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 اخالق ۲

  مترجم مقدمه

 الحمد له و تعالى باسمه

. است ناپسند صفات از وجود پاكسازى و نفس تهذيب از بحث شود مى كشيده آن سوى به ناخودآگاه انسان كه موضوعاتى از يكى

 با مبارزه ميدان قهرمانان تأملى هيچ بدون و برده لذت آنها شنيدن از انسان كه شود مى باعث انسانى فطرت با اخالقى مباحث مطابقت

 به كرده ترك را خويش ناپسند اخالق آسانى به تواند مى كس هر كه نيست معنى آن به سخن اين كه داشت توجه بايد ولى. بستايد را نفس

. آورد روى پسنديده سجاياى و فضايل

 ريشه او درون در كه زشتى صفات ترك از برد مى لذت پسنديده صفات و خلقيات داشتن فكر از كه اندازه همان به انسان كه است بديهى

 حيوانى صفات از وارستگان كه است دليل همين به و است هراسان بلكه ناخشنود؛ گرديده ظاهر رفتارش و كردار در آثارشان و زده

 آن به انسان كه خويى و خلق از رهائى كه است دليل اين به دوگانگى اين. شمارند بى نفسانى هواهاى ورطه در بازماندگان و اندك بسيار

. نيست پذير امكان متمادى ساليان طول در مداوم و گير پى تالش با جز و بوده مشكل بسيار كرده عادت

 آسانى به كشد مى حسرت آه آن به رسيدن آرزوى در بسا چه و شناسد مى خوبى به را سعادت راه كه اين رغم على طلب راحت انسان

 بودن دارا رغم على اخالقى كتب كه است دليل همين به درست و. سازد هموار خود بر را راه اين مشكالت و مشقت شود نمى حاضر

. گذارند مى جا به خود خوانندگان در را اثر كمترين كتب ساير با مقايسه در خواننده بيشترين

 او روحيات و نويسنده از باشد متكى آن استدالل روش و تأليف شيوه و كتاب بر آنكه از بيش اندك تأثير همان كه است حالى در اين

 در او نوشته داشت اميد توان مى باشد آراسته پسنديده صفات و حميده اخالق به خود اخالقى كتاب يك نويسنده اگر. گيرد مى سرچشمه

. نداريم خوش آن به دل بيهوده كرده اميد قطع آن از كه به همان وگرنه گذارد جاى به تأثيرى مستعده نفوس و آماده قلوب

 ندارد عمل مقام در بستن كار به جز ارزشى كاربردى علوم از يكى عنوان به اخالق كه كنيم اضافه را نكته اين گذشت تاكنون آنچه به اگر

 در اساسى معيار و اصلى مالك كه يابيم مى در بخشيد، نخواهد سودى نياورد بار به زيان اگر عمل ميدان در استفاده بدون آن آموختن و

 شناخت براى بنابراين آن امثال و نگارش شيوه و تأليف نحوه نه است نويسنده معنوى جايگاه و اخالقى ارزش اخالقى كتب ارزشيابى

. است شبر عبداهللا سيد مرحوم چون عمل در اى اسطوره و اخالق در اى اسوه اثر كتاب اين كه بدانيد است كافى داريد رو پيش كه كتابى

 و روحى هاى ويژگى مديون باشد كتاب خصوصيات مرهون كه آن از بيش گذارد مى باقى خود خواننده در كتاب اين كه اثرى

 حائز كتاب اين كه خصوصياتى داشت دور نظر از را كتاب خود خصوصيات توان نمى حال اين با ولى است مؤلف اخالقى هاى برجستگى

 آنكه بدون كالم سالست و قلم شيوايى با همراه تا داشته آن بر سعى نوشته اين در شبر مرحوم خورد، مى چشم به كتابى كمتر در است

. نمايد جمع دلچسب و خالصه عباراتى در را الزم مسائل عمده كند طوالنى را مبحثى
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 اخالق ۳

 احياءالعلوم تأثير تحت چيز هر از بيش كتاب اين در سيد مرحوم كه آيد مى دست به چنين اخالقى كتب ديگر با كتاب اين تطبيق در

 مرحوم نوشته گفت توان مى خالصه طور به و كرده نقل را احياءالعلوم عبارت عين مباحث از بسيارى در كه طورى به است، بوده غزالى

. است غزالى كتاب از شده اصالح اى خالصه شبر

 فارسى زبان به روش اين به كتابى اگر بود خوب چقدر كه انديشيدم مى خود با كردم مى مطالعه را شريف كتاب اين بار اولين براى وقتى

 وسيله به خود شخصى هزينه با 1364 سال در را آن اول جلد نخست گمارم، همت آن ترجمه به داد توفيق منان خداوند آنكه تا داشتيم

 نمودم واگذار هجرت انتشارات به را آن چاپ امتياز و نموده تكميل اصالحاتى با را كتاب كامل ترجمه اكنون و رساندم چاپ به روح نشر

. گيرد قرار خوانندگان اختيار در تا

 چيزى مورد اين در باشد، موضوعى چه در است بهتر بنويسم ترجمه اين بر مقدمه عنوان به چيزى باشد قرار اگر كه كردم مى فكر خود با

. نيست فايده از خالى خواننده براى آنها به توجه كه تذكر چند جز نرسيد نظرم به

 با كه كودكى ندارد، داللت او نفس در ملكه وجود بر ولى او استعداد و ذوق از است اى نشانه دهد مى انجام انسان هر كه كارى نوع  -1

 وليكن دارد را شدن نقاش استعداد گفت توان مى نيست، او در نقاشى هنر ولى دارد نقاشى ذوق كشد مى شكلك سفيدى صفحه بر قلم

. باشد پسنديده اخالق داراى نيست معلوم ولى دارد عالقه اخالق به كند مى كار اخالق در كه كسى طور همين است، نقاش گفت توان نمى

 اين در كه داند مى آن از كوچكتر را خود بنده اين و نباشد، آن به آراسته خود كه بگويد سخنى باب اين در كه كسى خداست مغضوب

: شريفه آيه مصداق كه رود مى آن بيم لذا و بپروراند سر در ديگران هدايت داعيه كه رسد چه تا باشد پيموده راهى وادى

. باشد تفعلون ال ما تقولوا ان اهللا عند مقتاً كبر تفعلون ال ما تقولون لم آمنوا الذين ايها يا

 مزين خود كه كند مى نقل كسى از بلكه است نگفته خود از را سخنان اين او اينكه برد، بيرون زمره اين از را او رود مى اميد كه آنچه ولى

. باشد اى بهره قدسى نفس اين از را زبان فارسى جوانان اينكه اميد به بوده، حسنه اخالق زينت به

 حفظ براى كه جا هر يعنى اللفظى، تحت ترجمه و آزاد ترجمه بين است چيزى شده گرفته كار به جزوه اين در كه اى ترجمه نوع  -2

 جا هر و كردم نقل فارسى به را تعبيرات و الفاظ همان دقيقاً شود حفظ كتاب اصل الفاظ و تعبيرات بود الزم آن شيوايى و لطافت يا مطلب

 و منظور رهانيده الفاظ قيد از را قلم كرد مى سلب را كالم سالست اللفظى تحت ترجمه يا نبود الفاظ حفظ به نيازى مطلب حفظ براى كه

. نمودم بيان را كالم مقصد

 و عليه اهللا صلى( خدا رسول صفات بحث جر دهم قرار اصل مبناى بر را كتاب عناوين و ترتيب كه داشتم آن بر سعى كتاب تمام در  -3

. دادم ديگر ترتيبى را آن تكرار، از جلوگيرى براى كه) سلم و آله
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 اخالق ۴

 توضيح براى روش اين ولى دادم توضيح پاورقى در بود ممكن را آنچه داشت توضيح به نياز ترجمه از پس كتاب عبارات از بعضى  -

 آيات جز به البته نمودم، متمايز متن از پرانتز دو وسيله به را آن و آورده متن خالل در را توضيح لذا نرسيد نظر به كافى عبارات از بعضى

. هستند مستثنى قاعده اين از كه قرآن

 قبل، دفعات در كه كردم مى مشاهده آن در را اشتباهاتى و اشكاالت كردم مى مرور را آن ترجمه، تصحيح يا بازنويسى براى كه بار هر  -5

 و نقد براى را آن جاى هر بلكه نيستم معتقد آن كامل صحت به ام كرده كنترل بار آخرين براى را آن كه اكنون و بود مانده مخفى ديدم از

. دارم اغماض و عفو اميد و دانسته صالح اشكال

 الهدى اتبع من على والسالم

 المقدسه قم 74/  8/  2

 جباران رضا محمد
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 اخالق ۵

 مؤلف زندگينامه

 اسرائيل بنى انبياء من افضل امتى علماء): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال

 بررسى زمان شرايط تناسب به مهم مرحله دو اين در را علما نقش و نمود تقسيم اساسى بخش دو به توان مى را شيعه تاريخ كلى طور به

. كرد

 صغرى غيبت آخر تا) السالم عليهم( ائمه حضور زمان  -1

 حفظ راست و چپ به انحراف از را آن و بوده اسالم حركت محور آسياب، قطب منزله به همواره اطهار ائمه مرحله اين طول در

 در هايى پروانه ائمه وجود شمع دور به هميشه ميان اين در و كرده مى نورافشانى اسالمى جامعه به شمعى چون آنها وجود و اند كرده مى

 را آنچه و شدند مى فرستاده اسالمى بالد نقاط اقصى تا ائمه طرف از پيامبرانى مثابه به و كرده فيض كسب ائمه وجود از كه اند بوده طواف

 طبق در را خود جان عباسى و اموى هاى حكومت خفقان جو در كه بودند كسانى اينها رساندند، مى مردم به بودند گرفته امام از كه

 ضمن در را آنان روش و سنت ديگر طرف از و رساندند مى پيروانش به خود زمان در را امامى هر نداى گير پى تالش با و نهاده اخالص

 براى دارد، سلسله اين از بزرگانى خون شدن ريخته و فرسا طاقت كوششهاى و زحمات از حكايت آنها سطر هر كه هايى رساله و ها كتاب

. گذاشتند يادگار به ما

 كبرى غيبت زمان  -2

 زحمات با و دهند مى ادامه خود فعاليت به فداكار سلسله اين ولى يابد مى پايان امت ميان در ائمه حضور و رسد مى فرا كبرى غيبت

 ما عهده به را بزرگ مسؤوليت اين و سپرده ما دست به را آن اكنون كه آنجا تا دهند، مى حركت اش شايسته مسير در را اسالم خود وقفه بى

. اند نهاده

 هر زندگى كه چرا باشند، مطرح بشريت جامعه براى الگو بهترين عنوان به معصومين از پس توانند مى كه هستند كسانى فداكار گروه اين

 مناسب و ضرورى است، حركت در تكامل و تعالى بستر در ما جامعه كه اينك و. است كوشش و تالش و تقوا و زهد سراسر آنان از كدام

. بياموزيم ايشان از را زندگى روش كرده بررسى را بزرگان اين زندگى تاريخ امكان حد تا كه است

 را بزرگ عالم اين زندگى از مختصرى است الزم داريم، رو پيش مطالعه براى بزرگوار سلسله اين از كتابى كه اكنون جهت همين به

. دهيم قرار زندگى سرمشق را آن و كرده بررسى

 شاگردان از يكى نوشته ديگرى و صدر حسين محمد سيد صادق محمد نوشته آنها از يكى كه زندگينامه، دو از اى خالصه منظور اين براى

. كرديم اقتباس است نجفى قطيفى معصوم ابن اهللا مال ابن محمد سيد شبر مرحوم

. باشد ما زندگى برنامه دارد) السالم عليهم( معصومين ائمه زندگى از نشان كه مرد بزرگ اين زندگى روش كه است اميد
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 اخالق ۶

 مؤلف تولد

 بزرگوارش پدر او تولد از پس. شد متولد اشرف نجف در قمرى هجرى 1188 سال در) سره قدس( شبر عبداهللا سيد االسالم حجه مرحوم

. بود تأليف و تدريس به مشغول وفات هنگام تا جا همان در و كرد مكان نقل كاظمين به شبر محمدرضا سيد عالمه مرحوم

 سيد نمو و رشد

 مگر نيست كافى انسانى، عالى درجات به انسان يك رساندن براى ولى دارد بسزائى اثر كودك ترقى و تهذيب در تربيت كه است بديهى

 از اين و باشد،  -دهد كمال و رشد لياقت او به و كند آماده پيشرفت و ترقى براى را او كه  -فطرى استعدادى داراى كودك كه صورتى در

 خالق تربيت كه گفت توان مى ديگر عبارت به كند، مى خلق او در جديدى چيز نه و آورد مى وجود به را مرد نه تربيت كه است جهت آن

 وجودش در كه را كسى مثًال كند، اصالح تواند مى دارد آنچه اندازه به را كس هر بنابراين. دهد مى رشد دارد وجود كه را آنچه بلكه نيست

 تربيت وسيله به تا باشد انسان وجود در چيز هر استعداد و صالحيت بايد بلكه كرد شجاع تربيت وسيله به توان نمى نيست شجاعت اى ذره

. برسد بروز و ظهور مرحله به

 دو اين و باشد برخوردار ذاتى استعداد و ذكاوت از تربيت، با همراه بايد بلكه نيست كافى تنهايى به تربيت انسان يك كمال براى پس

 يعنى بود، دارا هم با را عنصر دو اين كه است كسانى زمره از شبر عبداهللا سيد مرحوم بسازند، را انسان توانند مى هم كنار در كه عنصرند

. اولياء توجه از هم و بود برخوردار سرشار ذكاوت و هوش از هم

. گرديد المثل ضرب عملش و گاه تكيه علمش شد، تشيع عالم افتخارات از يكى حق به كه بينيم مى لذا

 سيد علمى سرمايه

 و آوريم فرو تعظيم سر بزرگ شخصيت اين مقابل در كه اين جز نيست اى چاره او علمى سرمايه و سيد چون بزرگى شخصيت بررسى در

. كنيم بلند قدردانى دست يافته تبلور تأليف صورت به كه كرامات و معجزات اين مقابل در

 حيرت دچار سنجد مى نكرده، سپرى را بهار چهار و پنجاه از بيش كه سيد عمر چون كوتاهى عمر با را تأليفات همه اين انسان كه هنگامى

. هستند او صحيح نظريات و نافذ فكر و كوشش و بحث زاييده آثار اين تمام بداند كه شود مى زياد حيرتش هنگامى و شود مى

 ماديت زندگى اينكه اول خواهم، مى توضيح تو از چيز دو درباره من: گفت سيد به علما از يكى مجلسى، در: كند مى نقل چنين شاگردش

 به كه معاش امر: فرمود جوابش در سيد مرحوم كنى؟ تأليف را كتابهايت سرعت اين به توانى مى چگونه اينكه دوم و شود مى تأمين كجا از

 فرمود من به ايشان ديدم، خواب در را) السالم عليه( سيدالشهدا حضرت من كه بگويم بايد تصنيف سرعت درباره اما و خداست، عهده

. شد نخواهد خشك مرگت روز تا قلمت كه كن آورى جمع و بنويس



 

Noorfatemah.org 
 

 اخالق ۷

 از يكى تعبير به و است تشيع عالم افتخار مايه حق به كه است) ره( مجلسى عالمه مرحوم تأليف، كثرت در شيعه علماى ترين معروف

 براى كه دريافتند كردند شماره را بزرگ مرد اين تأليفات كه هنگامى است كتابخانه يك بلكه نيست كتاب يك او بحاراألنوار بزرگان

. باشد نوشته دفتر يك روز هر وفات روز تا والدت روز از عالمه بايستى كتابها اين نوشتن

 را او زمانش مردم كه است جهت همين به و نيست عالمه مرحوم آثار از كمتر او نوشتجات كه آيد مى دست به نيز سيد تأليفات بررسى در

. دادند لقب دوم مجلسى

. است ها رشته تمام در او علمى قدرت و وسيع اطالعات نشانگر او تأليفات تنوع ديد، خواهيم سيد تأليفات بحث در كه طور همان

 روايتى متن امتحان، خاطر به كه افتاد مى اتفاق بسيار كه طورى به بود، برخوردار قوى ضبط قوه و نظير بى اى حافظه از سيد اين بر عالوه

. رسيد مى بود او گوينده كه معصومى به تا كرد مى ذكر را سندش او و خواندند، مى او براى سند ذكر بدون را

 سيد تأليف روش

 و نشسته عموميش مجلس در كه شد مى ديده بسيار بلكه نداشت، مخصوصى اتاق يا خلوت محل به نياز مطالب، نوشتن براى سيد مرحوم

 بهترين با آورند مى خدمتش به كه را مشاجراتى ضمن، در گاهى و كند مى صحبت واردين با گاهى و نويسد مى گاهى گرفته دست به قلم

 دهد مى نشان اين و داشت نمى باز تصنيف و تأليف از را او شاكيان صداى و سر و كنندگان مراجعه كثرت گاه هيچ ولى كند مى حل روش

. كرد مى مبارزه آن با و انگاشت مى سهل راه اين در را مشكلى هر خاطر همين به و بود چشيده را علم حالوت بزرگ مرد اين كه

 سيد تأليفات

 به وى از مختلف علوم در رساله و كتاب 70 حدود بگيريم نديده را است مانده يادگار به شبر مرحوم از كه هايى جوابيه و حواشى اگر

. هستند جلدى دو يا يك آنها اكثر و جلد 6 يا 8 بر مشتمل ديگر بعضى و جلد 20 بر مشتمل آنها از بعضى كه است مانده يادگار

: است توجه مورد جهت دو از شبر مرحوم تأليفات

. رسيد خواهد جلد صد چند به شود چاپ جديد سبك به او هاى نوشته باشد قرار اگر كه حجم، و كميت جهت از اول

 پايه بدان تا زده تأليف به دست آنها در شبر مرحوم كه علومى است، گرفته قرار بحث مورد ها نوشته اين در كه علومى تنوع جهت از دوم

. گيرد مى بر در را اسالمى علوم همه گفت توان مى كه است متنوع
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 سيد عمل

 همه اين نوشتن براى كوتاه چنين عمر با هم آن انسان يك كه آيد مى نظر به چنين كند مى توجه سيد تأليفات كثرت به انسان كه هنگامى

 به حتى كه شود تصنيف و تأليف در غرق چنان و شود منصرف نوشتن جز كارى هر از و كرده نوشتن صرف را اوقاتش تمام بايستى كتاب

. نرسد مستحبى عبادات

 يا باشد علم اهل تواند مى كسى نيست بودن عمل مرد از جداى بودن علم مرد و علمى خدمت همه اين توفيق كه است اين حقيقت ولى

 به و آراسته علم زينت به را انسان كه نيست دانستن آنها از برتر را خود و مردم از شدن جدا باشد، عمل اهل كه باشد مفيد علمش الاقل

 از عظيمى بخش كه بينيم مى را سيد لذا. دهد مى توفيق كه است پروردگار با محكم رابطه بلكه دهد مى را علم عالم به خدمت توفيق او

 رفع براى سعى حال در يا مشكلى دفع مشغول يا اى مسأله به دادن جواب حال در ديدى مى را سيد هرگاه پرداخت، مى مناجات به را شب

 چنين فعاليتهايش تمام رغم على و شود الهى توفيق مشمول كه شود مى باعث و كند مى تربيت شبر سيد كه اينهاست و بود مسلمانى نياز

. گذارد يادگار به آثارى

 سيد كرامات

 و قوانين اين هميشه اما است، عالم نابودى با مساوى آنها عدم كه است مقرراتى و قوانين سلسله يك تابع آفرينش نظام كه است طبيعى

 كه اند شده مى عوض راحتى به و بوده نرم موم چون ها انسان از گروهى دست در است ناپذير تغيير و پابرجا و محكم هم خيلى كه مقررات

. است خدا با افراد آن محكم رابطه آفرينش، قوانين در تغييرها اين مالك

 در است انسان يك تصرف معلول كدام هر شود مى مشاهده تاريخ در كه عادات خرق اين همه اولياء، كرامات تا گرفته انبياء معجزات از

. گيرد مى صورت متعال خداى اذن با كه آفرينش قوانين

 روزه روز سه مردم داد دستور پاشا سعيد بغداد والى بود، فراگرفته را عراق كشور خشكسالى كه كند مى نقل سيد شاگرد رابطه همين در

 ابرها آن آنها دعاى و نماز از بعد ولى بود آسمان در ابر مقدارى بخوانند، نماز اينكه از قبل شوند خارج شهر از باران طلب براى و گرفته

. بازگشتند خود هاى خانه به زده خجلت همگى و شد آفتابى كامًال آسمان و رفتند هم

 پاى با سيد همراهى به هم با همه آنگاه گرفتند، روزه روز سه شهر اهل داد دستور برد، مى سر به كاظمين در زمان آن كه سيد مرحوم

 به تا كرد حركت پياده مردم با بود، مشكل برايش رفتن راه بدن، سنگينى علت به كه اين رغم على سيد مرحوم شدند، خارج شهر از برهنه

 نشده تمام دعايش هنوز گريست، كرده دعا آن از پس آوردند، جا به باران طلب نماز و شدند وارد رسيد، كاظمين خارج در براثا مسجد

. نمود ويران را بغداد هاى خانه از بسيارى كه گرفت را عراق سراسر بارانى چنان و شده شروع برق و رعد شد، ابرى هوا كه بود
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 سيد اساتيد

 سيد مرحوم خدمت در زمان همان در و گذراند علم تحصيل به را زيادى مدت بزرگوارش پدر شبر محمدرضا سيد عالمه نزد سيد مرحوم

 الدين زين بن احمد شيخ مرحوم و الغطاء كشف صاحب نجفى جعفر شيخ مرحوم و نمود مى تلمذ المحصول كتاب صاحب اعرجى محسن

. بودند داده اجتهاد اجازه او به المقابيس صاحب اسداهللا شيخ مرحوم و احسائى

 سيد وفات

 بود نشده صبح هنوز و پيوست مألاعلى به كاظمين در قمرى هجرى 1242 سال رجب ماه پنجشنبه شب ساعت ششمين در سيد مرحوم

 حمل خود دستان بر حد بى تأسف و اندوه ميان در را سيد جنازه مردم خواند، خود سوى به را بغداد درآمد، حركت به كاظمين شهر كه

. كردند دفن است مدفون پدرش مرحوم كه اى حجره در نهم امام و هفتم امام حرم در و كردند

. باد گرامى يادش و شاد روانش

 خطبه

 و احسان نعمت و آموخت بيان و معارف او به و آفريد ايمان فطرت و رنگ با را او و كرد نيكو را انسان خلقت كه را خدايى سپاس

 او بر را اخالق كردن نيكو در سعى و داشت برحذر رذايل ارتكاب از و كرد ارشاد فضايل كسب به را او و داشت ارزانى او بر را تفضلش

 را مسير اين طى خويش توفيق و ها سختى تسهيل و مشكالت رفع با و كرد تشويق اخالق تهذيب به عذاب از ترس با را او و نمود واجب

 بزرگ بس خلقى به تو كه شده توصيف چنين حكيم قرآن در كه) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم نبى بر درود و. نمود آسان او بر

