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 )مقدمه( 11 صفحه                                                                                         احمد  سید برای ایهدیه             1الصالة آداب

 اشتمد خودسازى بر توانایى كه گذشته ایّام بر تقصیر و قصور بر تأسّف جز نبردم اىبهره آن از خود كه را، الصالة آداب كتاب

 است، گوش در رحیل آواى و لنگ پایم و دراز بس راهى و سنگین بارم و تهى دستم كه پیرى روزگار در ندامت و حسرت و

 كتاب از كه آن، محتویات از تعالى اللَّه شاء ان او شاید  ؛است كامیاب جوانى قدرت از كه «احمد» عزیزم فرزند به كردم هدیه

 و یابد راه معرفت اهل رهنمایى از حقیقى معراج به و شود مندبهره است، شده فراهم بزرگان افادات و شریف سنّت و كریم

 بركند ظلمتكده این از دل

 

 

 )مقدمه( 11 صفحه                                                                     خودخواهی و خودبینی سهمگین امواج             2الصالة آداب

 و ده نجات خودخواهى و خودبینى سهمگین امواج ضاللت گرداب از و دریاب اىشده تخمیر اللَّه فطرت به كه را خود پسرم،

 .هَلَك عَنْها تَخَلَّفَ مَنْ وَ نَجا رَكِبَها مَنْ كه كن ركوب است اللَّه والیت پرتو كه نوح سفینه به

 

 )مقدمه( 12 صفحه                                                                        لنگان لنگان ولو بكوش اهلل صراط در             3الصالة آداب

 و بىقل سكنات و حركات و كنى حركت لنگان لنگان لو و است، اللَّه صراط كه مستقیم، صراط در كه كن كوشش فرزندم،

 .بنمایى هستند خدا خلق آنكه براى را خلق به خدمت و دهى الوهیت و معنویت رنگ را قالبى

 

 1 صفحه                                                                                                           امام نامه مناجات             4الصالة آداب

 رمك چون كه هستیم متحیّرانى قدید، فكر در عنكبوتان چون هابیچاره ما و حدید، انسانیّت طریق و باریك آخرت راه خداوندا،

 هالهیّ بارقه از كه آن جز بریده؛ چشم انس محفل و غیب عالم از یكسره و تنیده خود بر آمال و شهوات هاىسلسله از ابریشم

 .فرمایى خودبى خود از را ما غیبیّه جذوه از و بخشى روشنى را ما دل چشم
 

 52 صفحه                                                                                            سلوک شرط اول عزم،             5الصالة آداب

 به و پیمود نتوان را راهى آن بدون و است عزم سلوک شرط اوّل كه نما محكم را خویش اراده و كن قوى را خود «عزم»

 .رسید نتوان كمالى

 

 2 صفحه                                                                      باطنیًه آداب به اهتمام ثمره محبوب، قرب             6الصالة آداب

 با انچهچن دهد؛ دست نقصان یا بطالن را معنوى نماز آنها ننمودن مراعات با كه باطنیه قلبیّه است آدابى باطن، براى كه بدان

 را مصوولّى شووخ  قلبیّه، باطنیّه آداب به اهتمام و مراقبت از پس اسووت ممكن و. شووود ملكوتى روح داراى نماز آنها مراعات

 محبوب قرب معراج حقیقت و سلوک اهل العین قرّة آن كه شود حاصل قلوب اصحاب و معرفت اهل نماز الهى سرّ از نصویبى 

 .است
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 5 صفحه                                                                    دردها تمام درمان  برای الهی معجونی نماز،             7الصالة آداب

 روحیّه شرایط و كن اصالح را خود حاالت است زحمتى و تعب هر با و بگشاى طلب دست و زن كمر به همّت دامن عزیز، اى

 نفوس نقصهاى و دردها تمام درمان براى ص محمدى تامّ كشف با كه الهى معجون این از و كن؛ تحصیل را معرفت اهل نماز

 از وسیله این اگر كه برسان؛ كمالْ قرب و وصال معراج به و كن مستخل  است، مجال تا را خود و كن؛ اسوتفاده  آمده فراهم

 است منقطع دیگر وسایل رفت دست

 

 7 صفحه                                                                 خودخواهی و خودبینی با ربوبیت از مهجوریت             8الصالة آداب

 روحیّه شرایط و كن اصالح را خود حاالت است زحمتى و تعب هر با و بگشاى طلب دست و زن كمر به همّت دامن عزیز، اى

 نفوس نقصهاى و دردها تمام درمان براى ص محمدى تامّ كشف با كه الهى معجون این از و كن؛ تحصیل را معرفت اهل نماز

 از وسیله این اگر كه برسان؛ كمالْ قرب و وصال معراج به و كن مستخل  است، مجال تا را خود و كن؛ اسوتفاده  آمده فراهم

 است منقطع دیگر وسایل رفت دست

 

 7 صفحه                                              است عبودیّت ذلّ و ربوبیّت عزّ به توجه گروی در سلوک قوّت             9الصالة آداب

 زا یكى آن و اسووت؛ عبودیّت ذلّ و ربوبیّت عزّ به توجّه آخرت، طریق سووالك باطنیّه وظایف و عبادات در قلبیّه آداب از یكى

 است نظر این قوّت مقدار به كس هر سلوک قوّت كه است؛ سالك مهمّه منازل

 

 11 صفحهرسالت                                                         از قبل عبودیّت به توجه ،سجده از بعد تشهّد            11الصالة آداب

. است رسالت به توجّه از قبل عبودیّت به توجّه باز شده، حاصل سجده در كه است، مطلق فناى از رجوع كه نماز «تشهّد» در

 .است عبودیّت جوهره نتیجه در نیز رسالت مقام كه باشد آن به اشاره است ممكن و

 

 9 صفحه                                                شودمی عبادات روحانیت موجب عبودیت، ذلّت درک قوت             11الصالة آداب

 نظر این چه هر و. باشد ربوبیّت عزّت و عبودیّت ذلّت او العین نصب و بردپى خود ذلّ مقام به كه است ضرور را اللَّه الى سالك

 .شود قویتر عبادت روح و شود ترروحانى عبادت گیرد قوّت

 

 8 صفحه                                                                !شود سالك بصر و سمع تعالی حق كه مقامی             12الصالة آداب

 به صولو طریق. كند پیدا ربوبیّت عزّ به وصول گذارد، خود ناصیه در را بندگى ذلّت داغ و كند سیر عبودیّت قدم با كه سىك

 ار آن ربوبیّتْ حمایت ظلّ در شووود مفقود انانیّت و انّیّت از عبودیّت در آنچه و اسووت؛ عبودیّتْ مدارج در سوویر ربوبیّت حقایق

 .شود او پاى و دست و بصر و سمع تعالى حق كه رسد مقامى به تا یابد،مى
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 8 صفحه                                                                                        !است نفس بت بتها، مادر             13الصالة آداب

 سلوكش و باطل ریاضتش كند، سلوک منزل طىّ خودخواهى و انّیّت حجاب در و خودبینى و انانیّت قدم با كه سالك هر پس

 «است شما نفس بت بتها مادر: »است النفس الى بلكه نیست، اللَّه الى

 

 11 صفحه                                                                      !رسید معراج به نتوان «عبودیت» با جز             14الصالة آداب

 سلوكش و باطل ریاضتش كند، سلوک منزل طىّ خودخواهى و انّیّت حجاب در و خودبینى و انانیّت قدم با كه سالك هر پس

 «است شما نفس بت بتها مادر: »است النفس الى بلكه نیست، اللَّه الى

 

 11 صفحه                                                                            علمی سلوک در بقا آفت استدراج،             15الصالة آداب

 راهینب مقصد این براى فكر جوالن به و پرداخته علمیّه كثیره تفریعات به كه است آن( علمی سولوک ) مقام این در اسوتدراج 

 اللَّه اءفن الى وصول كه مطلوبه نتیجه از و شوود  مند عالقه مقام این به قلبش و ماند، محروم دیگر منازل از و كند اقامه كثیره

 و بزرگتر حجاب شود، بیشتر فروع كثرت چه هر و نماید؛ آن شعب و برهان حجاب در را خود عمر صرف و شوود،  غافل اسوت 

 د.گرد افزون حقیقت از احتجاب
 

 12 صفحه                                                          نگاشت قلب، صفحه به عقل قلم با باید را ادراكات             16الصالة آداب

 ودیّتعب ذلّ حقیقت و بنگارد قلب صفحه به عقل قلم با كرده ادراک علمى سلوک و برهان قوّت با عقل را آنچه[ باید سالك]

 گردد. فارغ علمیّه حجب و قیود از و برساند قلب به را ربوبیّت عزّ و

 

 13 صفحه                                                            خوف یا حب با ممزوج خضوع معنای به خشوع             17الصالة آداب

 است، الزم دارد جامعیّت مقام و است عبادات همه سرآمد كه نماز خصوصاً عبادات جمیع در سالك براى از كه امورى از یكى

 و سطوت و عظمت ادراک از شود حاصل آن و. خوف یا حبّ با ممزوج تامّ خضوع از است عبارت آن حقیقت و. اسوت  خشووع 

 .جالل و جمال هیبت
 

 14 صفحه                                                                               است ایمان ضعف از خشوع نبود             18الصالة آداب

