید فعلى است که مناسب حال قیام است و           

جهت، این تسبیحات در رکعات اخیره قائم مقام حمد است و مصلى مختار است که حمد را نیز                  

 از حصر حمد به حق تعـالى        - چنانچه در حمد مذکور شد     -و توحید فعلى را   . بخواند به جاى آن   

               ـواستفاده کنیم و دست عبد را از محمدتها بکلّى کوتـاه نمـاییم و ه      رُ والظّـاه ـرُ واآلْخ لُ والَـاو 

) ( 614( را به سامعه قلب رسانیم، و حقیقت ما رمیت اذْ رمیت و لکنَّ اللَّـه رمـى               ) ( 613( الْباطن

را به ذائقه روح چشانیم، و خودبینى و خودخواهى را زیر پاى سلوك نهیم تـا بـه مقـام تحمیـد                      

  . ار منّت خلق بیرون کشانیمخود را رسانیم و دل را از زیر ب

  

   رکن سوم تهلیل است

  

  : و از براى آن مقاماتى است

  

و این مؤکّد   . یکى مقام نفى الوهیت فعلیه است که عبارت اخراى ال مؤَثِّرَ فی الوجود الّا اللَّه است               

چون کـه مراتـب وجـودات امکانیـه ظـلّ حقیقـت       . حصر تحمید بلکه موجب و مسبب آن است       

 حق جلت قدرته و ربط محض است و از براى هیچ یک از آنها بـه هـیچ وجـه اسـتقالل و                        وجود

قیام به خود نیست، از این جهت، تاثیر ایجادى را به هیچ وجه به آنها نتوان نسبت داد، چه کـه                     

و بـه عبـارت اهـل       . در تأثیر استقاللِ ایجاد الزم و استقاللِ ایجاد مستلزم استقالل وجود اسـت            

ت وجودات ظلّیه ظهور قدرت حق است در مرآیـى خلقیـه، و معنـى ال الـه إال اللَّـه                     ذوق، حقیق 

مشاهده فاعلیت و قدرت حق است در خلق و نفى تعینات خلقیه است، و افنـاى مقـام فاعلیـت                    

  . آنها و تأثیر آنها است در حق

  

               ال معبود ،وى اللَّه  و یکى مقام نفى معبود غیر حق است، و ال إله إال اللَّه اىو بنا بر این، مقام     .  س

تهلیل نتیجه مقام تحمید است؛ زیرا که اگر محمدت منحصر به ذات مقدس حق شد، عبودیـت                 

کند، که همه    نیز بار خود را در آن مقام مقدس افکند؛ و جمیع عبودیتهایى که خلق از خلق مى                
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که چون جمیـع محامـد   براى رؤیت محمدت است، منتفى شود؛ پس، گویى سالک چنین گوید         

منحصر در حق است، پس عبودیت نیز منحصر به او شود، و او معبود شود و بتها همه شکـسته                    

رکـن چهـارم تکبیـر    . و از براى تهلیل مقامات دیگرى است که مناسب ایـن مقـام نیـست           . شود

ه از  و آن نیز تکبیر از توصیف است؛ گویى که عبد در اول ورود در تحمید و تهلیـل، تنزیـ                   . است

توصیف نموده، و پس از فراغ از آن نیز تنزیه و تکبیر از توصیف نمایـد، کـه تحمیـد و تهلـیلش            

و شاید که تکبیـر در ایـن مقـام تکبیـر از تحمیـد و                . محفوف به اعتراف به تقصیر و تذلّل باشد       

 و شـاید در تـسبیح تنزیـه از   . تهلیل باشد، زیرا که در آن شائبه کثرت است؛ چنانچه مذکور شد    

تکبیر، و در تکبیر تکبیر از تنزیه نیز باشد، که دعاوى عبد بکلّى ساقط شود و به توحیـد فعلـى                     

متمکّن گردد و مقام قیام به حقّ ملکه گردد در قلب، و از تلـوین بیـرون آیـد و حالـت تمکـین                 

