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  5: سيماى مناز، ص

  مقدمه ناشر

  :صادق آل رسول عليهم السالم فرموده كه در تورات نوشته شده است

  .»فارغ شو از براى عبادت من، تا پركنم قلب تو را از ىب نيازى! اى پسر آدم«

شود و تا قلب آدمى منّور به نور  منّور به نور اهلى مىاين مسئله بسيار روشن است كه اگر قلب انسان مستغىن از غري شد 
  .اهلى نباشد، حركت معنوى در مسري كمال ممكن نيست

انسان تاريك باطن، فرا روى خويشنت براى گذر از خويش و رسيدن به حقايق هسىت قدرت حركىت و جهشى ندارد، پس 
ه روح ممكن نيست جز با استفاده قلب از نور ذات مبارك اين مسئله از بديهيات است كه روح نياز به تغذيه دارد و تغذي

شود جز به اجياد فراغت براى عبادت و فراغت جهت  حق، و اين امر بنابر آنچه در تورات گفته شده است حاصل منى
  .از غري خدا» قلب«براى عبادت و فراغت » وقت«شود جز فراغت  عبادت حاصل منى

 -متعبد به اوقات عبادت باشد و باالترين عبادت در مقامات بندگى و عبوديت پس انسان براى جنات از حيواىن بايد
: است، تا آجنا كه رسول صادق صلى اهللا عليه و آله فرمود» مناز« -باشد بنابر آنچه مستفاد از آيات و روايات مى

  .اهد رسيدبه شفاعت ما خنو » مناز«مستخف به : فرمود: و صادق آل رسول. از من نيست» مناز«مستخف به 

  10: سيماى مناز، ص

را خارج از دين » مناز«را اساس دين و صادق آل رسول عليهم السالم تارك » مناز«رسول صادق صلى اهللا عليه و آله 
  .دانسته است

قطع رابطه يا كوچك : بسيار است، اما از آنچه اشاره شد براى اهل دقت كاىف است كه بدانند» مناز«اخبار در زمينه 
موجب انقطاع مطلق از رسول حق صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم و حرمان از شفاعت آن » مناز«مشردن 

آيد؛ چه ىب شفاعت آنان كسى به رمحت و مغفرت  ذوات مقدس است كه اين پيامد براى انسان اعظم مصائب به مشار مى
  .يه و آله اتصال به بارگاه ملكوت ممكن نيستحق تعاىل خنواهد رسيد و ىب اتصال به مقام حممدى صلى اهللا عل
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و در اين نشئه راه ارتباط با حقيقة احلقائق به واسطه اين عمل است » مناز«در نشئه آخرت ظهور رمحت وابسته به قبوىل 
  چيست؟» مناز«خواهد و  چه مى» مناز«گويد؟  چه مى» مناز«گردد كه بدانيم  و سلوك در اين مقام زماىن حاصل مى

درياى بيكران » مناز«ها،  در آئينه حيات انبيا و اّمت» مناز«، »مناز«ب حاضر با عناويىن چون ارزش و عظمت مكتو 
  .ها دارد سعى در پاسخ به اين پرسش.... منفعت و 

العاىل است  از آجنا كه اين اثر از رشحات قلم متفكر دانشمند و حمقق متتبع حضرت عّالمه استاد حسني انصاريان مدظله
  .آيد نوع خود براى موضوع مورد حبث اثرى گرامنايه بشمار مى در

هاىي ناگفته از اين حقيقت عرشى را نيز در آيينه حتقيق به رشته حترير  عّالمه مؤلف در اين حتقيق سعى بر آن داشته كه پرده
ره در آورد، بر اين اساس اميد آن مى راى اهل عمل راه گشاىي براى بردارى علمى و ب رود كه اين اثر براى حمققني قابل 

  .باشد» مناز«ورود به حميط مقّدس 

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   واحد حتقيقات

  پيشگفتار

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ترين عامل حمّبت بني بندگان و حضرت حّق است اساسى ترين رشته الفت و عاىل» مناز«

  .ت روان و فروغ ذات عباد صاحل خداستنور دل و صفاى قلب و روح جان و سالم» مناز«

اى را براى ربط  دهد و به مانند آن، برنامه واسطه حمكمى است كه متام هسىت انسان را به ملكوت هسىت پيوند مى» مناز«
  .توان يافت دادن آدمى به حّق و حقيقت منى

مشتاقان، نور وجود عارفان، آرامش دل پناهان، سنگر جهادگران، گلستان روح افزاى عاشقان، چراغ سحر  پناه ىب» مناز«
  .بينايان، و سري كماىل آگاهان است
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زنده كننده جان، ظهور دهنده حيات جاودان، راز و نياز دردمندان، روشىن راه رهروان، نور ديده بيداران، سرمايه » مناز«
ّر حقيقى سحرخيزان، سوز دل دالن، دليل گمراهان، اميد اميدواران، س دردان، نواى دل ىب مستمندان، دواى درد ىب

  .سوختگان، حرارت روح افسردگان، مايه بقاى جان، و دستگريه جنات انسان از متام مهالك است

   برتر از مهه عبادات، جامع متام كماالت، منعكس كننده كلّ » مناز«

  12: سيماى مناز، ص

  .واقعيّات، منبع بركات، و كليد قفل متام مشكالت است

ترين عادات، آوردنده حسنات، تبديل كننده سيّئات، باعث   حيات، تزكيه كننده صفات، عالج زشتمخريمايه » مناز«
  .كرامات، منبع فيض و افادات، نگهدارنده انسان از حادثات، مانع ساحنات، و حيقيت كائنات است

رتين معني، خورشيد اهل زمني، مونس  عشق سالكني، عبادتى آتشني، كارى ىب» مناز« اصحاب دين، امنّيت جان قرين، 
  .غمني، و رمحت واسعه حضرت ارحم الرّامحني است

  .واقعّيىت روحاىن، امر واجب حضرت سبحاىن، نفخه رمحاىن، جان انساىن، و نور يزداىن است» مناز«

شت و رضوان است» مناز«   .هوّيت اميان، حقيقت جهان، طريقت جان، قدرت انسان، و مايه 

ساغر معنوى صبوح، فتح الفتوح، توبه نصوح، حضرت حق را ممدوح، امجال قرآن را مشروح، و  چشمه زمزم روح،» مناز«
  .در طوفان حوادث كشىت نوح است

  .خود را اهل حّق و حقيقت مدان و رسيدن فيض خاص اهلى را به سوى خود توّقع مدار» مناز«بدون 

  .ردانند و فراريان از اين مقام گرفتار دام شيطانندخ ىب» مناز«خربان از  سوداست، ىب ىب» مناز«اكسري وجود منهاى 

يدستاِن با  ثرومتنداِن ىب حقيقت و واقعيت مهان است كه عارف شوريده الوند، . تر از مهه مستغىن» مناز«مناز فقريند و 
  :حضرت بابا طاهر فرموده

  خوشا آنان كه اللَّه يارشان ىب
 

  كه محد و قل هو اللَّه كارشان ىب



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

 

 نان كه دائم در منازندخوشا آ
 

  شت جاودان بازارشان ىب

  

اى كه در جهت تبليغ  بردم با كثرت مشغله اى در مسئله مناز به اين فقري پيشنهاد شد گمان منى زماىن كه برنامه نوشنت رساله
و نيز امور اجتماعى داشتم، بتوامن از عهده برآمي، وىل » ديار عاشقان«حتت عنوان » شرح صحيفه سجاديه«و نوشنت 

توامن  ستعداد و توان به پژوهش در اين حقيقت عظيمه اهلّيه برخيزم و آنچه را مىتوفيق حضرت رّب رفيق راه شد تا در حّد ا
  .از كتاب اهلى و گفتار معصومني عليهم السالم در اختيار برادران و خواهران مسلمان بگذارم

معنوى  اينك از تفصيل در مقّدمه چشم پوشيده و با مركب عشق و شوق آماده پرواز به فضاى اليتناهى اين عرصه گاه
شوم تا حبث پريامون مناز را در فصوىل چند مطرح منوده، باشد كه منازگزاران بيش از پيش به اين عمل ملكوتى توّجه   مى

كنند، و اگر كسى خداى ناخواسته جداى از مناز است با مطالعه اين سطور به مناز روى كند و خويش را از خزى دنيا و 
  عذاب آخرت برهاند

   نفقري حسني انصاريا

  14: سيماى مناز، ص

  ارزش و عظمت مناز

  .ترديد در ميان عبادات و مسائل معنوى و ملكوتى، مناز از ارزش و امهّيت خاّصى برخوردار است ىب

  .اى كه به مناز سفارش شده به چيزى سفارش نشده است به اندازه

  .ن استمناز، وصّيت حضرت حق، انبيا و امامان، عارفان و عاشقان، و ناصحان و حكيما

  .هاى آمساىن حق خاىل از آيات مربوط به مناز نيست كتاىب از كتاب

  .هاى عرفاىن و اخالقى و خمصوصاً كتب حديث، مناز است هاى بسيار مهّم كتاب از برنامه

شت دانسته و بلكه  دانند، و هر ىب مناز را انسان منى معارف اهلى، انسان ىب جداى مناز را مستحّق عذاب ابد و حمروم از 
ى دست و تريه   .آورند خبىت بيچاره به حساب مى از منار را حيواىن پست و موجودى 
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اى ارزش دارد كه اولياى اهلى براى يك حلظه از آن غافل نبودند و از هر راهى كه  مناز در زندگى و حيات انسان به اندازه
  .كردند ممكن بود ديگران را هم به اين عبادت ملكوتى تشويق مى

دادند كه فرزندان  با اين كه به غري مكّلف واجب نيست وىل به خاطر ارزش و امهّيىت كه دارد امامان معصوم دستور مىمناز 
  :خود را از شش و هفت سالگى به جهان مناز بربيد و آنان را به سفر در اين عرصه گاه معنوى تشويق كنيد

   للَِّه عليه السالم ىف َكْم يـُْؤَخُذ الصَِّىبُ َسأَْلُت ابا َعْبِدا: َعْن ُمعاِويََة ْبِن َوَهٍب قالَ 

  18: سيماى مناز، ص

  .»1«  فيما بـَْنيَ َسْبِع ِسنَني َوِستِّ ِسننيَ : ِبالصَّلوِة؟ َفقالَ 

در چه زمان كودكان : پرسد معاويه بن وهب كه از بزرگان اصحاب امام ششم است از حضرت صادق عليه السالم مى
  خود را متوّجه مناز كنيم؟

  .در هفت و شش سالگى: فرمايد حضرت مى

يـَْعِقُل الصَّلوَة َوجتَُِب   َمىت: اذا َعَقَل الصَّلوَة قـُْلتُ : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن اَحِدِمها عليهما السالم ِىف الصَِّىبِّ َمىت ُيَصّلى؟ قالَ 
  .»2«  ِلِستِّ ِسننيَ : َعَلْيِه؟ قالَ 