 به كه األمر اولى و داده دستور آنها از پرسيدن به خدا كه ذكر اهل و كرده تشويق آنها دوستى به تعالى خداى كه نزديكانش و اى آراسته

. نموده امر اطاعتشان

 يعنى باشد مى نيازش بى پروردگار به مخلوقات فقيرترين و است غرق ها سركشى و گناهان درياى در كه سركش گناهكار بنده: بعد اما

: گويد مى چنين كند دو آن روزى را سرا دو خير خدا كه حسينى محمدرضا بن عبداهللا

 ايشان نيست پوشيده روشن افهام مالكان و سنج نكته هاى بينش صاحبان بر آن رفيع شأن و واال ارزش و اخالق علم شرافت و فضيلت

 كه است وسيله بدين و است واجب مسلمين جميع بر طلبش و است مبتنى آن بر عالم عقالى نظام و است اخالق به دين قوام كه دانند مى

 سمى نكوهيده خلق و بخش نجات حسنه اخالق زيرا. شود مى ميسر گرامش خانواده و) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول از پيروى

 شود، مى وارد دين بر روحى امراض از كه ضررى و شود، مى لعين شيطان نظام در دخول و پروردگار جوار از دورى باعث كه كشنده است

 روحى امراض ولى اندازند مى خطر به را جسد حيات امراض، اين چه كنند مى وارد جسد بر بدن امراض كه است ضررى از بزرگتر بس

. گيرند مى انسان از را ابدى حيات
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 فوايدى شامل كه است اندك اوراقى اين اينك است، عينى واجب روحى امراض طب كه حالى در است كفايى واجب بدن امراض طب و

 بيان و آن عالج راه و قلبى امراض مورد در را عالى طب اين خالصه و برگرفته در را شريف علم اين مسائل اهم و است بزرگ

 يقينى براهين و معصومين احاديث درر در و قرآنى آيات جواهر با و نموده جمع خود در را كننده هالك رذائل و دهنده نجات هاى خصلت

. شده مرصع نقلى شواهد و عقلى داليل و

. است بزرگ عيبى را ما نوشته اين اما

 دعوت نيكى به را مردم و كنند نمى عمل كه را آنچه گويند مى كه است كسانى جمله از خود كه گويد مى كسى را مطالب اين: اينكه آن و

. دارند برنمى دست آنها از خود كرده نهى گناهان و معاصى از را ديگران و نمايند نمى اقدام خير به كرده فراموش را خود و كنند مى

 رود بيرون گوشها از لغزد مى صاف محل از آب كه همچنان و نرسد شنونده گوش به جز شود صادر زبان از فقط اگر نصايح و مواعظ و

 در نقش چون گذارد، مى باقى نقشى قلبها در باشد آنها به متصف خودش كه شود صادر كسى از اگر اما كند تأثير قلوبشان در آنكه از قبل

. سنگ

 و تقصير در كه نموديم ذكر را مطالب اين باب آن از كه است اين ما عذر است، عذرى را ما است كتاب اين در كه عيب اين براى اما

 اطالع خود اعمال زشتى و عيوب باطن بر و شويم شكسته و خوار خود نزد و كنيم غضب خود نفس به و يابيم بيشتر بينش خود قصور

 قرآن نزول و وحى معادن از آنها صدور بلكه نشده صادر جانى گناهكار شخص اين زبان از اينها اينكه چه اميدواريم اش نتيجه به لذا يابيم

 ائمه نواب و مرسلين سيد شريعت هاى پايه و دين علماء از و آمده فرود هايشان خانه در جبرئيل كه تأويل و حقائق و علوم صاحبان و

. شده صادر طاهرين

 مردم نزد ما عذر و داريم كمك آرزوى او از و خواهيم مى توفيق خدا از و كرديم مرتب فصولى و ابواب و اى مقدمه بر را كتاب اين ما و

. است وكيل بهترين و است كافى مرا همو است، مقبول بزرگوار
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 مقدمه

 و كند بيان را آن تهذيب چگونگى و نمايد مشخص را بدش و خوب كرده، تعريف را خلق كه است آن بر مقدمه اين در مؤلف مرحوم سعى

: بنابراين نمايد، نقل بدخلقى ذم و خلق حسن مدح در) السالم عليهم( معصومين از رواياتى دهد، مى اجازه كتاب كيفيت كه حدى تا

: است فصل سه بر مشتمل كتاب مقدمه

 شود مى منعقد بخش دو بر فصل اين/  اول فصل

 بدخلقى نكوهش و خلق حسن مدح

 اخالق مورد در معصومين گفتار: الف

). 1(  است تر كامل ايمان نظر از باشد، تر اخالق خوش مؤمنى هر: شده روايت) السالم عليه( باقر امام از كافى كتاب در

). 2( شود نمى نهاده اى بنده هيچ عمل ميزان در اخالق حسن از برتر قيامت روز): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

 آسايش در انسان اخالق از مردم كه نيست اين از تر محبوب خداوند نزد در عملى هيچ واجبات انجام از بعد): السالم عليه( صادق امام از

. باشند

 و نماز در دائماً كه است كسى مانند اخالق خوش انسان پاداش: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر): السالم عليه( صادق امام از

). 3( باشد روزه

 كه است خلق حسن و پرهيزكارى كند، مى بهشت وارد مرا امت چيز همه از بيش كه آنچه): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

. كند مى طوالنى را عمرها و آباد را ها خانه

). 4( كند مى محو را گناه خلق حسن كند مى ذوب را يخ خورشيد كه همچنان): السالم عليه( صادق امام از

 پاداش باشد كرده جهاد خدا راه در روز شبانه كه كسى مانند اش بنده به خلق حسن مقابل در تعالى خداوند): السالم عليه( صادق امام از

. دهد مى

. رساند مى باشد روزه و نماز در دائماً كه كسى درجه به را صاحبش خلق حسن): السالم عليه( صادق امام از

 العفو خذ: فرمود تالوت را شريفه آيه اين حضرت: خواست توضيح) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول از خلق حسن درباره شخصى

). 5(  الجاهلين عن اعرض و بالعرف أمر و

 بخشش اند كرده محروم را تو كه كسانى به و كنى برقرار رابطه اند كرده رابطه قطع تو با كه كسانى با كه است آن خلق حسن فرمود سپس

. نمايى عفو كرده ظلم تو بر كه را كسى و كنى
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). 6(  كنم تكميل را نيكو اخالق تا ام شده مبعوث من: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر

 چيست؟ دين اهللا رسول يا كرد عرض و آمد) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر نزد روبرو از اول بار مردى

. خلق حسن: فرمود حضرت

 چيست؟ دين اهللا رسول يا كرد عرض آمده راست طرف از دوم بار

. خلق حسن: فرمود حضرت

 چيست؟ دين اهللا رسول يا كرد عرض آمده چپ طرف از سوم بار

. خلق حسن: فرمود حضرت

 چيست؟ دين اهللا رسول يا كرد عرض و آمد سر پشت از چهارم بار

. نكنى غضب كه است اين دين فهمى؟ نمى آيا: فرمود و برگشت او طرف به حضرت

. بدخلقى: فرمود چيست؟ بدبختى: شد سؤال) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

. خلق حسن: فرمود است؟ برتر اعمال از يك كدام: شد سؤال) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

). 7( كند مى فاسد را عسل سركه كه طور همان كند مى محو را خوب اعمال بدخلقى): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

). 8( بپذيرد را بدخلق بنده توبه كه دارد ابا عزوجل خداوند): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

 است؟ طور اين چرا: شد سؤال

. افتد مى آن از بزرگتر گناهى در كند مى توبه گناهى از كه هنگامى بدخلق بنده: فرمود

. را عسل سركه كه همچنان كند مى فاسد را ايمان بدخلقى): السالم عليه( صادق امام از

). 9(  است عذاب در جانش باشد بد اخالقش كه كسى): السالم عليه( صادق امام از

 آن جود با كه است حسنى خلقى خوش و بخشد نمى سودى ها نيكى كثرت آن وجود با كه است گناهى بدخلقى: فرمايد مى عرفا از يكى

. رساند نمى ضررى گناهان كثرت

). 10(  حسنه اسوه اهللا رسول فى لكم كان لقد: فرمايد مى تعالى خداوند

): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول صفات: ب
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 در خلق حسن نظر از مباركش وجود است،) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت مقدس وجود تعالى خداى مخلوقات اشرف

). 11(  عظيم خلق لعلى انك: فرمايد مى اش درباره كريم قرآن كه گرفته قرار اعالئى درجه چنان

 در كه كسانى براى لذا حسنه اسوه اهللا رسول فى لكم كان لقد: فرمايد مى داده قرار معاد و مبدأ به مؤمنين تمام الگوى را او ديگر جاى در و

 و رفتار در كه را آنچه كنند سعى و كرده اقتداء شريف وجود اين به كه است سزاوار تالشند در اخالق مكارم كسب و نفس تهذيب راه

. كنند مجسم خود در داشت وجود حضرت آن سكنات و حركات و كردار

: نموده جمع ذيل موارد در را) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول صفات علماء از يكى

. مردم بردبارترين  -1

. مردم ترين شجاع  -2

. مردم ترين عادل  -3

. مردم ترين عفيف  -4

. نكرد لمس را نامحرمى زن دست دستش هرگز  -5

 آن داشت همراه به پولى و شد مى شب اگر و داشت نمى نگه خود پيش در را نقدى پول شبى هيچ كه حدى تا بود، مردم ترين سخى  -6

. بپردازد دارد را استحقاقش كه كسى به را آن تا ماند مى خانه از بيرون قدر

 براى حتى نمود، مى كمك اش خانواده به كرد، مى وصله لباس زد، مى پينه كفش مباركش دستان با كه جايى تا بود مردم ترين متواضع  -7

 شير، جرعه يك اگر حتى را اى هديه هر پذيرفت مى آزاد چه و بنده چه را مؤمنى هر دعوت كرد، مى يارى را آنها گوشت كردن تكه تكه

. كرد مى تالفى را آن و پذيرفت مى

 پوشيد، مى داشت امكان برايش كه لباسى هر. كرد نمى پرهيز حالل خوردن از خورد، مى بود حاضر كه غذايى هر نبود، مهم برايش خوردن

 استرى بر گاهى و شد مى سوار شترى بر گاهى شد مى سوار داشت اختيار در كه اى وسيله هر بود، پايش قوزك از باالتر هميشه لباسش

. شد مى همنشين فقرا با و نشست، مى مركب بر ديگران سر پشت حتى و االغى بر گاهى و سفيد و سياه

. خورد نمى صدقه هرگز  -8

 در رضايش و غضب و شد مى راضى زود و كرد مى غضب دير شد، نمى غضبناك خودش خاطر به ولى كرد مى غضب خدا براى  -9

. بود مشخص اش چهره

. كرد مى عيادت شهر نقاط دورترين در حتى مريضها از  -10

. كرد مى شركت جنازه تشييع در  -11
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. كرد مى حركت نگهبان بدون دشمنانش بين در  -12

). 12(  نداشت تكبرى هيچ كه حالى در بود مردم وقارترين با  -13

 را آنچه و گفت مى جامع سخنان كند طوالنى را سخنش اينكه بدون بود مردم ترين زبان شيرين و فصيح و بليغ گفتن سخن در  -14

 در و راند نمى زبان بر زشت سخن گفت، نمى سخن حاجت بدون كرد، مى سكوت بسيار كرد، مى جمع كوتاه جمالت در بگويد خواست مى

. گفت نمى حق جز رضا و غضب حال

. بود مردم زيباترين  -15

. نبود مهم او براى دنيا امور از امرى هيچ  -16

 گرسنگى از داد، مى ترجيح را خدا فقط بلكه فقير نه و بود بخيل نه كه حالى در كرد، نمى سير گندم نان از را خود روز سه گاه هيچ  -17

 سه انگشتان با باشد، آن در بيشترى دستان كه بود غذايى او نزد غذا ترين محبوب خورد مى سبوس با جو نان بست، مى شكم به سنگ

 اگر كرد نمى مذمت را غذايى هرگز خورد، نمى تره و پياز و سير گرفت، مى كمك چهارمش انگشت از گاهى و خورد مى غذا اش گانه

 انگشتانش و است تر بركت با غذا آخر: فرمود مى سپس كرد مى پاك را اش كاسه خورد، نمى نداشت دوست اگر و خورد مى داشت دوست

. شد مى غذا هم مساكين با شد، مى سرخ تا ليسيد مى را

. شد مى ناراحت بد بوهاى از و داشت مى دوست را خوش بوهاى  -18

. داشت مى روا نيكى شرف اهل بر و كرد مى احترام را فضل اهل  -19

 جايى تا كرد مى احترام شد مى وارد او بر كه را كس هر دهد، برترى خودشان از بهتر بر را آنها اينكه بدون آورد مى جا به رحم صله  -20

. قبوالند مى او به اصرار با كرد نمى قبول اگر و داد مى شد مى وارد او بر كه كسى به را زيراندازش و لباس كه

 در و پذيرفت مى را عذرش خواست مى معذرت او از كسى اگر داد، نمى فحش را همسرش يا خادم هرگز كرد، نمى ظلم احدى به  -21

 وآنها پوشيده چشم ها بدى از بلكه كرد نمى جبران بدى با را بدى كرد، مى صبر او و گفتند مى درشت سخنان او با كرد، مى عفو قدرت عين

. بخشيد مى را

 را دستش او از قبل داد مى دست كسى با هرگاه گرفت، مى پيشى سالم در نبود، حق جز هايش شوخى و بود قهقهه بدن اش خنده  -22

. كشيد نمى

. كرد نمى برخاست و نشست خدا ياد بدون گاه هيچ  -23

 كجا هر نداشت، نشستن براى معلومى جاى نشست، مى قبله به رو معموًال پيچيد مى پاهايش دور را دستش معموًال نشست مى هرگاه  -24

. نشست مى آنجا در بود خالى
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. داشت آراسته باطنى و ظاهر بود، لطيف و نازك بدنش پوست  -25

. بود بيشتر همه از صدرش سعه  -26

. بود مردم راستگوترين  -27

. بود آنها باوفاترين تعهدات در  -28

. بود مردم ترين خلق خوش و نرمخو  -29

. بود مردم ترين رؤف  -30

. بود مردم حال به مردم سودمندترين و بهترين  -31

. بود برتر همه از نسب و اصل نظر از  -32

 شد، مى اش شيفته كرد مى معاشرت او با شناخت با كس هر و بود هيبت داراى چون ترسيد مى ديد مى را او بار اولين براى كس هر  -33

. كرد عطا او به اينكه مگر نكرد تقاضا چيزى او از مسلمانى گاه هيچ

. ندارد دوست را كار اين دانستند مى چون خاستند برنمى پايش پيش اصحابش گاه هيچ  -34

 همه ما و بود تر نزديك دشمن به ما همه از) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر بدر جنگ روز در): السالم عليه( على اميرالمؤمنين از

. بود مردم ترين شجاع و قويترين زيرا شديم مى پناهنده او به

 كه حالى در شديم مى پناهنده) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول به شد مى گرم جنگ كه هنگامى): السالم عليه( على اميرالمؤمنين از

). 13( نبود تر نزديك دشمن به او از كس هيچ

 راحت: فرمود حضرت لرزيد، خود به حضرت آن هيبت از و شد مواجه) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت با مردى روزى

). 14( خورد مى شده خشك نان كه قريشم زن همان پسر من نيستم، پادشاه من باش

 تا است پيامبر آنها از يك كدام دانست نمى شد مى مجلس وارد غريبى اگر و آنهاست از يكى انگار كه نشست مى اصحابش بين صورتى به

. نشست مى آن روى حضرت كه ساختند گل از سكويى و كند معين خود نشستن براى محلى كه خواستند حضرت از اصحاب اينكه

 ايشان با كردند مى صحبت موضوعى هر در نشست مى آنها با هرگاه مردم با مداراى خاطر به و داد مى را جوابش زد مى صدا را او كس هر

 اگر و كرد مى صحبت موضوع همان در هم حضرت كردند مى صحبت آخرت به راجع اگر مثال داد، مى قرار صحبت مورد را موضوع همان

. كرد مى صحبت آنها با گونه همان هم حضرت كردند مى صحبت دنيا امور يا نوشيدنى و خوردنى به راجع

. باد اش گرامى خانواده و او بر خداوند درود
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  آن تهذيب چگونگى و خلق معنى: دوم فصل

 صورت معنى به شود استعمال مضموم خاء با اگر و است ظاهرى صورت معنى به شود استعمال مفتوح خاء با اگر) ق ل خ( خلق ماده

. دارد زيبا و راسته آن باطنى و ظاهر يعنى است نيكو خلقش و خلق فالنى گوئيم مى مثال است باطنى

. است زيبا و زشت تركيبى و هيئت داراى خلق ظاهريش صورت مانند انسان خلق باطنى صورت

 افعالى اگر. شود مى انسان افعال صدور باعث تفكر بدون و آسانى به كه است انسان نفسانى ثابت قيافه و هيئت همان انسان خلق بنابراين

 ناپسند و زشت اگر و گويند مى نيكو خلق را هيئت اين باشند پسنديده عقًال و شرعًا شود مى صادر نفسانى ثابت قيافه و هيئت اين از كه

. شود مى ناميده بد خلق باشند

 الوقوع نادر حركات و افعال اين ولى باشد داشته تفاوت او معمولى افعال با كه شود صادر انسان از افعالى ندرت به است ممكن البته

 تا كند مى بخشش عارضى مسائل خاطر به گاهى كه كسى مثال نيستند او باطنى صورت حاكى و دهند نمى تشكيل را انسان اخالقيات

. نفسانى ثابت هيئت و قيافه: گفتيم خلق تعريف لذا؛ شود، نمى ناميده سخاوتمند نشود ثابت و نكند رسوخ او نفس در سخاوت كه زمانى

 نيز افعال اين كند، مى بخشش زحمت با كه كسى مثل كند، تحميل خود بر را عملى زحمت و تكلف با كسى گاهى است ممكن همچنين

. شود افعال صدور باعث آسانى به و تفكر بدون: گفتيم خاطر همين به و نيستند انسان اخالقيات جزء

 است ممكن زيرا نيستند، انسان يك اخالق زمره در كدام هيچ افعال شناخت و آن انجام بر قدرت و كار انجام كه داشت توجه بايد پس

 به ولى باشد بخيل شخصى است ممكن و باشد نداشته بخشش بر قدرت كه ديگرى مانع يا فقر علت به ولى باشد سخاوتمند شخصى

. كند بخشش و بذل ديگر مسائل يا رياكارى خاطر

 اندازه يك به ناپسند و پسنديده كارهاى از انسان شناخت نيز و است يكسان بد و خوب كارهاى انجام به نسبت انسان قدرت همچنين

 از كه اوست باطنى و نفسانى هيئت و صورت همان انسان يك اخالق بلكه نيستند، اخالق جمله از امور اين از كدام هيچ پس است،

. است يافته تركيب نفس در صفات سلسله يك رسوخ

 بلكه شود، نمى حاصل ديگر قسمت يا بينى يا چشم مثل صورت از قسمت يك زيبايى با ظاهرى، صورت زيبايى و حسن كه دانيد مى

. باشد زيبا آن قسمتهاى تمام كه زيباست وقتى باطنى صورت طور همين باشد، زيبا اعضايش همه كه است صورتى زيبا صورت

 ركن چهار انسانى هر باطنى صورت. بشناسيم را انسان باطنى صورت اعضاء و اركان قبال است الزم بشناسيم را نيكو خلق اينكه براى

: از عبارتند كه دارد

. علم قوه  -1

. غضب قوه  -2

. شهوت قوه  -3
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. مذكور گانه سه قواى بين عادالنه ارتباط قوه  -4

. آيد مى دست به خلق حسن شد زيبا كسى باطن در ركن چهار اين كه هنگامى

 افعال و باطل و حق اعتقادات و دروغ و راست سخنان بين تميز كه برسد حدى به استكه اين علم قوه صالح و حسن و زيبايى  -1

 قرآن لذا باشد، مى حسنه اخالق جان منزله به كه است حكمت مرحله اين در علم قوه ثمره و نتيجه باشد، آسان برايش ناپسند و پسنديده

: فرمايد مى

). 15( كثير خيرًا أوتى فقد الحكمه يؤت من و

 و دين كه شود استفاده آنها از قدر آن يعنى شوند، داشته نگه اعتدال حد در كه است اين قوه دو اين زيبايى شهوت، و غضب قوه  -3 و 2

). 16( دارند اقتضاء حكمت

. است شرع و عقل اشارات و اوامر تحت شهوت و غضب قوه نگهداشتن از عبارت عادله قوه عادله، قوه  -4

 شهوت و غضب مورد در را خويش اشارات و دستورات خويش توان و قدرت با كه داراست را ناصحى مشاور موقعيت عقل رابطه اين در

. گذارد مى اجراء به

 با نه گيرد صورت صاحبش اشاره با سكناتش و حركات تا است تأديب نيازمند كه است شكارى سگ يك مانند انسان وجود در عضب

. خودش ميل

 است ممكن و شده تربيت است ممكن اسبى چنين گيرد، مى قرار استفاده مورد شكارگاه در كه است سوارى اسب يك مانند شهوت و

. باشد چموش

 آنها به نسبت برساند اعتدال به را آنها از بعضى كس هر و است خلق خوش شخص آن برسد اعتدال حد به كسى در قوه چهار اين چنانچه

. باشد زيبا صورتش قسمتهاى از بعضى كه كسى مانند درست است، خلق خوش

 اگر و است خويى درنده و تهور شود كشيده افراط طرف به اگر شود، مى ناميده شجاعت كه است حالتى همان غضب قوه حسن و اعتدال

. شود مى ناميده سستى و ترس گرايد، نقصان و ضعف به

. دارد نام عفت كه است حالتى همان شهوت قوه اعتدال و حسن

. شود مى ناميده خمودگى آن نقصان و شره آن در روى زياده

 حد و دارد، نام نادانى و بله آن در تفريط و شود مى ناميده خدعه و فتنه و فساد باطل، هاى هدف در آن از استفاده يعنى حكمت در افراط

. است حكمت اهمان وسطش

. است نكوهيده و مذموم سه هر در تفريط و افراط طرف دو و رساند مى فضيلت به را انسان كه است، پسنديده وسط حد قوه سه اين در
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 كند مى بروز عدل عدم صورت در كه است جور و ظلم آن و دارد ضد يك فقط بلكه ندارد تفريط و افراط سه، آن مانند عدل قوه اما

. است چيز چهار حسنه اخالق هاى پايه بنابراين

. حكمت  -1

. شجاعت  -2

. عفت  -3

. عدل  -4

 در) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول جز به كس هيچ و انسانند باطنى صورت جزء چهار زيبايى حالت، چهار اين ديگر تعبير به و

. عظيم خلق لعلى انك: فرمايد مى كرده مدح را او قرآن در متعال خداوند خاطر همين به و) 17(  نرسيده كمال حد به ها زيبايى اين

 وجود آن از مردم همه كه است سزاوار و هستند كمال از دورتر بعضى و تر نزديك بعضى كه دارند مراتبى ايشان از بعد ديگر مردم اما