 كس هر پس، داده؛ قرار ایمان عالئم و حدود از را نماز در خشوع. خاشِعُون صَالتِهِمْ فى هُمْ الَّذین الْمُؤْمِنُونَ افْلَحَ قَدْ: تعالى قال

 خشوع با مشفوع كه ماها نمازهاى و. است خارج ایمان اهل زمره از حق مقدّس ذات فرموده حسب به نباشود،  خاشوع  نماز در

 .است آن فقدان یا ایمان نقصان از نیست
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 14 صفحه                                                                                !ندارد همراه به ایمان لزوما علم             19الصالة آداب

 گوید، "طِین مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنى" -است كافر ذلك مع دارد، معاد و مبدأ به علم حق مقدّس ذات شهادت به شیطان

 از ایمان و علم اهل پس،. است معتقد را معاد پس گوید، "یُبْعَثُون یَوْمِ الى انْظِرْنى" اسوت؛  مقرّ را او خالقیّت و تعالى حق پس

 عظمته جلت حق جمال و بهاء و جالل و عظمت علمى، سلوک از پس باید پس،. نیست ایمان اهل علمى اهل هر: ممتازند هم

 .آورد نمی خشوع علم مجرد الّا و شود، خاشع قلب تا برساند قلب به را
 

 15 صفحه                                                                                سالك قلب در ایمان  و علم نور             21الصالة آداب

 هر قلب در را رحمانیّه بارقه و الهیّه رقیقه این و كند خاشووع ایمان و علم نور با را خود قلب اسووت الزم آخرت طریق سووالك

 رچهگ امر اوّل در استقرار و تمكّن حالت و. بنماید را حالت این حفظ نماز تمام در بتواند بلكه نماید متمكّن است ممكن اندازه

 .ممكن بسى است امرى قلب ارتیاض و ممارست قدرى با ولى است مشكل و صعب قدرى ماها امثال براى
 

 16 صفحه                                                                                     اضطراب بی عبادتی پی در             21الصالة آداب

 در علیهم اللَّه رضوان فقهاء كه ایستطمأنینه از غیر آن و. است طمأنینه ذكریّه، عبادات خصوصاً عبادات، قلبیّه مهمّه آداب از

 بجا خاطر اطمینان و قلب سكونت روى از را عبادت سالك شوخ   كه آن از اسوت  عبارت آن و. اندكرده اعتبار نماز خصووص 

 در عبادت از آثارى و نشووود منفعل عبادت آن از قلب آورد، بجا تزلزل و قلب اضووطراب حال با را عبادت اگر كه زیرا آورد،

 .نگردد قلب باطنیّه صورت عبادتْ حقیقت و نشود حاصل قلب ملكوت
 

 17 صفحه                                                                                          !ده تعلیم را قلبت زبان             22الصالة آداب

 ؛كند القا آن به را ذكر سووكونتْ و طمأنینه با و دهد تعلیم را آن باید آخرت راه سووالك نشووده، گویا قلب زبان كه امر اوّل در

 گردد ذاكر انسانى وجود مملكت همه آن ذكر با شود، اعضاء سایر و لسان قبله قلب شد، باز قلب زبان كه همین

 

 21 صفحه                                                                       !باش داشته ظنّ سوء افعالت، جمیع به             23الصالة آداب

 امّاره نفس و شویطان  تصورّف  از را خود مناسوك  و معارف هسووت جدّیّتى هر با كه اسوت  حتم و الزم آخرت طریق سوالك  بر

 ادىمب و تحصیل و سیر غایت و كند غور خود مطلوب و طلب و سوكنات  و حركات در تفتیش و دقّت كمال با و كند تخلی 

 گاه هیچ و باشد داشته خود به كامل ظنّ سوء افعال و حركات جمیع در و...  آورد دست به را روحیّه تغذّیات و باطنیّه حركات

 .نكند رها و خود سر را آن
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 21 صفحه                                                                           !سقوط گرداب در صعود، اندیشه در             24الصالة آداب

 با قلوب و ارواح آنكه بر عالوه باشد، دخیل آنها آمدن فراهم در او دست و نباشد خال  شیطان تصورّف  از روحانى غذاهاى گر

 یا نشیاطی سلك در را خود صاحب شاید و دهد دست آنها براى فاحش نقصان نرسند، خود الیق كمال به و نشوند تربیت آنها

 كسهمنع نتیجه است عالیه مدارج به وصول و انسانیّت كمال المال رأس و سعادت مایه كه آنچه و نماید منسلك سباع و بهائم

 .دهد
 

 23 صفحه                                                                         !دارد همراه به تنفّر نشاط، بی عبادت             25الصالة آداب

 ؛كند القا آن به را ذكر سووكونتْ و طمأنینه با و دهد تعلیم را آن باید آخرت راه سووالك نشووده، گویا قلب زبان كه امر اوّل در

 گردد ذاكر انسانى وجود مملكت همه آن ذكر با شود، اعضاء سایر و لسان قبله قلب شد، باز قلب زبان كه همین

 

 26 صفحه                                                                            سلوک ابتدای در گیریسخت نفی             26الصالة آداب

 منشأ كه كند جلوگیرى مطلقاً نباید حظوظ از چنانچه و اسوت؛  الزم نفس اقبال و ادبار احوال «مراعات» آخرت راه سوالك  بر

 قرار فشار تحت در را آن و كند گیرىسخت نفس به عملیّه ریاضات و عبادات جهت از سولوک  در نباید اسوت،  عظیم مفاسود 

 حقّ ذكر از را انسان كه شوود  گاه و شوود  نفس تنفّر و انزجار منشوأ  نیز آن كه سولوک  ابتداء و جوانى ایّام در خصووصواً   دهد؛

 .كند منصرف
 

 27 صفحه                                                         شد وارد باید وار مردانه جوانی، غرور از گذر از بعد             27الصالة آداب

 ریاضات قدرى است مناسب است، نشسته فرو اىاندازه تا آنها شوهوات  آتش و اندكرده طىّ را جوانى غرور ایّام كه اشوخاصوى  

 .شوند ریاضت و سلوک وارد مردانه كوشش و جدّیّت با و كنند بیشتر را نفسانیّه

 

 28 صفحه                                                                                      !دهید تعلیم را قلبتان باید             28الصالة آداب

 ستنی اذكار و قرآن معانى فهم اهل اگر( كه معنا این به... ) است «تفهیم» ذكریّه، عبادات خصوصاً عبادات، قلبیّه آداب از كى

 و اطاعت عباداتْ و است حق یادآورى اذكارْ و است خدا كالم قرآنْ كه را اجمالى معناى همان است، بهرهبى عبادات اسرار از و

 بفهماند را اجمالیّه معانى همین قلب به و كند قلب تعلیم است پروردگار فرمانبردارى

 

 28 صفحه                                                                        !شودمی معلّم ذكر با كه متعلّمی قلب،             29الصالة آداب

 قلبْ زبان شدن گشوده از پس و بود، زبان تابع قلب و شدمى ذاكر قلبْ زبانْ ذكر به و معلّم زبانْ و بود متعلّم قلب امر، اول در

 .كند حركت آن تبع به و گوید ذكر آن ذكر به زبان و گردد ذاكر قلب: گردد عكس
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 33 صفحه                                                                       .شود می بازی و لهو شبه عبادت وقتی             31الصالة آداب

 در را عبادتى چنین البته و. است بازى و لهو شبه و نكند پیدا حقیقت او عبادت باشد، ساهى و غافل عبادت وقت در قلب گرا

 .نیست تأثیرى وجه هیچ به نفس

 

 36 صفحه                                                                     نشوید! شیطان طعمه شفاعت، انتظار در             31الصالة آداب

 كه زیرا نمایند،مى مهجور آنها شفاعت از و دور آنها قدس ساحت از را انسان السوالم  علیهم شوافعین  شوفاعت  وعده به گاهى

 دزدیدن انسان از شیطان طمع و. نماید منجرّ عاقبت سوء به را انسان و كند منكوس و سویاه  را قلب كم كم گناهان در انغمار

 .برسد مطلوبه نتیجه به تا دهدمى قرار آن مقدّمه را گناهان در دخول است؛ ایمان
 

 37 صفحه                                               !داشتند باطنی ارشاد در سعی جامعه، صورت حفظ با انبیاء             32الصالة آداب

 كه بودند مأمور السووالم علیهم انبیاء. آن حقیقت نه اسووت الهى دین صووورت نمود توانمى اجبار و اكراه اعمال آن، در آنچه

 تا نمایند باطن به ارشاد را مردم و شود الهى عدل صورت عالم صورت تا كنند مردم تحمیل است ممكن طور هر با را صوورت 

 .برسند سعادت به و بپیمایند را آن خود قدم به مردم
 

 41 صفحه                                                                 !است سعادات همه االبواب باب قلب، حضور             33الصالة آداب

 قلب بالاق به نماز قبولى و. نكنند نظر اصلًا دیگر اعمال به نشود، قبول نماز اگر و است؛ اعمال سوایر  قبولى شورط  نماز قبولى

 .نیست حق حضرت محضر الیق و ساقط اعتبار درجه از نباشد، نماز در قلب اقبال اگر كه است

 