كودك در چه : پرسد نظري امامان است، از حضرت باقر يا حضرت صادق عليهما السالم مى حممد بن مسلم كه از ياران ىب
  زماىن مناز خبواند؟

فهمد تا خواندن مناز بر او الزم باشد؟ امام  چه زماىن مى: دارد عرضه مى. وقىت كه مناز را بفهمد: فرمايد حضرت مى
  .در شش سالگى: فرمايد مى

انّا نَْأُمُر ِصْبيانَنا بِالصَّلوِة اذا كانُوا َبىن َمخِس ِسنَني، َفُمرُّوا ِصْبياَنُكْم : ْبِداللَّه عليه السالم َعْن ابيِه قالَ َعْن احلََْلىبِّ، َعْن اىب عَ 
  .»3«  ِبالصَّلوِة اذا كانُوا َبىن َسْبِع ِسننيَ 

از پدر بزرگوارشان امام باقر عليه  كند كه حضرت حلىب كه از راويان بزرگوار شيعه است از امام صادق عليه السالم نقل مى
كنيم، پس مشا آنان را به وقت هفت سالگى  كنند كه ما فرزندامنان را در سّن پنج سالگى به مناز امر مى السالم روايت مى

  .به دنياى مناز حركت دهيد
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______________________________  
  .4397، حديث 3، باب 18/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 18باب  381/ 2: التهذيب) 1(

  .4398، حديث 3، باب 18/ 4: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 18، باب 381/ 2: التهذيب) 2(

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

  19: سيماى مناز، ص

ى مى هاى پر ارزش حديث از سبك مشردن مناز روايات بسيار مهّم كتاب   :كنند شديداً 

  :التـََتهاَوْن ِبَصلوِتَك فَانَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله قاَل ِعْنَد َمْوتِهِ : َعْن اىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 

  .»1«  الَواللَّهِ لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصلوتِِه، لَْيَس ِمّىن َمْن َشِرَب ُمْسِكراً، الَيرُِد َعَلىَّ احلَْْوَض 

منازت را سبك مشمار، به حقيقت كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به وقت مرگش : فرمايد امام باقر عليه السالم مى
هر كس مناز را سبك انگارد از من نيست، هر كس شراب بنوشد از من نيست، واللَّه قسم كنار كوثر بر من وارد : فرمود

  .شود منى

  .»2« انَّ َشفاَعَتنا التَناُل ُمْسَتِخّفاً بِالصَّلوةِ : يه السالمقاَل الّصاِدُق عل

و در نتيجه از خواندن آن حمروم گردد يا مهراه با شرايط جبا (آن كه مناز را سبك بشمارد : امام صادق عليه السالم فرمود
  .رسد به شفاعت ما منى) نياورد

لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ بِالصَّلوِة، ال َيرُِد َعَلىَّ احلَْْوَض : وُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهقاَل َرسُ : َعْن اىب َعْبِداللَِّه عليه السالم قالَ 
  .»3«  ال َواللَّهِ 

از من نيست آن كه مناز را سبك بشمارد، : فرمايد امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى
  .شود كنار كوثر بر من وارد منىواللَّه سبك مشارنده مناز  

______________________________  
  .4413، حديث 6، باب 23/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، باب من حافظ على صالته، حديث 269/ 3: الكاىف) 1(
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، حديث 6، باب 25/ 4: ؛ وسائل الشيعة618، باب فرض الصالة، حديث 206/ 1: من ال حيضره الفقيه) 2(
4418.  

  .4، حديث 6، باب 9/ 80: ؛ حبار األنوار2، حديث 70، باب 365/ 2: الشرايععلل ) 3(

  20: سيماى مناز، ص

انَّ َمَلَك اْلَمْوِت َيْدَفُع الشَّْيطاَن َعِن اْلُمحاِفِظ َعَلى الصَّلوِة َويـَُلقُِّنُه َشهاَدَة اْن الالَه اّال : قاَل الّصاِدُق عليه السالم ِىف َحديثٍ 
  .»1« ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه ىف تِْلَك اْحلاَلِة اْلَعظيِمةاللَُّه َوانَّ 

ملك املوت به هنگام قبض روح، شيطان را از آن كه بر منازش حمافظت داشته : اند امام صادق عليه السالم در روايىت فرموده
شهادت به توحيد و رسالت را كند تا نتواند به مسافر با اميان جهان آخرت ضرر برساند و در آن حالت هولناك،  دفع مى

  .كند به او تلقني مى

ال ُتَضيـُِّعوا َصالَتُكْم َفانَّ َمْن َضيََّع َصلوَتُه ُحِشَر َمَع قاُروَن َوهاماَن، وَكاَن َحّقاً َعَلى اللَِّه : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
  .»2«  اْن يُْدِخَلُه الّناَر َمَع اْلُمناِفقنيَ 

شود، و  مناز خود را ضايع مكنيد كه ضايع كننده مناز با قارون و هامان حمشور مى: ا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول خد
  .برخداوند الزم است او را مهراه منافقان به آتش وارد كند

ِجِد اذ َدَخَل َرُجٌل َفقاَم ُيَصلِّى فـََلْم يُِتمَّ بـَْينا َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله جاِلٌس ِىف اْلَمسْ : َعْن اىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  .»3«  َلِئْن ماَت هذا َوهَكذا َصلوُتهُ َلَيُموَتنَّ َعلى َغِري ِديىن! نـََقَر َكنَـْقِر اْلُغرابِ : رُُكوَعُه َوالُسُجوَدُه، َفقاَل صلى اهللا عليه و آله

ه و آله با گروهى در مسجد نشسته بودند، مردى وارد مسجد رسول خدا صلى اهللا علي: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  شد و ركوع و سجود منازش را نامتام جباى آورد، به حنوى كه وضع ركوع و سجودش مناز را از حيثّيت مناز

______________________________  
، حديث 7باب  ،29/ 4: ؛ وسائل الشيعة369، باب غسل امليت، حديث 137/ 1: من ال حيضره الفقيه) 1(

4429.  

  .23، حديث 6، باب 14/ 80: ؛ حبار األنوار46، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا) 2(
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  .1، حديث 26، باب 100/ 82: ؛ حبار األنوار6، حديث ...باب من حافظ على صالته 268/ 3: الكاىف) 3(

  21: سيماى مناز، ص

كنايه از اين كه منازش را با عجله (نوك زد مانند نوك زدن كالغ : ودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرم. انداخت مى
  .اگر اين مرد با چنني منازى مبريد به دين من منرده است) خواند آن چنان كه گوىي مناز نبود

ساِئُر َعَمِلِه، َواذا ُردَّْت َعَلْيِه ُردَّ َعَلْيِه  اوَُّل ما ُحياَسُب ِبِه اْلَعْبُد َعَلى الصَّلوُة، َفاْن قُِبَلْت قُِبَل ِمْنهُ : قاَل الّصاِدُق عليه السالم
  .»1«  ساِئُر َعَمِلهِ 

شود مناز است؛ اگر پذيرفته شود بقيه اعمال  اى كه انسان به آن حماسبه مى اّول برنامه: امام صادق عليه السالم فرمود
  .گردد شود، و اگر مردود گردد ساير اعمال او نيز مردود مى پذيرفته مى

ُق ِمْنُه َحّىت يـَْفىن: اَل ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالمق   َصلوٌة َفريَضٌة َخيـٌْر ِمْن ِعْشريَن َحجًَّة، َوَحجٌَّة َخيـٌْر ِمْن بـَْيِت َممُْلوٍّ َذَهباً يـَُتَصدَّ
»2«.  

رت است از خانه: امام صادق عليه السالم رت است، و يك حج  ر از طال باشد و اى كه پ يك مناز واجب از بيست حج 
  .متام آن در راه خدا به صدقه برود

ْعُت ابا َعْبِداللَِّه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن يُوُنَس ْبِن يـَْعُقوَب قالَ  َحجٌَّة اْفَضُل ِمَن الدُّنْيا َوما فيها، َوَصلوٌة َفريَضٌة اْفَضُل ِمْن : مسَِ
  .»3« اْلِف َحجَّةٍ 

  :فرمود دق عليه السالم شنيدم كه مىاز حضرت صا: گويد يونس بن يعقوب مى

  .يك حج برتر است از دنيا و هر چه در آن است، و يك مناز واجب از هزار حج برتر است

______________________________  
، حديث 8، باب 34/ 4: ؛ وسائل الشيعة626، باب فضل الصالة، حديث 208/ 1: من ال حيضره الفقيه) 1(

4442.  

  .4456، حديث 10، باب 39/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: الكاىف) 2(
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  .4460حديث  10، باب 40/ 4: ؛ وسائل الشيعة22، حديث 12، باب 240/ 2: التهذيب) 3(

  22: سيماى مناز، ص

  .»1« انَّ تارَِك الصَّلوِة كاِفرٌ : َعْن اىب َعْبِداللَِّه عليه السالم قالَ 

  .به حقيقت كه ترك كننده مناز، كافر است: السالم روايت شده كه فرموداز امام صادق عليه 

ما بـَْنيَ اْلُكْفِر َواْالمياِن اّال تـَْرُك : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعْبِداللَِّه عليه السالم َعْن أبيِه َعْن جاِبٍر قالَ 
  .»2« الصَّلوة

بني كفر و : فرمايد كه عليهما السالم از جابر از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىامام صادق از حضرت باقر 
  .اميان جز ترك مناز چيزى نيست

كند، امام هشتم در  حممد بن سنان از علل و فلسفه مسائل اهلى از حضرت رضا عليه السالم در ضمن يك نامه سؤال مى
  :نويسند پاسخ به مسئله مناز مى

ر به ربوبّيت حضرت حّق عّزوجّل، و نفى شريك از وجود مقّدس او، و ايستادن در پيشگاه عظمت آن جناب با مناز اقرا
ادن در هر روز براى  ذّلت و مسكنت و خضوع و اعرتاف، و طلب آمرزش نسبت به گناهان گذشته، و صورت به خاك 

داى از جتاوز به حقوق اهلى و خاضع و خاكسار و تعظيم در برابر عظمت آن وجود مبارك، و اين كه عبد به ياد حق و ج
راغب به رمحت واسعه و خواهان زياد شدن اميان و وسعت رزق و مداومت بر ذكر خدا در شب و روز است، و نيز عبْد 

سّيد و موال ومدبّر و خالقش را فراموش نكند تا دچار شّر و طغيان نگردد، و نيز به وسيله مناز از انواع معاصى حفظ  
  .»3« دد و از افتادن در درياى فساد مصون مباندگر 