). 18(  االخالق مكارم التمم بعثت: فرمود ايشان زيرا كنند، پيروى شريف

 قرآنى بحث

 رسوله و باهللا آمنوا الذين المؤمنون انما: فرمايد مى چنين و شمرده خلق حسن را آنان بارز صفات از يكى مؤمنين توصيف در تعالى خداى

 همان شك، به آلودگى بدون رسولش و خدا به ايمان). 19(  الصادقون هم اولئك اهللا سبيل فى انفسهم و باموالهم جاهدوا و يرتابوا لم ثم

. است حكمت درجه آخرين و عقل ثمره كه است يقين مرتبه

). 20( گردد برمى شهوت قوه كنترل و ضبط به كه است سخاوت مال وسيله به جهاد و

. گردد برمى اعتدال حد و عقل اقتضاى محدوده در غضب قوه از استفاده به كه است شجاعت جان وسيله به جهاد و

). 21(  بينهم رحماء الكفار على اشداء: فرمايد مى آنها مدح مقام در و شده يادآور صفت اين با را قومى قرآن در سبحان خداى

 ناپسند حال هر در غضب كه طور همان و دارند مخصوصى جاى كدام هر رحمت و لطف و غضب شدت كه است اين به اشاره آيه اين

. نيست كمال حال هر در رحمت و لطف باشد، نمى
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 است؟ تهذيب قابل خو و خلق آيا:  سوم فصل

 از نفس تهذيب و اخالق تغيير كه معتقدند قاصرند انسانى عالى اهداف به رسيدن از گذرانده بطالت به خويش عمر كه كسانى از گروهى

. اند كرده ذكر دليل دو خود ادعاى براى گروه اين است، غيرممكن و محال امور

. نيست ممكن نيز باطنى صورت تغيير داد تغيير را ظاهرى صورت توان نمى كه طور همان و است انسان باطنى صورت خلق  -1

 به اشتغال و محال رذائل اين نمودن كن ريشه و شود مى حاصل آن امثال و دنيا حب و شهوت و غضب شدن كن ريشه با خلق حسن  -2

. ندارد ثمرى عمر تضييع جز آن

. است محال امرى اين و كند توجه قطع دنيا زودگذر هاى بهره و حظوظ از انسان كه است اين مطلوب زيرا

 جواب

: داد جواب گونه دو به توان مى را اشكال اين

. است كافى مدعى اصل اثبات و آنها دليل دو رد براى آنها از كدام هر كه كنيم مى ذكر كلى جواب دو: الف

 اين در شرعى هاى موعظه و سفارشات تمام باشد، تغييرناپذير انسان اخالق اگر گفت فهمند نمى را چيز هيچ كه گروهى اين به بايد: اول

. باشد نموده ترغيب و تشويق اخالق تهذيب به را ما حد اين تا مقدس شارع نبايد و است بيهوده باره

 آسانى به حيوانات اخالق بينيم مى وضوح به كه حالى در كرد، انكار انسان مورد در را خود تغيير و اخالق تهذيب توان مى چگونه: دوم

 خوردن حرص تربيت اثر در شكارى سگ و شود مى اهلى زمان مرور و تربيت با وحشى شكار كه بينيم مى ما نمونه براى كند، مى تغيير

 از تكامل و ترقى براى انسان استعداد آيا و نيستند اخالق تغيير اينها آيا شود، مى رام و مطيع چموش اسب و دهد مى دست از را شكار

 است؟ كمتر حيوانات

. بدهيم جداگانه جواب يك دليل دو از كدام هر به اينكه  -ب

 در كه طور همان انسان و اند شده خلق متكامل صورت به كه آنهايى اول اند گونه دو بر جهان موجودات كلى طور به: اول دليل جواب  -1

. غيره و انسان بدن اعضاء و ستارگان و آسمان مثل) 22( ندارد دخالتى آنها تبديل و تغيير در نداشته دخالتى آنها آفرينش

 كند كامل را آنها كوشش با تواند مى انسان و باشند مى دارا را كمال استعداد ناقص وجود همين كنار در و يافته ناقصى وجود كه آنهايى دوم

. شوند مى سيب درخت و خرما درخت به تبديل انسان سعى با سيب دانه و خرما هسته مثًال دانه، مثل

. است كمال قابل و پذير اصالح گمارد همت آن اصالح به كسى اگر كه است موجودات قسم همين از انسان خوى و خلق و
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 اخالق ۲۰

 انسان نباشد جنسى شهوت يا خوردن شهوت قوه اگر زيرا نيست، شهوت و غضب ساختن كن ريشه به مكلف انسان: دوم دليل جواب  -2

 شود مى هالك نتيجه در و كند نمى دفع خود از را ضررى گونه هيچ انسان برود بين از غضب قوه اگر شود، مى منقطع نسلش رفته بين از

 حتى اينكه دليل به كند، اعمال شرع و عقل محدوده در را آنها و دارد نگه اعتدال حد در را قوا اين كه است اين شده خواسته بشر از آنچه

. اند نبوده خالى شهوت و غضب از هستند نفس با جهاد پيشگامان كه خدا پيامبران

 اين آنان صفات از يكى يعنى الغيظ الكاظمين و: فرمايد مى كند ستايش را آنها خواهد مى كه گروهى درباره تعالى خداوند مجيد قرآن در

 يعنى=  الغيظ الفاقدين و: فرمود مى بايد بود مطلوب غرائز كردن كن ريشه اگر كه حالى در كنند، مى كنترل را خود غضب و غيظ كه است

 تهذيب رفيع قله به تا اند شده موفق گروهى بينيم مى كه چنان ممكن، است امرى غرائز اين تعديل و) 23( ندارند غضب اصًال كه آنهايى

. آيند نائل نفس

 وصول طريق

 نتيجه و ثمره كه كند كارهائى انجام به وادار را خود انسان كه است اين تهذيب وادى در زدن گام و حسنه اخالق آوردن دست به راه

 به تا دهد ادامه را كار اين قدر آن و پوشد تواضع رخت متكبر و كند، بخشش و بذل به وادار را خود بخيل شخص مثال است اخالق حسن

 و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر كه چنان برد، لذت كارها اين انجام از و بدهد دست از را خود اولى خلق و درآيد خوى و خلق صورت

). 24(  الصاله فى عينى قره جعلت: فرمود مى) سلم

 پيامبران كه است چيزى همان اين و شوند ثابت انسان نفس در اينكه تا نهاده ازدياد به رو عمر شدن طوالنى و زمان مرور به اعمال اين

). 25( خواستند مى طوالنى عمر خدا از خاطرش به الهى

 صورت اين به آن و كند مى پيدا وجود انسان نهاد در فطرى كمال يك صورت به الهى عنايت با خلق حسن كه افتد مى اتفاق هم گاهى

. باشد داشته كنترل در را شهوتش و غضب قوه و متولد نيكو خلق و كامل عقل با كودكى كه است

. كند مى عطا مخلوقاتش به تعالى خداوند كه است اى هديه نيكو خلق: فرمود كه شده روايت) السالم عليه( صادق امام از حديثى در

 تعبيه نيت و قصد صورت به ديگر بعضى در و سرشت و طبيعت صورت به بعضى در نيكو خوى و خلق: گفت توان مى ديگر عبارت به

. شده

 گونه اين آفرينشش باشد، او در طبيعت صورت به نيكو خلق كه كسى: فرمايد مى حضرت است؟ برتر دو اين از يك كدام پرسد مى راوى

 انجام براى باشد، او در نيت و قصد صورت به نيكو خلق كه كسى ولى ندارد قدرت آن از غير روشى يا ديگر مسير در حركت براى است

. است برتر و افضل قسم اين بنابراين، باشد، داشته بسيار صبر بايد خدا اطاعت و عبادات
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 اخالق ۲۱

 عبادت اسرار: اول ركن

 طهارت: اول باب

 نيت:  اول فصل

). 26(  آنهاست نيت با فقط اعمال ارزش): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول از

). 27(  اوست عمل از برتر مؤمن نيت): السالم عليه( صادق امام از

. رود مى كار به معنى چهار به نيت كلى طور به است نيت در عادت با عبادت فرق و است عبادت پايه نيت كه است معلوم

 كسى اينكه مثل شود مى آورده زبان به كارى در شروع هنگام كه است كلماتى نيت پندارند مى كه است مردم اكثر ذهن در كه معنايى  -1

. اهللا الى قربه حدث رفع براى گيرم مى وضو: بگويد بگيرد وضو خواهد مى كه

. گويد مى چه نفهمد هم خودش و باشد نكرده خطور گوينده قلب از الفاظ اين معانى اگر حتى گويند مى نيت كلمات اين به مردم

. است بيهوده و لغو علماء اجماع به معنى اين به نيت

 مورد در داده عبور ذهن از را آنها معنى آورد، مى زبان به را الفاظ كه طور همان كه معنى اين به ذهن در مطلب گذراندن يعنى نيت  -2

 كسى انگيزه اگر اما است ريا از رهايى و اخالص همان نيت ثمره زيرا است نزديك و مشابه بسيار اول معنى با معنى اين. كند تعقل آنها

. بخشد نمى صاحبش به سودى خاطر و قلب از آنها گذراندن و معانى اين تصور باشد ريا عملى انجام در

 از كارش تا باشد داشته را آن انجام قصد عمل در شروع هنگام كه معنى اين به باشد داشته عمل انجام با تقارن كه قصدى يعنى نيت  -3

. است تر روشن گذشته معانى از مراتب به معنى اين ضعف نگيرد صورت غفلت و سهو روى

 از يكى لذا و باشد نداشته را آن انجام قصد شروع هنگام در و دهد انجام كارى) 28(  عادى حالت در كه نيست عاقلى شخص هيچ زيرا

. بود طاقت فوق تكليفى كرد مى نيت بدون كارهاى انجام به مكلف را ما خداوند اگر: فرموده محققين

 چيزى همان كارها انجام در انسان انگيزه اگر هستيم، آن به مأمور ما كه است چيزى همان اين و كار، انجام باعث و انگيزه يعنى نيت  -4

 اش انگيزه اگر و نكند، خطور خاطرش از هم الفاظ و معانى اين چه اگر است مقبول عملش و درست نيتش شده خواسته او از كه باشد

 قلب از را الفاظ اين معانى و كند خطور ذهنش در هم خدا قرب چه اگر است باطل عملش) آن امثال و ريا مثل( باشد الهى غير و باطل

. بگذراند

 آن با كه است كارى طرف به نفس توجه و شدن برانگيخته نيت گفتيم كه طور همان زيرا. است خارج انسان اختيار از معنى اين به نيت

. شود مى تأمين عمل آن انجام به اخرويش يا دنيوى هدف كه برده پى انسان نفس و است سازگار
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 اخالق ۲۲

 حاالت همه در اعتقاد اين و شود نمى آن انجام متوجه دارد عملى انجام به بستگى هدف به رسيدنش كه نباشد معتقد انسان كه زمانى تا

. نمود كوشش و كشيد رياضت بايد آوردنش دست به براى بلكه نيست فراهم انسان براى

 اعتقاد كه دارد شرط دو عمل هر انجام بلكه گيرد، نمى عملى انجام به تصميم انسان تنها، اعتقاد وجود با فقط كه داشت توجه بايد ولى

 نكرده جلب را او نظر ترى قوى و تر مهم مسأله كه است اين اعتقاد از بعد عمل يك به قلبى توجه براى دوم شرط و است دو آن از يكى

). 29( نيستند فراهم حاالت همه در و هميشه شرط دو اين و باشد،

 دارند بسيارى سببهاى موانع و ها انگيزه اين دارد وجود نيز موانعى هست ها انگيزه سلسله يك كه طور همان نيت شدن فراهم براى بنابراين

 شهوت كه هنگامى مثًال. متفاوتند مختلف، اعمال و احوال و اشخاص به نسبت سببها اين خود. آيند مى وجود به سببها آن وجود با كه

 جز بلكه كند ازدواج فرزند شدن دارا نيت به تواند نمى ندارد، درستى هدف فرزند ايجاد و نسل توليد در و كند مى غلبه انسان بر جنسى

 شهوت جز اى انگيزه كار اين براى او و. است انگيزه دعوت به مثبت جواب نيت چون. باشد داشته تواند نمى نيتى هيچ شهوت ارضاء نيت

. كند فرزند ايجاد متوجه را خود نيت تواند مى چگونه پس ندارد،

 تكثير در سعى ثواب عظمت به و كند قوى اسالم مقدس دين به را ايمانش كه اين مثل دارد، وجود راههايى هم نيت اين ايجاد براى البته

 كسى اگر. كند دور خود از را تأمين مشقت و رنج و زحمت تصور مثل فرزند از فرار عوامل و كند پيدا اعتقاد و ايمان االنبياء خاتم امت

 آنگاه كند، ايجاد ازدواج و عقد براى او در تحركى و شود منبعث قلبش از فرزند تحصيل به رغبت كه است ممكن شد امور اين به موفق

 و نيست، بيش هذيانى و وسوسه بگذرد قلبش از فرزند ايجاد عنوان به آنچه هر نباشد گونه اين اگر ولى باشد، داشته فرزند تحصيل نيت

 نيت بدون عمل و است آنها نيت اعمال روح كه است اين مسأله اين در عذرشان و اند كرده منع نيت حضور بدون را عبادت گروهى لذا

). 30( انگيزد برمى را خدا غضب بلكه شود نمى خدا به نزديكى سبب تنها نه كه است تكلف و ريا صادقانه،

 حضرت كه وقتى نشست ايشان خدمت در و كرد سالم آمده حضرت نزد) السالم عليه( صادق امام دوستان از يكى كه است روايت در

 شد منزل داخل كند تعارف او به اينكه بدون و كرده رها را دوستش رسيد منزلش درب به حضرت كه هنگامى برخاست هم او برخاست

 اسماعيل. نداشتم را او از پذيرايى آمادگى: فرمود حضرت نكردى؟ تعارف او به چرا پدر اى: كرد عرض بود همراهش كه اسماعيل پسرش

. آمد نمى خانه به تعارف يك با هم او كرد عرض

). 31( بنويسد عراض مرا خدا ندارم دوست! پسرم: فرمود
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 اخالق ۲۳

 اخالص:  دوم فصل

 رسيدن باعث آن وجود و شده خواسته ما از زندگى شؤون همه در كه است چيزى همان اين ها، شائبه از نيت كردن خالص يعنى: اخالص

. بود خواهد خسران موجب نبودنش و ابدى رستگارى به

. است نموده تشويق آن به را بندگان اخالص مسأله به اشاره با قرآن از بسيارى مواضع در لذا

). 32(  الدين له مخلصين اهللا ليعبدوا اال امروا ما و  -1

). 33(  الخالص الدين هللا اال  -2

). 34(  هللا دينهم اخلصوا و باهللا اعتصموا و اصلحوا و تابوا الذين اال  -3

: فرمود) السالم عليه( على اميرالمؤمنين: فرمود كه شده روايت) السالم عليه( رضا امام حضرت از كافى كتاب در

 گوشهايش آنچه با و نباشد مشغول بيند مى چشمانش آنچه به قلبش و كند خالص خدا براى را دعايش و عبادت كه كسى حال به خوشا

. ندهد راه دل به حسد شده داده ديگران به آنچه خاطر به و نكند فراموش را خدا ذكر شنود مى

 با فقط نيست نظر مورد كند مى عمل بيشتر آنكه فرمود). 35( عمل احسن ايكم ليبلوكم شريفه آيه تفسير در) السالم عليه( صادق حضرت

. رسيد هدف به توان مى كه خداست از ترس و صادقانه نيت

 جز كسى از آن خاطر به كه است عملى خالص عمل و است تر مهم عمل خود از آن، كردن خالص براى عمل بر بودن باقى فرمود سپس

). 36(  است نيت همان عمل باشيد آگاه است، برتر عمل از نيت و باشى نداشته ثنا و مدح انتظار عزوجل خداى

. فرمود تالوت را) 37(  شاكلته على يعمل كل قل: شريفه آيه سپس

 به روز چهل كه نيست اى بنده هيچ فرمود يا( كند خالص را خدا به ايمانش روز چهل كه نيست اى بنده هيچ): السالم عليه( باقر امام از

 و بشناسد را درمان و درد كه دهد مى بينايى را او و كند مى رغبت بى دنيا به نسبت را او خدا اينكه مگر)) 38( كند ياد را خدا خوبى

. كند مى گويا حكمت آن به را زبانش و كند مى استوار قلبش در را حكمت

 اخالص مراتب

. است متفاوتى درجات و مراتب داراى اخالص

 همان. باشند كرده ادا را نامتناهيش هاى نعمت شكر تا كنند مى عبادت و پرستند مى را خدا كه هستند كسانى شاكرين: شاكرين مرتبه  -1

). 39( التحصوه اهللا نعمه تعدوا ان و: فرمايد مى آنها درباره متعال خداى كه نعمتهايى
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 اخالق ۲۴

 عبادت عبادت، گونه اين پرستند، مى را خدا پاداش و ثواب شوق با گروهى: فرمايد مى البالغه نهج در) السالم عليه( على اميرالمؤمنين و

 اين پرستند مى شكر اداء براى را خدا گروهى و است بندگان عبادت عبادت، اين پرستند، مى عقاب خوف از را خدا گروهى و است تجار

. است آزادگان عبادت عبادت،

. پرستند مى را خدا خدا، به نزديكى براى كه هستند گروهى مقربين: مقربين مرتبه  -2

 خدا قرب

 و كامل جهات جميع از الوجود واجب چون كه معنى اين به باشد كمال و مرتبه حسب به نزديكى است ممكن خدا به نزديكى از منظور

 هم شود مى نزديك خدا به معنوى نظر از كند سعى خود نقائص رفع در اى بنده كه هنگامى. است ناقص جهات جميع از الوجود ممكن

 شخصى اگر اينكه مثل باشد، ارتباط و محبت نظر از نزديكى منظور است ممكن و) 40(  اهللا باخالق تخلقوا: است آمده حديث در چنانكه

 كماالت نشر در و نبوده غافل هم ياد از گاه هيچ و داشته ارتباط و محبت هم به نسبت ولى عالم، غرب در ديگرى و باشد عالم شرق در

 مذكور رابطه عكس ولى باشند هم نزديك نفر دو اگر و است برقرار نزديكى كمال آنها بين: شود مى گفته باشند كوشا هم اخالقى مدائح و

. است معنوى بعد و قرب بعد، و قرب اين از منظور. دارد وجود بعد كمال آنها بين: شود مى گفته باشند داشته را

 اندرون بر تعالى خداى كه دانند مى چون خداست از حياء عبادات و طاعات در آنان انگيزه كه هستند گروهى آنها: حياپيشگان مرتبه  -3

 اينكه از خاطر همين به دارد احاطه آنان وجود هاى كارى ريزه به و است عالم كند مى خطور آنها اذهان از آنچه به و است آگاه آنان وجود

 اهللا اعبد: آمده حديث در چنانكه هم كنند مى مبادرت خدا از اطاعت و عبادات انجام به و دارند حياء كنند عصيان و سركشى خدا مقابل در

). 41(  يراك فانه تراه تكن لم فان تراه كانك

. نبيند را تو خدا كه برو جايى به كردى گناه اراده كه هنگامى پسرم اى: كند مى سفارش چنين پسرش به لقمان جناب و

. كنند مى لذت احساس پروردگارشان عبادت از دنيايى هاى نعمت از دنيا اهل لذت از بيش كه هستند كسانى آنها: متلذذين مرتبه  -4

 من عبادت از دنيا در! من صديق بندگان اى: فرمايد مى تعالى و تبارك خداى كه شده روايت) السالم عليه( صادق امام از كافى كتاب در

. برد خواهيد بهره آن از آخرت در زودى به كه شويد مند بهره

 با باشد، داشته دوستش قلباً و كند معانقه آن با و بورزد عشق عبادت به نسبت كه است كسى مردم بهترين): السالم عليه( صادق امام از

 باشد سختى در كند زندگى وضعى چه در كه ندارد باكى شخصى چنين كند خالى فكرى هر از آن براى را خود و دهد انجام را آن بدنش

. ناراحتى در يا

. شده داده قرار نماز در من چشم نور): سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا پيامبر از

 تعالى خداى چنانكه اند، رسيده او دوستى درجات باالترين به خدا اطاعت و عبادت از كه هستند كسانى محبين: محبين مرتبه  -5

). 42(  يحبونه و يحبهم: فرمايد مى
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). 43( كرد توانم صبر تو فراق بر چگونه ولى كنم صبر عذابت بر كه گيرم! من معبود اى: فرمايد مى) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

 تو جز كه آنجا تا اى رانده دوستانت قلوب از را خود غير كه هستى كسى همان تو: فرمايد مى عرفه دعاى در) السالم عليه( حسين امام

. شوند نمى پناهنده تو جز كسى به و ندارند دوست را كسى

! گويند مى تملق تو مقابل در و برخاسته اينكه تا اى چشانده دوستانت به را دوستيت شيرينى كه كسى اى: فرمايد مى همچنين

 جانم و گرفته جا قلبم در دوستيت شيرينى كه دارم دوستت چنان عزتت به قسم: فرمايد مى انجيليه مناجات در) السالم عليه( سجاد امام و

. است گرفته خو مژدگانى اين به

 قلوبشان تو محبت و دوانده ريشه هايشان سينه باغ در تو عشق نهال كه ده قرار كسانى از مرا من معبود: فرمايد مى ديگرى مناجات در و

. كرده تسخير را

 صادق دوستى اين در خوابد مى صبح تا هنگام شب و دارد مى دوست مرا كند مى گمان كه كسى! موسى اى: است وارد قدسى حديث در و

 نيست؟ خواستار را دوستش خلوت دوستى هر آيا نيست،

. پرستش شايسته و است مطلق كمال پروردگار كه است اين عبادتشان انگيزه كه هستند كسانى آنها و: عارفين مرتبه  -6

 عبادت شايسته را تو بلكه كنم، نمى عبادت بهشتت طمع به و آتشت ترس از را تو! من معبود: فرمايد مى) السالم عليه( على چنانكه

. دادم تشخيص

). 44( كنند مى عبادت عقاب از نجات يا پاداش به يافتن دست براى كه كسانى مرتبه  -7

 و احسائى جمهور ابى ابن و مقداد فاضل و طاووس بن سيد قبيل از شيعه علماء از بعضى است مختلف علماء، آراء عبادت نوع اين درباره

. اند شده آن بطالن به قائل قواعد و دروس كتاب در) 45) (سره قدس( اول شهيد

 كه كسى است مخالف كامًال پروردگار توجه و رضايت جلب براى عبادت معنى به اخالص با قبيل اين از اهدافى كه است اين ايشان دليل

. است نزديكتر صواب به صحت به قول ولى خدا، رضايت براى نه كند مى عبادت ضرر دفع و منفعت جلب براى دارد قصدى چنين

: دارد وجود دليل چند عبادت مرتبه اين صحت براى

 اول دليل

. كند مى تأييد را عذاب از نجات و پاداش براى عبادت آنها مضمون كه هست بسيارى روايات و آيات
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 آيات