 43 صفحه!                                                                                      قلب حضور بزرگ مانع دو             34الصالة آداب

 :دارد بزرگ منشا دو قلب حضور موانع

 اىشاخه به اىشاخه از دائماً كه فرّار بسیار است اىقوّه خیال كه زیرا اسوت؛  خیال طایر خود بودن فرّار و گردى هرزه یكى ◀

 لكهب نیسووت، دنیوى منال و مال و دنیّه امور به توجّه و دنیا حبّ به مربوط این و كند؛ پرواز اىكنگره به اىكنگره از و آویزد

 . است مبتال آن به نیز دنیا تارک كه است مصیبتى خود خیال بودن فرّار

 هلا طریق خار كه است باطنه األمراض امّ و خطیئات رأس كه است دنیوى حیثیّات به خاطر تعلّق و دنیا حبّ دیگر، منشأ ◀

 سعادات جمله درِ و منسدّ قلوب اصالح راه است، آن حبّ در منغمر و آن به متعلّق دل تا و است؛ مصیبات سرچشمه و سلوک

 .است بسته انسان روى به
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 44 صفحه                                                                                          !خیال نمودن رام اهكار             35الصالة آداب

 طور این ولى است؛ عادیّه محاالت به ملحق و خارج امكان حیّز از آن نمودن رام و خیال طایر حفظ كه كنندمى گمان سیارى

 .نمود رام توانمى را آن وقت صرف و تربیت و ریاضت با و نیست

 حفظ كه كند مهیّا را خود نماز وقت در انسوان  كه اسوت  چنان آن و. اسوت  خالف به نمودن عمل آن نمودن رام عمده طریق

 در و نماید؛ استرجاع را آن كند فرار انسان چنگ از بخواهد كه این مجرّد به و نماید عمل در حبس را آن و كند نماز در خیال

 و. باشد سرخود نگذارد و نماید تفتیش آن حال از و باشود  آن حال ملتفت نماز اعمال و اذكار و سوكنات  و حركات از یك هر

 آیدمى نظر به صعب كارى امر اوّل در این
 

 46 صفحه                              !             میروی آن تحصیل به مشتاقانه بیابی، عالم آن سرمایه را نماز             36الصالة آداب

 آن تحصیل در و حاضر آن به توجّه در دریافتیم، لذات سورچشمه  و حیات سورمایه  را آن و نمودیم دنیا به احتیاج حسّ چون

 هسرمای را نماز خصووصواً   و عبادات و نماییم آنجا زندگانى به احتیاج حسّ و كنیم پیدا آخرت حیات به ایمان اگر. كوشویم مى

 نماییممى كوشش آن تحصیل در البته بدانیم، نشئه آن سعادت سرچشمه و عالم آن تعیّش

 

 48 صفحه                                                                                   !توجه بی نماز درمان تفكر،               37الصالة آداب

 آن حضور و قلب فراغت از مانع حبّ این ناچار ندارد، آن تعمیر جز مقصودى و مقصد و شوده  آمیخته دنیا حبّ با چون ما دل

 .است نافع عمل و علم با سوزخانمان فساد و مهلك مرض این عالج و. شود قدس محضر در

 .است آن از حاصله مهالك و مضارّ و آنها بین كردن مقایسه و آن نتایج و ثمرات در تفكّر مرض، این براى نافع علم اما
 

 51 صفحه             !                                                                دنیا به حبّ كاهش راهكار صدقه،             38الصالة آداب

 كن ریشه دل از را درخت این است الزم خود سعادت به عالقمند عاقل انسوان  بر اسوت،  مفاسود  تمام منشوأ  و مبدأ دنیا حبّ

 و واجبه صدقات و ید بسط با دارد، عالقه منال و مال به اگر پس: كند ضودّ  به معامله كه اسوت  آن عملى عالج طریق و. كند

 بكند دل از را آن ریشه مستحبّه

 56 صفحه                                               !شد نخواهی نائل باطن مملكت فتوح به نشود، ظاهر فتح تا             39الصالة آداب

 باطن طهیرت تواندمى یا شود نایل انسانیّت حقیقت مقام به توانمى انسانیّت مملكت ظاهر تطهیر بدون كه نكند گمان كسوى 

 است ابلیس بزرگ هاىحیله از و شیطانى است غرورى این[ كه] نماید، قلب

 

 58 صفحه                                            !             است الشیطان الی سیر دنیا، و نفس حبّ با سلوک             41الصالة آداب

 به و ستنی اللَّه الى سلوک تطهیرْ این از قبل چون حقیقتاً؛ است اللَّه الى سولوک  تطهیر مرتبه اوّل دنیا و نفس حبّ از تطهیر

 .سلوک و سالك شود گفته مسامحه
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 58 صفحه                !                          داشت برنخواهی معارف سوی به قدمی اهلل،اهل مقامات انكار با             41الصالة آداب

 ركّبم جهل قذارت نمود، عاجز را السالم علیهم عظام انبیاء و نمود نتوان دریا هفت با را آن تطهیر كه معنویّه، قذارات باالترین

 وثل به انسان تا و. است قلوب اصحاب به ظنّ سوء مبدأ و است معرفت ارباب و اللَّه اهل مقامات انكار عضال داء منشأ كه است

 برداشت نخواهد معارف سوى به قدمى است، آلوده قذارت این

 

 61 صفحه                                            !                                                        طهارت مراتب             42الصالة آداب

 .است حقّ اوامر به شدن مؤتمر و الهیّه سنن به شدن متسنّن طهارت مرتبه اوّل

 .است ملكات فواضل و اخالق فضائل به شدن متحلى دوم، مرتبه و

 ود،ش نورانى قلب تسلیم، این از پس و. حق به را قلب نمودن تسلیم از اسوت  عبارت آن كه اسوت؛  قلبى طهور سووم،  مرتبه و

 لكتمم تمام و كند سرایت باطنه قواى و جوارح و اعضاء دیگر به قلب نورانیّت و گردد، الهى نور درجات و نور عالم از خود بلكه

 شود نور على نور و نور
 

 67 صفحه        !                                                   بشكند را خود سلوک پاى سالك كه آنست بهتر             43الصالة آداب

 دستگیرى او از است ممكن كه چه شوود؛  هالک كند، طىّ را راه این خود عمل و خود به اعتماد قدم به بخواهد اگر[ سوالك ]

 نشود پدر عنایت مورد كند، اعتماد خود قوّت به و شود مغرور خود قدم به و رود راه جسارت به خود تا كه طفلى چون نشود؛

 خود قوّت و خود به اعتماد از و دارد عرضووه مهربان پدر پیشووگاه به را خود عجز و اضووطرار چون و. كند واگذار خود به را او و

 .برد راه را او خود قدم با و كشد آغوش در را او بلكه كند، دستگیرى را او و گردد پدر عنایت مورد شود، خارج یكسره
 

 78 صفحه                      !                                                     نیست جایز آن از غفلت كه اینكته             44الصالة آداب

 بر و است حق راه از بازماندن و هاغوایت و هاضاللت از بسیارى منشوأ  سور  آن به جهل كه مهمّ، مطلب و دانسوتنى  نكته یك

 افراط از را خود باید حق طالب و سالك شخ  كه اینست آن و نیست، جایز آن از غفلت و نباشد روا آن جهل حق طالب هیچ

 شود ممكن او براى اللَّه إلى سیر تا كند مبرّا ظاهر أهل غفله بعضى و تصوّف اهل جهله از بعضى تفریط و
 

 87 صفحه!                                                         است سفلی به اعلی اوج از سقوط باعث كه نگاهی             45الصالة آداب

 كه عجیب، بس اسووت تأثیراتى نیز آنها در را افعال و تروک تمام و عادیّه غیر و عادیّه سووكنات و حركات جمیع و ظاهر هیأت

 را آن انجبر و كند پرتاب سافلین اسفل به اعلى اوج از را سالك خدا بندگان از یكى به حقارت روى از نظر یك با كه شود گاه

 .بنماید نتواند دراز سالهاى به
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 87 صفحه                                           !                  است تاثیر باطن در را ظاهر و ظاهر در را باطن             46الصالة آداب

 اسووتقامت از را قلب و دارد بد تأثیر روح در كه را آنچه لباس هیأت و مادّه انتخاب در باید روحانى ترقّى و حق طالب انسووان

 مّارها نفس تدلیس و شیطان تسویل كه نشود گمان و. كند احتراز نمایدمى دنیایى را روح وجهه و كندمى غافل حق از و خارج

 باراعت درجه از ارزشبى و مندرس لباس واسطه به را انسان كه شود گاه بلكه اسوت،  تزیّن و تجمّل و زیبا فاخر لباس در فقط

 نماید ساقط

 

 88 صفحه                             !                          كند دلها محبوب را خدا دشمنان كه لباسی بسا چه             47الصالة آداب

 و برش طرز و هیأت در.« آتش متكبّر براى است بدّ ال و تكبّر از است بدّ ال بپوشد عالى لباس كه كسى: »فرموده امیر حضرت

 ندك پیدا جاهالنه عصبیّت نموده، اجانب به شبیه را خود لباس كه آن واسطه به انسان كه شود گاه كه است؛ آثارى آن دوخت