______________________________  
  .4465، حديث 11، باب 42/ 4: وسائل الشيعة) 1(

  .29/ 3: وسائل الشيعة) 2(

ا إقرار «) 3( أن أبا احلسن علي بن موسى الرضا عليه السالم كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الصالة إ
وبية هللا عز و جل و خلع األنداد و قيام بني يدي اجلبار جل جالله بالذل و املسكنة و اخلضوع و االعرتاف و الطلب بالرب
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لإلقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه على األرض كل يوم مخس مرات إعظاما هللا عز و جل و أن يكون ذاكرا غري ناس 
دة يف الدين و الدنيا مع ما فيه من االنزجار و املداومة على ذكر اهللا عز و و ال بطر و يكون خاشعا متذلال راغبا طالبا للزيا

جل بالليل و النهار لئال ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون يف ذكره لربه و قيامه بني يديه زاجرا له 
  .182، باب 256/ 1: علل الشرايع» عن املعاصي و مانعا من أنواع الفساد

  23: اى مناز، صسيم

  :در روايت صحيح بسيار مهمى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود

روزى امني وحى براى اداى وحى به نزدم آمد، هنوز آنچه را كه بايد بر من خبواند متامش را خنوانده بود كه ناگهان آوازى 
اى حمّمد صلى اهللا عليه و : اين چه آوازى بود؟ گفت: رسيدموضع فرشته وحى تغيري كرد، پ. سخت و صداىي هولناك برآمد

خداى تعاىل در دوزخ چاهى قرار داده، سنگ سياهى در آن انداخته، اكنون پس از سيزده هزار سال آن سنگ به ! آله
  آن چاه جايگاه چه كساىن است؟: پرسيدم. زمني آن چاه رسيد

  :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول  »1« !منازان و شراخبواران از آِن ىب: گفت

______________________________  
  .31: اسرار الصلوة) 1(

  24: سيماى مناز، ص

شش عقوبت در دنيا و سه عقوبت نزديك مرگ و : هر كه مناز را ترك كند خداى تعاىل او را به پانزده عقوبت مبتال كند
  :اتاما شش عقوبت در زمان حي. سه در قرب و سه در قيامت

  آبرو شود، ىب. 1

  بركت از مالش برود،. 2

  عمر و ثروتش زياد نگردد،. 3

  خرياتش قبول حق نشود،. 4
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  دعايش مستجاب نگردد،. 5

  .دعاى شايستگان نصيب وى نشود. 6

  :رسد اما سه بالىي كه نزديك وفات به او مى

  سكرات مرگ بر او شديد شود،. 1

  گرسنه از دنيا برود،. 2

  رفع نشود،تشنگى از او . 3

  :اّما سه عقوبىت كه در قرب به وى رسد

  با درد و غم قرين باشد،. 1

  در تاريكى حمض بسر برد،. 2

  .تا قيامت در عذاب باشد. 3

  :اما سه عقوبىت كه در قيامت به او رسد

  حساب بر وى دشوار شود،. 1

  د،خداوند دمشن وى گردد و به او نظر رمحت نيندازد و او را عذاب دردناك رس. 2

  .»1« از قرب هم چون حيوان به قيامت وارد گردد و سپس با ذّلت و خوارى رهسپار دوزخ شود. 3

______________________________  
ا سألت أباها حممداً صلى اهللا عليه و آله، فقالت«) 1( اون بصالته من الرجال والنساء؟ قال«: أ يا : يا أبتاه ما ملن 

اون بصالته من الرجال والنساء، ابتاله اللَّه خبمسة عشر خصلة، ست منها ىف دار الدنيا، وثالث عند موته،  فاطمة من 
  .وثالث ىف قربه، وثالث ىف القيامة اذا خرج من قربه
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حلني يرفع اللَّه الربكة من عمره ويرفع الربكة من رزقه وميحمو اللَّه عزوجل سيماء الصا: فاالوىل: فأما اللواتى تصيبه ىف دار الدنيا
  .من وجهه وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه وال يرتفع دعاؤه اىل السماء والسادسة ليس له حظ ىف دعاء الصاحلني

ار : ميوت جائعاً، والثالثة: أنه ميوت ذليًال، والثانية: فأوالهن: وأما اللواتى تصيبه عند موته ميوت عطشاناً، فلو سقى من أ
  .الدنيا مل يرو عطشه

  .تكون الظلمه ىف قربه: يضيق عليه قربه والثالثة: فأوالهن يوكل اللَّه به ملكاً يزعجه ىف قربه والثانية: تصيبه ىف قربهوأما اللواتى 

أن يوكل اللَّه به ملكاً يسحبه على وجهه واخلالئق ينظرون إليه، : وأما اللواتى تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه فأوالهن
، 6، باب 23/ 3: مستدرك الوسائل» ال ينظر اللَّه إليه، وال يزكيه، وله عذاب أليم: ديداً، والثالثةحياسبه حساباً ش: والثانية

  .32: ؛ اسرار الصلوة2922حديث 

  25: سيماى مناز، ص

  .»1«  ال امياَن ِلَمْن الَصَلوَة لَهُ : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

  .آن كه مناز ندارد اميان ندارد :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َمْن اْحَرَق َسْبعَني ُمْصَحفاً َوقـََتَل َسْبعَني نَِبّياً َوَزىن َمَع امِِّه َسْبعَني َمرّاٍت َوافْـَتضَّ َسْبعَني : َوقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
  .»2« تـََرَك الصَّلوَة ُمتَـَعمِّداً ِبْكراً ِبَطريِق الزِّنا اقْـَرُب اىل َرْمحَِة اللَِّه ِممَّْن 

كسى كه هفتاد قرآن بسوزاند و هفتاد پيامرب به قتل رساند و هفتاد مرتبه با : و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
رت مادر در آميزد و هفتاد دخرت را از طريق زنا جتاوز منايد، به رمحت خداوند از كسى كه عمداً منازش را ترك كند نزديك

  .است

  .»3« انَّ تارَِك الصَّلوة ال جيَُِد ريَح اجلَْنَّةِ : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

شت را استشمام نكند: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود   .به حقيقت كه تارك مناز بوى 

هاى  ها را از معتربترين كتاب واهد مهه آناى است كه اگر كسى خب رواياتى كه در باب ارزش و عظمت مناز رسيده به اندازه
كنم به مهني اندازه براى دريافت ارزش اين عبادت  حديث در يك جا مجع كند كتاب قطورى خواهد شد، و من فكر مى

  .ملكوتى براى خوانندگان اين رساله بس باشد
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  اى تصور در اين قسمت الزم است اين نكته مهم را تذكر دهم كه عّده

______________________________  
  .2164حديث : كنز العمال) 1(

  .33: أسرار الصلوة) 2(

  .34: اسرار الصلوة) 3(

  26: سيماى مناز، ص

كنند مناز، حقيقىت است كه در آيني حمّمدى و فرهنگ اسالمى بر مردم واجب شده، در حاىل كه اين تصّور از هر  مى
  .جهت بدون پايه و ريشه است

كه از هنگام شروع زندگى به وسيله حضرت آدم در كره زمني از جانب حضرت حق بر هر مكّلفى مناز واقعيىت است  
واجب شد و اين امر واجب به هر يك از صد و بيست و چهار هزار پيغمرب ابالغ گشت تا آن را به اّمت خود برسانند و 

  .آنان را به مناز دعوت كنند و از ترك آن برتسانند

پردازمي تا معلوم شود اين حكم با عظمت در  مناز در آيني انبيا از طريق قرآن و روايات مىدر قسمت بعد به مسأله 
  .پيشگاه حضرت حق از چه حيثيت و ارزشى برخوردار است

  27: سيماى مناز، ص

  مناز در آيينه حيات انبيا و امتها

  29: سيماى مناز، ص

  و مناز »1«  آدم عليه السالم

______________________________  
آِدم، بر وزن ناصر، اسم فاعل نيز به مهني . گندمگون: به فتح يا كسر دال» اِدمَ «وصف، بر وزن امحر، از ماّده : آدم) 1(

  .معىن است
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  .اواِدم: نام خنستني پدر آدميان، ابوالبشر، با قصد تنكري، ج

بقرة، اعراف، حجر، بىن اسرائيل، كهف، طه و ص ذكر شده : رآن كرميبار و در هفت سوره از سور مباركه ق 17نام آَدم 
  .است

البته هر حيوان . (»ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقهُ ِمن تـُرَابٍ   ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى«: دارد قرآن كرمي آغاز آفرينش آدم را از خاك بيان مى
هد، اما در مورد آدم باسرعت بيشرت و وسائط كمرت و طى د اش را خاك تشكيل مى اعم از ناطق و صامت عناصر جسمى

بايد تا كالبد آدم گردد و سپس  گرچه به موجب آيات ديگر، اين خاك را مراحلى مى) ترى اين كار اجنام شده مراحل ساده
ِزبٍ «: اى است گل سرشته متماسك چسبنده» ِمن ِطنيٍ «: روح در آن دميده شود، اين خاك، گل است اين گل،  »ِطٍني الَّ

آيد و از بافتهاى  سپس به شكل اندام انسان درمى) ساخلورده]  گل و الى[الى (» َمحٍَإ مَّْسُنونٍ «: شود ساخته و تربيت مى
مراحل آفرينش او را تكميل (» فَِإَذا َسوَّيـُْتهُ «: گردد الزم و اعضا و جوارح متناسب و مورد نياز وى دراين عامل متشكل مى

ائى، ورود روح انساىن در اين كالبد ) واىن به او دادم، به صورت بشرى كامل اخللقه در آمدمنودم، حىت روح حي مرحله 
اى كه مورد عنايت خاص خودم بود در  يعىن روح ويژه» بيىت«اضافه تشريفى است؛ مثل » َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي«: است

  .آن كالبد قرار دادم

را  - مهسرش حوا -آفريد و جفتش - آدم -را از يك تن -آدميان -؛ مهه مشا»َوَخَلَق ِمنـَْها َزْوَجَهاَخَلَقُكم ِمن نـَْفٍس َواِحَدٍة «
  .از خودش آفريد

وى از : اكثر مفسرين قائلند كه. از امام باقر عليه السالم روايت شده كه حوا را خداوند از باقى مانده گل آدم خلق منود
رأَُة ِمْن ِضلع آدم «تناد روايت معروف از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اس هاى آدم آفريده شده، به يكى از دنده

َ
ُخِلَقِت امل

  )جممع البيان. (»عليه السالم إن أَقْمتَـَها َكَسْرتـََها َوِإن تـَرَْكَتها وفيَها ِعَوٌج اْسَتْمتـَْعَتها

  »آدم پيغمرب بوده«

امرب از اين نسل بوده، شواهدى از قرآن كرمي، مانند آيه ترين قول در اين باره آن است كه حضرت آدم خنستني پي صحيح
ابوذر غفارى  : و نيز رواياتى در اين باره آمده است، از مجله). 33: آل عمران(» ...آَدَم َونُوحاً   ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى«مباركه 
: او پيغمرب مرسل بود؟ فرمود: گفتم  .آدم: خنستني پيامرب كه بود؟ فرمود: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدم: گويد

آرى، خداوند وى را به يد قدرت خويش آفريد و از روح خود در آن بدميد و سپس وى را جامع االبعاد ساخت و در 
  )44158حديث : كنزالعمال. (سخن گفت، او سرياىن زبان بود آغاز امر با وى
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  30: سيماى مناز، ص