). 46(  العاملون فليعمل هذا لمثل  -1

). 47( طمع و خوفاً ادعوه و  -2

). 48( رهب و رغباً يدعوننا  -3

 فالح و كنيد، سجود و ركوع فالح اميد به يعنى) 49(  تفلحون لعلكم الخير افعلوا و ربكم اعبدوا و اسجدوا و اركعوا آمنوا الذين ايها يا  -4

. است پاداش به رسيدن همان

 ما احسن ليجزيهم االبصار و القلوب فيه تتقلب يوماً يخافون الزكوه ايتاء و الصلوه اقام و اهللا ذكر عن البيع و تجاره تلهيهم ال رجال  -5

). 50( عملو

 وعده شود انجام پاداش اميد به يا عذاب ترس از كه عباداتى و خير اعمال مقابل در تعالى خداى وضوح و صراحت به آيات اين در

. دهد مى پاداش

. داده قرار هم كنار در را اميد و بيم و طمع و خوف كه سوم و دوم آيه در مخصوصاً

 روايات

 پاداش آن به رسيدن اميد به را كار آن و شده مقرر پاداشى خدا طرف از عملى مقابل در كه بشنود كس هر كه آمده بسيارى روايات در

. باشد نشده هم مقرر پاداش آن چه اگر دهد، مى او به را پاداش آن تعالى و تبارك خداى دهد، انجام

. اند دسته سه بر بندگان): السالم عليه( صادق امام از

. است بردگان عبادت اين كنند، مى عبادت ترس از را خدا كه گروهى: اول

. است كارگران عبادت اين كنند، مى عبادت را خدا پاداش طلب در كه گروهى: دوم

. است عبادت نوع برترين و آزادگان عبادت اين پرستند، مى محبت روى از را خدا كه گروهى: سوم

). 51(  است ديگر نوع دو فضيلت پرستش گونه اين افضليت الزمه كه است معلوم

 انجام آن امثال و خير طلب يا مرض از شفا يا مال يا فرزند شدن دارا قبيل از حوائج رفع براى كه اعمالى مورد در روايات اين مثل و

 بلكه بيهوده وعيدها و وعده و ها ترغيب و تشويق اين باشند، عبادات مفسد و مبطل نيات گونه اين اگر اوًال بنابراين،. است بسيار شوند مى

. باشند مى شارع مقصود با مغاير

. است خدا رضايت طالب كند عبادت گونه اين كس هر و داده دستور عبادت گونه اين به مقدس شارع: ثانياً
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 دوم دليل

 طرف از نفع جلب از كه است ممكن است، ديگرى اختيار در نشورش و حيات و موت و ضرر و نفع كه ضعيفى بنده براى چگونه اصًال

. باشد نياز بى خود از ضرر دفع و خود سوى به موال

 سوم دليل

 نيات اين با كه ندارند را اين توان مردم اكثر زيرا است، محال به تكليف شبيه عالى درجات و بلند مراتب اين به مردم عموم كردن مكلف

 قبيل از باشند داشته آنها به نزديك اى مرتبه كه است كسانى و) السالم عليهم( معصومين مخصوص مراتب اين چه، كنند، عبادت عالى

 كه باشند داشته خود نفس از را اطمينان اين كه كنند ادعا را مراتب اين به رسيدن توانند مى كسانى تنها و مقداد، و ابوذر سلمان، جناب

 باز بهشت، به گناهان و معاصى مقابل در و برد مى جهنم به را آنها طاعات و عبادات خاطر به تعالى خداى كه باشند داشته يقين اگر حتى

. نروند معصيت راه و كنند اطاعت هم

. عالى درجه اين و كجا مردم عموم اما

 از قبل ولى) 52( كنند عبادت عالى نيات با بايد مردم همه بگوئيم است ممكن بپذيريم شده ذكر كه را دوم يا اول معنى به نيت اگر البته

 يا خاطر از گذراندن با توان نمى نباشد الهى قرب براى اى انگيزه و باعث كه هنگامى زيرا. است اشتباه نيت براى معنى دو اين كه گفتيم اين

 يا فضيلت و برترى اظهار براى كه گاه آن بنگر را خودت شوى مطمئن مطلب اين به خوبى به اينكه براى. كرد ايجاد را آن زبان به تلفظ

 شروع هنگام به و شود مى برانگيخته تو در عبادت شوق ديگران توجه جلب براى يا كند مى غلبه تو بر تدريس حب آوازه، و شهرت كسب

 اخالص از كلى طور به تو هنگام اين در است خدا به نزديكى براى عبادت يا درس اين كه كنى مى تلقين خودت به عبادت يا درس به

 آتش استحقاق از را تو و داشت نخواهد حالت به سودى هيچ و كند مى ها سينه در شيطان كه است هايى وسوسه از تلقين اين و دورى

. داد نخواهد نجات

 اشتهاء را غذا فالن من كه گذراند مى خود ذهن از كند پيدا اشتهاء اينكه براى سيرى حال در كه هستى سيرى آدم مانند حال اين در تو

 آمادگى اين كه جائى تا است آخرت براى آمادگى و دنيا از طمع قطع و نفسانى لذائذ شكستن اخالص به رسيدن راه اينكه خالصه. دارم

 خيال و كشد مى فراوان رنج آنها انجام براى انسان كه اعمالى بسا چه باشد نداشته قيامت مسأله جز همى انسان و كند احاطه را قلب

 كه اين دليل به نبوده طور اين واقع در و خورده فريب كه حالى در است، داده انجام خدا رضاى براى كامل خلوص با را آن كه كند مى

. داند نمى را اعمال به آفت ورود چگونگى

. بخوانيد را زير داستان كنيد پيدا توجه مطلب اين به درست اينكه براى

 اول صف در و مسجد در و خودشان وقت در را آنها تمام كه حالى در آوردم جا به را نماز سال سى قضاى: فرمود كه شده نقل عزيزى از

 رسيدم مسجد به معمول از ديرتر كمى و آمد پيش من براى عذرى روز يك كه بود اين نمازها قضاى علت. بودم خوانده جماعت نماز

 مرا مردم اينكه از هنگام همان در ولى بخوانم، نماز دوم صف در شدم مجبور من و بود شده تكميل جماعت اول صف كه شدم وارد وقتى
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 خوشحال مرا جماعت نماز اول صف در من به مردم توجه كه فهميدم اينجا از كردم شرمندگى و خجلت احساس ديدند مى دوم صف در

. شده مى قلبم آرامش باعث دانستم نمى خودم كه طورى به و كرده مى

 دست زيادى مدت تا و مانند مى ناشناخته ها آفت گاهى كه دارد آفت قدرى به عمل در خلوص كه آيد مى دست به داستان اين امثال از

. شود نمى متوجه اصًال انسان كه حالى در كند مى پيدا نقش انسان اعمال در ديگرى

 آن به كه كسانى معدودند بسيار و هستند امان در آن از اعمال از اندكى بسيار تعداد كه است پيچيده و دقيق قدرى به خلوص عدم مسأله

 خود اعمال تمام قيامت هنگامه در كنند، نمى وارسى دقت به را خود اعمال و غافلند عمل خلوص از دنيا در كه كسانى باشند، داشته توجه

 خود و شده، مى صادر آنها از كه اند بوده گناهانى واقع در و دارند كريهى چهره كه حالى در بينند مى بوده نيك عمل كردند مى فكر كه را

. برند مى پى خود گناهان به كه است آنگاه و كند، مى بروز آنها براى خدا جانب از كردند، نمى هم را خيالش كه آنچه و اند ندانسته

). 53( صنع يحسنون انهم يحسبون هم و الدنيا الحياه فى سعيهم ضل الذين: فرمايد مى باره اين در مجيد قرآن

). 54( حسن فرآه عمله سوء له زين افمن

 نظافت و طهارت درباره اى خالصه:  سوم فصل

 جهتى از و دارد نظر در را او معنوى و مادى حيات هاى جنبه تمام و بوده بشر زندگى براى كامل برنامه يك اسالم دين كه آنچه از

. دارد شايانى عنايت بهداشت مسأله به نسبت عزيز اسالم است، بشر زندگى مهم ابعاد از يكى بهداشت

). 55(  المطهرين يحب واهللا يتطهروا ان يحبون رجال: فرمايد مى باره اين در مجيد قرآن

). 56(  است ايمان از نيمى طهارت): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

). 57(  است نماز كليد طهارت): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

). 58(  است شده بنا نظافت پايه بر دين): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

). 59(  كثيف بنده است اى بنده بد چه): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از

 و است اندرون و قلب عمران و آبادى ايمان اصل بفهمند ظواهر اين از بوده هوشيار بصيرت صاحبان كه است الزم: فرموده عرفا از يكى

 طهارت و نظافت با ظاهر اصالح كه است اين است ايمان نصف طهارت جمله از) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول منظور كه بدانند

. است پسنديده اخالق و صالح اعمال وسيله به باطن اصالح آن ديگر نصف و است ايمان نصف آب ريختن وسيله به آن
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 طهارت مراتب

: دارد مرتبه چهار طهارت

. كثافات و نجاسات و چرك از ظاهر نظافت و نمودن پاك  -1

. گناهان و جرائم از بدن جوارح و اعضاء نمودن پاك  -2

. اخالقى رذايل از قلب تطهير  -3

. زندگى شؤون تمام در مخلوق به توجه عدم يعنى خدا غير از اندرون تطهير  -4

. است صديقين و انبياء مخصوص آخر مرتبه اين البته

 در شد ذكر طهارت براى كه مراتب اين. شود مى انجام طهارت آن با كه است عملى از نيمى طهارت اى مرتبه هر در كه داشت توجه بايد و

 طبقات مگر رسد نمى باال طبقه به اى بنده هيچ و دارد قرار خود به مخصوص حدى در اى مرتبه هر و هستند ايمان درجات و مراتب واقع

. باشد كرده طى را آن از تر پايين

 از را خود مگر رسد نمى او عظمت و جالل كشف و شناخت وسيله به آن اصالح و خدا غير از اندرون طهارت به كسى هيچ بنابراين

 گناهان از اعضاء و جوارح طهارت از مگر رسد نمى مرتبه اين به كسى هيچ و نمايد اصالح پسنديده اخالق با و كرده خالى ناپسند اخالق

. باشد شده فارغ عبادات و اطاعت با آنان اصالح و

 حاجت قضاء و نجاست ازاله اسرار:  چهارم فصل

 را اخالقى هاى زشتى و نجاسات از قلب تطهير نجاسات، كردن برطرف و ازاله از انسان است الزم: فرمايد مى) 60(  ثانى شهيد مرحوم

. شود يادآور

 تطهير از نبايد نگهدارد پاك ندارد، اى رابطه وجودش اصل و ذات با كه را لباسش و پوست ظاهر شده مأمور بيند مى انسان كه هنگامى

 بگيرد تصميم و باشد كوشا گذشته جبران در گناهان از پشيمانى و توجه با كه است سزاوار پس شود، غافل قلبش و اندرون و وجود اصل

. كند تطهير است معبود توجه مورد كه را باطنش وسيله بدين تا نرود گناه دنبال هم آينده در كه

 در نهفته درونش در نجاساتى چه كه باشد داشته توجه و بوده خود نياز و نقص ياد به رود مى حاجت قضاء و تخلى براى كه هنگامى و

. است آگاه درونيش هاى پستى و ها خباثت بر و بيند مى را اندرونش تعالى خداى ولى كند مى تزيين مردم مقابل در را ظاهرش كه حالى

 آرامش قلبش و كند، استراحت نفسش تا كند اقدام گرفته جا وجودش اعماق در كه فاسدى اخالق و درونى نجاسات رفع در بايد پس

. شود فراهم او در مناجات آمادگى و خدمت، بساط بر وقوف صالحيت و راحت، آنها سنگينى از جانش و يابد

. شوند مى راحت نجاسات و كثافات دفع با ها انسان نفوس آنجا در كه اند گفته مستراح جهت آن از را مستراح): السالم عليه( صادق امام از
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 از و شرمنده اظهارش از كه شده منجر رسوائى گونه اين عاقبتش خورده دنيا حالل از آنچه كه كند مى توجه تخلى هنگام در مؤمن شخص

 و. دارد استنكاف آن جمع و نگهدارى از و شود مى راحت خيالش آن از وجودش كردن خالى و آن ترك با و شود، مى مشمئز ديدنش

 به تمسك كه برد مى پى و شود مى ذليل و خوار حالت اين در چگونه است، محترم چنان حاالت بعضى در كه نفسش كه كند مى تفكر

 و حرام افعال و اعمال ترك و آن لذائذ ترك و دنيا تحقير در را راحتى و آورد مى ارمغان به برايش را جهان دو آرامش تقوى و قناعت

) 62(  عالى درجات و عاقبت خير اميد به شناخت را خود و ديد خوارى و ذلت حال آن در را خود آنكه از بعد و يابد مى) 61(  ناك شبهه

 خداى مقابل در كفران از حيا و گذشته هاى روى كج از پشيمانى و رفتار در تواضع به رو و گريزد مى گناهان از و كرده دور خود از را كبر

 دنيا هاى مصيبت و مكاره بر صبر و خدا از خوف زندان در را نفسش و كند مى كوشش خدا نواهى ترك و اوامر انجام در و آورد مى تعالى

 بچشد را او رضايت طعم و يابد دست خدا امان به قرار دار و واقعى زندگى در كه زمانى تا نمايد مى محبوس شهوات از نگهدارى خود و

. نيست چيزى او غير و هموست گاه، تكيه كه زيرا

 مسواك:  پنجم فصل

 مسواك آن از قبل كه است نماز پنج و هفتاد از بهتر باشى كرده مسواك قبلش كه نماز يك: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول

). 63(  باشى نكرده

 بر را دهانش عبادت هنگام در و آيد مى اى فرشته زيرا كن مسواك برخاستى عبادت براى شب كه هنگامى): السالم عليه( صادق امام از

 خوشبو گفتارت و نفست كه است بهتر پس برد، مى آسمان به را آن اينكه مگر شود نمى خارج تو دهان از حرفى هيچ و نهد مى تو دهان

. باشد

 پاكى موجب مسواك: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول كه شده روايت) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در

. است پروردگار رضايت جلب و دهان

. است كردن مسواك كرد، نمى ترك را آن حضرت آن كه) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول مؤكد هاى سنت از يكى

. است شمارش قابل غير و بسيار آن باطنى و ظاهرى فوايد كه يابد درمى بينديشد مورد اين در كسى چنانچه و

 و كند مى مسواك چنانكه هم و است جسم اصالح راستاى در و ظاهرى امرى كردن مسواك كه دارد توجه بصير انسان يك همه اين با

 و خشوع و تضرع وسيله به آمده، پديد قلبش در گناهان اثر در كه را هايى آلودگى زدايد مى وسيله بدين را دندانش هاى آلودگى

. كند مى پاك محرمات ارتكاب و مخالفت كدورت از را باطن و ظاهر و كند مى زايل شبانگاهان در مغفرت طلب و دارى زنده شب

 خداى كه است اين مثال آن و نموده مطرح دالن بيدار براى مثال يك عنوان به را مسواك) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر زيرا

 اى ماده از را آنها و داده قرار دهان در غذا هضم در معده يار و غذا به اشتهاء سبب و جويدن آلت و وسيله عنوان به را ها دندان تعالى

. شود مى فساد باعث و يابد مى تغيير دهان بوى و شوند مى آلوده غذا جويدن با كه كرده خلق شفاف و صاف
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 اثر در كه تغييرى كشد، مى شفاف ماده آن بر را نرم چوب آن و كند مى مسواك)64(  لطيف چوب آن با تيزهوش زيرك مؤمن كه هنگامى

. يابد مى باز را خود شفافيت و شود مى زائل شده ايجاد آن در غذا خوردن

 با قلب كه هنگامى و است كرده مقرر خودش بزرگداشت و خود از ترس و ياد و فكر را غذايش و آفريده صاف و پاك نيز را انسان قلب

 را سابقش شفافيت و اوليه حالت تا كرد شستشو انابه آب با داده صيقل توجه سنگ با را آن بايد شود، مى مشوب و كدر او ياد از غفلت

. يابد باز

). 65(  المتطهرين يحب و التوابين يحب اهللا ان: فرمايد مى مجيد قرآن

 همان كه را مشابهش معنى واقع در و فرموده ها دندان كردن مسواك به دستور ظاهر در) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر و

 اصل در را امثال و معانى اين بتواند و باشد كرده توقف عبرت منزلگاه در فكرش كاروان كه كسى اما داشته، منظور است باطن شستشوى

 نيكوكاران اجر خدا و است، خدا فضل از است بيشتر كه آنچه و گشايد، مى رويش به حكمت از هايى چشمه خداوند كند استخراج فرع و

). 123 ص الشريعه، مصباح از نقل پايان. (كند نمى ضايع را

. است قسم دو بر كند خارج طهارت حالت از را انسان تواند مى كه آنچه اسالم مقدس شرع در

 عمليه هاى رساله مطهرات بحث در كه است همان آنها از شدن پاك راه و شود مى ناميده خبث فقه اصطالح در كه ظاهرى هاى نجاست اول

. شده بيان

 يك تنها حدث بلكه ناميد نجاست را حدث توان نمى دقيق ديد با البته شود مى ناميده حدث فقه اصطالح در كه باطنى نجاستهاى دوم

. گيرد مى انسان از را مناجات و عبادت آمادگى كه كند مى ايجاد روانى حالت

. باشند قسم دو بر بايد ها كننده پاك بنابراين

. آمد خواهد) 66(  استحمام بحث در آن از قسمتى و شد ذكر آن از مقدارى كه خبث از كننده پاك  -1

. حدث از كننده پاك  -2

. تيمم و غسل وضو، از عبارتند كه است چيز سه دهد عبادت آمادگى او به و كند رفع انسان يك وجود از را حدث تواند مى كه آنچه
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 وضو:  ششم فصل

 روى وضوى و شود مى طاهر بدنش تمام آورد زبان به را خدا نام و بگيرد وضو كس هر: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر

. شود مى پاك وضويش اعضاى فقط نياورد زبان به را خدا نام وضو حال در كه كس هر و) 67(  است وضو دو بين گناهان كفاره وضوء

 شده عارض او بر خدا ياد از كه غفلتى از و شود مى متوجه و آگاه انسان قلب خدا ذكر با كه است اين خدا ياد با بدن تمام شدن پاك راز

). 68( شود مى پاك اعضاء جميع شود، پاك است بدن مركزيت عنوان و رئيس كه انسان يك قلب كه هنگامى و يابد مى تطهير

 و است ديگران ديد معرض در ظاهرش اعضاء چون كه باشد داشته توجه بايد انسان طهارت، مورد در: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

. نگهدارد نظيف و بشويد را آنها كه است موظف انسان هستند تماس در دنيوى پست امور با هميشه طرفى از

 به توجهى تعالى خداى كه زيرا كند، تطهير است تعالى حق توجه مورد كه هم را قلبش ظاهرى اعضاى اين با همراه كه است الزم پس

 از شدن دور جهت در اعضاء اين كه را كارهايى و است، اعضاء اين رئيس قلب و ماست قلوب به توجهش بلكه ندارد ما ظاهرى صورت

. است سزاوارتر تطهير براى قلب، پس اوست خدمت در و او دستور به دهند، مى انجام پروردگار

 و او به توجه و تعالى خداى عبادت براى كه كسى بنابراين. دهد مى توجه قلب تطهير به را ما وضوح به شده مقرر باب اين در آنچه بلكه

. بشويد متاعش از دست بريده، دنيا از دل بايد آخرت به توجه براى كه بداند بايد گيرد، مى وضو دنيا از اعراض

. كنيم مسح را پا دو روى و سر و شسته را دست دو و صورت كه اند داده دستور بينيم مى كه است خاطر همين به و

 اكثر و شود مى انجام صورت همين واسطه به باطنى صورت با خدا به آوردن روى و توجه كه است خاطر اين به صورت شستن دستور

 از خالى صورتى با تا اند داده آن شستن به دستور پس صورتند، محوطه در هستند دنيا به دلبستگى انگيزه و باعث كه ظاهرى حواس

 دستها شستن به دستور سپس). 69( نمايد تطهير نيز را باطنيش صورت كه كند ترقى اى مرتبه به وسيله بدين و آورد روى خدا به كثافات

. شود مى انجام دست وسيله به دنيوى پست امور با انسان برخوردهاى اكثر چون داده

 قرار سر در كند مى ايجاد را ديگرى امر هر و دنيوى امور طرف به حركت قصد كه انسان مفكره قوه زيرا داده سر مسح به دستور بعد و

 امور به مربوط چنانچه و انگيزانند برمى خود نظر مورد امور طرف به را انسان و دهند مى جهت انسان به كه هستند قصدها همين و دارد

. كنند مى غافل آخرت به توجه از و رانند مى دنيا طرف به را انسان باشند دنيايى

 به آنها با و رسد مى خود دنيايى مطالب جمله از و خود مقاصد به انسان كه پاهاست وسيله به زيرا داده پاها مسح به دستور آخر در و

 شود مى نصيبش عبادت از كه سعادتى در تا دهد شركت عبادت در را اعضاء اين كه است سزاوار لذا كند، مى حركت دنيوى حوائج طرف

)) سره قدس( شهيد كالم پايان). (70( باشند سهيم
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: شده روايت) السالم عليه( صادق امام از: الشريعه مصباح كتاب در

 را آب تعالى خداى زيرا روى، مى خدا رحمت طرف به گوئى كه كن حركت آب طرف به چنان كردى وضو و طهارت قصد كه هنگامى

 چيز آب جز شويد مى را بندگان گناهان رحمتش كه طور همان و داده قرار خدمتش بساط راهنماى و خود مناجات و نزديكى كليد

. كند نمى زائل را ظاهرى نجاسات ديگرى

 و) 71( طهو ماء السماء من انزلنا و رحمته يدى بين بشرًا الرياح ارسل الذى هو: فرمايد مى قرآن در تعالى خداى: دهد مى ادامه چنين بعد و

 قلوب رحمتش و فضل با آورده وجود به را نعمتى هر آب با كه طور همان پس) 72(  حى ء شى كل الماء من جعلنا و: فرمايد مى همچنين

. بخشيده زندگى بندگيش و طاعت با را

 را آن و دارد؛ وجود چيز همه در و شود مى ممزوج چيز همه با چگونه كه بنگر و بنگر، آب بركت و پاكيزگى و رقت و صفا در پس: نتيجه

 به اگر كه نهفته بسيار فوائد امور اين از كدام هر در كه آور جا به را مستحبش و واجب و كن استعمال داده دستور خدا كه اعضايى در

 ممزوج اشياء همه با راحتى به آب كه طور همان سپس. شد خواهد جارى تو سوى به فوايدش هاى چشمه دهى انجام شايسته صورت

. كن برخورد دارد را اش شايستگى كه طور همان چيز هر با و كن معاشرت خدا خلق با شود مى

. باش آب مانند) 73( الماء كمثل الخاص المؤمن مثل: فرمود كه) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول فرمايش اساس بر آنكه خالصه و

  كننده پاك يعنى طهور را آن و كرد نازل آسمان از را او خدا كه هنگامى به آب خلوص مانند عبادات تمام در خدا با خلوصت بايد پس

). 76(  كن پاك تقوى و يقين با را قلبت) 75(  كنى مى تطهير آب با را جوارحت كه هنگامى و. باشى ناميد) 74(