 .گردد او محبوب آنها دشمنان و گردد متنفّر و منضجر رسول و خدا دوستان از و آنها به نسبت
 

 91صفحه                                          !ظاهری فقط نه است باطنی طهارت نماز، در طهارت از مقصود             48الصالة آداب

 و لباس و ساتر برزخى بدن و است؛ او ساتر بدن این و است دنیائى بدن حجاب و ستر در ولى اسوت  موجود اآلن برزخى بدن

 یرغ الى است، خفیّه لطیفه ساترِ آن و است؛ سرّ ساترِ روح و است؛ روح ساترِ قلب و است؛ قلب ساترِ آن و اسوت؛  نفس حجاب

 .است عالیه مرتبه ساتر نازله مرتبه هر. مراتب از ذلك
 

 91 صفحه                                  !                                                       قلب تطهیر اولیه مراتب             49الصالة آداب

 است مفاسد تمام منشأ و خطیئات كلّ رأس كه دنیا، حبّ از تطهیر ◀

 است جلىّ شرک معرفت اهل نزد بلكه خفىّ، شرک آن كه خلق به اعتماد از تطهیر ◀

 

 113 صفحه                           !                          رسینمی رستگاری به هرگز خود، عیوب فراموشی با             51الصالة آداب

 حذر بر و...  شود باز تو به اصالح درِ تا كن پیدا خود عیب به اشتغال...  نفرموده رسوا را تو حق چنانچه را، احدى مكن رسووا 

 خویش هگنا فراموشى...  شود نوشته دیگران دفتر به تو اعمال نتیجه و دیگران، عمل براى كنى فانى را خود عمر اینكه از باش

 سووبابا وافرتر از و نكند؛ قیام نفس اصووالح به كه چه كند، مبتال را انسووان دنیا در تعالى حق كه اسووت عقوباتى بزرگترین از

 .آخرت در است عذاب
 

 114 صفحه                     !                                                     است ربوبیّت مسجد بدن، كه بدان             51الصالة آداب

 جنود گاهسجده و است ربوبیّت مسوجد  خود طبیعت ارض كه بفهماند قلب باطن به كه اسوت  آن ادب مقام این در را سوالك 

 پس،...  گردد روشن ربّ نور شروق به طبیعت ارض تا ندهد قرار ابلیسْ تصرّف تحت در را الهیّه جنود...  پس اسوت؛  رحمانیّه

 سالك تكلیف مقام این در...  كند معامله مسجدیّت نظر به بدن با و داند؛ بدن مسجد در معتكف را خود ملكوتیّه و ملكیّه قواى
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 ودخ نیز را مسجد این در معتكفان آداب چنانچه است، خودش عهده به نیز آن طهارت و مسجد تنظیف كه زیرا است، بیشتر

 .است متكفّل

 

 116 صفحه                  !                                                    كن وقوف مضطرّانه ربوبیّت، درگاه به              52الصالة آداب

 دیدى، خود در را اجابتش و اقبال حسن و نوشویدى  كراماتش و رحمت جام از و...  را حق مناجات حالوت یافتى خود در اگر

 .امانى در و مأذونى كه شو داخل پس شدى؛ مقدّسش خدمت سزاوار كه بدان

 از و اسووت منقطع او از هاچاره تمام كه مضووطرّى همچون كن وقوف رحمتش درگاه به ندیدى، را حاالت این خود در اگر و

 .است نزدیك اجل به و دور آرزوها
 

 119 صفحه                                                                                 ...معارف اصحاب احواالت اندر             53الصالة آداب

 مهیّا و حاضر حق میقاتگاه براى را خود و كشند، انتظار حق با مناجات وقت از و كنند مواظبت دل و جان به را صلوات اوقات

 با معاشرت و مراودت را عبودیّت و كنند، حاضر براى را محضر احترام و طلبند را حاضر محضرْ از و است حاضر آنها دل. كنند

 .است باب این از عبادت براى آنها اشتیاق و دانند مطلق كامل
 

 

 111 صفحه                       !                                                   نماز اوقات حفظ برای ریزی برنامه             54الصالة آداب

 اتاوق از پس،...   كن قیام آن قلبیّه آداب به و شمار غنیمت را مناجات وقت این مقدورْ مقدار و میسور قدر به نیز تو عزیز، اى

 كهبل كن كم اوقات آن در را خود قلبیّه اشتغاالت...  كن انتخاب را آن فضویلت  اوقات و. كن محافظت االمكان حتّى( نماز) آن

 . كن قطع

 ینتعی خاصّ وقتى است، تو ابدى حیات متكفّل كه نماز، براى و كنى معیّن و موظّف را خود اوقات اینكه به شود حاصول  این

 وانىبت تا مده قرار مزاحم دیگر امور با را نماز و نباشوود؛ تعلّقاتى را قلب و باشووى نداشووته دیگرى كارهاى وقت آن در كه كنى

 .كنى حاضر و راحت را قلب
 

 113 صفحه                                  !                                                    كن مهیّا را خود نماز بهر             55الصالة آداب

 قلب با كه آنست آن عمده كه كن؛ مهیّا را حضور عُدّه و عِدّه و كن؛ حضور مهیّاى را خود رهبت و رغبت و رجاء و خوف قدم با

 و ندانى محضر الیق وجه هیچ به را خود و شوى، محضر وارد بیچارگى و ضعف و ذلّت و انكسار اسوتشعار  و وجِل دل و خجل

 !نشماری عبودیّت و عبادت الیق
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 127 صفحه                                                       !                                     كن قبله سوی به رو             56الصالة آداب

 ور و كشوویدن دسووت و مركزیّه نقطه به توجّه و قبله به اسووتقبال اسووت، الهى قرب معراج كه نماز، یعنى الهى معجون این در

 .است فطرت شدن بیدار دعوى متفرّقه، جهات از برگرداندن

 

 122 صفحه                                              !                              گویندمی اذان سرّ از خمینی امام             57الصالة آداب

 طرخ و مقام بزرگى به تنبّه آن اجمالى ادب و. است حضور براى الهیّه جیوش و ملكیّه و ملكوتیّه قواى اعالن اذان اجمالى سرّ

 لطف اگر است محضر در حضور قابلیّت و امر به قیام از ممكن عجز و نق  و فاقه و فقر و تذلّل و حاضر؛ و محضر عظمت و آن

 .نفرماید نق  جبر و نكند دستگیرى عال و جلّ حقّ حقّ رحمت و
 

 

 123 صفحه                              !                                        نباش ناامید معنوی مقامات در سیر از             58الصالة آداب

 مقاماتى این كه نكنیم گمان و كنیم؛ بیرون قلب از را اللَّه رحمت از قنوط و اللَّه روح از یأس كه اسووت آن چیز همه بر مقدم

 و سردى با و نكنیم خطا پا از دست یكسره پس است؛ كوتاه آن از ما آمال دست و شده بریده خاصى اشخاص قامت به اسوت 

 مدارجى الهیّه معارف و معنویّه مقامات براى از.است شده توهّم كه نیسوت  چنین نه،. بمانیم طبیعت ارض در مخلّد سوسوتى  

 .است میسّر نوع براى آن، از بسیارى كه است فراوان مراتبى و پایانبى

 
 

 124 صفحه                                                  ! گیردمی هم انس كم كم ظاهری، آداب رعایت با قلب             59الصالة آداب

 این و گیردمى انس قلب كم كم ولى باشد، تكلّف با امر اول در اینكه لو و كردیم حضوور  و عظمت به مسوتشوعر   را قلب چون

 هاىادب و نمودیم قیام السووّالطین سوولطان و الملوکمالك با معامله صوووریّه آداب به چون پس،. كندمی پیدا حقیقت مجاز

 انانس مطلوبه نتایج به كم كم و نماید عظمت استشعار قلب و شوود  حاصول  تأثیر نیز دل در آوردیم، جا به را ظاهرى حضوور 

 .برسد
 

 131 صفحه                              !        خداست از هست هرچه كه بپوش موجودات جمیع از امید چشم             61الصالة آداب

 الیق بست، مقدّسوش  ذات جز موجودات جمیع از را طمع چشوم  و كرد حق در را تأثیرات جمیع قصور  اللَّه الى سوالك  چون

 ..شود محضر آن به متوجّه ذاتاً و فطرتاً قلبش بلكه شود، مقدّس محضر
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 135 صفحه                                                   !                                  است رسالت باطن والیت              61الصالة آداب

 كه هدایت، راه انوار و معرفت طرق هادیان روحانیت مقام به تمسّك عرفانى معراج این عروج و روحانى طریق این سولوک  در

 این دبخواه آنان والیت به تمسّكبى خود انانیّت قدم با كسى اگر و است؛ الزم و حتم اند،اللَّه على عاكفان و اللَّه الى واصوالن 

 .است الهاویة و الشّیطان الى او سلوک كند، طى را راه

 
 

 137 صفحه                     !                                      است هیچ ع، نوح عمر به ولو والیت بی عبادت             62الصالة آداب

 .است اللَّه الى سیر لوازم از اندرسانده اتمام به را اللَّه الى سیر و یافته را معارج به عروج راه خودْ كه نعم اولیاء به تمسّك

 

 143 صفحه!          است مطلق فالح نماز كه بفهمانید خود قلب به تذكّر و تكرار با قلب؛ به ورود باب تذكّر             63الصالة آداب