رن سوم هجرى، يعىن نزديك به عصر حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم، در حدود ق» تفسري على بن ابراهيم قمى«
  .به رشته حترير درآمده است

، به اين تفسري »تفسري امليزان«بزرگان از علماى اّمت اسالمى و دانشمندان وارسته، امثال عّالمه طباطباىي صاحب 
  .اند اخالقى خود نقل كردهاطمينان منوده و بسيارى از مطالب آن را در كتب فقهى و تفسريى و 

  :در توضيح آيه شريفه »1« نويسنده تفسري جناب على بن ابراهيم در كتاب خود

  .»2« »َءاَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ   فـَتَـَلقَّى«

از سوى ] مانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت عليهم السالم كه مايه توبه و بازگشت بود[پس آدم كلماتى را 
  .اش را پذيرفت توبه] پروردگار[پروردگارش دريافت كرد و 

كند، كه با توّجه به اين كه   روايىت را از قول پدرش، از ابن عمري، از ابان بن عثمان، از امام ششم عليه السالم نقل مى
جال احلديث معجم ر «، »قاموس الّرجال شوشرتى«، »جامع الّرواة اردبيلى«، »رجال كشى«: كتب رجاىل شيعه از قبيل

برگردان فارسى . اند، نشان دهنده مسئله مناز در زمان حضرت آدم عليه السالم است ، سندش را معترب دانسته»خوئى
  :گذرد روايت تا آجنا كه الزم و نقطه شاهد است از نظر عاشقان مناز مى

______________________________  
  .44/ 1: تفسري على بن ابراهيم قمى) 1(

  .37): 2( بقره) 2(

  31: سيماى مناز، ص

شت و هبوط به زمني، چهل روز در كوه صفا واقع در نزديك بيت حق اقامت داشت آن . آدم پس از بريون آمدن از 
شت وصال  روزها به خاطر دورى از مقام قرب و هبوط از مقام علم االمسائى و از دست دادن جوار ملكوت و هجران 

اران سرشك از ديده مىحمبوب، در حاىل كه صورت به    .رخيت خاك داشت، هم چون ابر 
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بر او نازل شد و سبب  -كه جز لطف و حمّبت و احسان و مرمحت به بندگان ندارد  -امني وحى از جانب حضرت معبود
  چرا ناله نكنم و اشك از ديده نبارم؟: در پاسخ آن فرشته گفت. ناله جگرسوز و دخلراش او را پرسيد

توّجهى به خواسته خود از مقام قرب رانده و از جوار رمحت خويش حمروم  كه خداى عزيز مرا به خاطر ىبمگر نه اين است  
  منوده و مسكنم را در خاك ذّلت و بر غبار مسكنت قرار داده؟

  .به پيشگاه لطف دوست برگرد و وجود خود را به زينت توبه بياراى: فرشته وحى بدو گفت

  سان به سوى حق باز گردم؟ چگونه توبه كنم و چه: آدم گفت

كرد و تابش  اى از نور كه جايگاه بيت را مشّخص مى خداوند مهربان چون اراده آمدم را بر جربان گذشته راسخ ديد، قّبه
چون به . منود فرو فرستاد و به امني وحى فرمان داد حمّل بيت را نشانه گذارى كند نورش حدود جغرافياىي حرم را معلوم مى

وشناىي، حمّل بيت و حدود حرم معلوم شد و اين برنامه سامان گرفت، فرشته وحى از آدم خواست آماده شود وسيله آن ر 
  .تا مرامسى را جبا آورده و دست نياز به سوى ىب نياز براى بازگشت و توبه بردارد

  .گرفت اى بود كه از فرشته حق تعليم مى روز ترويه شروع برنامه

   حق غسل كرد و ُحمرم شد و پس از اجنام آنپدر آدميان به دستور فرشته 

  32: سيماى مناز، ص

  .رفت و دستور گرفت كه شب را در آجنا مباند  مراسم، روز هشتم ذواحلّجه به سرزمني مىن

م در حاىل كه تلبيه مى از : فرشته اهلى به او گفت. گذشت آفتاب عرفات از ظهر مى. گفت به عرفات آمد صبح روز 
در : پس از اين كه مناز عصر را جباى آورد امني وحى به او گفت. ددارى كن و دوباره خود را به غسل بياراىادامه تلبيه خو 

  .چون به پا خاست كلماتى را كه از خداوند براى توبه نازل شده بود به آدم تعليم داد. اين سرزمني به پاى خيز

شود كه  اند استفاده مى ى ديگر اسالمى هم آن را نقل كردهها ، كتاب»تفسري على بن ابراهيم«از اين روايت كه عالوه بر 
حضرت آدم كه اّولني انسان از نوع ما بوده از جانب حضرت رّب مأمور به مناز بوده است، وىل اين كه چگونگى و  

كيفّيت و شرايط و عدد ركعات و اوقات آن به چه به صورت بوده بر ما پوشيده است و دانسنت آن هم چندان سودى 
  .آنچه امهّيت دارد اين است كه آدم براى جبا آوردن مناز مكّلف و مسئول بوده و آيني وى مهراه با حكم مناز بود. داردن
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آن فقيه واال و مفّسر بزرگ و حمّدث خبريى   -شيخ طوسى» التهذيب«از كتاب پر اعتبار » حبار األنوار«كتاب با ارزش 
كند كه حضرت  روايت مى -»شناسم مردى در علم و عمل نظري او منى من«: كه عّالمه حّلى درباره او فرموده است

  :صادق عليه السالم فرمود

! اى فرستاده حق: به هنگامى كه آدم از دنيا رفت و زمان مناز گزاردن بر او فرا رسيد، فرزندش هّبةاللَّه به امني وحى گفت
خداوند جهان ما را به سجده بر پدرت امر كرد، و : داد فرشته اهلى پاسخ. پيشقدم شو تا بر جنازه آدم مناز گزارده شود

به مهان صورت   - هم اكنون در شأن ما نيست كه بر نيكوترين فرزند وى مقّدم شومي؛ مشا بر ما پيشى گري و با پنج تكبري
  كه بر

  33: سيماى مناز، ص

آن مناز، واجب شد بر جنازه فرزندان وى پس از . بر جنازه مناز خبوان -اّمت حمّمد صلى اهللا عليه و آله واجب خواهد شد
  .»1« قبل از دفن، مناز مّيت خوانده شود

هاى زنده و مرده دچار آمدند و  ها از فرهنگ اهلى دور شدند و به پرستش بت با كمال تأسف بسيارى از جوامع و اّمت
. ره ماندند اين فيض عظيم اهلى، ىب به سبب حنسِى شرك و كفر از حقايق اهلّيه حمروم گشتند و بدتر از هر چيز از مناز،

  .سوزند شوند و يا به آتش مى هايشان بدون بدرقه مناز يا دفن مى مناز هستند و مرده زندگان آن جوامع ىب

  و مناز »2«  ادريس عليه السالم

  :كند عّالمه جملسى از حضرت صادق عليه السالم روايت مى

______________________________  
/ 11: ؛ حبار األنوار3058، حديث 5، باب 76/ 3: ؛ وسائل الشيعة59، حديث 32، باب 330/ 3: التهذيب) 1(

  .3، حديث 8، باب 260

زيسته و او، جّد پدر نوح است، وى فرزند يارد بن  پيغمربى كه پس از آدم و پيش از نوح مى: خنوخ، اخنوخ: ادريس) 2(
  .عليهم السالم است مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم

گفته و بيش از هر چيز به درس دادن اشتغال داشته  گفتند كه بسيار درس مى از اين جهت او را ادريس مى: گفته شده
زيسته؛ چه زبان عرىب آنچنان به زبان سرياىن آميخته كه گوئى  ، عرىب و او در عهد سريانيان مى»درس«استبعاد نشود كه (
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نام مادرش قينوس است و او را مثلث النعمة خوانند كه جامع پادشاهى و حكمت و نبوت بوده ) اند اين دو مهزاد بوده
  .است

يقاً نَِّبيّاً «: نام اين پيغمرب دو بار در قرآن كرمي ذكر شده : مرمي. (»َوَرفـَْعَناُه َمَكاناً َعِليّاً * َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ
56(  

  )85: انبياء. (»َوِإْمساِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِينَ «

از پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه سى صحيفه بر او نازل شده و او خنستني كسى است كه به قلم 
ت و لباس به تن كرد و قبل از او نويسندگى كرد و در علم جنوم و حساب نظر داشت و اولني كسى است كه لباس دوخ

، گفته شده منزلت واالى او مهان مقام نبوت و تقرب او »َوَرفـَْعَناهُ َمَكاناً َعِليّاً «: گويد و اينكه قرآن مى. پوشيدند پوست مى
  .به خداى تعاىل بوده است

  34: سيماى مناز، ص

ه مقّدس مناز بگزار و حّل مشكالت ديىن و به هنگام ورود به شهر كوفه از مسجد سهله ديدن كن و در آن جايگا
ات را در آن مقام از حضرت حق بطلب، زيرا مسجد سهله خانه حضرت ادريس است؛ انسان بزرگوارى كه در آجنا  دنياىي

  .كرد به پيشه خيّاطى مشغول بود و منازش را در آن جايگاه اقامه مى

ماند و در قيامت در كنار ادريس از مقام بلندى  جواب منى د ىبنياز بردار  آرى، آن كس كه در آجنا دست نياز به سوى ىب
هاى دنياىي و شّر دمشنان در پناه حق  برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و اظهار نيازمندى در آن مسجد، از ناراحىت

  .»1«  قرار خواهد گرفت

  .»2« داند نوح مى ترين پيامربان خدا و جّد پدرىِ  طربسِى بزرگوار حضرت ادريس را از قدميى

زيسته فرهنگش مهراه مناز بوده و مكان اقامه منازش چندان مقّدس و  عنايت كنيد كه حضرت ادريس كه قبل از نوح مى
  .داند مبارك است كه حضرت صادق عليه السالم دعاى دعا كننده را در آن مقام مستجاب مى

______________________________  
  .3899، حديث 39، باب 413/ 3: ؛ مستدرك الوسائل10، حديث 9، باب 280/ 11: حبار األنوار) 1(
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  .، باب قصص ادريس280/ 11: حبار األنوار) 2(

  .جّد أىب نوح عليه السالم واُمسُه اخنوخ وُهَو أوَّل َمن خاَط الثياب) ادريس النىب(إنّه : قال طربسى رمحه اهللا

  35: سيماى مناز، ص

  و مناز »1«  نوح عليه السالم

  :كند نظري و ارزمشند، از حضرت باقر عليه السالم روايت مى ، اين كتاب ىب»حبار األنوار«

مهتا دانسنت حق، كه خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده است،  پرستش خداى يگانه و اخالص به پيشگاه او و ىب
  .اصول آيني نوح بود