 هنگامى كه است اين شده داده وضو به دستور اينكه جهت: كند مى نقل چنين) السالم عليه( رضا حضرت از شاذان بن فضل علل كتاب در

 نجاسات و كثافات از و باشد او مطيع دستورات در و گيرد، قرار مقابلش در پاكيزه خيزد، برمى جبار خداوند با مناجات براى اى بنده كه

. كند مى تزكيه خدا مقابل در ايستادن براى را دل كرده برطرف را كسالت و چرت اينكه اضافه به باشد شده پاك

 را وضو اعضاء فقط ايستد مى خدا مقابل در وقتى بنده كه نيست الزم بدن اعضاء بقيه شستن و شست بايد را اعضاء اين خاطر اين به و

 را دنيا از انقطاع و محبت و ترس ها، خواهش كند؛ مى خضوع اظهار و سجده صورتش وسيله به كه معنى اين به برد مى كار به عبادت براى

. كند مى برخاست و نشست پاهايش با و آورد مى روى خدا به ركوع و سجده در سرش با و كند؛ مى اظهار دستش وسيله به
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 تيمم و غسل اسرار:  هفتم فصل

 حاالت شديدترين و انسان حالت ترين پست زيرا شده، داده بدن تمام شستن به دستور غسل در: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

). 77(  است استحاضه و نفاس و حيض قبيل از غسل موجبات ديگر و جماع حالت شهوى امور به بندگيش و وابستگى

 در: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر خاطر همين به دارد، دخالت اجزاءش تمام با و كلى طور به بدن تمام جماع حالت در

. است نهفته جنابتى مويى هر

 شرعى مطالب مهمترين از آن شستن باشد، شده غرق دنيوى پست لذات در و شده دور عالى مراتب از انسان بدن تمام كه وقتى پس

 جهت در حركت از و كند مى پيدا را عبادت رفيع قله به صعود و الهى شريف مسير در حركت آمادگى بدن طهارت اين با زيرا. بود خواهد

. شويد مى دنيوى لذات از دست گردانده روى حيوانيت

 مانع كه دنيا به توجه و حيوانى رذايل از قلب تطهير عاقل، نظر در گيرد، مى تعلق قلب به عبادت معنوى هاى بهره اعظم قسمت چون ولى

. است ظاهرى اعضاء تطهير از سزاوارتر شود مى انسانى فضايل به رسيدن

 تيمم

 خاك ماليدن يعنى كار اين با بكشد، دستهايش و صورت بر كرده تيمم خاك با آب، با وضو يا غسل امكان عدم هنگام كه شده داده دستور

 اين در كشاند مى ذلت و حقارت نوعى به خدا مقابل در را خود انسان واقع در هستند بدن اصلى و رئيسه اعضاى از كه دستها و صورت به

 خرد را او بايد كنى پاك اخالقى رذائل از جميله اوصاف و حميده اخالق با نتوانستى اگر را قلبت و روح كه باشى داشته توجه بايد هنگام

 نور از پرتوى با و كند نظرى شكسته قلب آن به كريمت آقاى و رحيم موالى كه باشد كنى، سيرابش خوارى و ذلت تازيانه با و حقير و

). 78(  يافت شكسته قلوب در بايد را تعالى خدا آمده حديث در كه چنان هم زيرا بخشد، حيات او به درخشانش

 جبران را هايت گذشته و كند نزديك خدا به را تو كه كن ترقى اوجى به و بگشا پر و گير عبرت اشارات اين از عزيز خواننده اى پس

. نمايد

: وضو باب در) 79(  گذشته روايت دنباله در) السالم عليه( رضا موسى بن على حضرت از

 تمام از كه است چيزى آن و است انسان نفس از جنابت زيرا نيست الزم غسل تخلى مورد در ولى اند داده غسل دستور جنابت مورد در

. گردد مى دفع ديگر طرف از و شده بدن جذب طرف يك از كه است غذايى فقط بلكه نيست طور اين تخلى ولى شود، مى خارج بدن
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: آمده چنين حضرت آن از ديگرى روايت در

 اتفاق بسيار و هستند هميشگى آنها كه است اين نداده غسل دستور غائط و بول براى و داده تخفيف بندگانش به تعالى خداوند اينكه علت

 انسان اختيار از و شوند مى خارج شهوت بدون دو آن اينكه اضافه به بود، مشقت موجب شود غسلى كدام هر براى بود قرار اگر و افتند مى

. است نفس تلذذ با همراه هميشه جنابت ولى خارجند،

 استحمام:  هشتم فصل

 شود مى زائل بدن چرك و افتد مى جهنم آتش ياد به انسان آن در كه است حمام ها خانه بهترين: فرمود) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

 غافل آخرت از اى لحظه هيچ در و گاه هيچ كه است زيبنده عاقل شخص براى كه فهماند مى اشاره طور به حديث اين قولى به بنا). 80(

 و عبرت ديگر چيز هر يا آتش آب، بيند، مى چه هر در كه است صورت اين در اوست جاويد اقامتگاه و عاقبت آخرت، زيرا نباشد،

. است نهفته اى موعظه

 آورد، خاطر به را بهشتى هاى نعمت ببيند، خوبى چيز كه هنگامى و. آورد ياد به را قبر تاريكى و ظلمت ببيند، ظلمت و تاريكى چون مثًال،

. كنند مى رد يا پذيرند مى را او حسابرسى از پس محشر در كه آورد خاطر به را اى لحظه شود مى قبول يا رد اى مسأله كه بشنود اگر و

 ياد به حرارتش از انسان كه است شايسته بنابراين است، ظلمت قرين بااليش و آتش پايينش در كه است جهنم به اشياء ترين شبيه حمام

. برد پناه خدا به و بسنجد جهنم آتش مقابل در را خود تحمل و كند زندانى آن در را خود ساعتى بيفتد، جهنم آتش حرارت

 داريم بهشت تقاضاى او از و جهنم آتش از خدا به بريم مى پناه بگو شدى وارد سوم خانه به كه هنگامى: فرمود) السالم عليه( صادق امام

). 81(  شوى خارج آتشين خانه آن از تا كن تكرار را جمله همين و
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 نماز: دوم باب

 اذان شنيدن:  اول فصل

 ظاهر با و كن تصور شد خواهد عارض تو بر قيامت روز نداى از كه را هراسى شنيدى را مؤذن صداى كه هنگامى: گويد مى) 82( ابوحامد

 قيامت روز در كه هستند كسانى همان كنند مى شتاب ندا اين اجابت در كه آنان زيرا كن، شتاب نماز به خدا دعوت اجابت براى باطنت و

). 83( دهند مى ندا آنها به لطف با كبرى

  نفس شناخت

 قلبت بر را ندا اين شنوى مى را اذان صداى كه هنگامى پس است، امتحان موقع بهترين لحظه اين بيازمايى را خود خواهى مى چنانچه

 خواهى سعادت و مژده نداى داورى روز در كه بدان دارد، رغبت فورى اجابت به و است سرور و شادمانى سراسر ديدى اگر كن عرضه

. شنيد

 كن، راحت آن به دعوت و نماز وسيله به را ما يعنى) 84(  كن راحت را ما بالل اى: فرمود مى) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر لذا

. بود نماز در) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول چشم نور كه زيرا

 ختم خدا نام با و شده شروع خدا نام با جمالتش و كلمات چگونه ببين بگير نظر در را اذان جمالت: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

 تمام و كن آماده خدا بزرگداشت براى را قلبت تكبير شنيدن هنگام پس خداست فقط باطن و ظاهر و آخر و اول كه بدان پس شود، مى

  شوى محسوب دروغگو تعالى خداى نظر در و باشد ايرادى و خدشه گفتنت تكبير در كه مبادا بشمارد كوچك و پست را مافيها و دنيا

)85 .(

 شنيدى را اهللا رسول محمدًا ان اشهد صداى كه هنگامى و كن نفى را او از غير معبودى هر شنيدى را اهللا اال اله ال صداى كه هنگامى و

 و بفرست درود خاندانش و او بر و ده شهادت را رسالتش ادب و اخالص با و او مقابل در و بياور نظر در را مرتبت ختمى حضرت

 كن ايجاد تحركى نفست در و كن آماده را خود شنوى، مى را العمل خير على حى و الفالح على حى و الصلوه على حى صداى كه هنگامى

. بكوش كارهاست بهترين و رستگارى موجب كه نماز براى روحت و جسم با و

 انجام به او نام با كردى شروع خدا نام با كه طور همان آن از بعد و كن عهد تجديد خدا با شنيدى را اذان آخر تكبير صداى كه هنگامى و

 العلى باهللا اال قوه ال و حول ال كه كن اعتماد او نيروى بر و بدان او از را وجودت جوهره و قوام و بشمار خود منتهاى و مبدأ را او و رسان

. العظيم
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 اخالق ۳۷

 نماز وقت:  دوم فصل

 به تا داده قرار تو براى تعالى خداى كه است ميقاتى اين كه بدان شود مى داخل نماز وقت كه هنگامى: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

. كنى پيدا آمادگى اطاعتش با رستگارى و او محضر از خواهش براى و برخاسته، خدمتش

 سبب كه است وقت همين زيرا گردد، هويدا ات چهره در بهجت و كند غلبه قلبت بر شادى نماز وقت رسيدن هنگام است شايسته پس

. باشد مى رستگاريت وسيله و خدا به تو نزديكى

 را خود مناجات، شايسته لباسهاى پوشيدن و نظافت و طهارت با) 86(  كنى مى آماده را خود سلطانى ورود براى كه طور همان بنابراين

 ناچيزى و نقصان و خالق حضرت عظمت و كن برخورد رجاء و خوف و سكينه و باوقار شريف وقت اين با و كن آماده رسيدنش براى

. باش داشته ياد به را خود

 اهللا صلى( خدا رسول با ما كه افتاد مى اتفاق بسيار: شده روايت چنين) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت همسران از يكى از

 همه و شد مى مشغول خدا به چنان رسيد مى نماز وقت كه هنگامى اما صحبت، مشغول ما با او و بوديم صحبت گرم) سلم و آله و عليه

. را او ما نه و شناسد مى را ما او نه گويى كه برد مى ياد از را چيز

 علتش از چون و لرزيد مى خود بر و پيچيد مى خود به نماز وقت رسيدن هنگام به كه شده روايت) السالم عليه( على اميرالمؤمنين درباره و

: فرمود مى شد، مى سؤال

. ترسيدند آن از كرده ابا قبولش از آنها و داشت عرضه كوهها و زمين و آسمان به را آن خدا كه رسيد امانتى وقت

. گراييد مى زردى به رنگش وضو هنگام در كه شده روايت) السالم عليه( سجاد حضرت چهارم امام درباره

 نمازگزار لباس:  سوم فصل

 حرام ارتكاب از غير وگرنه بپوشاند را بدنش از خاصى مقدار انسان كه است واجب نماز در يعنى است، عورت ستر نماز، واجبات از يكى

 در فقهى نظر از البته دارند، تفاوت هم نماز غير در كه همچنان است متفاوت مرد و زن مورد در مقدار اين. شود مى نيز نماز بطالن باعث

. دهيم مى ارجاع عمليه هاى رساله به را مندان عالقه و نيستيم آن بيان درصدد ما كه است بسيار سخن مورد اين

 ديد معرض در بدنت ظاهر زيرا بپوشانى، مردم چشمان از را خود بدن هاى زشتى كه است اين نماز در عورت ستر معنى: گويد مى ابوحامد

. است مردم

 چيست؟ ندارد اطالع آنها از كسى پروردگارت جز كه ات باطنى هاى رسوايى و درونى هاى زشتى درباره نظرت پس

 را آنها ساترى هيچ كه بدان و نما گيرى سخت خود بر و كن مؤاخذه آنها پوشاندن در را خود و بياور خاطر به را ها رسوايى و ها زشتى اين

. برد نمى بين از را آنها خوف و حياء و پشيمانى جز چيز هيچ و پوشاند نمى خدايت بيناى چشم از
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 را مغرورت و سركش نفس و شوند مى خارج خود هاى نهانگاه از حياء و خوف لشگريان كه است اين ها زشتى اين آوردن نظر در فايده

 اكنون و شده پشيمان فرارش و گناهان از كه فرارى گناهكار بنده يك مانند آنگاه پوشاند مى را قلبت سراسر خجلت و كنند مى ذليل

. ايستى مى خدا مقابل در برگشته مواليش خدمت به حياء سراسر اى چهره و خوف از پر قلبى با زده خجلت و سرافكنده

 كه است ايمان آن بهترين و تقوى لباس مؤمن براى لباس ترين زيبنده كه است منقول) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در

). 87( خير ذلك التقوى لباس و: فرمايد مى تعالى خداى

 به بزرگ خداى كه است احترامى اين و شود مى پوشيده بشر عورتهاى اش واسطه به كه تعالى خداى از است نعمتى ظاهرى لباس ولى

 فرايض انجام براى است اى وسيله مؤمنين براى لباس همين و نداده كرامتى چنين را مخلوقاتش ديگر از كدام هيچ كه نهاده خود بندگان

. الهى

 و ها نعمت شكر به را او و كند زنده او در را يادش بلكه نكند غافل خدا ياد از را او تنها نه كه است لباسى انسان يك براى لباس بهترين

 قلب قساوت موجب و بوده دين آفات از اينها كه زيرا نكند تكبر و فخرفروشى و ريا و عجب به وادار را او و انگيزد برمى اطاعتش

. شوند مى

 با را ظاهرت كه طور همان و كشيده تو گناهان بر رحمتش از بزرگ خداى كه باش اى پرده ياد به پوشى مى را لباست كه هنگامى پس

. كن ملبس صدق لباس به را باطنت پوشانى مى معمولى لباسهاى

. باشد خوف پوشش در مستور باطنت و طاعت لباس در پوشيده ظاهرت كه است الزم و

 باطنى عورت تا گشوده را اش توبه باب و بپوشانى را ظاهريت عورت بتوانى كه كرده فراهم شرايطى چگونه كه گير عبرت خدا فضل از و

. نمايى مستور اش واسطه به را اخالقت سوء و گناهان چون

 يعنى( نيست مهم تو براى آنچه از و باش خود عيوب اصالح مشغول و پوشانده تو بر را بزرگترى گناهان خدا چون نكن رسوا را كسى

 را خود تو و كند تجارت تو سرمايه با ديگرى و كنى فنا ديگران عمل با را عمرت اينكه از بترس و بپوش چشم) ديگران احوال جزئيات

 اخروى عقوبت سبب مهمترين و شود مى دامنگير دنيا در كه است خدا عقوبت بزرگترين گناهان كردن فراموش زيرا باشى كرده هالك

. است

 در آفات از كند ترك زند مى لطمه دينش به كه را آنچه و باشد خود نقايص و عيوب شناخت و خدا عبادت مشغول اى بنده كه زمانى تا

 سعادت به شده مند بهره يابد مى جريان سويش به خدا طرف از كه بيان و حكمت فوايد از و است ور غوطه الهى رحمت بحر در و امان

 هرگز جويد مى يارى آن از زده تكيه خود قوه و حول بر و جاهل خود عيوب به كرده فراموش را خود گناهان كه زمانى تا ولى رسد، مى

). 88( شد نخواهد رستگار
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 نمازگزار مكان:  چهارم فصل

 و كرده مناجات او با دارى قصد و ايستاده پادشاهان پادشاه مقابل در نماز هنگام به كه باش داشته ياد به: گويد مى) سره قدس( ثانى شهيد

 صالحيت كه كنى انتخاب كار اين براى را محلى كن سعى پس كند، تو به چشمى گوشه شده راضى تو از مگر تا كنى تضرع برابرش در

 قبول و دعا اجابت محل را امكنه اين تعالى خداى زيرا كن استفاده مطهره مشاهد و شريفه مساجد از امكان حد در و باشد داشته مناجات

 كه طور همان شود بندگانش شامل آنها در اش پروردگارانه بخشش و رضايت كه فرموده مقرر و داده قرار رحمتش بارش و عبادت

. اند كرده خود رحمت و لطف براى اى وسيله را خود محضر و مجلس دنيا پادشاهان

 كند، ملحق صالح گذشتگان به و دهد قرار خالصش بندگان از را تو خواهى مى او از كه حالى در و شو وارد آنها در سكينه و وقار با پس

. باش نفست انكسار و قلب خشوع مراقب

 چون باشى داشته رجاء و خوف بين حالتى بايد پس صراطى، از گذشتن حال در اكنون هم گويى كه باش خود احوال مراقب اى گونه به و

. هستى معلق حق حضرت قبول و رد ميان در

 شود مى جارى تو سوى به حق رحمت و شوى مى مستعد خدائى فيض پذيرش براى و شود مى خاضع و خاشع قلبت كه است حال اين در

. كند مى نظر تو به عنايت چشم با و گيرد مى قرار سرت بر محبتش دست و

 پادشاهى بر كه باش داشته توجه رسيدى مسجد درب به كه زمانى: شده روايت) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در

 بساط به نهادن قدم از بترس پس دهد، نمى مجالست اذن را صديقين جز و رسد نمى بساطش به پاكان پاى جز كه شوى مى وارد بزرگ

. افتاد خواهى بزرگ خطرى در كنى غفلت اى لحظه اگر كه ترسى، مى سلطان از كه چنان آن خدمتش

. كند معامله تو با تواند مى سختگيرى و دقت و عدل يا اغماض و بخشش و فضل روش به بخواهد گونه هر كه بدان و

 عدلش مطابق اگر و دهد؛ مى فراوانت پاداش مقابل در و پذيرد مى را ناچيزت هاى اطاعت كند، لطف تو بر رحمتش و فضل با اگر بنابراين

 نپذيرد را طاعتت و كرده منع رحمتش در دخول از را تو نمايد، مطالبه اخالص و صدق تو از است مستحق كه چنان آن و كند رفتار تو با

). 89( كرد تواند خواهد كه كار هر او كه باشد بسيار چه اگر

 تو كه كن اعتراف نيازيش بى با مقايسه در فقرت و نعماتش شكر آوردن جا به در تقصيرت و خدا مقابل در خود ناچيزى و عجز به پس

. اى آورده رو او به انس و عبادت براى

 فقيرترين و ترين ضعيف را خود پس نيست، مخفى او از خاليق باطن و ظاهر از چيزى هيچ كه بدان و نما، عرضه او بر را اسرارت تمام و

 كه زيرا كن، خالى شود مى حائل پروردگارت و تو بين كه مزاحمى هر از را قلبت و بايست مقابلش در گاه آن و آور، حساب به اش بنده

. پذيرد نمى را خالص و پاك جز او
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 پيمانه از و بردى لذت او با گفتن سخن از و كردى احساس كامت در را مناجاتش شيرينى اگر است ثبت ديوانى چه در نامت كه بنگر

. امانى در و داده دخول اذن را تو كه شو داخل پس اى يافته را او خدمت صالحيت كه بدان نوشيدى خدمت شراب كراماتش و رحمت

 اشك عظمى مصيبت اين بر و بايست رسيده پايان به دورانش و گسسته، هم از آرزوهايش رشته و بريده اش چاره كه كسى چون وگرنه

 را آنها و چشاند مى بندگان به مناجات شيرينى و حالوت كه هموست اينكه چه نمايد راهت و گيرد دستت كه بخواه همو از و ريز حسرت

 نظر تو به عطوفت و رأفت و رحمت ديده با شدى پناهنده او به حقيقتاً تو و يافت صداقت تو قلب در خدا اگر پس دهد؛ مى عبادت توفيق

 موفق پسندد مى و دارد دوست خودش آنچه به را تو خواند خود سوى به را شهداء و بخشيد عبادت توفيق را صلحا كه طور همان و كند

. بگرداند

 دوست را طلبند مى را دوستيش و رضايت و كوبند مى را رحمتش باب كه مضطرش و بيچاره بندگان حق در كرامت و است كريم او زيرا

. دارد

)). 91(  حديث پايان) (90( السوء يكشف و دعاه اذا المضطر يجيب امن: فرمايد مى كه هموست و

 

 قبله:  پنجم فصل

 تو از نماز در كه است چيزى اين است خدا خانه سوى به جهات تمام از صورت برگرداندن قبله طرف به كردن روى: گويد مى ابوحامد

 نشده؟ خواسته تو از خدا سوى به امور تمام از قلب برگرداندن كه پندارى مى آيا نيست بيش ظاهرى امر يك كه حالى در شده، خواسته

 كند توجه كه جا هر به را باطنت ولى نپذيرد را نمازت بگردانى قبله از روى چون و بخواهد تو از را ظاهر توجه خدا كه است بعيد بسيار

. نيست مطلوبى اين از غير چون نخواهد، تو از را او توجه و بپذيرد

 نكنند، طغيان قلب بر تا است جهت يك در آنها اثبات و اعضاء آرامش و نگهدارى و حفظ و بواطن تحريك براى فقط واقع در ظواهر اين

. گردد مى منحرف خدا جهت از و شود مى مغلوب قلب نباشند، قلب تابع حركاتشان و جهت در و كنند طغيان جوارح اگر چه

 نكنى فراموش است اصل كه را آنچه كه باش هشيار حال باشد، خدا سوى به قلبت چهره يعنى تو اصلى صورت تا اند مقدمه همه اينها پس

. سازى جهت هم نماز در بدنت چهره با را قلبت چهره و

 گردد نمى بر خدا سوى به قلبت شود، برتافته جهات ديگر از كه باشد كعبه طرف به تواند مى صورتى در فقط ات چهره كه طور همان بدان و

. شود خالى خدا غير از مگر

 روزى مانند باشد خدا معطوف توجهش تمام اگر خيزد برمى نماز براى اى بنده كه هنگامى: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر

 گرداند برمى قبله از را صورتش نماز در كه كسى آيا): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از). 92(  شده متولد مادر از كه شود مى

). 93( كند االغ صورت به تبديل را صورتش خدا كه ترسد نمى
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 نماز حال در او عظمت و خدا به توجهى بى از نهى اصل در و است كالم ظاهر اين بلكه نيست قبله از صورت گرداندن از نهى قولى به بنا

). 94( باشد مى خدا به نسبت قلبش توجهى بى نشانه اين و ندارد خدا به توجهى واقع در كند مى نگاه راست و چپ به كه كسى زيرا است،

 علوم درك عدم و عقلى كم نظر از قلبش و يابد ادامه غفلتش است ممكن باشد چنين كس هر و است غافل كبرياييش انوار مطالعه از و

. شود االغ قلب مانند فهمى بى و عالى

: فرمود كه شده روايت) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در

 را تو كه مزاحمى هر از را قلبت و شو مأيوس دارند كه حاالتى و مردم از و است آن در آنچه و دنيا از اى ايستاده قبله به رو كه هنگامى

 تبلو: فرمود اش درباره قرآن كه است روزى همان امروز كن تصور و بنگر را خدا عظمت درونت چشم با و كن خالى دارد مى باز خدا از

). 95(  الحق موالهم اهللا الى ردوا و اسلفت ما نفس كل

)) 96(  الشريعه مصباح از نقل پايان(

 

 قيام:  ششم فصل

 است بدن عضو باالترين كه سر بايد پس است، خدا مقابل در روح و جسم با ايستادن از عبارت اعتدال در ايستادن: گويد مى ابوحامد