  . حاصل شود

  

نقطاع و تـذلّل    و عبد سالک باید در این اذکار شریفه که روح معارف است حال تبتّل و تضرّع و ا                 

را در قلب تحصیل کند؛ و به کثرت مداومت باطن قلب را صورت ذکر دهد و حقیقت ذکـر را در       

باطن قلب متمکّن سازد، تا قلب متلبس به لباس ذکر شود و لباس خویش، که لباس بعد است،                  

ـ   از تن بیرون آورد؛ پس، قلب الهى حقّانى شود و حقیقت و روح انَّ اللَّـه اشْـتَرى                  نینَ   مـؤمنَ الْم

  . در آن متحقّق گردد) ( 615( أَنْفُسهم

  

   فصل دوم در آداب قلبیه قنوت است

  

بدان که قنوت یکى از مستحبات مؤکّده است که تـرك آن شایـسته نیـست، بلکـه احتیـاط در                     

اند، و ظـاهر بعـض روایـات نیـز           اتیان به آن است؛ زیرا که بعضى از اصحاب قائل به وجوب شده            

 در صناعت فقهى عدم وجوب است، چنانچه مشهور بین علماء اعـالم               است، گر چه اقوى    وجوب

باشـد؛   و آن به همین کیفیت خاصه که بین امامیه رضوان اللَّه علیهم متعـارف اسـت مـى                 . است

یعنى، متقوم است به بلند نمودن دست را در حذاء وجه، و بسط باطن کفها را طـرف آسـمان و                     

و . و جایز است دعا نمودن بـه هـر زبـان، عربـى یـا غیـر آن      . أثوره یا غیر مأثوره   خواندن ادعیه م  

  . عربى احوط و افضل است

  

و دلیل فقهى معتد بهى بـه نظـر         ). ( 616( اند افضل ادعیه در آن، دعاى فَرَج است        و فقها فرموده  

را که مشتمل بـر     نویسنده نرسیده بر افضلیت؛ ولى مضمون دعا دالّ بر فضیلت تامه آن است، زی             
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و نیـز مـشتمل بـر       . تهلیل و تسبیح و تحمید است که روح توحید است؛ چنانچه بیـان آن شـد               

اللَّه، الحلیم، الکریم، العلى، العظیم، الرَّب؛ و نیز مشتمل بر ذکـر          : اسماء بزرگ الهى است از قبیل     

و نیز مشتمل اسـت بـر   رکوع و سجود است؛ و نیز مشتمل بر اسماء ذات و صفات و افعال است؛  

مراتب تجلیات حق جلّ و عال؛ و نیز مشتمل است بر سالم بر مرسلین، گر چه احتیاط ترك آن                   

. است، ولى اقوى جواز است؛ و نیز مشتمل است بر صـلوات بـر پیغمبـر و آل او علـیهم الـسالم                      

  . گویى این دعاى شریف با این اختصار مشتمل به تمام وظایف ذکریه صالة است

  

 از گفته فقها رضوان اللَّه علیهم نیز اثبات افضلیت توان کـرد، یـا بـه واسـطه تـسامح در ادلّـه                        و

و یا به واسطه کشف دلیل معتبرى، که به         . ؛ گر چه نویسنده را در آن تأملى است        ) ( 617( سنن

  . نظر ما نرسیده، که مبناى اجماع در نظر متأخرین است

  

ت دارد و نیز مشتمل بر آداب مناجـات بنـده بـا حـق اسـت و                  و از ادعیه شریفه که بسیار فضیل      

مشتمل بر تعداد عطایاى کامله الهیه است که با حال قنوت که حال مناجات و انقطاع بـه حـق                    

است تناسبى تام دارد و بعضى از مشایخ بزرگ رحمه اللَّه بر آن تقریباً مواظبت داشت، دعاى یـا    

نوز عرش است، و تحفه حق براى رسول خدا اسـت؛ و بـراى هـر      منْ اظْهرَ الْجمیل است که از ک      