 قمطل نور دریاى در استغراق و ازل جمال شهود و است وجوبى متناهى غیر بحر به اتصال و اللَّه بفناء وصول كه مطلق، كمال

 .دآی حاصل سعادت ركن دو و شود؛ پیدا آن در نیز كامله طمأنینه و تامّ استراحت و مطلق راحتى و شود؛ حاصل نماز در است،

 و اندبفهم قلب به تامّ تذكّر و تكرار با را الهیّه لطیفه این باید سووالك و. اسووت االعمال خیر آن و اسووت، مطلق فالح نماز پس،

 كند بیدار را فطرت

 

 144 صفحه                                                                   !              شویمی اهللمالئكة امام وقتی             64الصالة آداب

 و كند؛ نماز سرش پشت مالئكه از صف دو اقامه، و اذان با كند نماز كه كسى: »فرمود صادق حضرت كه است االعمال ثواب در

 صفى هر مقدار كه كندمى سوؤال  راوى.« كند نماز مالئكه از صوف  یك سورش  پشوت  اذان، بدون اقامه با كند نماز كه كسوى 

 .«است زمین و آسمان بین ما اكثرش و است، مغرب و مشرق بین ما اقلش: »فرمود. است چقدر
 

 147 صفحه                                   !دارد قیّومیّت تو بر او و حق به قائمی كه باش این یاد به قیامت در             65الصالة آداب

 هلطیف این كه است آن  مقام این در سالك عرفانى ادب...  است حق قیّومیّت مقام و حق به عبد قیام به اشارت( نماز قیام)آن

 سووبتن و دهد تذكّر قلب به را مقدّس فیض حقیقت و بكند بتواند چه هر را نفسوویّه تعیّنات ترک و آورد قلب یاد به را الهیه

 سانل به او قرائت شود،  متمكّن سوالك  قلب در حقیقت این چون و. برسواند  قلب باطن به را حق به خلق تقوّم و حق قیّومیّت

 .گردد كشف عارف قلب بر قدر اسرار از بعضى و گردد، حق خود مذكورْ و ذاكر و شود واقع حق
 

 152 صفحه                                                        !                                     عزیز ای كن همّتی             66الصالة آداب

 حق رحمت درهاى و است مفتوح اللَّه الى سلوک طریق و است دست در عزیز عمر سرمایه و است فرصت كه اكنون عزیز، اى

 از و بفهم را الهیّه نِعَم این قدر و كن همتى است، برپا ملك عالم الزّرع دار و است برقرار قوا و اعضاء قوت و سالمتى و است باز

 .كن تحصیل را ابدیّه ازلیّه سعادات و روحانیّه كماالت و نما استفاده آنها



 

14 
 

 

 154 صفحه                                          !                               حقیقت به قالب و صورت از حركت             67الصالة آداب

 قشر و صورت این جز را شریعت گویند و دارندبازمى باطنیّه آداب از را مردم و كنندمى محض صورت به دعوت كه كسانى

 .انسانیّتند راه خارهاى و اللَّه الى طریق شیاطین نیست، حقیقتى و معنى

 

 157 صفحه                    !                                     شودمی ناشی عقل ضعف از نماز نیّت در وسواس             68الصالة آداب

 مهه در كند قیام قوا تمام با بخواهد كسى اگر كه زیرا باشد؛ عجیبتر و مضحكتر همه از شاید نیّت در وسوسه همه، بین در

 لعقلا ضعیف النّفسِ مریض بیچاره نفر یك ذلك، مع برآید؛ عهده از نیست ممكن نیّت، بدون اختیارى امر یك اتیان به عمر

  .شود موجود عزم و نیّت با نمازش كه كندمى معطل را خود مدید مدتهاى نماز هر در كه بینىمى را

 

 

 161 صفحه                                        !                                  است شیطان القائات از شك كثرت             69الصالة آداب

 را، نماز ارد ممضى نماز، در شكّت شد زیاد كه وقتى: »گفت كه رساند السالم علیه العلوم باقر حضرت به سند شریف كافى در

 .«شیطان از مگر نیست این همانا را؛ تو كند رها كه است امید مكن، آن به اعتنا یعنى

 

 163 صفحه                                   !                                  عبد فعل در اخالص فرای عبد، اخالص             71الصالة آداب

 این و عبد؛ فعل به نه شده داده نسبت عبد عین به اخالص اینجا در و. الْمُخلَصین مِنْهُمُ عِبادَکَ الّا اجْمَعینَ لُاغْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ

 یَنابیعُ جَرَتْ صوَباحاً  ارْبَعینَ للَّه اخْلَ َ مَنْ: فرمایدمى كه نبوى معروف حدیث شواید  و. عمل در اخالص از باالتر اسوت  مقامى

 در ظهور هم شوواید و. ذاتى و صووفتى و عملى اخالص یعنى، باشوود؛ اخالص مراتب جمیع مراد. لِسووانِهِ على قَلْبِهِ مِنْ الْحِكْمَةِ

 .است او لوازم از دیگر اخالص مراتب كه باشد داشته ذاتى اخالص

 
 

 164 صفحه                    !                                                                   اخالص اول مرتبه چهار             71الصالة آداب

 ...آنها قلوب جلب و مخلوق رضاى شائبه از -قالبى یا قلبى عمل چه -است عمل تصفیه ول،ا

 طهواس به تعالى خداى كه باشد آن داعى گرچه فانیه، زائله مآرب و دنیوى مقصودهاى حصول از است عمل تصفیه دوم، مرتبه

 ...  روزى توسعه براى شب نماز خواندن مثل، كند؛ عنایت عمل این

 ...  آن امثال و قصور و حور و جسمانیّه جنّات به رسیدن از است آن تصفیه سوّم، مرتبه

 ... موعود جسمانى[ ى] عذابها و عقاب خوف از كند تصفیه را عمل كه است آن چهارم، مرتبه
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 172 صفحه                                                                                             !            ریا منشا              72الصالة آداب

 تحقّق ارد در مؤثر را بیكاره بیچاره ضعیف مردم كه آن. است افعالى توحید نقصان از قلبیّه ریاهاى اكثر و افعالیّه ریاهاى تمام

 داند؟ نیازبى آنها قلوب جلب از را خود تواندمى كجا از شمارد،مى حق مملكت در متصرّف و داندمى

 
 

 172 صفحه                          !                                                                    ریاكاری مذمّت در             73الصالة آداب

 و بیندمى متصرّف را خود كه بردى لعین شیطان از را ارث این تو آدمزاده، صوورت  در ابلیس اى و توحید مدّعى مشورک  اى

 نه دانند مسووتقل را خود و عالم كه آنان و اسووت؛ خودبینى و شوورک حجابهاى در شووقىّ و بدبخت آن. زندمى لَاغْوِیَنَّهُمْ فریاد

 فهشری آیات برسان خود قلب به و برآى، گران خواب از. اندبرده ارث ابلیس شیطنت از مملوک، نه دانند متصورّف  و مسوتظلّ 

 .را ربوبى نورانى صحیفه و الهى كتاب
 

 192 صفحه                                                                      كنیم نگاه قرآن به تعلّم و تعلیم نظر با             74الصالة آداب

 غالباً هچنانچ -نداریم تعلم و تعلیم نظر آن به یا كه است همین براى است، كم بسویار  بزرگ كتاب این از ما اسوتفاده  كه این

 را قرآن خواهیممى. نداریم اعتنائى آن تجوید جهت به جز لهذا و اجر، و ثواب براى كنیممى قرآن قرائت فقط -طوریم این

 سال چهل لهذا و كنیم؛مى قناعت امر همین به و شویممى واقف حد همین در و شود، عنایت ما به ثواب كه بخوانیم صوحیح 

 تهداش تعلّم و تعلیم نظر اگر یا و. قرائت ثواب و اجر جز نشود حاصل اىاستفاده آن از وجه هیچ به و خوانیممى را شریف قرآن

 و مكّى و نزول، اوقات و آیات، نزول سووبب و تاریخى جهات باالتر، قدرى و آن، اعجاز وجوه و بیانیّه و بدیعیّه نكات با باشوویم،

 آنها خود كه مقصد از خارج عرضیّه امور دیگر و خاصه، و عامّه از مفسرین اختالف و قرائات اختالف و سور، و آیات بودن مدنى

 یكى در صرف را خود همّ عمده نیز ما بزرگ مفسرین بلكه. داریم كار و سر است، الهى ذكر از غفلت و قرآن از احتجاب موجب

 .اندنكرده مفتوح مردم روى به را تعلیمات باب و كرده بیشتر یا جهات این از

 مقاصد شرح كه است آن كتاب «تفسیر» معنى كلّى طور به. نشده نوشته خدا كتاب براى تفسیر كنون تا نویسونده  عقیده به

 .بنماید را كتاب آن
 

 195 صفحه                                                            !        بشناسیم را شیطان شاهكارهای از یكی             75الصالة آداب

 به نیازمند و بیند مسووتغنى حجاب این واسووطه به را خود متعلّم شووخ  كه اسووت خودبینى حجاب بزرگ حجابهاى از یكى