. است طلبى رياست و تكبر از دوريش و خدا مقابل در تذلل و تواضع بر قلب اجبار نشانه بايد سر افكندن و باشد افكنده و افتاده

. داد خواهد دست تو بر حساب صحنه با برخورد از كه را هراسى آن و خدا مقابل در ايستادن اهميت باش داشته ياد به جا اين در

 مانند اقًال ببرى پى جاللش كنه به توانى نمى اگر پس است، آگاه تو حال بر او و ايستاده تعالى خداى مقابل در كه بدان حال همين در و

. بايست اى ايستاده پادشاهى پيش اينكه

 كه دارى دوست تو و دارد نظر زير را تو صالح مردى مواظب چشم دو كه كنى فرض چنين قيام حال تمام در كه است اين آن از بهتر و

 اى بنده كه عاجز شخص آن مبادا كه شوند مى خاشع يافته آرامش و سكون بدنت اعضاء صورت اين در شوى، شناخته نيكى به او نزد

. ندارى خشوع نمازت در كه كند متهم را تو نيست بيش

 كه رسيده آن وقت دارى خشوع به ميل باشد مواظبت نماز حال در تو چون اى بنده اگر كه يافتى خود در را خواهشى چنين كه هنگامى

 اين و هستى مدعى را او معرفت و دوستى كه كنى نمى حيا خدا به نسبت گستاخيت از آيا: بگوئى او به و كنى سرزنش و مؤاخذه را نفست

 او از كه است تر شايسته خدا از ترس كه حالى در ترسى نمى خدا از و ترسى مى مردم از آيا دهى؟ مى اهميت بندگانش از يكى به گونه

 و غرور مهلكه از را او و بكشى خشوع و بندگى سلك به را سركش نفس توانى مى كه است مؤاخذات و محاسبات با باالخره و بترسى؟

. برهانى توجهى بى و گستاخى
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: فرمود است؟ چگونه خدا از حياء پرسيدند) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم نبى از كه هنگامى لذا

. كنيد مى شرم صالح خويشاوند يا دوست يك از كه همچنان كنيد شرم خدا از

 

 توجه:  هفتم فصل

 كن توجه او عظمت مقابل در عبادتت ناچيزى و نفست حقارت به و آورده نظر در را خدا عظمت پردازى مى تكبيرات گفتن به كه هنگامى

. باش داشته نظر در نقصانش بى و كامل هاى نعمت شكر و بندگى وظائف به اقدام در را خود همتى بى و

. المبين الحق الملك انت اللهم: گويى مى كه هنگامى

. افكنده سايه عوالمى چه بر كاملش تسلط و برگرفته در را ذراتى چه تا قدرتش وسعت و شده كشيده كجا تا ملكش پهنه كه بينديش

. انت اال الذنوب اليغفر فانه فاغفرلى نفسى ظلمت و سوء عملت: گويى مى كه هنگامى و

. نما بخشش طلب او از و كن اعتراف گناهانت به انكسار و ذلت با

. يديك فى الخير و سعديك لبيك: گويى مى كه گاه آن و

 صداى است نزديك تو به او كه بدان و نگهدار پيشگاهش در را خود كرده، دعوت خدمت اين انجام براى را تو او كه باش داشته خاطر به

. گويد مى پاسخ را او خواهش و شنود مى بزند صدا را او كه را كسى

. رساند تو به خيرى كه نيست آن ياراى او جز را كسى و اوست دست در فقط آخرت و دنيا خير كه بدان و

. هديت من المهدى و اليك ليس الشر و: بگو هدايت و ارشاد طلب براى آنگاه و

 از و اوست از وجودت قوام كه بدان و كن اعتراف بندگيت به اليك و لك و بك و منك عبديك ابن و عبدك: گويى مى كه هنگام آن در و

 از حياتش ادامه و قوامش توست به وابسته وجودش كه است اى بنده اين بزرگ خداى اى يعنى گردى، برمى او سوى به و اى آمده او

 كار اين و يعيده ثم الخلق يبدء گرداند برمى دوباره و آورده پديد را آفرينش كه است او زيرا گردد، برمى تو سوى به و توست مال او توست

 گشوده رويت به كه دقايقى و اسرار به آنها از و بياور ذهن در را حقايق اين االعلى المثل له و عليه اهون هو و است آسان او براى

). 97( بگير فيض باال عالم از و كن پرواز شود مى
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 نيت:  هشتم فصل

 از و آورى، جا به كامل را آن كرده امتثال نماز مورد در را خدا دستور بگيرى تصميم كه است آن نيت: گويد مى نيت مورد در ابوحامد

. نگهدارى را خود است، نماز بطالن و نقض باعث آنچه

 كثرت و ها ادبى بى تمام با اينكه از و دهى، انجام او قرب آرزوى و عقاب از ترس و پاداش اميد به و خدا براى فقط را اينها همه و

. گيرى گردن به را منتش داده مناجات اجازه تو به هايت سركشى

. گويى مى چه او به و گويى مى سخن چگونه او با و كنى مى مناجات كسى چه با بنگر و بنه ارج را مناجات اين و

. شود زرد ات چهره رنگ ترس از و درآيد لرزه به بدنت او هيبت از و كند عرق خجلت از پيشانيت است شايسته هنگام اين در

 

 تكبير:  نهم فصل

: باشد داشته را معانى اين از يكى است ممكن اكبر اهللا شريف جمله

. است چيزى هر از بزرگتر خدا  -1

. شود توصيف كه است آن از بزرگتر خدا  -2

. شود درك حواس با كه است آن از بزرگتر خدا  -3

. شود مقايسه مردم با كه است آن از بزرگتر خدا  -4

 و ارزش كه باشد چيزى قلبت در اگر اينكه چه نكند، تكذيب را او قلبت گويد مى اكبر اهللا زبانت چون كه است شايسته: گويد مى ابوحامد

. است حق گويى مى آنچه چه اگر. دهد مى شهادت گوييت دروغ بر تعالى خداى باشد داشته خدا از بيشترى اهميت

 رسالت به شهادت و بودند نگفته حق جز آنها كه حالى در گويند مى دروغ آنها: فرمايد مى و كند مى تكذيب را منافقين كه بينى نمى آيا

). 98( كند مى تكذيب را آنها خدا نبود، يكسان زبانشان با قلبشان و بود تلفظ صرف چون ولى بودند داده االنبياء خاتم

 را هوايت واقع در باشى، خدا از تر مطيع او براى و باشد نفست هواى تسلط تحت است، بزرگ خداى اختيار در آنكه از بيش وجودت اگر

. اى گفته تكبير او براى و اى برگزيده خدايى به
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 و توبه در اگر حالت اين در است بزرگى خطر چه و نكند، يارى را او قلب و بماند تنها گفتن تكبير در زبانت كه ماند نمى چيزى پس

: شده روايت) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در نداشت، وجود خدا بخشش و كرم به ظن حسن و نبود باز استغفار

 را اى بنده كه هنگامى تعالى خداى كه زيرا شمر كوچك است، زمين و آسمانها مابين كه را آنچه خدا عظمت جز گويى مى تكبير چون

 قسم دهى، مى فريب مرا دروغگو اى: فرمايد مى است، مخالف تكبير حقيقت با كه هست چيزى قلبش در كه حالى در بيند مى تكبيرگويان

). 99(  نمايم منعت مناجاتم سرور و نزديكيم از و كنم مى محرومت يادم شيرينى و حالوت از جاللم و عزت به

 قلبت و كنى مى احساس خود در را آن از حاصل بهجت و شادى و نماز حالوت اگر كن مالحظه نماز هنگام به را قلبت نمازگزار اى پس

 از نبردن لذت كه بدان وگرنه كرده تصديق را تو تكبير خدايت كه بدان است، لذت در غرق او با گفتن سخن از و مسرور او با مناجات از

. است رانده رحمتش باب از و كرده تكذيب خدايت اينكه بر است دليلى خود عبادت شيرينى نكردن احساس و مناجات

 

 توجه دعاى:  دهم فصل

). 100( مسلم حنيفاً األرض و السماوات فطر للذى وجهى وجهت: است اين استفتاح دعاى از كلمه اولين: گويد مى حامد ابو

 كه است آن از منزه تعالى خداى و برگرداندى قبله طرف به را ظاهريت صورت تو كه زيرا نيست ظاهرى صورت صورت، اين از منظور

 خالق طرف به كه است قلب چهره و صورت منظور بلكه كنى سويش به رو تو كه گيرد قرار جهتى در يا و گيرد جاى مكان ظرف در

. كند مى روى ها آسمان

 به يا باشد؛ مى خود شهوات پيرو و است، بازار و خانه در همتش و شده، آرزوهايش متوجه آيا دارد، نظر سو چه به قلبت كه بنگر پس

. كرده روى زمين و آسمان خالق سوى

 او غير از مگر نيست ممكن كردن رو خدا سوى به اينكه چه باشد، ظاهرسازى و كذب مناجات در ات جمله اولين كه اين از باش برحذر

 در سخنت تا باش خدا متوجه حالت اين در الاقل نگهدارى خدا جهت در را قلبت دائماً توانى نمى اگر كه كن سعى پس برتابى، روى

 و دست از مسلمانان كه است كسى مسلم كه باشى داشته خاطر در كه سزد مى مسلمًا حنيفاً گويى مى كه هنگامى و. باشد صادق مناجات

 را خود آينده تا بكوش بنابراين گويى، مى دروغ باشند نداشته آسايش تو زبان و دست از مسلمانان اگر پس باشند، امان در او زبان

. بارى ندامت و حسرت اشگ گذشته بر و كنى اصالح

 خفى شرك بلكه نيست پرستى بت در منحصر شرك زيرا باش داشته نظر در را خفى شرك المشركين من انا ما: گويى مى كه هنگامى و

 احد ربه بعباده اليشرك و صالحاً عمال فليعمل ربه لقاء يرجوا كان فمن: شريفه آيه بينيم مى لذا است، آشكار شرك از تر خطرناك بسى

)101 .(
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 و كن نفى خود وجود از را شرك اين پس خواهند، مى توأماً را مردم ستايش و خدا رضايت عباداتشان در كه شده نازل كسانى مورد در

 و كم و بزرگ و كوچك شرك، زيرا نيستى برى شرك اين از كه حالى در كنى مى توصيف شرك عدم به را خود اينكه از باش شرمنده

. ندارد زياد

 و موال خاطر به فقط و خواهد نمى خود براى را خودش كه است اى بنده حالت اين كه بدان هللا مماتى و محياى: گويى مى كه هنگامى و

 به مرگ از ترسش و زندگى به شوقش و برخاستش و نشست و غضبش و رضا كه شود صادر كسى از جمله اين اگر و است زنده خالقش

). 102(  نيست حال با مناسب باشد دنيوى امور خاطر

 

 استعاذه:  يازدهم فصل

 را قلبت تا نشسته كمينت در و توست دشمن شيطان كه بدان) 103(  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ: گويى مى كه هنگامى: گويد مى ابوحامد

 حسادت اكنون و شد مطرود و ملعون كرد، ترك را سجده يك اينكه خاطر به خودش چون برگرداند، ديگر جهات به خدا سوى از

). 104( بيند مى تعالى خداى پيشگاه در بخشت روح هاى سجده و مناجات بخش لذت حالت اين در را تو كه ورزد مى

 خدا كه را آنچه و كنى ترك دارد مى دوست او را چه هر كه است اين راهش ببرى پناه خدا به شيطان دست از خواهى مى واقعًا اگر پس

 يا درنده حمله معرض در كه كسى). 105(  مانى نمى مصون شيطان كيد از عمل بدون كلمه يك گفتن با وگرنه دهى انجام دارد، مى دوست

 پناه محكم قلعه اين به تو دست از بگويد بار هزار اگر وگرنه بگريزد امنى مكان به بايد دارد دوست را خود جان اگر شده واقع دشمنى

. ندارد سودى حالش به نكند حركت جايش از ولى برم مى

 از را خود تواند نمى باهللا اعوذ قول مجرد به كند مى پيروى هستند رحمان مبغوض و شيطان محبوب كه شهواتش از كه كسى طور همين

. ببرد پناه خدا محكم قلعه به و كند مقرون عملش با را قولش است ناگزير بلكه كند رها شيطان دست

: فرموده تعالى خداى) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم نبى روايت به بنا زيرا است اهللا اال اله ال طيبه كلمه خدا با انس قلعه

 قرار معبود را نفسش هواى كه كسى اما نيست، او جز معبودش كند مى پناهنده الهى انس قلعه به را خود كه كسى و حصنى اهللا اال اله ال

. خدا قلعه در نه است شيطان تاز و تاخت معرض در داده

 پس. شوى غافل نماز معانى فهم از تا وادارد خير اعمال انجام و آخرت فكر به را تو نماز حال در كه است اين شيطان هاى دام از يكى

 زبان دادن تكان و كلمات اين تلفظ اينكه چه است، شيطان وسوسه كند غافل قرآن معانى درك از را تو فكرى هر كه باش داشته توجه

. بفهمد گويد مى نماز در را آنچه بنده كه است اين تعالى حق مقصود بلكه نيست تعالى خداى مقصود
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 اخالق ۴۶

: اند دسته سه بر قرائت اداء چگونگى در مردم

. است غافل كنند مى كه كارى از قلبشان وليكن است قرائت مشغول و حركت در زبانشان كه كسانى  -1

 مثل فهمد، مى را گفتارش معانى و كند مى حركت زبان دنبال پا به پا قلبشان و است قرائت مشغول و حركت در زبانشان كه كسانى  -2

). 106(  است يمين اصحاب درجه مرتبه اين شنود، مى ديگرى از را سخنان اين اينكه

 خدمت به معانى ابراز براى را زبان سپس كرده درك را معانى قلبشان كند اداء را كلمات زبانشان آنكه از قبل كه هستند كسانى  -3

. گيرند مى

) 107(  اوست ترجمان و قلب خدمت در زبانشان مقربين اما باشد، او معلم اينكه تا باشد قلب ترجمان زبان اينكه بين است فرق بسيار

). 108( ابوحامد كالم پايان

. ندهى دست از را نماز در قلب حضور و خشوع كه باد تو بر پس

 

 قلب حضور و خضوع و خشوع:  دوازدهم فصل

 را ظرفى آن، هدف از غفلت حال در نماز آوردن جا به بنابراين است، گرفته جاى آن در نماز هدف كه است ظرفى منزله به نماز افعال

 نيست، عنايتى نباشد هدف به توجه آن در كه نمازى به را خدا ندارد، توجه خالى ظرف به انسان كه طور همان و است محتوا بى كه ماند

: كنيم مى ذكر را آنها از تعدادى حال مناسبت به ما كه شده وارد مورد اين در بسيارى روايات و آيات لذا

 آيات

). 109(  خاشعون صالتهم فى هم الذين و  -1

). 110(  ساهون صالتهم عن هم الذين للمصلين فويل  -2

 نماز آنها كه نيست آن خاطر به نكوهش اين كند، مى آنها نمازگزارى به اعتراف كه حالى در كند مى نكوهش را گروهى شريفه آيه اين در

. غافلند نماز در كه است خاطر اين به بلكه كنند مى ترك را

). 111(  تقولون ما تعلموا حتى سكارى انتم و الصلوه تقربوا ال  -3

. كرده بيان آيه در را حكم علت زيرا دارد، دنيا مستى به اشاره شريفه آيه اين

). 112(  الغافلين من التكن و  -4

). 113(  لذكرى الصلوه اقم  -5
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 اخالق ۴۷

 روايات

 گناهان خدا نكند فكر دنيا امور از چيزى به راجع آن در و بخواند نماز ركعت دو كس هر): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر  -1

). 114( بخشد مى را اش گذشته

 كسى مانند آن در و آر جاى به وقتش در را آن آورى مى جا به را واجبى نماز كه هنگامى): سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا پيامبر  -2

). 115( نشود نماز خواندن به موفق هرگز اين از بعد ترسد مى و خواند، مى را عمرش نماز آخرين كه باش

). 116(  نيست خدا توجه مورد نباشد قلب حضور آن در كه نمازى): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر  -3

 را خيرش عمل يك خدا كه كس هر و بيند، نمى را الهى عذاب باشد خدا قبول مورد نمازش يك كس هر): السالم عليه( صادق امام  -4

). 117( كند نمى عذابش بپذيرد

 بسان اضطرابى نماز در و شد مى شنيده ميل يك فاصله از اش ناله و آه صداى) السالم عليه( خليل ابراهيم جناب كه است روايت  -5

. داشت جوشان ديگ اضطراب

 سؤال حضرت از مورد آن در كه هنگامى و كرد مى تغيير رنگش وضو اتمام از بعد كه: شده روايت) السالم عليه( حسن امام مورد در  -6

. كند تغيير رنگش كه است سزاوار شود وارد خدا عرش صاحب بر خواهد مى كه كسى براى: فرمود مى شد مى

. است شده روايت نيز) السالم عليه( العابدين زين حضرت مورد در مطلب همين مانند

 چه اين: پرسيدند مى اش خانواده چون و گرائيد مى زردى به رنگش وضو هنگام به كه شده روايت) السالم عليه( سجاد امام مورد در  -7

 بايستم؟ خواهم مى كس چه مقابل در دانيد مى آيا: فرمود مى شود؟ مى عارض شما بر كه است حالتى

. شد فارغ نماز از تا ندارد، آن به توجهى حضرت و افتاده مباركش دوش از عبا نماز حال در كه ديدند مى را) السالم عليه( سجاد امام  -8

. پرسيد را عبا به توجهى بى علت حضرت آن از مردى

. باشد توجه آن در كه نمازى مگر پذيرد نمى را اش بنده نماز خدا! بودم كسى چه مقابل در دانى مى تو بر واى: فرمود حضرت

 نافله با را نمازها كمبود و نقص تعالى خداى نيست، چنين اين نه: فرمود. شويم مى هالك ما بنابراين شوم فدايت گفتم: گويد مى راوى

. كند مى جبران

 به سر چون و كرد مى تغيير رنگش خاست برمى نماز براى كه هنگامى) السالم عليه( سجاد حضرت): السالم عليه( صادق امام از  -9

. شد مى جارى مباركش بدن از عرق تا داشت برنمى سر نهاد مى سجده

 خاست برمى نماز به چون كه بود اى گونه به) السالم عليه( سجاد حضرت: فرمود مى) السالم عليه( پدرم): السالم عليه( صادق امام از  -10

. آمد درمى حركت به باد وزش در كه او بدن از هايى قسمت مگر كرد نمى حركت اصًال كه بود درختى ساقه مانند
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 اخالق ۴۸

). 118(  كنيم مى ترجمه سپس كرده ذكر را آنها عين لطافتشان خاطر به كه است ابياتى مقام اين در را طباطبائى مهدى عالمه مرحوم

 االفعال و قوال اال جمله فى   االقبال و بالحضور عليك

. نماز افعال و ها گفته تمام در خدا به توجه و قلب حضور باد تو بر

 الصاله حقيقه فانها   األخبات و النيه فى الصدق و

. است نماز حقيقت خضوع و نيت در صداقت كه باشى داشته ريا بى خشوعى و صادقانه نيتى كه باد تو بر و

 يقبل عليه كان الذى اال   مايقبل بها للعبد ليس و

. شود آورده جا به توجه با كه اعمالى آن مگر شود، پذيرفته بنده از كه نيست چيزى نماز در

 كالمودع صليت اذا كن و   التخشع و بالخضوع صل و

. كند مى خداحافظى نماز با كه بخوان كسى مانند خوانى مى نماز كه هنگامى و آور جاى به خشوع و خضوع با را نماز

 المكنونه المقاصد استحضر و   السكينه و الوقار استعمل و

. بگير نظر در را ات درونى مقاصد نماز هنگام به و بخوان نماز سكينه و وقار با و

 الجوهره اصل المعدن من اطلب و   الثمره لب االكمام من خذ و

. كن دنبال را آن گوهر اصل معدن از و كن انتخاب را مغز آنها از ولى بده انجام را ها پوسته

) 119( تعبد لهواك عبد انت و   تفند به قول من اياك

. اى كرده بندگى را نفست هواى كه حالى در نباشى صادق آن در كه اى گفته از باش برحذر

 تستعين اهللا غير انت و   نستعين اياك فى تلهج

. جويى مى يارى خدا غير از تو كه حالى در خواهيم مى يارى تو از فقط گويى مى نماز در

 الحسن زى فى القبيح اقبح ما   علن ما حسن الباطن على ينعى

. باشد زيبا ظاهرش كه زشتى باطن است زشت چقدر ولى دهد، مى خبر زيبا باطن از ظاهر نيكويى

 الطاهر التقى بالقلب اعبده و   الظاهر فوق الباطن له حسن
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 اخالق ۴۹

. نما پرستش را او باتقوى و پاك قلبى با و كن نيكو ظاهر از بيش خدا براى را باطنت

 بالتفكر الطاعه سدد و   استغفر و انب و اليه تب و

. بخش قوام تفكر با را طاعتت و نما مغفرت طلب او از و كن انابه و توبه او سوى به

 الجليل الملك ايدى بين ما   الذليل الماثل قيام قم و

. بايست قدرتمند پادشاهى مقابل در ذليل اى بنده ايستادن چون و

 المسؤول من و تناجى من و   تقول ما قلت ما اذا اعلم و

. خواهى مى كسى چه از و كنى مى مناجات كسى چه با و گويى مى چه كه بدان گويى مى سخن كه هنگامى و

: است چيز شش شود مى خالصه آن در نماز حيات كه نماز باطنى مسايل كه: اند فرموده)120( علماء از ديگر بعضى و ابوحامد

. قلب حضور  -1

. تفهم  -2

. تعظيم  -3

. هيبت  -4

. رجاء  -5

. حياء  -6

 

 قلب حضور

 غير در فكر و بوده مقرون هم با آن در انسان كردار و گفتار و باشد خالى نماز غير از انسان قلب كه است اين قلب حضور از منظور. 1

 حاصل قلب حضور نباشد غافل آن از انسان و بماند قلب در نماز ياد و شود فارغ نماز غير از انسان فكر هرگاه پس نخورد، غوطه آنها

. شده

 باشد داشته قلب حضور تلفظ در كسى است ممكن اينكه چه است باالتر قلب حضور از كالم معانى فهم كالم، معانى فهميدن يعنى: تفهم. 2

 احراز در مردم همه ولى فهمد، مى را آن معنى لفظ بر عالوه و نهد مى فراتر قدم يك انسان تفهم در بنابراين باشد، توجه بى آنها معنى به ولى

. نيستند يكسان درجه اين
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 اخالق ۵۰

 به نماز اثناء در نمازگزار كه لطيفى معانى بسيارند چه نيستند، مرتبه يك در تسبيحات و قرآن معانى فهم در مردم كه است اين هم علتش

 باز منكر و فحشاء از را انسان نماز كه است جهت همين از و بود، نكرده خطور ذهنش در حتى آن از قبل كه حالى در برد مى پى آنها

. است منكر و فحشاء ترك آنها درك طبيعى خاصيت كه فهماند مى انسان به را امورى زيرا دارد، مى