كه او را فرمان بربند و از شرك دورى جويند، و نيز خداى مهربان حضرت   پروردگار بزرگ از نوح و مهه انبيا پيمان گرفت
ى نوح را به مناز و امربه   .»2« ازمنكر و رعايت حالل و حرام دعوت كرد معروف و 

  و مناز »3«  ابراهيم عليه السالم

______________________________  
: اند نسبت او را چنني آورده. سرزمني بابل به رسالت مبعوث گشتخنستني پيغمرب اولوالعزم كه پس از ادريس در : نوح) 1(

وى به : گويند. بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم) ادريس(نوح بن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ 
يا هشتصد و سال درگذشت آدم در هزاِر خنست آفرينِش اين نسل متولد شد و در هزار دوم به سّن پنجاه يا چهارصد 

  .پنجاه سالگى به مقام نبوت رسيد

هشتصد و پنجاه سال پيش از بعثت و : از امام صادق عليه السالم روايت شده كه وى دو هزار و پانصد سال عمر كرد
صد و پنجاه سال از بعثت تا طوفان و هفتصد سال پس از فرونشسنت طوفان و فرود آمدن از كشىت و به قوىل دويست 

  .ساخت كشىت بود و پانصد سال پس از پايان طوفان سال دوران

  .18، حديث 144/ 2: ؛ تفسري العياشى53، حديث 3، باب 331/ 11: حبار األنوار) 2(

و » آزر«دومني پيغمرب از پيامربان الوالعزم، نام پدرش چنان كه از ظاهر قرآن و برخى روايات استفاده ميشود : ابراهيم) 3(
: اند كه بوده است و گفته) خباء نقطه دار(» تارخ«يا ) نقطه بفتح راء و حاء ىب(» تارح«تاريخ حسب اتفاق نظر نسابني 
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آزِر بت ساز يا بت فروش، عمو يا جد مادرى و پدر خوانده ابراهيم بوده و به دليل حديث مشهور منقول از پيغمرب 
مهواره خداوند مرا از پشت پدران پاك به (» ...نمل يزل ينقلىن اللَّه من اصالب الطاهري«: اسالم صلى اهللا عليه و آله

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ «و به ضميمه آيه ) ساخت و هرگز مرا به آاليش جاهليت نيالود رمحهاى مادران پاك منتقل مى » ِإمنَّ
  .اند چنني استفاده شده كه آباء آن حضرت مهه موحد بوده) مشركان پليدند(

آيد آزر  پدر ابراهيم چنان كه از ظاهر قرآن و روايات بر مى: ممكن است بگوئيم كه: ويدگ مرحوم فيض در تفسري صاىف مى
داشته و حماجه وى با ابراهيم حسب تباىن خاصى  حمض مصلحت اميان خويش را پنهان مى) مهانند ابوطالب(بوده وىل او 

  .بوده ميان او و ابراهيم كه بظاهر به مردم چنني نشان دهند

ابراهيم عليه السالم هنگام رؤيت ستاره و ماه و خورشيد نيز گفته شده كه صحنه سازى آموزشى بوده چنان كه سخنان 
از توابع بابل عراق به حدود دو هزار سال پيش از ميالد و به روايت » اور«يا » كوثى رىب«زادگاهش ) نگارنده. (است

اند كه وى نيز  ورقه يا رقيه دخرتان الحج بوده: لوطامام كاظم عليه السالم روز اول ذحيجه بوده، مهسرش ساره و مهسر 
  .مقام نبوت را داشته وىل رسول نبوده

  .ابراهيم عليه السالم آغاز به فطرت اسالم بود و خداوند او را به دين خود هدايت منود و به رسالت خويش برگزيد

كشتزارهاى وسيع بود كه مهه دارائى خود را به اش نيز بوده داراى احشام و حيوان فراوان و   مهسرش ساره كه خاله زاده
اد . ابراهيم متليك منود ابراهيم عليه السالم به نگهدارى اين ثروت كمر بست، مال و ثروت او روز بروز رو به فزوىن 

  .رسيد آنچنان كه در آن سرزمني كسى در مال و ثروت به وى منى

خود خواند كه ) دوست خاص(وند بدين سبب ابراهيم را خليل خدا: از حضرت رضا عليه السالم رويات است كه فرمود
  .هيچ سائل را رد ننمود و از كسى جز خداوند عزوجل حاجىت خنواست

  .ابراهيم عليه السالم صد و هفتاد و پنج سال در اين جهان زيست: از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

رتين آن دو كنيز زاده از حضرت صادق عليه السالم آمده كه    .بود) امساعيل(ابراهيم را دو پسر بود كه 

ابراهيم از هاجر، امساعيل و از ساره، اسحاق را داشت و چون ساره پس از هاجر مبرد با قنطورا دخرت يقطن از كنعانيان 
  .نفشان و مران و مديان و مدن و نشق و سرح بياورد: ازدواج منود و از او فرزنداىن بنامهاى
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چون ابراهيم اعمال حجش را به پايان رسانيد به شام برگشت و در آجنا فوت : از امام باقر عليه السالم روايت شده كه
ملك املوت چون به قبض روح او آمد وى از مرگ كراهت داشت، ملك املوت به : منود و داستانش از اين قرار است كه

. خواهد مرا عبادت كند ابراهيم را آزاد بگذار، چه او مى: داوند فرمودخ. ابراهيم از مرگ كراهت دارد: پروردگار عرض كرد
خورد مهان وقت از او دفع ميشد، وى چون اين را  مدتى گذشت تا اين كه روزى ابراهيم پريمردى را ديد كه چون غذا مى

رتين شكل و زيباترين صو  گفت تو  . رت مالقات كردديد از زندگى منزجر شد و چوه به خانه باز آمد ملك املوت را در 
كيست كه دوست نداشته باشد تو را با اين روى زيبا مالقات منايد،  ! سبحان اللَّه: ملك املومت، گفت: كيسىت؟ گفت

اى خليل الرمحن چون خداوند كسى را دوست داشته باشد مرا به اين صورت به نزد او فرستد و چون از كسى : گفت
  )و كامل ابن اثري 79/ 21: حبار... (تد، پس در مهان شام قبض روحش منودناخشنود بود مرا به شكل ديگر فرس

  37: سيماى مناز، ص

كه از او حتت عنوان بت شكن، قهرمان توحيد، پدر انبيا، اّواه، حليم، صاحل، خمِلص، خمَلص، موّحد، و   -ابراهيم بزرگ
اش امساعيل را از شام حركت داد و به  ريخوارهبه فرمان حضرت حق، هاجر و فرزند ش -شود بيناى ُملك و ملكوت ياد مى

  .داللت پروردگار راه پيمود تا به جايگاه كعبه رسيد

اى از  آب و علف با خمتصرى طعام و پيمانه پس، آن طفل شريخوار و مادرش را بنا به خواست خداوند در آن سرزمني ىب
در اين وقت هاجر دامن ابراهيم را گرفت و . شت منودسپس از مهسر مهربان خداحافظى كرد و اراده بازگ!! آب پياده كرد
  روى و به كجا خواهى رفت؟ چرا مى: عرضه داشت

  گذارى؟ آب و علف به كه وامى ما را در اين دشت هولناك و زمني ىب

ين اين كه تو و ا: ابراهيم التماس هاجر را ناديده گرفت و با آرامشى كه خاّص عاشقان و اولياى خداست به هاجر فرمود
  .گذارم فرمان اوست طفل گرسنه را در اين بيابان مى

  هاجر چون اين آهنگ گرم و دلپذير را شنيد به جاى خود بازگشت و در

  38: سيماى مناز، ص

زا فرمان  اگر ماندن من با اين كودك در اين بيابان وحشت: برابر حكم حكيمانه حق تسليم شد و پيش خود گفت
  .افظ و نگهبان من و كودك من استخداست باك ندارم، زيرا مهو ح
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فشرد، اما اميان او به خداوند  ابراهيم عزيز بازگشت، گو اين كه فراق فرزند كه تنها چراغ زندگى او بود قلبش را سخت مى
راند دست به سوى حق  ساخت و در حاىل كه مركب به جلو مى او را از آن منطقه با كمال آرامش و اطمينان دور مى

  :فرمايد، عرضه داشت ن كه قرآن جميد مىبرداشت و چنا

  .»1« »َربـََّنا ِإىنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَّىت ِبَواٍد َغْريِ ِذى َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك اُلمَحرَِّم َربـََّنا لُِيِقيُموا الصَّلوةَ «

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

خداوند مهربان متام دعاهاى . هاى بسيار مهّمى از حضرت حق داشت ابراهيم بزرگوار به نقل از قرآن جميد درخواست
  :هاى آن مرد بزرگ يكى اين بود ابراهيم را اجابت فرمود، كه از مجله درخواست

  .»2« »ِمن ُذرِّيَِّىت َربـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ َربِّ اْجَعْلِىن ُمِقيَم الصَّلوِة وَ «

  .دعامي را بپذير! و پروردگارا].  برپادارندگان مناز قرار ده[مرا برپادارنده مناز قرار ده، و نيز از فرزندامن ! پروردگارا

______________________________  
  .37): 14(ابراهيم ) 1(

  .40): 14(ابراهيم ) 2(

  39: صسيماى مناز، 

  و مناز »1«  امساعيل عليه السالم

  :فرمايد كتاب اهلى درباره حضرت امساعيل مى

 »اً وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلهُ ِبالصَّلوِة َوالزَّكوِة وََكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيّ * َواذُْكْر ِىف اْلِكَتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوًال نَّبِيّاً «
»2«.  