 كه آنچه به را انسان و دهد جلوه انسان بر را موهومه كماالت همیشه كه است شیطان مهمّ شاهكارهاى از این و. نداند استفاده

 كند ساقط او چشم از را چیز هر است او پیش آنچه وراء ما و كند قانع و راضى دارد

 مقام هب و نكرد مقام آن به قناعت نبوّت بزرگ مقام با كلیم موسى حضرت. است بسیار معنى این به اشارت قرآنیّه قصو   در

 اتَّبِعُكَ هَلْ: گفت خضوع و تواضع آن با كرد مالقات خضر مثل را كاملى شخ  آنكه مجرّد به نفرمود؛ وقوف خود علم شوام  

 .گرفت فرا كند استفاده باید كه علومى تا شد او خدمت مالزم و.رُشْداً عُلِّمْتَ مِمّا تُعَلِّمَنِ ان عَلى
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 199 صفحه                          ! كنید تدبّر قرآن در نیست، تفسیر به منحصر وجه هیچ به قرآن از ستفاده             76الصالة آداب

 ای نوشووته مفسوويرین كه آن جز كه اسووت آن به اعتقاد اسووت نورانیّه صووحیفه این از اسووتفاده از مانع كه حجب از دیگر یكى

 است، ممنوع كه رأى، به تفسیر به را شریفه آیات در تدبّر و تفكّر و. نیست شوریف  قرآن از اسوتفاده  حقّ را كسوى  اندفهمیده

 ىبكلّ را آن و نموده عارى استفاده فنونِ جمیع از را شریف قرآن باطله عقیده و فاسد رأى این واسوطه  به و اند؛نموده اشوتباه 

 رأى هب تفسیر تا نیست تفسویر  به مربوط وجه هیچ به عرفانى و ایمانى و اخالقى اسوتفادات  كه صوورتى  در اند؛نموده مهجور

 آن با موسى، حضرت رحال شدي و آنها معاشرت كیفیّت و خضور  با موسوى  حضورت  مذاكرات كیفیّت از كسوى  اگر مثلًا،. باشود 

 هك طورى به -خضر حضرت به خود حاجت عرض كیفیّت و نبوده، او پیش كه علمى آوردن دست به براى نبوّت، مقام عظمت

 حضرت هاىعذرخواهى و خضر، جواب كیفیّت و -است مذكور. رُشوْداً  عُلِّمْتَ مِمّا تُعَلِّمَنِ انْ عَلى اتَّبِعُكَ هَلْ شوریفه  كریمه در

 هب ربط چه این كند، استفاده هست، آن در ادب بیسوت  شواید  كه را معلّم با متعلّم سولوک  آداب و علم، مقام بزرگى موسوى، 

 .دارد تفسیر
 

 211 صفحه                 !                                  نداریم آن از ای بهره ولی خوانیممی را قرآن كه وقتی             77الصالة آداب

 قلب آن واسطه به كه است دنیا حبّ حجاب قرآن، مواعظ و معارف و ما بین است ضخیم پرده كه غلیظه، حجب از دیگر یكى

 ذكر از و شود غافل خدا ذكر از محبت این واسطه به قلب و شود؛ دنیاوى یكسره قلب وجهه و كند آن صرف را خود همّ تمام

 كه شود گاه و. گردد ضخیمتر قلب حجاب و پرده شود، زیادت آن اوضواع  و دنیا به عالقمندى چه هر و. كند اعراض مذكور و

 شود اموشخ بكلّى اللَّه فطرت نور كه كند پیدا تسلّط قلب به شرف و جاه حبّ سلطان و كند غلبه قلب بر طورى به عالقه این

 امْ قُرآنَالْ یَتَدَبَّرون فَال ا: فرمایدمى كه است شریفه آیه در كه قلب قفلهاى شاید و. شود بسته انسان روى به سعادت درهاى و

 باشد دنیوى عالیق بندهاى و قفل همین اقْفالُها، قُلُوبٍ عَلَى

 

 215 صفحه               !                                  آن نور درک ابواب گشاینده قرآن، در تدبّر در مُمارست             78الصالة آداب

 او بر حق رحمت ابواب و گشوده او بر شریف قرآن از استفاده راه و شود بینا آن تحصیل در یافت، را مقصد قارى شخ  چون

 و دنكن نیست رسالت به مقصود كه امورى در صرف را خویش سعادت تحصیل سرمایه و خود عزیز كوتاه عمر و گردد، مفتوح

 .كند خوددارى مهمّى امر چنین در كالم و بحث فضول از

 در تفكّر و شود، حدید و گردد بینا دل چشم كرد، نظر صرف امور دیگر از و افكند مقصود این به را دل چشم مدّتى چون و

 .نبوده كنون تا كه شود مفتوح او بر ابوابى و بازگردد، استفاده طرق و شود عادى نفس براى قرآن
 

 217 صفحه                       !                                      كن مقایسه خود حاالت با را آیات از یك هر             79الصالة آداب

 قتطبی خود حاالت با را شریفه آیات از یك هر باید بردارد، كافى بهره و وافر حظّ شوریف  قرآن از بخواهد كه كسوى  بالجمله،

 اذا وَ مْقُلوبُهُ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ اذا الَّذینَ المُؤْمِنُونَ انَّما: فرماید «انفال» سوره در شوریفه  آیه در مثلًا،. كند كامله اسوتفاده  تا كند

 آیا است؟ بقمنط او با ببیند را ثالثه اوصاف این باید سالك شخ . ال ...  یَتَوَكَّلوُن رَبيهِمْ عَلى وَ ایماناً زادَتْهُمْ آیاتُهُ عَلَیْهِمْ تُلِیَتْ
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 در ایمان نور شود،مى خوانده او بر الهیّه شریفه آیات وقتى و شود؟مى ترسناک و ریزدمى فرو او قلب شود،مى خدا ذكر وقتى

 كند؟مى پیدا افزایش قلبش

 

 219 صفحه     !كندمی حق ادای خاصه الطاف با تعالی حق آوردی، جا به را عبودیّت حق توان اندازه به اگر             81الصالة آداب

 باب از را «حمد» فقط و است شده تقسویم  عبد و حق بین نماز تمام كه شوود  ظاهر چنین« 361» قدسوى  شوریف  حدیث از

 خالل در هك آنها غیر چه و افتتاحیّه تكبیرات چه صووالتى، تكبیرات مثلًا گوییم این، بر بنا پس. اندفرموده ذكر مثل و نمونه

 ودیّتعب وظیفه این به اللَّه الى سالك عبد اگر و. است مقدّس ذات قسمت و ربوبیّت حظّ شوود،  گفته صوالتى  احواالت انقالب

 مكاشووفه و مراوده باب فتح كه را عبد حق نیز تعالى حق نمود، اداء اسووت او سووعه در كه قدرى به را ربوبیّت حق و نمود قیام

 .فرماید ادا ازلیّه خاصّه الطاف به است
 

 219 صفحه        !                                        است مناجات لذت چشیدن عبودیّت، آداب رعایت نشانه             81الصالة آداب

 و رسرو و دریافتى را نماز حالوت اگر نماز؛ وقت در كن اعتبار خود قلب از: »فرمایدمى اشاره الشّریعة مصباح شریف حدیث در

 تصدیق را تو خداوند كه بدان است، ملتذّ او مخاطبات به و مسرور حق مناجات به قلبت و شده حاصول  نفسوت  در آن بهجت

 و را وت خداوند كردن تكذیب بر بگیر دلیل را عبادت حالوت از بودن محروم و مناجات لذّت نداشتن الّا و تكبیرت؛ در فرموده

 .«درگاهش از نمودن مطرود
 

 221 صفحه!                                                             است نیاز انس و تذكّر به شدیدا راه ابتدای در             82الصالة آداب

 هب امر ابتداء در الهیّه لطیفه این و. بچشووان را خدا ذكر حالوت روح ذائقه به و كن مأنوس عبودیّت آداب به را قلب عزیز، اى

 را لبق تذكّر با چون و. نشود مستولى آن بر غفلت و نباشد مرده قلبْ ذكرْ در ولى شود؛ حاصل حق ذكر با انس و تذكّر شدت

 گردد حالت شامل ازلیّه عنایات كم كم نمودى، مأنوس

 

 226 صفحه                              !        باشد معاد و مبدا به علم فقط ایمان اگر است، مومن هم شیطان             83الصالة آداب

 هب -معاد و مبدأ به علم كه آن با شیطان. شود حاصل حق با خلوت و انس و تفكّر و تذكّر شودّت  با كه اسوت  قلب حظّ ایمان

 قعوا تعالى حق پناه تحت در و شویم خارج شیطان تصرف از بخواهیم اگر پس. شده محسوب كفار زمره در داشته، -قرآن ن 

 قلب تا رسانده قلب به را ایمانیّه حقایق خلوت، و مراوده شدّت و آن كثرت یا توجّه دوام و قلبى ارتیاض شدّت با باید شوویم، 

 شود الهى
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 252صفحه                    !                                                          است خدا حبّ خدا خاصان حبّ             84الصالة آداب

 سیر حسب به كه وجودهایى آن مگر متنفّرند، موجودات دیگر از و اویند مقدس ذات گوى ستایش و ثناجو مردم همه فطرت