 با كه افرادى بسيارند اينكه چه نهد، مى فراتر تفهم از قدم يك را پا مرحله اين در نمازگزار ،)خدا( مخاطب بزرگداشت يعنى: تعظيم.  3

. نيستند قائل مخاطب براى عظمتى ولى فهمند مى نيز را خود كالم معناى و دارند هم قلب حضور و كنند مى صحبت ديگران

 كه داشت توجه بايد البته و است آن از باالتر و تعظيم از بعد بنابراين شود، مى ناشى تعظيم از كه است خوفى از عبارت هيبت: هيبت.  4

. شود مى ناشى اجالل و تعظيم از كه گويند مى را ترسى همان هيبت بلكه گويند نمى هيبت را ترسى هر

 مورد تقصيراتش خاطر به ترسد مى كه همچنان برسد، الهى پاداش به عبادت طريق از كه باشد اميدوار بنده كه است شايسته: رجاء  -5

. گيرد قرار عقاب

. بداند تقصيركار و گناهكار را خود هميشه انسان كه است اين حالت اين منشأ: حياء  -6

: اند فرموده چنين پرداخته آن اسباب و علل ذكر به معانى اين شمارش از پس

 برخوردار اهميت از انسان براى مگر شود نمى حاضر جايى در قلب است، اراده و توجه تابع انسان قلب است، همت قلب حضور سبب

 چه نيست، او ميل تابع و ندارد قلب خود به ربطى اين و شود، مى حاصل قلب حضور آن در باشد مهم انسان براى اى مسأله هرگاه باشد،

. است انسان فطريات از مسأله اين

 صاحبش همت كه است حاضر جايى در بلكه ماند، نمى بيكار قلبش لحظه آن در ندارد، قلب حضور و خواند مى نماز كسى كه هنگامى

 همت شدن گماشته البته. بگمارد نماز بر را همتش انسان اينكه مگر نيست قلب حضور به رسيدن براى اى چاره بنابراين است، آن مصروف

. دارد بستگى نماز به مطلوب هدف به رسيدنش كه شود حاصل انسان براى باور اين قبًال بايد بلكه نيست سبب بدون نيز كارى بر

 هنگامى. است ابدى زندگى اين به رسيدن وسيله نماز كه است اين به تصديق و باور و ابقى و خير لالخره و شريفه آيه به باور همان اين و

. شود مى حاصل قلب حضور باورها اين مجموع از است، پست و حقير دنيا اينكه آن و كنيم اضافه ديگر باور يك دو، اين به كه

 حضور مورد در آنچه بر عالوه آن به رسيدن راه و است، نماز معانى درك به ذهن توجه و تفكر تداوم قلب حضور از بعد تفهم سبب اما

. است ذهن از مزاحم خواطر زدودن براى آمادگى و تفكر به آوردن روى شد، گفته قلب

 آنچه از را خود انسان كه معنى اين به ريشه قطع و سرچشمه بستن است، آنها هاى ريشه قطع و ها سرچشمه بستن خواطر اين زدودن راه

. كند جدا كند مى جلب خود به را ذهنش و خاطر

. كند نمى پيدا آمادگى نماز براى نشود مزاحم افكار و خياالت قطع به موفق كسى كه زمانى تا
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 اخالق ۵۱

 را خدا غير كه كسانى كه است خاطر همين به و نمايد مى غلبه انسان قلب بر محبوب ياد دارد، دوست كه كند مى ياد را چيزى انسان

. آورند نمى جا به خيال و فكر بدون نمازى هيچگاه دارند دوست

. شود مى متولد شناخت دو از كه قلب براى است حالتى: تعظيم

 تسليم او بزرگداشت و تعظيم به نفست نباشى كسى بزرگى به معتقد تا است ايمان اصول و ها پايه از كه خدا عظمت و جالل شناخت  -1

. شود نمى

. او شده تربيت و خداوند تسخير در است اى بنده اينكه و نفس پستى و حقارت شناخت  -2

 حتماً شناخت دو اين است، تعظيم حالت همان اين و كند؛ مى پيدا شكستگى و انكسار حالت كرد پيدا را شناخت دو اين انسان كه هنگامى

 صفات است ممكن داند مى ديگران از نياز بى و ايمن را خود كه كسى زيرا شوند نمى خشوع و تعظيم حالت موجب وگرنه باشند هم با بايد

 اينكه چه شود، نمى حاصل برايش او مقابل در تعظيم و خشوع حالت ديگرى عظمت شناخت با ولى بشناسد و ببيند ديگرى در را عظمت

. نيست او با نفس نيازمندى و پستى شناخت

 نافذ اراده اين مقابل در انسان مباالتى بى و انسان مورد در خدا اراده نفوذ و سطوت و قدرت شناخت از كه نفس براى است حالتى: هيبت

. آيد مى وجود به

 و شود نمى ناقص ملكش از اى ذره ببرد بين از را مخلوقاتش تمام اگر حتى و نيست كسى به وابسته خدا ملك كه بداند را اين انسان اگر

 پيش برايشان گرفتارى چقدر داشتند مصيبتى هر دفع بر قدرت كه حالى با آنها كه كند بررسى را اوصياء حاالت و مطالعه، انبياء مورد در

. گردد مى بيشتر او از ترسش شود، بيشتر خدا به راجع شناختش انسان چه هر كلى طور به و شود مى بيشتر خوفش آمده

. خداست هاى وعده صدق و گير، همه و عمومى نعمت شناخت و كرم، و لطف شناخت: رجاء سبب

. شود مى حاصل رجاء حالت آنها مجموع از كرد باور را مسائل اين انسان كه هنگامى

 كه طور آن نعماتش شكر اداء و عبادات انجام از كه بداند و بداند، تقصيركار خدا مقابل در را خود هميشه انسان: كه است اين حياء سبب

. است عاجز اوست شايسته

. شود مى ناپاكش نيات و اخالص قلت و آن آفات و نفس عيوب شناخت تقويت باعث شناخت اين

 هاى بهره دنبال به ها فعاليت تمام در نفسش چگونه كه بفهمد و بشناسد كردارش از را خود هدف خوبى به تواند مى انسان اين وسيله بدين

. است دنيوى

 را آن كه شوند مى حالتى موجب است، آگاه باشد دقيق و خفى چند هر آنها خطورات و قلوب اندرون بر خدا كه اين اضافه به باورها اين

. نامند مى حياء
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 قرائت:  سيزدهم فصل

 دائره از پا كه خدا با جديد است عهدى و نو ميثاقى نماز هر اينكه و است موال و بنده بين رابطه كه بنگريم اى دريچه از را نماز اگر

 اين در كه عميق مفاهيم و دقيق معانى چه. باشد حمد خصوص به سوره و حمد قرائت نماز قسمت مهمترين شايد نگذاريم، فراتر بندگيش

 معانى درك لذا باشد، نياز بى تعريف هر از كه آن براى بس همين و خداست كالم اينكه چه نيست تعريف جاى البته نهفته، كوتاه جمالت

. است نماز شرايط ديگر و قلب حضور در مؤثرى عامل نماز قسمت اين

 كالم اين در تعمق و تفكر در بابى فتح عنوان به را آن و نيست ديگرى چيز نظريه يك و قول يك جز شود مى نقل قسمت اين در آنچه

 مخلص نمازگزاران عالى درجات به را خود گير پى كوشش و تالش با پروردگار رضايت خواستاران اينكه اميد به كنيم مى عنوان عزيز

. برسانند

 و) 121( نم شريفه كلمه اين به قرآن خواندن شروع براى تبرك قصد گويى مى الرحيم الرحمن اهللا بسم كه هنگامى: گويد مى ابوحامد

. است مسمى شريف كالم اين در اسم از منظور كه بدان و خداست دست به امور همه كه بدان اين را اش معنى

. العالمين رب الحمدهللا الجرم خداست دست در چيز همه اگر پس

 اندازه به گويد سپاس را خدا غير نعمتى خاطر به يا بداند خدا غير از را نعمتى كه هر پس اوست از ها نعمت كه چرا اوست شايسته سپاس

 اين البته. باشد زبانش ورد اهللا بسم و حمد روز شبانه چه اگر دارد، كمبود و نقصان گفتن الحمدهللا و اهللا بسم در غير به توجه و اعتقاد همان

 از تشكر تنها نه شود نظر او به خدا طرف از اى وسيله عنوان به اگر اما بداند، مستقل نعمت، اعطاى در را كسى انسان كه است صورتى در

. پسنديده است عملى بلكه ندارد اشكال او

 آنگاه هست و بوده حال شامل لطفش طريق، هر به چگونه كه ببين و بگير نظر در را الهى الطاف الرحيم الرحمن: گويى مى كه هنگامى و

. شوى مى اميدوار آن به و فهمى مى را الهى رحمت معنى

 در داورى روز كه باش داشته جان در را او خوف و نيست او براى جز ملكى هيچ كه شمر بزرگ را او گويى مى الدين يوم مالك چون و

 به موفق كرد نمى ياريت او اگر كه بدان و كن تجديد را خود اخالص آنگاه كرد، خواهد داورى روز آن در كه كسى آن اوست و است پيش

. است كرده مناجاتش شايسته خوانده، خدمتش به را تو و نموده موفقت اطاعت به و نهاده منت تو بر كه اوست و شدى نمى عبادت و نماز

. بودى او درگاه مطرود شيطان، با همراه كرد مى محروم توفيق از را تو اگر و

 عبادت چه كند كوچك و خرد را خود نفس انسان كه شده آورده جمع صيغه با جهت آن از نستعين اياك و نعبد اياك جمله دو قولى به بنا

 تمام بين باألخره زيرا كن جمعش ديگران هاى استعانت و عبادات با لذا ندارد، را تعالى حق محضر شايستگى انسان يك استعانت و

 مثل درست اين شود واقع خداوند قبول مورد مقبول عبادات با هم تو عبادت كه هست آن اميد و دارد وجود مقبول عبادت يك عبادات

 رد را ديگر قسمت و قبول را قسمت يك كه كنند نمى قسمت را آن هيچگاه و قبول يا كنند مى رد را اش همه يا كه است كاال يك فروش

. شود مى پذيرفته آنها همه باشد جمعى عبادات اگر پس كند، رد را مخلوقاتش تمام عبادات كه است آن از تر كريم خدا و كنند
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 محمد بر درود با خدا از حاجت درخواست و دعا هنگام و بخوان جماعت با وقت اول در را نماز: اند گفته كه است خاطر همين به و

 درود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر بر آخر در و بخواه حاجت آن از بعد كن، شروع خاندانش و) سلم و آله و عليه اهللا صلى(

. نپذيرد را وسطش و كند قبول را دعا يك ذيل و صدر كه است آن از تر كريم خدا آنكه چه فرست،

 ولى كن معين را نيازت شدى فارغ او، كمك به نيازت و حاجت اظهار از و الحمدهللا و اهللا بسم وسيله به خدا به امرت واگذارى از چون

 برساند رضايتت وادى به و باشد راهنما قربت جوار به را ما كه راهى همان يعنى المستقيم الصراط اهدنا: بگو و بخواه را حاجاتت ترين مهم

 و صديقين و انبياء راه يعنى بخواه داده هدايت نعمت آنها به خدا كه را كسانى راه كن، ذكر نمونه برايش و ده توضيح را صراط اين آنگاه و

. صالحين و شهداء

. عليهم انعمت الذين صراط

 ضاللت وادى به پرستان ستاره و نصارى و يهود چون كه كسانى و شدند واقع خدا غضب مورد منافقين و كفار چون كه كسانى راه از و

. ببر پناه خدا به افتادند

. الضالين ال و عليهم المغضوب غير

 چنين آنان درباره پيامبرش به قدسى حديث در خداوند كه شوى مى كسانى جمله از كردى تالوت روش اين به را فاتحه سوره چون

 خدا و الحمدهللا: گويد مى ام بنده ام، بنده آن از ديگرش نيم و باشد من از نصفش كه ام كرده تقسيم ام بنده و خود بين را نماز: فرمايد مى

. ستود مرا ام بنده گويد مى

. حمده لمن اهللا سمع معنى است همين و

 اميدها تو اينكه به رسد چه تا آورد دست به توان مى كه است غنيمتى ترين باارزش باشد خدا عظمت و جالل ياد نماز از ات بهره تنها اگر

. دارى او پاداش و فضل به

. كنى تفهم آن در است سزاوار شود مى ذكر قرآن قرائت باب در كه طور همان بخوانى فاتحه از بعد كه را اى سوره هر منوال همين به

. كن دقت درستى به تفضالتش و احسانات يادآورى و گذشته انبياء اخبار و موعظه در و نشو، غافل وعيدهايش وعده و نهى و امر از و

. اوست عقاب از ترس وعيد، حق و خدا رحمت به اميد وعده، حق مثًال شود اداء بايد كه دارند حقى قرآن آيات از فرازى هر اينكه چه

 عبرت انبياء اخبار شنيدن حق و شكر احسانات، ذكر حق و اندرز و پند قبول آن، هاى نصيحت حق و اطاعت بر تصميم نهيش، و امر حق

. است گرفتن

 قابل آن درجات كه طورى به دارد، بستگى قلبش صفاى و علم به كس هر فهم و متفاوت افراد فهم درجات به نسبت معانى اين البته

. نيست شمارش
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. شود مى كشف كلمات اين اسرار كه است نماز در و است قلوب درك كليد نماز

 شمرده و ترتيل با را آن باش، نماز خواندن چگونه مراقب پس آن، تسبيحات و اذكار حق است همين و نماز در قرائت حق است اين

. كرد دقت و تأمل توان مى بهتر شمرده كالم در زيرا مكن شتاب خواندن در و بخوان

 

 قيام ادامه:  چهاردهم فصل

 و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از. است خدا متوجه يكنواخت حضورى با نمازگزار قلب كه است اين به اشاره قيام تداوم: گويد مى ابوحامد

 از را چشمش و سر انسان است واجب كه همچنان پس دارد او سوى روى خدا برنگرداند نماز از روى نمازگزار كه زمانى تا): سلم و آله

. كند حفظ نماز غير به توجه از را اندرونش است واجب طور همان دارد نگه اطراف به توجه

 مناجات است زشت چقدر كه كند يادآورى او به و است آگاه خدا كه دهد تذكر او به شد منحرف ديگر جهت به نماز از قلبش هرگاه پس

. كنى مى اعتنايى بى او به غفلت، با كه حالى در خدا با كردن

. است خشوع انحراف، از باطن و ظاهر حفظ سرچشمه كه قلب خشوع باد تو بر

. است باطن سيطره تحت ظاهر اينكه چه شود مى خاشع ظاهرش حتماً شود خاشع انسان باطن اگر

 اگر كه بدانيد: فرمود كند مى بازى خود ريش با كه ديد نماز حال در را مردى كه است) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت از

. شد مى خاشع نيز جوارحش بود، خاشع قلبش مرد اين

 قلب ما وجود سلطان و) 122(  الرعيه و الراعى اصلح اللهم: شده وارد دعا در خاطر همين به و است سلطان شيوه محكوم رعيت زيرا

 مقابل در توجه اقتضاى طبعش شناسد مى را خدا كه كسى چگونه پس دنياست، بزرگان با مواجهه در انسان طبع مقتضاى اينها همه. ماست

 عظمت و جالل به نسبت است نامرتب و توجه بى خدا مقابل در و ايستد مى خشوع حالت به خدا غير مقابل در كه كسى. باشد نداشته را او

 تقلبك و تقوم حين يراك الذى بفهمد را خدا شريف كالم اين نتوانسته و نكرده پيدا شناخت است آگاه سرائر تمام بر كه او نهايت بى علم و

). 123(  الساجدين فى
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 ركوع:  پانزدهم فصل

 پناه خدا به خدا عذاب از كه حالى در و آورى نظر در را خدا عظمت و كبرياء دوباره ركوع هنگام به است سزاوار: گويد مى ابوحامد

 و تواضع سپس كنى، ركوع آنگاه و كرده بلند بناگوش تا را دستانت) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم نبى روش از پيروى به برى مى

. گردد مضاعف خشوعت و شود شكسته قلبت كن سعى و بگير سر از ركوع با را افتادگيت

 ياريت كه بخواه او از و مبر ياد از را پروردگارت بلندمرتبگى و خود پستى و شمار بزرگ و دار عزيز را مواليت و كن ركوع حال اين با

 براى و است بزرگى هر از بزرگتر او زيرا ده شهادت عظمتش به و كن تنزيه را پروردگارت آنگاه شود ثابت قلبت در معنى اين كه كند

. كن تكرار را شهادت قلب، در عظمتش تأكيد

 منزله به جمله اين اينكه چه نما، تشديد را اميدت) 124(  حمده لمن اهللا سمع ذكر وسيله به و بردار ركوع از سر ترحمش اميد با سپس

 الحمدهللا بگو و است نعمت ازدياد منشأ شكر كه كن ستايش و شكر را خدا كالم اين ادامه در آنگاه باشد، مى) 125(  شكره من اهللا اجاب

) ابوحامد كالم پايان( العالمين رب

). 126(  الجبروت و الجود و العظمه و الكبرياء اهل: بگو و بيفزا خود تذلل و خشوع بر سپس

 حضرت چيست؟ ركوع حال در گردن كشيدن معنى شد سؤال) السالم عليه( على اميرالمؤمنين از كه كند مى روايت) 127(  صدوق مرحوم

. بزنى را گردنم چه اگر دارم ايمان تو به كه اين: فرمود

 خداى آورد جا به خدا براى حقيقى ركوع يك اى بنده هر فرمود كه كند مى روايت) السالم عليه( صادق امام از الشريعه مصباح كتاب در و

. بپوشاند او قامت بر را برگزيدگانش لباس و دهد جا كبريائش سايه در و بخشد زينت خود درخشنده نور به را او تعالى

 در و كند مى پيدا صالحيت دوم مرحله براى آرد جا به است شايسته كه طور آن را او كس هر دوم مرحله سجده و است اول مرحله ركوع

 مقابل در خاضعين مانند پس ندارد، قرب صالحيت نياورد جا به ادب شرط كس هر شود، نزديك سجده در و آورد جا به بايد ادبى ركوع

 راكعين نصيب كه آنچه بر و است هراسان كه كسى چون فروگذار او براى را اعضايت و ياب عظمت او سلطنت سايه در و كن ركوع خدا

). 128( خورد مى افسوس رفته او دست از و شود مى
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 سجده:  شانزدهم فصل

 يعنى اعضاء عزيزترين آنگاه است اطاعت اظهار و فروتنى درجه باالترين سجده كه آى فرود سجده سوى به سپس: گويد مى ابوحامد

. ده قرار خاك يعنى اشياء ترين پست بر را صورتت

 انگيزد برمى تو در را خضوع بيشتر كه كن را كار همين كنى سجده زمين بر و نباشد حائلى صورتت و خاك بين كه داشت امكان برايت اگر

). 129( كشاند مى وجودت به بيشتر را خوارى و

 اينكه چه اى كرده ملحق اصل به را فرع و اى داده قرار مناسبش محل در را آن كه بدان دادى قرار ذلت استقرار محل را نفست كه هنگامى

. گردى برمى خاك به و اى شده خلق خاك از تو است، خاك از تو اصل

. ندارد اثر چندان بار يك كه كن تاكيدش تكرار، با و بحمده و األعلى ربى سبحان: بگو و كن احضار قلب در را خدا عظمت هنگام اين در

 تذلل مقابلش در كه ضعيفانى طرف به او رحمت كه است جا به و صادق خدا رحمت به اميدت شود تطهير درونت و رقيق قلبت چون

 از و كنى مى حاجت طلب و گويى مى تكبير كه حالى در بردار سر پس شود نمى شامل را سركش متكبران هرگز و است، سرازير كنند

. نمايى مى استغفار گناهانت

. كن سجده ترتيب همين به دوباره تواضع تشديد و تأكيد براى سپس

 تأويلش فرمود شد پرسيده اول سجده معنى حضرت، از كه كند مى روايت) السالم عليه( على اميرالمؤمنين از) سره قدس( صدوق مرحوم

 و اى آورده بيرون زمين از را ما كه است اين تأويلش دارى برمى سر كه هنگامى و اى كرده خلق خاك از را ما تو خدايا كه است اين

 زمين از را ما ديگر بار كه است اين آن از برداشتن سر تأويل و گردانى برمى زمين به را ما دوباره خدايا كه است اين دوم سجده تأويل

. كنى مى خارج

: كند مى نقل چنين) السالم عليه( صادق امام حضرت از الشريعه مصباح كتاب در

 فريبهاى مانند را پروردگارش حال آن در كه كسى و كند نمى زيان آورد جا به شايسته طور به را سجده بار يك كه كسى قسم خدا به

 حال در كه كسى و شد نخواهد رستگار باشد غافل گرفته نظر در ساجدين براى خدا كه آخرت راحت و دنيا انس از و بفريبد نفسش

 خدا غير به دلبستگى با و نيارد جا به ادب شرط حال آن در كه كسى و نشود دور خدا از هرگز كند نيكو خدا به را تقربش سجود

. نشود نزديك خدا به هرگز كند، ضايع را حرمتش

 از همه كه يافته تركيب اى نطفه از و است مردم لگدكوب كه شده خلق خاكى از كه داند مى و است متواضع خدا براى كه كسى مانند پس

. كن سجده دارند، نفرت آن

 شود مى نزديك خدا به كه هر پس باشد، بندگانش ضمير و روح و قلب تقرب سبب سجده كه است اين بندگان سجود از خداوند مقصود

 تو چشم از همه و بپوشى چشم اشياء همه از اينكه مگر شود نمى حاصل سجود حالت ظاهر، در كه بينى نمى آيا شود، مى دور او غير از
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 است، دور نماز هدف از و نزديك چيز همان به دارد بستگى خدا غير به قلبش نماز در كه كسى باطن، امر است همچنين شوند، ناپديد

). 130(  جوفه فى قلبين من لرجل اهللا جعل ما: فرمايد مى چنين مجيد قرآن در تعالى خداى

: فرمايد مى تعالى خداى: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت و

 و گيرم مى عهده به را او سرپرستى كند عبادت من رضايت براى مخلصانه دارد دوست او كه بدانم و كنم پيدا اطالع اى بنده قلب بر هرگاه

). 131( شود مى ثبت زيانكاران ديوان در نامش و كرده استهزاء را خودش شود مشغول من غير به نمازش در كس هر

 

 تشهد:  هفدهم فصل

 هولهاى و بزرگ خطرهاى كه عميق اسرار اين دريافتن و دقيق افعال اين آوردن جا به از پس چون: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

 را آنها شرائط و باشى نداده انجام شايسته را يك هيچ مبادا كه باش داشته ترس و حياء و كامل خوف نشستى تشهد به داشتند بر در عظيم

 با خدا مگر و است خالى نماز فوايد از انگار كه داده قرار چنان را دستت پس نشود، نوشته مقبولين ديوان در نمازت و باشى نكرده كامل

 دژ يعنى  -توحيد كلمه به و برگرد دين اصل و مبدأ به حاال بپذيرد، را ناقصت عمل رحمتش و فضل با و كند جبران را تو كمبود رحمتش

. نيست دستگيرى او جز اينكه چه ده شهادت وحدانيتش به و شو متمسك  -است امان در شود آن داخل كس هر كه خدا محكم