اش را  و مهواره خانواده* اى پيامرب بود امساعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 
   به مناز و زكات
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______________________________  
فرزند بزرگرت ابراهيم خليل كه از هاجر، كنيز ساره، مهسر ابراهيم بروزگارى كه ابراهيم به نقل ابن عباس در : امساعيل) 1(

سالگى بود در فلسطني بزاد و پس از چندى ابراهيم او را با مادرش  117سالگى و به نقل ابن مسعود به سن  99سن 
ا سكونت داد و به بركت امساعيل آب زمزم پديد آمد و پس از آن قبيله جرهم به امر خداوند به سرزمني مّكه برد و در آجن

در آجنا سكىن گزيدند و چون امساعيل چهار ساله شد امر قربان رسيد، و چون پدر و پسر تسليم امر قربان شدند خداوند 
ا را پذيرفت و گوسفندى را توسط جربئيل بفداى امساعيل فرستاد، و چون بسن مرد ى رسيد از قبيله جرهم زن  نيت آ

وََكاَن َرُسوًال «گرفت و از او فرزنداىن آورد و خداوند او را به عمالقه مين و جرهم و حضرموت به پيغمربى مبعوث منود 
و چون عمرش بصد و سى سال رسيد درگذشت و . و پنجاه سال آنان را به دين ابراهيم دعوت كرد و اميان آوردند» نَِّبيّاً 

در حديث آمده كه امساعيل آنچنان به وعده خود » ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدِ «. رش در حجر به خاك سپرده شددر كنار ماد
پايبند بود كه روزى با يكى در جائى وعده مالقات داد، آن مرد وعده را از ياد برد و امساعيل تا يكسال و به نقلى تا سه 

امساعيل بن ابراهيم پيش از پدر مرده و آنكه قرآن از او به : اند عضى گفتهب. روز در وعده گاه مباند تا آن مرد بيامد
ياد كرده امساعيل بن حزقيل از پيامربان بىن اسرائيل بوده كه خداوند او را به قومش مبعوث منود، امتش او » صادق الوعد«

ا را به وى سپر  د، وى امر را به خود خداوند را زنده زنده پوست از سر و روى بكندند، خداوند اختيار عذاب آ
ا گذشت منود   )جممع البيان و دهخدا. (واگذاشت و از آ

  .55 -54): 19(مرمي ) 2(

  40: سيماى مناز، ص

  .داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود فرمان مى

  و انبياى از ذرّيه ابراهيم عليهم السالم و مناز »2«  و يعقوب »1«  اسحاق

   اش حضرات اسحاق مناز، به ُعبّاد شايستهدر زمينه امر حضرت حق به 

______________________________  
فرزند ابراهيم خليل الرمحن، وى كوچكرتين فرزند او بود كه حضرت ابراهيم او را در سرزمني فلسطني به جاى : اسحاق) 1(

بىن اسرائيل و امساعيل جّد اعالى عرب و از اين رو اسحاق جّد اعالى . اد و فرزند بزرگرت را كه امساعيل بود مبكه برد
مادرش ساره نام داشت و او در بئر سبع از بالد فلسطيىن جاى داشت و در ساىل كه خشكساىل و . مستعربه گرديد
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قحطى به وى روى آورد به جرار منتقل شد، و چون مواشى و حيوانات زيادى داشت مورد رشك و حسد اهاىل آجنا شد 
  .وى با ربقاء دخرت بتوئيل ازدواج منود و از او دو فرزند بنام يعقوب و عيص آورد. خود برگشتو بناچار باز به موطن 

نام اين پيغمرب ). 65/ 11: دهخدا و حبار(از امام صادق عليه السالم روايت است كه وى صد و هشتاد سال عمر كرد 
گذرانيده است  درش در آن روز، روزگار پريى را مىهفده بار در قرآن كرمي آمده و والدتش به حنو معجزه بيان گرديده كه ما

َقاَلْت يَا َويـَْلَيت َءأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوهَذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ * َواْمرَأَُتُه قَاِئَمٌة َفَضِحَكْت فـََبشَّْرنَاَها ِبِإْسَحاَق َوِمن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ «
  )72 -71): 11(هود . (»ءٌ َعِجيبٌ  هَذا َلَشي

  )112): 37: (صافّات(» َوَبشَّْرنَاُه ِبِإْسَحاَق نَِبّياً مَِّن الصَّاحلِِنيَ «: و او را پيامربى شايسته خوانده

وى پدر بىن اسرائيل و از پيغمربان خدا . اسرائيل) يا لقبش(بن اسحاق بن ابراهيم خليل و نام ديگرش : يعقوب) 2(
وى . زيسته از ربكا خواهر شعيب توام بوده و در سرزمني كنعان از شام بزرگ مى) يا عيش(يعقوب با برادرش عيسو . است
قاموس  . (است) حربون(قرب او در فلسطني شهر خليل . سال پيش از ميالد متولد شد 2206او . سال زندگى كرد 147

  )كتاب مقدس و قاموس االعالم تركى

اش  الوى، يهودا، زبالون و يشحر كه اين شش از ليّا دخرت دائىروبيل، مشعون، : يعقوب را دوازده فرزند بوده به نامهاى
و چهار پسر . لبان بن بتوئل بودند و چون وى مبرد يعقوب با خواهرش راحيل ازدواج كرد و از او يوسف و بنيامني آورد

  )كامل ابن اثري. (دان، نفتاىل، جاد و اشر از دو كنيز بودند: ديگرش به نامهاى

  .يافت و جسدش را فرزندان به حربون منتقل و در آجنا به خاك سپردند يعقوب در مصر وفات

  41: سيماى مناز، ص

  :خوانيم و يعقوب و ساير انبياى از ذرّيه ابراهيم در قرآن كرمي مى

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكّالً َجَعْلَنا َصاحلِِنيَ « ُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيْـَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاِت َوِإَقاَم َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة يـَهْ * َوَوَهبـْ
  .»1« »الصَّلوِة َوِإيَتاَء الزَّكوِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 

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

  .كنندگان ما بودند وحى كردمي، و آنان فقط پرستش
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  و مناز »2«  شعيب عليه السالم

______________________________  
  .73 -72): 21(انبياء ) 1(

مادر . ابراهيم خليل) اسحاق بن(ابن مكيل بن يشجب بن مدين بن ) يند نام اصلى او يثرون بودهكه گو : (شعيب) 2(
مكيل دخرت لوط بوده، پيغمربى از نسل ابراهيم خليل كه طبق روايات پس از هود و صاحل و اندكى پيش از موسى 

  .زيسته و پدر زن موسى بوده مى

برد وى را خطيب االنبيا ميخواند كه وى در وعظ و ارشاد قومش  و نام مىشعيب نابينا بود و هر گاه پيغمرب اسالم از ا
زباىن گويا و بليغ داشته و خداوند او را بقوم ايكه، اهل مدين مبعوث منود و آنان كه كافر بودند در فراخى نعمت و فراواىن 

مرادش اين » ِإينِّ َأرَاُكم ِخبَْريٍ «: گفت  اينكه شعيب به قوم خود: ارزاق ميزيستند چنان كه از امام صادق عليه السالم آمده
. ساختند و آنان در داد و ستد كم فروشى ميكرده و اموال يكديگر را تباه مى. بود كه قيمت اجناستان ارزان است

ا فرستاد و  حضرت شعيب هر چه آنان را نصيحت منود كمرت پذيرفتند تا عاقبت خداوند بادى گرم چون شعله آتش بر آ
ا بسايه ابر پناه بردند وىل آن ابر آتشى بود و مهه را  آنان از شدت گرما به بيابان گرخيتند ناگهان ابرى پديد آمد و آ

از امام صادق عليه السالم آمده كه خداوند ). سفينة البحار(وى صد و چهال سال عمر كرد ). كامل ابن اثري(بسوزاند 
ود و صاحل و امساعيل و شعيب و حممد عليه السالم و شعيب از خوف ه: پنج تن از پيامربان را عرب زبان مبعوث منود

  .خدا و حمبت او بسيار ميگريست

  42: سيماى مناز، ص

خداوند بزرگ حضرت شعيب را در . مردم مدين مردمى فاسد و طاغى و ياغى و متجاوز به حقوق حّق و خلق بودند
  .و ضاللت جنات دهد ميان آنان مبعوث به رسالت فرمود، تا آنان را از گمراهى

  :فرمايد تعاليم ملكوتى و آمساىن شعيب را حضرت حق بدين صورت بيان مى

َوِإىنِّ  اْلِميزَاَن ِإىنِّ َأرَاُكم ِخبَْريٍ َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه َوَال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكَياَل وَ   َوِإَىل «
ْرِض َويَا قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا ِىف اْألَ * َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

ٌر َلُكْم ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنَني َومَ * ُمْفِسِدينَ    .»1« »ا أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ بَِقيَُّت اللَِّه َخيـْ
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خدا را بپرستيد، مشا را جز او هيچ معبودى ! اى قوم من: گفت.] فرستادمي[َمدين، برادرشان شعيب را ]  مردم[و به سوى 
م بين مى]  فروشى است نياز كننده از كم ى كه ىب[نيست؛ و از پيمانه و ترازو مكاهيد، مهانا من مشا را در توانگرى و نعمت 

كامل و متام بدهيد، و ]  و منصفانه[و اى قوم من، پيمانه و ترازو را عادالنه * و بر مشا از عذاب روزى فراگري بيمناكم
به حساب نياوريد و در زمني تبهكارانه فتنه و ]  از آنچه كه هست[تر  ارزش مشارتر و كم كم]  هنگام خريدن[اجناس مردم را 

ره پس از پرداخت حق مردمدر  [آنچه خدا * آشوب برپا نكنيد رت  باقى مى]  كسب و كارتان از سود و  گذارد، براى مشا 
  .است اگر مؤمن باشيد، و من بر مشا نگهبان نيستم

هاى او موضع سخىت گرفتند  تعاليم شعيب ضامن خري دنيا و آخرت مردم بود، وىل جامعه مدين در برابر شعيب و دلسوزى
   و خنواستند هدايت

______________________________  
  .86 -84): 11(هود ) 1(

  43: سيماى مناز، ص

  .حق را بپذيرند و دست از هوى و هوس و شهوت و دنياپرسىت بردارند

دانستند و به اين معنا علم داشتند   ها و تعاليم آن بزرگمرد اهلى را نتيجه مناز شعيب مى و عجيب اين جاست كه متام برنامه
  :آنان به شعيب گفتند. ازدارنده منازگزار از هر فحشا و منكرى استكه مناز، ب

  .»1« »َألَْنَت احلَِْليُم الرَِّشيدُ يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُرَك َأن نـَتـُْرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َأو َأن نـَْفَعَل ِىف َأْمَواِلَنا َما َنَشاءُ ِإنََّك «

پرستيدند رها كنيم؟ يا از اين كه در امواملان به  دهد كه آنچه را پدرامنان مى فرمان مى آيا منازت به تو! اى شعيب: گفتند
خواهى در  پس چرا مى[اى  يافته بردبار و راه]  انساىن[بردارمي؟ به راسىت كه تو  خواهيم تصرف كنيم دست هر كيفيىت كه مى

  !]كيفيىت كه خبواهيم بايسىت؟پرسىت وهزينه كردن امواملان به هر   برابر آزادى ما نسبت به بت

خواستند در  پرست مدين منى آرى، مناز رشددهنده و هدايتگر و بازدارنده از فحشا و منكرات و فساد بود، اّما مردم شهوت
چنني حصن و حصيىن داخل شوند و دايره حيات را با اين دژ حمكم و حصار مستحكم از شّر شياطني و خطرات مصون 

  .و حمفوظ بدارند

  و مناز »2«  ى عليه السالمموس
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______________________________  
  .87): 11(هود ) 1(

مادرش كه مادر هارون نيز بوده به نقل ابن . بن عمران بن يصهر بن قاهث بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم: موسى) 2(
وجه تسميه او به موسى  . است» بوخائيد«و مشهور » اقاحيه«و به قوىل » يوخابد«و به روايت طربى » خنيب«اسحاق 

كه به زبان سرياىن خنست به معىن تابوت و دوم معىن آب است كه » سى«و » مو«اين كلمه مركب است از : اند گفته
و به نقل علل الشرايع به زبان قبطى آب را مو و درخت را سى گويند و چون . موسى را در ميان تابوت از آب گفته بودند