 به عشق عین آنها ستایش و ثنا و آنها به محبت و عشق كه شدند، الجالل ذو ذات در فانى عشق، شهرهاى و كمال ممالك در

 «است خدا حبّ خدا خاصان حبّ. »است او ستایش و حق
 

 256 صفحه                                                                                     "الحمدهلل" لفظ بیان در              85الصالة آداب

 و.«  ار میزان كند پر للَّه الحمد و است میزان نصف اللَّه إِلَّا إلهَ ال: »اندفرموده كه است روایت آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول از

 لحمدا گویدمى كه بنده قول» كه شده روایت نیز و. هست نیز توحید جامع للَّه الحمد نمودیم بیان كه است آن واسطه به این

 .«زمین هفت و آسمان هفت از میزانش در است سنگینتر للَّه
 

 265 صفحه               !                                                             انسانیت و حیوانیّت بین مختاریم             86الصالة آداب

 یكى: كند طى باید اختیار قدم با كه دارد پیش در راه دو منزل این از و بوده؛ قدم هم حیوانات سایر با حیوانیّت منزل تا انسان

 یطانش معوج طریق كه شقاوت، راه یكى و. مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلَى رَبيی انَّ -است العالمین ربّ مستقیم صراط كه سعادت، منزل

 .است رجیم
 

 266 صفحه!                                                             ندارد اثر میّت حال به هم تلقین وقتی             87الصالة آداب

 براى نتلقی. ندارد اىنتیجه او حال به موت از بعد و موت حین عقاید تلقین نباشد، سمیع دل و باشد نشده باز قلب سمع اگر

 الجمله فى شدائد و سكرات این در و اسوت،  باز آنها قلب سومع  و اسوت  خبر با حقّه عقاید از آنها دل كه اسوت  مفید كسوانى 

 قبر و برزخ عالم گوش و باشد كر انسان اگر ولى برسانند؛ او گوش به اللَّه مالئكة كه شود وسیله این باشد، شده حاصل غفلتى

 نكند اثر او حال به و شنودنمى را تلقین گز هر باشد، نداشته

 

 277 صفحه                                      !                                  نَسْتَعین ایّاکَ وَ نَعْبُدُ ایّاکَ بر شرحی             88الصالة آداب

 او قلب رد توحید حقیقت كه كسى و. است حقیقى توحید به اشاره كه است، للَّه الحمد متفرّعات از نَسْتَعین ایّاکَ وَ نَعْبُدُ ایّاکَ

 نتواند حق به را اسووتعانت و عبادت حصوور و ندارد، حقیقت او نَعْبد ایّاک ننموده، پاک شوورک مطلق از را قلب و ننموده جلوه

 عزّ به و منصوورف موجودات از آن، جلوه اندازه به نمود، جلوه قلب در توحید چون و. بود نخواهد خواه خدا و بین خدا و نمود،

 قلب رد حقایق از بعضى و شود؛ واقع نستعین ایاک و نعبد ایاک اللَّه اسم به كه كند مشاهده كه آنجا تا شود متعلّق حقّ قدس

 .كند تجلى
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 282 صفحه                               !                                                         بزن كمر به همّت دامن             89الصالة آداب

 ویىب و طبیعى قلبش وجهه كه كسى و گوید؟ للَّه الحمد طور چه است، دنیا اهل مدح به مشحون قالش و حال زبان كه كسى

 یدانى،م این مرد اگر پس گوید؟ نَسْتَعین ایّاکَ وَ نَعْبُدُ ایّاکَ زبان چه با است، خلق به اتكالش و اعتماد و نیست آن در الهیّت از

 را لطایف و حقایق این امر اوائل در مخلوق، فقر و عجز و ذلّت و حقّ عظمت در تفكّر و تذكّر شدّت با و زن كمر به همّت دامن

 شووامّه به توحید از بویى تا كن زنده تعالى حق ذكر به را خود دل و برسووان خود قلب به شوود مذكور رسوواله این خالل در كه

 .برسد قلبت
 

 284 صفحه         !                                  است ممتاز طوایف جمیع از كه ای عشرى،طایفه اثنى شیعه             91الصالة آداب

 جمیع از حكمت و علم خزّان و عصوومت و وحى بیت اهل بركت به كه اىطایفه شووَهیداً بِهِ كَفى وَ باللَّه اشووْهِدُ طوایف بین در

 آنها قایدع اصول كتب كه است، عشرى اثنى شیعه طایفه ممتازند، تعالى حق تنزیه و تقدیس و توحید در بشرى عائله طوایف

 بر شهادت شده، صادر تنزیل و وحى معادن آن از عال و جلّ حق تقدیس و توحید در كه آنها، معصومین ائمّه ادعیه و خطب و

 ابكت از پس ننموده تنزیه و تقدیس آنها مثل كس هیچ را تعالى حق و نداشته سوابقه  بشور  در علومى چنین كه دهدمى آن

 .شده نگاشته قدرت ید به كه شریف قرآن و الهى وحى مقدس
 

 287 صفحه            !                                         اوست بیت اهل و اللَّه رسول راه ،«الْمُسْتَقیم صيراطَ»             91الصالة آداب

 صراط» است شده تفسیر جهت این از و اسوت؛  شوریعت  ظاهر صوراط  آنها «صوراط » اندنشوده  سولوک  وارد اگر معرفت  اهل

 «مسووتقیم صوراط » از و راهنمایى، «هدایت» از مقصووود سوولوكند، اهل از اگر و. آن امثال و «اسووالم» و «دین» به «مسوتقیم 

 ئمها و خدا رسول به است شده تفسیر چنانچه است؛ او بیت اهل و اللَّه رسول راه آن كه است، اللَّه الى وصوول  راه نزدیكترین

 السالم و الصالة علیهم المؤمنین امیر و هدى

 

 274 صفحه                     !                                       اللَّه بسم در الباء تحت نقطه السالم، علیه علی             92الصالة آداب

( الديین یَوْمِ مالِكِ تا) سوووره این از جاى این تا اسووت، آن ترجمان شووریف قرآن كه شووهود، و غیب تجلّیات و وجود دائره تمام

 و باشوودمى سووببیّت مقام كه «باء» در و اسوت؛  موجود اسووت اعظم اسووم كه اللَّه بسووم در جمعاً معنى همین و. اسووت مذكور

 یعنى، اء؛الب تحت نقطه است او پس است، سببیّت و والیت سرّ السالم علیه على و است؛ موجود است سببیّت سرّ كه «نقطه»

 .است والیت سرّ ترجمان الباء تحت نقطه
 

 324 صفحه                                                                                    «القدر لیلة» تسمیه وجه             93الصالة آداب

 صاحبِ رسولِ بر قدر صاحبِ ملكِ توسّطِ به قدر صاحبِ قرآنِ و است، منزلت و شرف صاحب شب این چون كه آنند بر بعضى

 هك گویند آن به «قدر لیله» آن براى كه اندگفته بعضووى و. گویند القدرش لیلة اسووت، شووده وارد قدر صوواحب امّتِ براى قدر

 نآ شود، تنگ زمین مالئكه كثرت از كه آن واسطه به اندگفته بعضى و. شودمى شب این در مردم ارزاق و آجال و امور تقدیر

 .گویند قدر را
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 326 صفحه                         !                                         القدر لیله «قدر» معشوق به عاشق وصول             94الصالة آداب

 ودخ محبوب به حقیقى عاشق وصول لیله و ختمى نبىّ وصال شب كه است شده «قدر» صاحب آن براى «القدر لیلة» شواید 

 كه ودش استفاده نیز شریفه آیات و كثیره اخبار از و. است حقیقى قرب و فنا حصول از پس وحى نزول و مالئكه تنزّل و. است

 است آن در وقایع واسطه به مكانها و زمانها نحوست و شرف

 

 

 311 صفحه!                                                                است تعالى حق نسب چون «توحید» سوره             95الصالة آداب

 قصاد حضرت به سند كافى در جمله از است، شریفه احادیث در چنانچه -است تعالى حق نسب چون «توحید» شریفه سوره

 ما براى كن بیان گفتند و آله، و علیه اللَّه صلّى خدا رسول حضورت  از كردند سوؤال  یهود: »فرمود كه رسواند  علیه اللَّه سوالم 

 آخر تا احَدٌ اللَّه هُوَ قُلْ: شد نازل آن از پس. نداد را آنها جواب و فرمود درنگ روز سه حضرت آن پس،. را خود پروردگار نسب

 ...آن اسرار و دقایق و حقایق فهم از است عاجز بشر عقول جهت، این از.«  آن
 

 

 312 صفحه                         !                                                           روشن ها،زمانى آخر چشم             96الصالة آداب

 در است حدیثى آن و. بخشد اطمینان را معرفت اهل دل و كند روشن را هازمانى آخر چشم كه است كار در بشوارتى  و مژده

 هك بود دانا عزّوجلّ خداى همانا: »فرمود حضرت آن. توحید از علیهما اللَّه سالم الحسین بن علىّ از شد سؤال كه  شریف كافى

 عَلیمٌ تا را «حدید» سووره  از آیاتی و احد اللَّه هو قل فرمود نازل پس، دارند؛ عمیق نظرهاى كه هسوتند  اقوامى الزّمان آخر در