یک از فقرات آن فضایل و ثوابهاى بسیار اسـت؛ چنانچـه در توحیـد شـیخ صـدوق رحمـه اللَّـه                       

  ).618( است

  

و بهتر در ادب عبودیت آن است که در حال قنوت، که حال مناجات و انقطاع به حـق اسـت در                   

ت و ثناجویى است، و در این حالت که ذات مقدس حق            اش اظهار عبودی   خصوص صالة، که همه   

جلّ و عال بالخصوص فتح باب مناجات و دعا به روى عبد فرموده و او را به این تشریف شـرافت                     

داده، بنده سالک نیز ادب مقام مقدس ربوبیت را نگاه دارد، و از ادعیـه خـود مراقبـت کنـد کـه               

   ن ذکر و یاد حق باشد؛ و چیزهایى کـه از حـق در   مشتمل بر تسبیح و تنزیه حق تعالى و متضم

خواهد از سنخ معارف الهیه و طلب فـتح بـاب مناجـات و انـس و خلـوت و                     این حال شریف مى   

انقطاع به سوى او باشد؛ و از طلب دنیا و امور خسیسه حیوانیه و شهوات نفسانیه احتراز کنـد، و              

  . مقدار نکند ابرار بىخود را در محضر پاکان شرمساز ننماید و در محفل 

اى عزیز، قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عـزّ ربوبیـت پیـدا کـردن اسـت، و کـف           

خالى و سؤال به جانب غنى مطلق دراز نمودن است؛ و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن               

  . راندن و از دنیا یادکردن کمال نقصان و تمام خسران است
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 از وطـن خـود دور افتـادى و از مجـاورت احـرار محجـور شـدى و گرفتـار ایـن                   جانا، اکنون که  

  . ظلمتکده پر رنج و محن گردیدى، خود چون کرم ابریشم بر خود متن

  

عزیزا، خداى رحمن فطرت تو را به نور معرفت و نار عشق تخمیر نموده، و به انوارى چون انبیاء                   

را به خاك و خاکستر دنیاى دنى منطفى نکـن؛ و آن         و عشاقى مانند اولیاء مؤید فرموده، این نار         

نور را به کدورت و ظلمت توجه به دنیا که دار غربت است مکدر ننما؛ باشد که اگر تـوجهى بـه                       

وطن اصلى کنى و انقطاع به حق را از حق طلب کنى و حالت هجران و حرمان خود را بـا دلـى                       

وایى و گرفتارى خویش را اظهار کنى، مددى        دردناك به عرضش برسانى و احوال بیچارگى و بین        

                  هتنْ شـیمم سانُ والْاح هتنْ عادغیبى رسد و دستگیرى باطنى شود و جبران نقایص گردد، اذْ م

  ). 619( التَّفَضُّل

  

اگر از فقرات مناجات شعبانیه امام متَّقین و امیر مؤمنین و اوالد معصومین او علیهم السالم، کـه   

الهـى هـب    : کننـد  ل معارف و حقایقند، در قنوت بخوانى، خصوصاً آن جا که عرض مى            امامان اه 

   کطاعِ إِلَیالخ، ولى با حال اضطرار و تبتّل و تضرّع نه با دل مرده چـون                -) ( 620( لی کَمالَ الْانْق 

  . دل نویسنده، بسیار مناسب این حال است

  

آن یـک، توجـه و اقبـال بـه ذلّ         : جود اسـت  بالجمله، مقام قنوت در نظر نویسنده چون مقام سـ         

عبودیت و تذکّر مقام عزّ ربوبیت است؛ و این یـک، اقبـال بـه عـزّ ربوبیـت و تـذکّر عجـز و ذلّ                          

و اما به حسب مقام کمل، چنانچه سـجود         . و این به حسب مقام متوسطین است      . عبودیت است 

اع به حق و ترك اعتماد به غیر اسـت  مقام فناى عبد و ترك غیر و غیرت است، قنوت مقام انقط           