 و فرست درود خاندانش و او بر و ده شهادت را رسالتش و نبوت و بياور خاطر به را) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خاتم رسول حضرت و

. هستند فضائل تمام اساس و وسيله اولين شهادتين زيرا كن تجديد خدا با را عهدت كار اين با

 جا به  -رستگارى ابد تا بخوانى نماز باشى توانسته بار يك اگر كه صورتى همان يعنى  -است شايسته كه گونه آن را نمازت اگر پس

. فرستد درود تو بر بار ده درودت جواب در كه باش) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول جواب انتظار در اى آورده

: فرمود) السالم عليه( صادق امام حضرت كه است آمده الشريعه مصباح كتاب در

. هستى او بنده ادعا در كه چنان هم كن خضوع او براى عمل در و باش خدا بنده نهان در پس خداست ثناگويى تشهد،

 جوارحت و زبان و قلب با را او كه نموده مأمور را تو و آفريده بنده را تو خدا كه زيرا كن، متصل باطنت صفاى به را گفتار صدق و

 زندگى اى لحظه و كشند نمى نفسى و اوست دست به خالئق اختيار كه بدان و يابد تحقق او ربوبيت مقابل در تو عبوديت و بپرستى

. كنند حركتى كوچكترين توانند نمى او اراده و اذن با جز مردم و گيرد تعلق او مشيت مگر كنند نمى

 به و عبادت در و باشى راضى او حكمت به كه آور، جا به گونه اين را بندگى: فرمايد مى بيان چنين را بندگى طريق جمالتى از پس آنگاه

 به را او درود پس فرستى درود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( محمد نبيش بر كه داده دستور تو به چگونه ببين و مطيع؛ اوامرش آوردن جا

 بركات كه بنگر و كن متصل) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول شهادت به را شهادتش و نبى طاعت به را طاعتش و پيامبر درود

). 132(  نشوى محروم او بر فرستادن درود فايده از و نرود دستت از) سلم و آله و عليه اهللا صلى( رسول حضرت احترام و شناخت
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 سالم:  هجدهم فصل

 و) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت محضر در را خود شدى فارغ تشهد از چون: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

 در را همه و كن فرض هستند تو اعمال شمردن مأمور كه محافظت فرشتگان و) السالم عليهم( ائمه و انبيأ جميع و خدا مقرب فرشتگان

. بركاته و اهللا رحمه و عليكم السالم: بگو آنگاه و بياور نظر

 از كه نكن خطاب اى نكرده تعيين را خود مخاطب تا پس شود، مى استعمال مخاطبت براى و شما معنى به عليكم در كم ضمير كه كن توجه

. آيى مى حساب به گو بيهوده گان هرزه

  -است نااليق وصول و قرب اوج به و دور قبول درجه از كه  -را نماز اين خويش كامل رأفت و گير همه رحمت و فضل با خداوند اگر

 شود؟ شنيده ندارد نظر در را مخاطبى كه كسى خطاب بود ممكن چگونه كرد نمى اكتفا آن به حقيقى واجب جاى به و پذيرفت نمى

 تو سالم جواب در را اول سالم بايد آنها و كن قصد سالم در را نمازگزاران جماعت شد، ذكر كه آنان اضافه به بودى جماعت امام اگر و

. كنند اداء دوم سالم با را فرشتگان و انبياء و ائمه بر سالم يعنى تو مقصود آنگاه و كنند ذكر

. برد باال را احترامتان و اكرام تعالى خداى كه ايد شده آن مستحق و ايد رسانده انجام به را سالم وظيفه كنيد چنين اگر

: فرمود) السالم عليه( صادق امام كه است الشريعه مصباح كتاب در

 بالى از آورده جا به را پيامبرش سنت و خدا دستور قلب خشوع و خضوع با كه كسى يعنى است امنيت و امان نماز آخر در سالم معنى

. است رسته آخرت عذاب از و امان در دنيا

 و تأييد براى هم با روابط در و ها امانتدارى و ستدها و داد در تا سپرده مخلوقش به وديعه به را آن كه است خدا اسماء از يكى سالم

. برند كار به معاشرتشان و آميزش صحت و ها نشينى هم تصديق

 سالم تو دست از قلبت و عقل و دين بايد و كن پيشه پرهيز برسانى، را آن معناى و برى كار به خودش جاى در را سالم كه خواهى مى اگر

 و باشند امان در تو از كرده مأمور تو محافظت براى خدا كه فرشتگانى يعنى تو محافظين و نكنى آلوده گناهان ظلمت با را آنها كه بمانند

 را دشمنانت سپس و را دوستانت آنها از بعد و نشوند وحشتزده و ملول تو از كه كنى رفتار آنها با اى گونه به و نياورى ستوه به را آنها

. باشند امان در تو از كه كن مالحظه

 در گونه اين را سالم كه كسى و بود، نخواهند امان در هيچگاه دورترند كه آنها نباشند امان در تو از نزديكند تو به كه اينهايى اگر پس

 كند سالم اظهار چه اگر گويد مى دروغ سالمش در و خدا، تسليم نه و است مسلمان نه و بجاست سالمش نه نبرد كار به خود جاى

)133 .(
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 جمعه نماز:  سوم باب

 عيد و است بزرگى روز جمعه روز كه نكنى فراموش هرگز و باشى آگاه كه است اين براى جمعه نماز: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

 بندگانش آن، در تا كرده مقرر را شريفى وقت چنين بندگانش براى و داده اختصاص امت به را آن تعالى خداى كه است شريفى عيد جمعه

 در تا نموده تشويق را آنها كه است خاطر همين به. بخشد تسكين عذاب از اى نامه امان با را دورى آالم و كند، نزديك خود جوار به را

 مهمترين را جمعه نماز و كنند، جبران اند داده دست از ها انگارى سهل با هفته بين در كه را آنچه و آرند روى صالح اعمال به روز اين

 و ناميده ذكر را آن خدا كه است نمازى تنها اين و ناميده ذكر را آن مجيدش قرآن در و داده قرار روز اين در قربت موجب و طاعت

: است فرموده

). 134(  تعلمون كنتم ان لكم خير ذلكم البيع ذروا و اهللا ذكر الى فاسعوا الجمعه يوم من للصلوه نودى اذا آمنوا الذين ايها يا

 آيه اين در كه رموزى ترين مهم از. برند مى پى آنها به باشند برده معنويت از اى بهره كه كسانى و نهفته بسيار تنبيهات و تأكيدات آيه اين در

 در عظمتش حضور و قلب، در خدا ذكر نماز هدف ترين عالى كه دهد توجه تا كرده تعبير) 135( ذكر به نماز از اينكه است نهفته شريفه

 در شدن محو و خدا به كامل توجه با امرى چنين و است همين دارد مى باز منكر و فحشاء از را انسان نماز اينكه سر و است؛ انسان خاطر

 اين به رسد چه شود مى ميسر) است آمده مضمون همين به تفاسير از بعضى در كه طورى به( است كثير ذكر و اكبر ذكر همان كه او جالل

). 136( باشد حالت همين ذكر مطلق كه

 نهادن و خوش بوى بردن كار به و نظافت مثل آن مقدمات اينكه از بعد و دهد بيشترى اهميت نماز اين به انسان كه است واجب بنابراين

 كه طور همان آورد، جا به مخلصانه و صاف و متوجه قلبى با را ديگر مستحبات و ناخن و شارب كردن كوتاه و سر تراشيدن و عمامه

 نبايد البته. شود آماده صحبتش از مندى بهره و او محضر در ايستادن و خدا با ديدار براى شود مى آماده دنيا پادشاهان با مالقات براى

 توانى مى چه هر بلكه برى نمى اى بهره حسرت جز و شوى مى زيانبار كه باشد)137(  رفاهى هاى بهره وظايف اين آوردن جا به از هدفت

. شود بيشتر عملت ثواب تا كن داخل عملت در شوند مى ثواب موجب كه را مقاصدى
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 عيدين نماز:  چهارم باب

 و جوائز تقسيم روز امروز كه كن حاضر را معنى اين قلبت در) فطر و قربان( عيدين نماز مورد در: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

. اند آورده جا به درستى به را وظائفشان و شده قبول آنها روزه يا قربانى كه است كسانى به هديه بخشش و رحمت پخش

 را تقصيراتت و بپذيرد را اعمالت كه كن خدا سوى به تضرع آن از بعد و آن از قبل و نماز حال در و كن بسيار خشوع نمازت در پس

. سازند رسوايت و كنند طردت درگاه از اينكه از باش داشته خجلت و شود، رد اعمالت اينكه از كن حياء و ببخشد؛

 و دقيق حسابرسى از و باشند امان در عذاب وعيد از كه است عيد كسانى براى فقط بلكه بپوشند نو لباس كه نيست كسانى عيد روز اين

. شوند خداوند احسان افزايش و برترى شايسته خود صالح اعمال با و بمانند سالم تهديد

 او مقابل در ايستادن و پروردگار با قلب رويارويى آمادگى وسائل و باش، مستحبات انجام به مقيد جمعه روزهاى مانند روز اين در پس

. كنى پيدا شايستگى او مقابل در خضوع و مناجات براى كه باشد كن فراهم را

. باشد عاملش بندگان به الهى هاى بخشش از شاديت بايد بلكه مشو شاد اى نشده خلق خاطرش به كه آنچه از روز اين در

 

 آيات نماز:  پنجم باب

 تاريكى و ماه و خورشيد گرفتگى و آن هاى زلزله و آخرت هولناك پيشامدهاى آيات نماز هنگام به: فرمايد مى) سره قدس( ثانى شهيد

. آور ياد به را الهى عقوبت و عذاب به شدن گرفتار از خالئق ترس و قيامت

 ظلمت آن از را تو كه بخواه او از و كن طلب را ها گرفتارى آن از رهايى خدا از خشوع و خضوع و خوف با و كن بسيار تضرع و دعا و

. بپوشد چشم لغزشهايت از و شود رهنمون نور به و بگذراند

 و بپذيرد را ات توبه و كند نظرى كرده غلبه او بر حيا خود تقصير از كه سرافكنده و شكسته نفس اين به آنكه اميد به كن توبه گناهانت از

. گيرد نديده را لغزشت

 اگر پس كند نمى استغاثه خدا به و ترسد نمى زلزله و كسوف و خسوف خاطر به كسى ما شيعيان جز: فرمايد مى) السالم عليه( سجاد امام

). 138( كنيد مراجعه او به و ببريد پناه خدا به داد رخ اينها از يكى

 هاى نشانه از كسوف كه شده واجب نماز كسوف هنگام به خاطر اين به: فرمايد مى) السالم عليه( الرضا موسى بن على حضرت هشتم امام

 داشت عالقه): سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم رسول پس. شده ظاهر عذابش از يا و اوست رحمت آثار از كه نيست معلوم و است خدا

 قوم چون كه طور همان كند، حفظشان آن پيامدهاى از و برگرداند آنها از را آن شر تا برند پناه خود خالق به كسوف هنگام به امتش

. برگرداند آنها از را عذاب كردند تضرع يونس
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 قرآن قرائت

 قرائت است موال با عبد گفتن سخن نماز كه طور همان اينكه چه ندارد، اهميت نماز از كمتر قرآن قرائت موال و عبد مكالمه رابطه در

. است الزم آنها آوردن جا به كه دارد شرائطى نماز، چون و است شريف امرى قرآن قرائت لذا اش بنده با موالست گفتن سخن قرآن

). 139( ترتيل القرآن رتل: فرمايد مى باره اين در تعالى خداى

 شعر چون را آن كنى بيان درستى به را قرآن الفاظ كه است آن ترتيل: فرمايد مى شريفه آيه اين تفسير در) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

 سوره شدن تمام همتان و سعى و بكوبيد را خود سخت قلبهاى قرآن وسيله به پس نپاشى ريك مانند و نخوانى، بريده بريده و تعجيل به

. نباشد

). 140(  اهللا خشيه من متصدعًا خاشعاً لرأيته جبل على القرآن هذا انزلنا لو: فرمايد مى تعالى خداى

 تعالى خداى كه ايم شده آن مصداق و شود نمى متالشى و خاشع قلوبمان و خوانيم مى قرآن كه بينيم مى را خود برگشتگان بخت ما و

). 141(  قسوه اشد او كالحجاره فكانت قلوبكم قست ثم: فرمايد مى

. بخوانيد حزن با را آن پس شده نازل حزن با قرآن: فرمايد مى) السالم عليه( صادق امام

. بزنيد گريه به را خود كنيد گريه توانيد نمى اگر و كنيد گريه و بخوانيد قرآن: فرمايد مى) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم نبى

 پرواز روحش و نكند خضوع آن براى و بخواند قرآن كه كسى: فرمود) السالم عليه( صادق امام كه است آمده الشريعه مصباح كتاب در

. است زيانبار و شمرده ناچيز را متعال خداوند عظمت نزند ريشه او در خوف و حزن و نكند

: دارد نياز چيز سه به قرآن قارى بنابراين

. خلوت محل  -3 فارغ بدن  -2 خاشع قلب  -1

. گريزد مى او از شيطان كند خشوع خدا براى قلبش چون

 كند محروم قرآن فوائد و نور از را او كه اى عارضه نتيجه در و شود مى آماده قرآن خواندن براى شود فارغ ديگر كارهاى از بدنش چون و

. آيد نمى پيش او براى

 كالم حالوت و گيرد مى انس قرآن با روحش و جان گرفت كناره خلق از و برگزيد خلوت اى گوشه خصلت دو اين احراز از بعد چون و

 در بديعش اشارات و خدايى كرامات به را آنها اختصاص و بندگان اين به نسبت را او لطف آنگاه و چشد، مى را صالحش بندگان با خدا

. يابد مى

 عبادت هر بر را آن و دهد، نمى ترجيح وقت آن بر را وقتى هيچ و حالت آن بر را حالتى هيچ نوشيد سرچشمه اين از اى پيمانه چون پس

. است حال اين در پروردگار با واسطه بى مناجات زيرا دارد مى مقدم طاعتى و
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 را حدودش مقدار چه تا و اجابت را او نواهى و اوامر سان چه و خوانى مى چگونه را خود واليت منشور و پروردگار كتاب كه بنگر پس

 خداى فرستاده آن و ندارد راه آن به سر پشت از نه و روبرو از نه سويى هيچ از باطل كه است كريمى كتاب آن كه زيرا كنى مى مراعات

). 142(  است ستوده حكيم

 كن تفكر اندرزهايش و ها مثال در و كن تأمل خود حال در و بايست رسى مى وعيدش و وعده به كه هنگامى و بخوان ترتيل با را آن پس

). 143(  بگذارى پا زير را آن حدود ظاهرش قرائت با كه باش برحذر و

: است اين اش خالصه كه است كالمى باب اين در را ابوحامد

: از عبارتند كه باشد دارا باطن در را امورى است شايسته بخواند قرآن خواهد مى كه كسى

. خالئق فهم درجه به جاللش عرش از قرآن نزول در خود، بندگان به خداوند لطف و فضل درك و كالم برترى و عظمت فهم  -1

 بداند و كند حاضر قلبش در را) خدا( متكلم عظمت قرائت در شروع هنگام به قارى كه است سزاوار مرحله اين در متكلم بزرگداشت  -2

 اال يمسه ال: فرمايد مى شأنش در تعالى خداى چه مهم، بسيار است امرى آن خواندن و نيست بشر كالم نوع از خواند مى كه را كتابى

). 144(  المطهرون

 كه قلوبى باطن از معنايش باطن شده، محافظت طاهر غير پوست ظاهر وسيله به شدن لمس از قرآن صفحات و جلد ظاهر كه طور همان

 را قرآن لمس صالحيت دستى هر كه طور همان و است، محجوب اند نگشته منور خدا تعظيم و بزرگداشت نور به و نشده بريده ها پليدى از

. ندارد را آن معانى به رسيدن شايستگى قلبى هر و آن تالوت صالحيت زبانى هر ندارد،

 ناشى متكلم بزرگداشت از حالت اين البته است، آن در چه آن از غير عوالمى در جوالن و خياالت كردن ترك و قلب حضور  -3

. گردد نمى غافل آن از هرگز و شود مى مأنوس آن به و گيرد مى بشارت آن از شمرد بزرگ خواند مى كه را كالمى كه كسى زيرا شود، مى

 گذار و گشت در قرآن در كه كسى است ممكن چگونه پس شوند مى قلب انس باعث باشد اهلش قارى اگر كه هست چيزهايى قرآن در

. رود ديگرى با انس دنبال به است

 كرده اكتفاء آن الفاظ شنيدن به ولى كند نمى فكر قرآن غير در انسان كه شود مى گاه زيرا قلب حضور از باالتر است امرى تدبر تدبر،  -4

. است تدبر قرآن قرائت از اصلى مقصود كه حالى در كند، نمى تدبر آن در و

). 145( اقفاله قلوب على ام القرآن يتدبرون افال: فرمايد مى كه است قرآن اين

. كند تدبر قرآن باطن در دهد مى امكان انسان به قرائت در ترتيل زيرا شده مستحب ترتيل كه است خاطر همين به و

 يك با توانى نمى اگر و ندارد خير نباشد تدبر آن در كه قرائتى و نباشد فهم آن در كه عبادتى: فرمايد مى) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

). 146(  كن تكرار را آن كنى تدبر آيه در خواندن مرتبه
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 خداوند افعال و صفات يادآورى بر مشتمل قرآن زيرا شود، روشن انسان براى است سزاوار آنچه اى آيه هر از كه است آن تفهم: تفهم  -5

. باشد مى جهنم و بهشت و نواهى و اوامر و انبياء كنندگان تكذيب و انبياء احوال و متعال

. فهم موانع از بودن خالى  -6

 مخفى آنها چشمان از قرآن برگزيده اسرار شده محروم قرآن معانى فهم از كشيده آنان قلوب بر شيطان كه هايى پرده خاطر به مردم اكثر

. مانده

 و ديدند، مى را ملكوت آنها گرديدند، نمى آدم فرزندان قلوب اطراف در شياطين اگر: فرمايد مى) سلم و آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر

. است درمانده آن درك از ظاهرى حواس و شوند مى درك بصيرت نور با فقط زيرا هستند، ملكوت جمله از قرآن معانى

: كنيم بيان را آنها چگونگى و تعداد كه دارد جا آمد ميان به سخن فهم، موانع از كه اكنون

: است چيز چهار فهم موانع

 و شود مى منحصر حروف مخارج در دقتش و تأمل نتيجه، در كند، صرف حروف كردن ادا دست در را خود همت تمام انسان اينكه: الف

. كند مى ترغيب آن به را انسان شيطان كه است مواردى از عمل اين

 به فقط باشد رسيده آن به بصيرت با خودش اينكه بدون و ورزد جمود آن بر و باشد پذيرفته تقليد با را مذهبى يا عقيده انسان اينكه: ب

. ورزد تعصب آن به نسبت ديگران از پيروى صرف

 درست شوند مى قلب تيرگى و زنگار باعث اينها باشد، دنيايى هواهاى به مبتال يا كبر به متصف يا ورزد اصرار گناهى انجام بر اينكه: ج

. باشد آينه روى كه كثافات مانند

. ندارند آمده تفسير اين در آنچه جز ديگرى معنى قرآن كلمات كند گمان و باشد خوانده قرآن از ظاهرى تفسير يك اينكه: د

. دارد بطونى و بسيار معانى قرآن كه نداند و بداند رأى به تفسير را آن غير و

 خود شنوى مى را قرآن اوامر از امرى كه هنگامى و كنى فرض خود به متوجه را قرآن خطابهاى تمام كه است آن تخصيص: تخصيص  -7

 وعده كه كنى فرض شنوى مى وعيدى يا وعده چون و كنى تصور منهى را خود خوانى مى را آن نواهى از نهيى چون و بدانى مأمور را

. اندرزگيرى و عبرت ديدى آن در عبرتى يا رسيدى قرآن در پندى به چون و دهند مى وعيد را تو و توست براى

 و كند اميدوار را انسان مغفرت و رحمت آيه مثًال بگذارند جا به متفاوت تأثيرات انسان قلب در مختلف آيات كه است اين تأثر: تأثر  -8

. دهد او به هراس و خوف حال عذاب آيه

. خودش از نه بشنود خدا از را كالم كه كند پرواز قدر آن انسان كه است اين ترقى: ترقى  -9

 



 

Noorfatemah.org 
 

 اخالق ۶۴

: دارد درجه سه قرآن قرائت: اينكه توضيح

 و سؤال حالت بنده تقدير اين در شنود، مى را صدايش و نگرد مى او به خداوند و خواند مى خدا مقابل در را قرآن كند فرض بنده: آنكه اول

 او با احسانش و انعام به و گويد مى سخن او با الطافش با پروردگارش كه كند مشاهده قلبش با: اينكه دوم. دارد زارى و تضرع و تملق

 و ببيند را متكلم كالم در: اينكه سوم. است كردن دقت و دادن فرا گوش و تعظيم و حياء بنده موقعيت و مقام تقدير اين در كند مى مناجات

  است نعمت مورد او كه جهت آن از را ها نعمت تعلق نه و را قرائتش نه بيند مى را خود نه بنده هنگام اين در را، او صفات آن، كلمات در

. است بريده او غير از و اوست تماشاى غرق كه گويى او، بر متوقف فكرش و است متكلم مصروف همش تمامى بلكه) 147(

. است غافلين درجه آن غير و يمين اصحاب درجات از آن، از قبل مرحله دو و مقربين، درجات از است قرائت سوم مرحله

 براى قرآنش در خدا قسم خدا به: فرمايد مى كرده است درجه ترين عالى كه سوم درجه به اشاره كالمى در) السالم عليه( صادق امام

. بينند نمى آنها ولى كرده تجلى مخلوق

 وعده آيات چون پس جويد بيزارى تزكيه عين و رضا ديده با خود به نمودن توجه و خود قدرت و قوه از كه است آن تبرى: تبرى  -10

 كه باشد داشته آن شوق و كند، مشاهده را صديقين و يقين صاحبان مقام آن در بلكه نبيند را خود خواند مى را صالحين مدح آيات و

 او كه كند فرض و كند توجه خود به خواند مى را گناهكاران نكوهش آيات و غضب آيات كه هنگامى و كند ملحق آنها به خدايش

. است مخاطب

 اى آيه به چون و: فرمايد مى كرده اشاره مطلب همين به كند مى توصيف را متقين آن در كه همام خطبه در) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

. كند مى صدا گوشهايشان در جهنم زفير كه پندارند مى و دارند مى آن به را قلبشان گوش رسند مى است تخويف متضمن كه

 به مژده حال كند تالوت را رحمت آيات چون و شود مى خدا قرب سبب حالتش اين ببيند تقصيركار را خود قرائت در اى بنده كه هنگامى

 برايش آتش كند غلبه او بر ترس اگر و بيند؛ مى را آن عيناً كه گوئى نگرد مى آن به شده واضح او براى بهشت صورت و دهد مى دست او

 پيدا آن با مناسب حالى رسد مى موضوعى هر در اى آيه هر به ترتيب همين به و بيند مى را آن عذاب انواع اينكه تا شود مى منكشف

. كند مى
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