  .درخت در تابوتى يافتند وى را بدين نام موسوم منودندموسى را از ميان آب و 

موسى سومني پيغمرب اولوالعزم و رهرب پر ماجراى بىن اسرائيل است كه پانصد سال پس از ابراهيم به رسالت مبعوث گشت 
ا از ستم ساله سراسر رنج و حمنت خويش را بني مصر و مدين و تيه گذراند و سراجنام بىن اسرائيل ر  120يا  240و عمر 

فرعون و فرعونيان رهانيد سرزمني مصر را از شرك و بت پرسىت بپرداخت وىل رنج و حمنىت كه از قوم خود بىن اسرائيل كشيد  
كمرت از درد و رجنى كه فرعون به وى رسيد نبود و عاقبت سرزمني موعود را نتوانست فتح كند و پس از او به دست وصى 

  .يوشع بن نون گشوده شد و خواهرزاده و پيغمرب بعد از او

  44: سيماى مناز، ص

  .اللَّه كه از انبياى اولوالعزم است، مورد عنايت خاّص حضرت حمبوب بود حضرت كليم

  .ياد آن حضرت و اوصاف محيده او در قرآن جميد زياد آمده است

راى اّولني بار طنني او زماىن كه به هدايت حضرت حق، در مسري مدين و مصر به وادى سينا و منطقه طور رسيد، ب
  :دلرباى صداى معشوق را بدين گونه شنيد

ِإنَِّىن أَنَا اللَُّه َال ِإلَه ِإالَّ أَنَا *  َوأَنَا اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى* ِإىنِّ أَنَا َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً *  يَاُموَسى«
  .»1« »َوأَِقِم الصَّلوَة ِلذِْكِرى َفاْعُبْدِىن 

و من * به يقني اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى مقدس طوى هسىت!* اى موسى
من خدامي كه جز من معبودى نيست، پس مرا ! مهانا* شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامربى[تو را 

  .و مناز را براى ياد من برپا داربپرست 
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سازد و حاكمّيت آن ياد را  آرى، منازى كه مهراه با شرايط ظاهرى و باطىن اقامه شود ياد حضرت حمبوب را در دل زنده مى
   در اعمال و اخالق

______________________________  
  .14 -12): 20(طه ) 1(

  45: سيماى مناز، ص

رود و از  كند به طورى كه انسان از شّر شياطني در مصونّيت اهلى مى انبه در قلب اجياد مىج گسرتاند و امنّيىت مهه مى
  .شود بركت آن امنّيت، سعادت دنيا و آخرت آدمى تضمني مى

  .»1« »َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «

  .گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد

مناز با شرايط و عبادِت با حال، حكومتش را در عرش قلب برقرار كرد، به هنگام مرگ و سفر به  چون امنّيت به وسيله
تر  شود و آن وقت، مردن براى انسان از عسل شريين آخرت، دارنده قلب مطمئن خماطب به خطاب حضرت حق مى

  .گردد مى

  .»2« »َواْدُخِلى َجنَِّىت * َفاْدُخِلى ِىف ِعَباِدى* َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى* گرد   .و در 

  و مناز »3«  لقمان

______________________________  
  .28): 13(رعد ) 1(

  .30 -27): 89(فجر ) 2(
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: نام مردى حكيم كه اصلش حبشى بوده و در روزگار داود پيغمرب ميزيسته و در قرآن كرمي نام وى آمده است: لقمان) 3(
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمةَ « .  وى را خرد و دانش دادمي و بصريت عطا كردمييعىن. ؛ ما به لقمان حكمت عطا منودمي»...َوَلَقْد آتـَيـْ

بعضى او را پيامرب دانسته و . حكيم بوده و مقام نبوت را نائل نگشته است: اند برخى گفته: اند درباره لقمان اختالف كرده
  .اند حكمت راكه در قرآن صفت وى آمده است به نبوت تفسري منوده

ا چوپاىن ميكردى، اين حكمت و دانش را از كجا و به چه سبب به مگر نه تو با م: يكى از دوستانش به وى گفت
گريى او، و ديگر صفاتى كه در من وجود داشت و مهان  خنست خواست خداوند و اندازه: وى گفت! دست آوردى؟

ا عبارت زمينه ى امني بودن، و راستگو بودن، و سكوت منودن از آنچه كه مرا سود: اند از ساز لطف خدا گرديد، و آ
  )جممع البيان. (نباشد

  »وفات و قرب لقمان«

عالوه بر قرب لقمان قبور . و بازار امروز است) از شهرهاى فلسطني(قرب لقمان ميان مسجد لقمه : ابراهيم ادهم گويد
 اند در آجناست؛ جهتش آن كه بىن اسرائيل، انبياء را از نزد خود هفتاد تن از انبياء عظام كه پس از لقمان وفات كرده

  .اخراج و در رمله حمصور كردند و در آجنا بودند تا مهگى از گرسنگى هالك شدند

اند كه روزى لقمان با پسر خويش در عيش نشسته بود، مهني كه آثار مرگ بر او ظاهر گرديد به گريه آغازيد، پسر   آورده
ى آن است كه در پيش روى هيچ كدام، گريه من برا: اى پدر گريه تو از خوف مرگ است يا حرص دنيا؟ گفت: گفت

بينم با نداشنت زاد و راحله و ندامن كه اين بار گران از دوشم بردارند يا  خود بيابان هولناك و عقبات طوالىن و بار گران مى
  )211 -205: كنزاحلكمة ترمجه نزهة االرواح شهر زورى. (با آن به سوى دوزخ رهسپار گردم

  46: سيماى مناز، ص

ه بر اثر تزكيه نفس و جهاد ىف اللَّه، از جانب حق وجود با بركتش چشمه جوشان حكمت اهلى شد، در آن بزرگمرد اهلى ك
  :فرمايد سفارشاتش به فرزند خود مى

  .»1« »اْألُُمورِ َما َأَصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم   يَا بـَُىنَّ أَِقِم الصَّلوَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلى«

به تو ] ها از مشكالت و سخىت[مناز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه ! پسركم
  .ها از امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات است رسد شكيباىي كن، كه اين مى
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______________________________  
  .17): 31(لقمان ) 1(

  47: ماى مناز، صسي

  و مناز »1«  داود عليه السالم

عّالمه جملسى دانشمند كم نظري شيعه در توضيح آياتى كه در رابطه با حيات با بركت داود است، رواياتى درباره فضايل و 
  :كند حماسن و كثرت عبادات و مناجات داود، خبصوص عشقى كه آن پيامرب بزرگ به مناز داشت، نقل مى

  .هاى متعّددى قرار داده بود تا در جاى جاى منزلش اقامه مناز كند خانه خود حمرابآن حضرت در 

روزى را براى حّل مشكالت مردم، روزى را براى زن و فرزندش، روزى را : او اوقاتش را به چهار مرحله تقسيم كرده بود
. در خلوت منزل و در كنار حمراب عبادتها و كنار دريا، و روزى را براى انس با حمبوب  براى دعا و مناجات در دل كوه

   در حاىل كه در حمراب: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
. قبل از ميالد در بيت حلم بزاد 1071يا  1086فرزند ايشا و پدر سليمان از پيامربان بىن اسرائيل كه به سال : داود) 1(

  .ال سلطنت منود و از شامات تا بالد اصطخر، قلمرو سلطنتش بودصد سال زندگى كرد و چهل س

وى پيغمرب . از مشخصات بارز اين پيامرب برگزيده خدا اينكه وى مانند پسرش سليمان، پيامربى و سلطنت را مجع داشت
نده لشكر دمشن پيش از نيل به مقام نبّوت و در آغاز جواىن، به نريوى شجاعت و اميان، جالوت را كه فرما. مششري بود

خداوند علم قضاوت و مست داورى ميان مردم را به وى عطا  . وى مقام خالفة اللَّه داشت. بىن اسرائيل بود به قتل رساند
صنعت ساخت زره، از مجله علومى بود كه خداوند به وى موهبت كرد در حديث آمده كه خداوند به وى وحى منود  . كرد
  .»كىن جز اينكه از بيت املال معيشت مى. اى تو نيكو بنده! اى داود«: كه

ساخت و آن  از آن پس، هر روز زرهى مى. »ام نرم شو به دست بنده«: خداوند آهن را فرمود. داود چون شنيد، بگريست
  .نياز گشت فروخت و از بيت املال ىب را مى

  48: سيماى مناز، ص
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  .»1«  گفت عبادتش مشغول مناز بود، خداوند مهربان با وى سخن مى

  و مناز »2«  سليمان عليه السالم

لباس سليمان لباسى بس عادى بود، در حاىل كه سلطنت و حكومت و : كند روايت مى» ارشاد ديلمى«كتاب ارزمشند 
   ماىل كه در اختيارش بود براى

______________________________  
  .2، باب 20/ 14: ؛ حبار األنوار229/ 2: تفسري القمى) 1(

بن داود از انبياى معروف بىن اسرائيل كه مانند پدرش داود نبوت و سلطنت را مجع داشت، وى داراى وحى : سليمان) 2(
  .نام مباركش هفده بار در قرآن ذكر شده است. بود و شريعت مستقلى نداشت و مرّوج احكام تورات بود

ا : فرمود» اً اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكر «امام صادق عليه السالم در تفسري آيه  هشتاد مرد و هفتاد زن بودند كه ) آل داود(آ
هيچگاه از آن مردان خاىل نبود و در مهه اوقات شب و روز به نوبت در آن مناز ميگزاردند و مهگى ) بيت املقدس(حمراب 

» َمنِطَق الطَّْريِ ُعلِّْمَنا «: از نسل داود بودند و چون داود درگذشت، مقام زعامت و سرپرسىت به سليمان رسيد و گفت
خداوند جّن و انس را مسّخر وى ساخت و مهه سالطني از اطراف عامل، رام او گشتند و مهه را به دين خويش آورد و باد 

را نيز در اختيارش قرار داد و هر گاه به جملس خويش وارد ميشد پرندگان و جّن و انس در خدمتش بودند و چون به 
داشته كه متام لشكريان و حيوانات سوارى و اسلحه جنگى ) هاى به هم بسته ختته(چوب جنگى عزميت مينمود بساطى از 

برد و سرعت سري  خواست مى بر آن جاى ميداد و چون حمموله بساط آماده ميشد باد آنرا محل ميكرد و به هر جا كه مى
  .ك ماه راه پيمائِى معمول بوداش نيز به قدر ي باد آنچنان بود كه سري بامدادش به اندازه يك ماه و سري شبانه

شىت ابدى نردباىن و يا به زدودن مرگ از خود راهى باشد مهانا : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود اگر قرار بود كسى را به 
بود كه مقام سلطنت بر جّن و انس او را مسّلم و رتبه نبوت را حائز بود عالوه بر آن عظمت و مشوخ  سليمان بن داود مى