و بالجمله، چون قیام مقام توحید افعالى است و این توحید در رکعـت              . که روح مقام توکّل است    

دوم تمکین شود، در قنوت اظهار نتیجه آن کند که کشکول گدایى را پیش حق بـرَد و از خلـق              

    فصل سوم در تعقیب است. منقطع شود و گریزان گردد

  

ى از مستحبات مؤکّده است و ترك آن نیز مکروه است و در نماز صبح و عصر تأکیـدش    و آن یک  

  . و تعقیبات مأثوره بسیار است؛ از آن جمله تکبیرات ثالثه اختتامیه است. بیشتر است

و مشایخ عظام مواظبت دارند که مثل تکبیرات افتتاحیه در هر تکبیرى دست را تا حذاى گوش                 

و اثبات آن مشکل است؛ گر چـه ممکـن          .  را به حذاى قبله مبسوط کنند      بلند کنند و باطن کف    
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و شـاید دسـت را بلنـد نمـودن و سـه            . است از بعضى روایات استفاده سه مرتبه رفع ید را نمود          

و . الخ را خواندن کفایت کند    ) ... ( 621( مرتبه تکبیر گفتن و بعد دعاى ال اله الّا اللَّه وحده وحده           

د به آن طور که مشایخ مواظبند مستحب باشد، تمکین همان اسرار است کـه مـذکور                 اگر رفع ی  

و شاید اشاره به طرد صالة و عبادات خود باشد که مبادا عجب و خـودبینى در قلـب راه                    . گردید

  . یابد

  

. و تکبیرات ثالثه شاید اشاره باشد به تکبیر از توحیدات ثالثه که مقـوم روح تمـام صـالة اسـت                    

 قلبى این تکبیرات آن است که در هر رفع یدى طـرد توحیـدى از توحیـدات ثالثـه را         پس ادب 

کند، و تکبیر و تنزیه حق جل و عال را از توصیفات و توحیدات خود کند و عجز و ذلت و قـصور             

و ما در رساله سرّ الصالة اسـرار        . و تقصیر خویش را در محضر مقدس حق جل و عال عرضه دارد            

و . رات و رفع ید را به طور لطیفى، که مذکور در آن رساله اسـت، ذکـر نمـودیم                روحیه این تکبی  

  . و له الشّکر و الحمد. آن از الطاف حق تعالى است به این مسکین

  

و از جمله تعقیبات شریفه، تسبیحات صدیقه طاهره سالم اللَّه علیها است که رسول خـدا صـلّى            

در حدیث اسـت کـه اگـر        . و آن افضل تعقیبات است    . موداللَّه علیه و آله به آن معظّمه تعلیم فر        

چیزى افضل از آن بود، رسول خدا صلى اللَّه علیـه و آلـه آن را بـه فاطمـه علیهـا الـسالم عطـا                          

و از حضرت صادق مروى است که این تسبیحات در هـر روز در تعقیـب هـر                  ). ( 622(فرمود مى

و معروف پیش اصحاب در     ). (623(ر روز نمازى پیش من محبوبتر است از هزار رکعت نماز در ه          

ترتیب آن آن است که تکبیر سى و چهار مرتبه، و تحمید سى و سه مرتبه، و تسبیح سى و سه                     

و بعید نیست که این افضل باشد نه متعـین؛ بلکـه در تقـدیم و تـأخیر                  . مرتبه؛ به همین ترتیب   

. و تقدیم تسبیح نیز مخیـر باشـد     تحمید و تسبیح انسان مخیر باشد؛ بلکه شاید در تأخیر تکبیر            

  . ولى افضل و احوط همان ترتیب مشهور است

  

و زایـد بـر آن، آن کـه چـون ایـن           . و آداب قلبیه آن آن است که در تسبیحات اربعه مذکور شد           

اذکار شریفه بعد از نماز وارد شده است، و تسبیح آن، تکبیر و تنزیه از قیـام بـه حـق عبودیـت                       