 و هشریف آیات این فهم كه شود معلوم شریف حدیث این از.«  شود هالک كند قصد را آن از غیر كه كسى پس،. الصُّدوُر بِذاتِ

 .است دقیقه انظار صاحبان و متعمّقان حقّ توحید، مباركه سوره
 

 321 صفحه                            !                                                                 الهی امانت والیت،             97الصالة آداب

 ندی یا شریعت ظاهرْ حسب به و والیت، حقیقت باطنْ حسب به امانت كه زیرا شده؛ ذكر جمع صویغه  به «الْامانَة عَرَضوْنَا  انّا»

 .است نماز یا قرآن یا اسالم

 

 349 صفحه                                                     عبد عجز و رب عظمت به ركوع،اعتراف از قبل تكبیر             98الصالة آداب

 و عزّت و حق جالل و عظمت مقام كه اسووت آن آن، ادب و. ركوع منزل براى اسووت نمازگزار شوودن مهیّا ركوع از قبل تكبیر

 مقدار به حال این در و دهد؛ قرار خود العین نصب را عبودیّت ذلّت و فقر و عجز و ضعف مقام و آرد نظر در را ربوبیّت سلطنت

 .كند توصیف را تعالى حق تكبیر عبودیّت، ذلّ و ربوبیّت عزّ به معرفتش
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 351 صفحه                        !                                                               ركوع در شدن خم سرّو             99الصالة آداب

 بزرگ بسیار ادعا این چون و نیست حق از جز اىاراده و حیوة و قدرت و علم وجود، دار در كه مدعیست سالك ركوع مقام در

 عذر و آوریم ذلّت و مسكنت و تضرّع روى حقّ، مقدّس درگاه به باید نشاید، دعاوى این ما امثال از و است دقیقى بسیار مقام و

 ودش عنایتى و توجّهى مقدّس مقام از كه شاید دریابیم؛ وجدان شهود و عیان عین به را خود نقصان و خواهیم، تقصیر و قصور

 .شود مقدّس ذات دستگیرى اسباب اضطرار حال و
 

 

 357 صفحه                                                              !                   خودبینی ترک یعنی سجده            111الصالة آداب

 تراب از و افكندن چشم از را خود مقامات اعلى تراب، بر رأس وضعِ ادبِ و است؛ شستن خود از چشوم  سوجودى،  وضوع  سورّ 

 .است دیدن ترپست

 

 365 صفحه                                          !                   تشهد در(ص) رسول رسالت به شهادت علت            111الصالة آداب

 به شهادت به موصول رسالت به شوهادت  و اسوت؛  حق اطاعت او اطاعت اسوت،  حق در فانى حقیقى عبد ختمی رسوول  چون

 بادتع بركات از تا نكند است، اللَّه طاعت كه رسول، طاعت در قصور كه كند مراقبت خود از باید سالك عبد و. است وحدانیّت

 .نشود محروم مطلق، ولىّ دستگیرى به است، قدس بارگاه به وصول كه
 

 367 صفحه                                                             !              نیست لسان لقلقه جز كه سالمی            112الصالة آداب

 ادب ،پس. نیست لسان لقلقه جز و ندارد حقیقت سالم او براى نشده، اللَّه إلى مسافر و نبوده خلق از غایب نماز در كه كسوى 

 خارج نفس بیت از و نشده حاصل عروجى است، معراج حقیقت كه نماز، این در اگر و است؛ صوالة  جمیع ادب به سوالمْ  قلبىِ

 قىحقی معراج این تمام در و بود، امّاره نفس و شیطان تصرّفات از سالمت اگر سفر این در نیز و. نیست او براى سوالم  نشوده، 

 .دارد حقیقت او سالم نبود، علتى را قلب
 

 368 صفحه                       !                                                               شوید مأمن وارد سالم با            113الصالة آداب

 بالء زا ایمن قلبى، خشوع با كند ادا را نبویّه سنن و الهیّه اوامر كه كسى یعنى، است؛ «امان» نمازها، دنباله در «سالم» معناى

 قطع موجب قلبى خشوع با الهیّه اوامر اداء كه چرا شود؛ مأمون دنیا در شیطانیّه تصرّفات از یعنى.« شوود  آخرت عذاب و دنیا

 است شیطان تصرّف
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 374 صفحه                                            !  الْجَمیل اظْهَرَ مَنْ یا دعاى معبودش،زمزمه با امام مناجات            114الصالة آداب

 الهیّه ملهكا عطایاى تعداد بر مشتمل و است حق با بنده مناجات آداب بر مشتمل نیز و دارد فضیلت بسیار كه شریفه ادعیه از

 قریباًت آن بر اللَّه رحمه بزرگ مشای  از بعضى و دارد تامّ تناسبى است حق به انقطاع و مناجات حال كه قنوت حال با كه است

 از یك هر براى و است؛ خدا رسول براى حق تحفه و است، عرش كنوز از كه است الْجَمیل اظْهَرَ مَنْ یا دعاى داشت، مواظبت

 .است بسیار ثوابهاى و فضایل آن فقرات
 

 375 صفحه                                    !                    قنوت در دنیا طلب با پاكان محضر در شرمساری            115الصالة آداب

 اظهار اشهمه كه صالة، خصوص در است حق به انقطاع و مناجات حال كه قنوت، حال در كه است آن عبودیّت ادب در بهتر

 عبد روى به دعا و مناجات باب فتح بالخصوووص عال و جلّ حق مقدّس ذات كه حالت این در و اسووت، ثناجویى و عبودیت

 ندك مراقبت خود ادعیه از و دارد، نگاه را ربوبیّت مقدّس مقام ادب نیز سالك بنده داده، شرافت تشوریف  این به را او و فرموده

 اهدخومى شریف حال این در حق از كه چیزهایى و باشد؛ حق یاد و ذكر متضمّن و تعالى حق تنزیه و تسبیح بر مشوتمل  كه

 یّهحیوان خسیسه امور و دنیا طلب از و باشد؛ او سوى به انقطاع و خلوت و انس و مناجات باب فتح طلب و الهیّه معارف سن  از

 .نكند مقداربى ابرار محفل در و ننماید شرمساز پاكان محضر در را خود و كند، احتراز نفسانیّه شهوات و
 

 375 صفحه                             !                               خسران تمام و نقصان كمال قنوت در دنیا یاد            116الصالة آداب

 طلقم غنىّ جانب به سؤال و خالى كف و است، كردن پیدا ربوبیّت عزّ به تامّ اقبال و حق غیر از شستن دست قنوت عزیز، اى

 .است خسران تمام و نقصان كمال یادكردن دنیا از و راندن سخن فرج و بطن از انقطاع، حال این در و است؛ نمودن دراز

 گردیدى، محن و رنج پر ظلمتكده این گرفتار و شوودى محجور احرار مجاورت از و افتادى دور خود وطن از كه اكنون جانا،

 .متن خود بر ابریشم كرم چون خود
 

 377 صفحه                                !                               عصر و صبح نمازهای تعقیبات ویژه اهمیت            117الصالة آداب

 و .اسووت بیشووتر تأكیدش عصوور و صووبح نماز در و اسووت مكروه نیز آن ترک و اسووت مؤكّده مسووتحبّات از یكى نماز تعقیبات

 افتتاحیه تتكبیرا مثل كه دارند مواظبت عظام مشای  و.است اختتامیّه ثالثه تكبیرات جمله آن از است؛ بسیار مأثوره تعقیبات

 .كنند مبسوط قبله حذاى به را كف باطن و كنند بلند گوش حذاى تا را دست تكبیرى هر در
 

 

 378 صفحه                         !                               نیست ،تعقیبی طاهره صدّیقه تسبیحات از افضل            118الصالة آداب

 ظّمهمع آن به آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول كه است علیها اللَّه سوالم  طاهره صودّیقه  تسوبیحات  شوریفه،  تعقیبات جمله از

 را نآ آله و علیه اللَّه صلى خدا رسول بود، آن از افضل چیزى اگر كه است حدیث در. است تعقیبات افضل آن و. فرمود تعلیم

 پیش نمازى هر تعقیب در روز هر در تسبیحات این كه است مروى صادق حضرت از و. فرمودمى عطا السوالم  علیها فاطمه به

 !روز هر در نماز ركعت هزار از است محبوبتر من
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 378 صفحه                                                                           .است گناه غفلت عشق، مذهب در            119الصالة آداب

 گناهى خود كه حضووور، حال در غفلتهاى و خویش عبادت و خود نق  در كند تفكّر قدرى نماز تعقیب در باید سووالك عبد

 .محبّت و عشق مذهب در است

 

 381 صفحه                                                             بیت اهل شفاعت با ناقابل عبادات شدن قبول            111الصالة آداب

 امّت آنها بركات به و فرموده مقرّر ما نماهاىراه و هدایت وسایط را او دودمان و آله و علیه اللَّه صلى محمّد چنانچه تعالى حق

 و اطاعات و فرماید تتمیم را ما نق  و ترمیم را ما قصور آنها شفاعت و وسیله به فرموده، مرحمت نجاتْ جهل و ضواللت  از را

 .فرمایدمى قبول را ما ناقابل عبادات
 

 واالسالم علیکم و الرحمة اهلل وربکاهت
 

 

 