تکبیر از لیاقت عبادت است براى محضر مقدس او، و نیـز تنزیـه و تکبیـر از      است، و نیز تنزیه و      

معرفت است که غایت عبادت است، پس عبد سالک باید در تعقیب نماز قـدرى تفکّـر کنـد در                     

نقص خود و عبادت خویش و غفلتهاى در حال حضور، که خود گناهى است در مذهب عـشق و               

  و محضر مقدس حق جلّ جالله به نظر آورد؛ و در محبت؛ و حرمان خود را از حظوظ حضور 
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تعقیبات، که خود فتح باب دیگرى است از رحمت حق تبارك و تعالى، به اندازه میـسور جبـران      

اش به حـسن و   کند، و این اذکار شریفه را به قلب برساند و دل را به آنها زنده کند؛ شاید خاتمه                

قه علیها الصالة و السالم اثبات این محمدت را         و در تحمید تسبیحات صدی    . سعادت مختوم شود  

که قیام به عبودیت است نیز براى هویت الهیه کند، و از توفیق و تأییـد و حـول و قـوه آن ذات                     

و حقایق این امور را به سرّ قلب برساند و سرّ این لطایف را به ذائقـه دل                  . مقدس بداند و بشمارد   

  .  و دل حیوة جاوید به حق پیدا کندبچشاند تا قلب به ذکر حق زنده شود

  

و چون صبح افتتاح اشتغال به کثرات و ورود در دنیا است و با مخاطره اشتغال به خلق و غفلـت         

از حق انسان مواجه است، خوب است انسان سالک بیدار در این موقعِ باریک براى ورود در ایـن                   

و چـون خـود را در آن        . قطع گردد ظلمتکده تاریک به حق تعالى متوسل شود و به حضرتش من          

بیند، به اولیاء امر و فُخَراى زمان و شُفَعاء انس و جان، یعنـى رسـول                 محضر شریف آبرومند نمى   

ختمى صلّى اللَّه علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علـیهم الـسالم، متوسـل گـردد و آن ذوات                     

یر و مجیرى است، پس روز شـنبه     و چون براى هر روزى خف     . شریفه را شفیع و واسطه قرار دهد      

به وجود مبارك رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله، و روز یکشنبه به حضرت امیر المـؤمنین علیـه                    

شـنبه بـه حـضرات       السالم، و روز دوشنبه به امامان همامان سبطان علیهمـا الـسالم، و روز سـه               

م و رضـا و تقـى و نقـى    سجاد و باقر و صادق علیهم السالم، و روز چهارشنبه بـه حـضرات کـاظ       

علیهم السالم، و روز پنجشنبه به حضرت عسکرى علیه السالم، و روز جمعه به ولـى امـر عجـل                    

مناسب آن است که در تعقیب نماز صبح براى ورود در           ( ،  )624( اللَّه فرجه الشّریف، متعلّق است    

شـود؛ و بـا شـفاعت       این بحر مهلک ظلمانى و دامگاه مهیب شیطانى، متوسل به خفراى آن روز              

آنها، که مقرّبان بارگاه قدس و محرمان سراپرده انسند، از حق تعالى رفـع شـرّ شـیطان و نفـس           

اماره بالسوء را طلب کند، و در اتمام و قبول عبادات ناقصه و مناسک غیـر الیقـه، آن بزرگـان را            

آلـه و دودمـان او را   البته حق تعالى شأنه چنانچـه محمـد صـلى اللَّـه علیـه و       . واسطه قرار دهد  

نماهاى ما مقرّر فرموده و به برکات آنهـا امـت را از ضـاللت و جهـل نجـات                     وسایط هدایت و راه   

مرحمت فرموده، به وسیله و شفاعت آنها قصور ما را ترمیم و نقص ما را تتمیم فرماید و اطاعات                   

و تعقیبات مأثوره در کتب أدعیـه       . الْانْعامانّه ولى الْفَضْلِ و     . فرماید و عبادات ناقابل ما را قبول مى      

مذکور، و هر کس مناسب با حال خود انتخابى کند و این سفر شریف را به خیـر و سـعادت بـه                       

  . اتمام رساند
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  ختم و دعاء

  

مناسب بود که ما این رساله را تتمیم کنیم به ذکر موانع معنویه صـالة از قبیـل ریـا و عجـب و                

در شـرح بعـض احادیـث، در ایـن     ) ( 625( طه آن کـه در کتـاب اربعـین     امثال آن، لکن به واسـ     

موضوعات شرحى مذکور داشتیم، و اینک به واسطه کثرت اشتغال و تشتّت قواى فکریه معـذور                

باشم، لهذا این اوراق را با اعتراف به نقص و تقصیر ختم، و از ارباب نظـر پـاك                    از این خدمت مى   

  . ر آنان و نفس کریم آنها نیازمندمطلبم، و به دعاى خی عفو خطا مى

  

سابقه خدمت و طاعتى یا احتیاج به بندگى و عبـادتى بـا              بار خداوندا که ما بندگان ضعیف را بى       

تفضّل و عنایت و محض رحمت و کرامت لباس هستى پوشانیدى، و به انواع نعمتهاى روحانى و                 

آنکـه از نبـود مـا خللـى در           جسمانى و اصناف رحمتهاى باطنى و ظاهرى مفتخر فرمـودى، بـى           

قدرت و قوت تو راه یابد، یا از بود ما به عظمت و حشمت تو چیزى افزاید، اکنون که سرچـشمه          

رحمانیت تو جوشید و چشم خورشید جمال جمیل تو درخشید و ما را به بحار رحمت مستغرق                 

نیـز بـه نـور توفیـق        و به انوار جمال منور فرمود، نقایص و خطیئات و گناهان و تقصیرات مـا را                 

باطنى و دستگیرى و هدایت سرّى جبران فرما، و دل سر تا پـا تعلّـق مـا را از تعلّقـات دنیاویـه                        

  . برهان و به تعلّق به عزّ قدس خود آراسته نما

  

بارالها، از طاعت ما ناچیزان بسطى در ملک تو حاصل نشود، و از سرپیچى ما نقصى در مملکتت                  

 شـکنجه گناهکـاران نفعـى بـه تـو عایـد نگـردد، و از بخـشش و رحمـت          راه نیابد، و از عذاب و 

افتادگان نقصانى در قدرت تو حاصل نشود، عینِ ثابت خطاکاران طالب رحمـت اسـت و فطـرت                 

  . ناقصانْ طلبکار تمامیت، تو خود بالطف عمیم با ما رفتار فرما و به سوء استعداد ما نظر نفرما

  

الهی، قَـد سـتَرْت   . أْهلٍ لرَحمتک، فَانْت اهلٌ انْ تَجود علَى بِفَضْلِ سعتک        الهى، انْ کُنْت غَیرَ مستَ    

الهی، هب لی کَمـالَ الْانْقطـاعِ       .  على ذُنوباً فى الدنْیا، و انا احوج الی ستْرِها علَى منْک فی الْاخْرى            

   تَخْرِقَ ابصار القُلُـوبِ حجـب النّـورِ، فَتَـصلَ الـى             اء نَظَرِها الَیک حتّى   الَیک؛ و انرْ ابصار قُلوبِنا بِضی     

  ). 626(معدنِ الْعظَمۀ

  



هی علیامام خمینى رضوان اهللا تعال                                                                                            آداب الصالة 

تا این جا به تقدیر الهى جلّ و عال کالم ما ختم شد، حامـداً شـاکراً علـى نَعمائـه، مـصلِّیاً علَـى                         

به دوم ربیـع الثـانى هـزار و سیـصد و شـصت و یـک                 به تاریخ روز دوشن   . محمد و آله الطّاهرین   

  ) 627.(قمرى

  

   پایان

  

  

  