اش فرا رسيد كمان نيسىت تري مرگ به سويش رها  وىل چون دورانش سپرى گشت و اجل حتمى. لت و مرتبىت كه داشتمنز 
ى گشت و جايگاه ساخت و ناگهان خانه ها او را در خود نديدند و مهه آن ملك و ماهلا به ديگران  ها از وجودش 

  .منتقل شد

  49: سيماى مناز، ص

  .مقّرر نشداحدى از گذشتگان و آيندگان 
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ارى از ديده اشك مى هاى خود را به مناز متام مى او شب آن حضرت . رخيت كرد، در حاىل كه هم چون چشمه جوشان 
  !!»1« اداره امور معاشش از طريق زمحت بازوى خودش بود

هاى  از اسباند كه سليمان در بازديد  سوره ص متمايل به اين معنا شده 33تا  30علماى اهل سّنت در تفسري آيات 
آماده براى جنگ از مناز عصرش غافل شد و به وقت غروب آفتاب متوّجه از دست رفنت مناز گشت و به اين خاطر به 

  .غم و غّصه شديدى دچار آمد

  !خداوند قادر آفتاب را براى او برگرداند تا مناز عصرش را در ظرف معّني وقتش جباى آورد

الم نظر كعب االحبار و علماى اهل سّنت را مردود دانسته و دامن حيات با امرياملؤمنني و حضرت باقر عليهما الس
  .دانند عظمت سليمان را در متام عمر از قضا شدن يك مناز پاك مى

حضرت حق . در روايات شيعه آمده است كه مناز سليمان از اّول وقت به تأخري افتاد، و به اين جهت سخت ملول شد
  .»2« د تا آن مرد بزرگ اهلى و آن پيامرب معصوم منازش را به وقت فضيلتش ادا منايدآفتاب را به وقت عصر برگردان

حيات انبياى حق از هر  -البّته معارف ملكوتى و با ارزشى كه شيعه نقل كرده است -آرى، بر اساس معارف اسالمى
زمحت و رنج روزانه، منازى از عيب و نقصى حّىت قبل از مبعوث شدن مربّا بوده و پيامربى نبوده كه در عني آن مهه 

  .منازهايش قضا شده باشد

______________________________  
  .157/ 1: ؛ ارشاد القلوب5، باب 83/ 14حبار األنوار ) 1(

  .1، حديث 8، باب 103 - 98/ 14: ؛ حبار األنوار234/ 2: تفسري القمى) 2(

  50: سيماى مناز، ص

  و مناز »1«  يونس عليه السالم

ها مردم نينوا را به عبادت حق و دست شسنت از شرك و كفر و گناه دعوت كرد، وىل مردم در  شايسته حق سال آن عبد
برابر تعاليم اهلى او تكّرب ورزيدند و با وى به خمالفت برخاستند تا جاىي كه آن حضرت را از هدايت خود نااميد ساختند، 
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ن منود و سپس آنان را رها كرده به جاىي رفت كه مردم به او و آن جناب از حضرت رّب جهت نابودى قوم نينوا نفري
  .دسرتسى نداشته باشند

چون به منطقه بازگشت زندگى مردم را عادى يافت، معلوم شد جامعه نينوا به پيشگاه حق برگشته و عذاب را با قدرت و 
  .اند قّوت توبه از خود دور كرده

   ن امواج دريا در شكمپس، با خشم و غضب منطقه را ترك كرد و از ميا

______________________________  
مبعوث گشت و امت وى حسب ) موصل(از پيغمربان بىن اسرائيل بود كه پس از سليمان بر اهل نينوا : يونس بن مّىت ) 1(

  .قرآن صد هزار يا بيشرت بودند

از هيچ قومى بر نگردانيد جز قوم يونس؛ از امام صادق عليه السالم روايت است كه خداوند عذاب خود را پس از تقدير 
ا را به دين خدا دعوت مى ا منى چه اينكه حضرت يونس پيوسته آ ا نفرين كند منود و آ دو . پذيرفتند، تصميم گرفت بر آ

ا بودند يكى عامل به نام روبيل و ديگرى عابد به نام مليخا، عابد مهواره به يونس مى گفت ن وىل نفرين ك: نفر در ميان آ
اما يونس سخن عابد را . خدا دوست ندارد بندگانش هالك شوند: گفت داشت و مى عامل وى را از اين امر باز مى

چون وقت عذاب نزديك شد يونس و عابد از ميان . وحى آمد كه فالن روز، روز نزول عذاب است. پذيرفت و نفرين منود
: سيد و آثار عذاب منايان گشت عامل خطاب به مردم منود و گفتو چون روز موعود ر . قوم فرار كردند وىل عامل مباند

ا گفتند. مهگى به خدا پناه بريد باشد كه بر مشا رحم آرد و عذاب را از مشا برگرداند مهه دسته : چه كنيم؟ وى گفت: آ
يد و كودكان را از مادران و نيز بچه حيوانات را از مادرانشان جدا سازيد  . و به گريه و دعا بپردازيدمجعى سر به بيابان 

ا دفع ساخت ا ترحم منود و عذاب را از آ ا چنني كردند و مهگى گريه و ناله و ضجه سر دادند، خداوند بر آ   .آ

  51: سيماى مناز، ص

  :فرمايد خداوند، عّلت جناتش را از آن زندان مهلك چنني بيان مى. ماهى جاى گرفت

َعثُونَ   لََلِبَث ِىف َبْطِنِه ِإَىل * اْلُمَسبِِّحنيَ فـََلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن «   .»1« »يـَْوِم يـُبـْ

ترديد تا روزى كه مردم برانگيخته  ىب* كنندگان نبود اگر او از تسبيح]  و در شكم ماهى به تسبيح خدا مشغول شد كه[
  .ماند شوند در شكم ماهى مى مى
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  .»2« كه منظور از تسبيح و ستايش يونس مناز بود  از قول مفّسر بزرگ قتاده آمده است» جممع البيان«در 

  و مناز »3«  زكريّا عليه السالم

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

  .459/ 8: جممع البيان) 2(

ى عليه السالم، از ابن برخيا ابن اليعار، كه نسبش به سليمان بن داود و باالخره به هارون بن عمران برادر موس: زكريّا) 3(
ا بوده، پيوسته در مسجد االقصى به عبادت بارى سبحانه وتعاىل  پيامربان بىن اسرائيل و مقتداى احبار و صاحب قربان آ

و آن جناب را پسر عمى بود موسوم به عمران بن ماثان واين عمران پدر مرمي است و او را دخرتى ديگر بود از . قيام منود
گفتند و اين حنه در   غنود و منكوحه عمران را، حنه بنت قافوذ مى نام كه در فراش زكريا عليه السالم مى مرمي بزرگرت، اشياع

كرب ّس حامله شده به اتفاق عمران نذر كرد كه چون آن فرزند متولد گردد حمرر باشد و معىن حمرر آن است كه به شغل 
  .رند قابليت حترير نيستچون اناث را به واسطه عذرى كه دا... دنيا اشتغال ننمايد

عمران و حنه متفكر و متحري شدند پس وحى اهلى جهت قبول آن دخرت و جواز حمرر بودن او به زكريا نازل شد و عمران 
اد احبار رضا داده زكريا مرمي را به خانه خود برد و مهت عاىل به تربيت او مصروف داشته چون ... دخرت خود را مرمي نام 

اى در آن مسجد تعمري منوده و او را بداجنا آورد و هر گاه زكريا از  ت مسجد پيدا كرد جهت او غرفهمرمي قابليت خدم
آمد در زمستان مثار صيفى  فرمود و در بعضى از اوقات كه نزد مرمي مى رفت در غرفه مرمي را قفل مى مسجد اقصى بريون مى

  .منود هاى شتوى نزد او مشاهده مى و در تابستان ميوه

بعد از محل اشياع حيىي، مدت سه روز زكريا بر تكلم . ه زوجه زكريا اشياع در نود و هشت سالگى به حيىي حامله شدآنگا
  .قادر نگشت

روايت اكثر و اشهر در اين باب است كه چون مرمي عذرا به عيسى حامله گشت و غري از زكريا كسى با او مالقات 
  .منود منى

  52: سيماى مناز، ص

  :فرمايد باب مناز زكريّا مىقرآن جميد در 
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َعاِء فـََناَدتْ « يُع الدُّ ُه اْلَمَالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّى ِىف اِلمْحرَاِب ُهناِلَك َدَعا زََكرِيَّا َربَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِىل ِمن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
  .»1« »اً ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَِبيّاً ِمَن الصَّاحلِِنيَ ُمَصدِّق  َأنَّ اللََّه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَىي 

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

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

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

  53: سيماى مناز، ص

  و مناز »1«  عيسى عليه السالم

  .داستان عيسى و مادرش مرمي كه داراى مقام عصمت و طهارت بود، از عجايب مسائل روزگار است

ه طور مكّرر به واقعه ها، ب خداوند مهربان براى نشان دادن قدرت خود، و براى عربت ديگران و در جهت هدايت اّمت
  .عظيمه اين پسر و مادر در قرآن جميد اشاره فرموده است

______________________________  
آنكه  پيغمرب برگزيده خداوند و چهارمني از پيامربان اولوالعزم كه به امر خدا از مرمي بنت عمران ىب: عيسى بن مرمي) 1(

ش از هجرت پيغمرب اسالم در شهر بيت حلم فلسطني كه مهان ناصره باشد پي 622مردى او را مّس كند در نيمه حزيران 
قرآن كرمي او را روح و كلمه خدا و قول احلق و وجيه در دنيا و آخرت . متولد شد و از اين جهت او را ناصرى گويند

بود اش گفته و دارنده آيات بينات و معجزات درباره» َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ «خوانده و  ى چون احياى موتى و شفاى بيماران 
ناشدىن معرىف كرده و والدت او را به صورت معجزه از مادرى صديقه بيان داشته و وى را از اين جهت به حضرت آدم 

َنا ِإلَْيَك ِبِه نُوحاً َوالَّ   َشرََع َلُكم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى«تشبيه منوده و شريعت او را در رديف شرايع بنيادى قرار داده  ِذي َأْوَحيـْ
َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوَجَعْلَنا «و باالخره او و مادرش را آيت خدا خوانده ) 13: شورى(»  َوِعيَسى  َوَما َوصَّيـْ

  .»َوأُمَُّه آيَةً  اْبَن َمْرميََ 
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ت خارق العاده حضرت عيسى گفته به دو امر مهم درباره اين قرآن عالوه بر آنچه كه درباره عظمت و مشوخ رتبه و والد
ا او را خدا و برخى پسر خدا و  -1: پيمغرب تذكر داده است عقيده خراىف احلادى مسيحيان درباره او كه برخى از آ

اْبُن َمْرَميَ ُقْل َفَمن َميِْلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً ِإْن  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيحُ «: برخى ديگر او را سومني خدا خواندند
يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ) (30: توبه(» َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ «) 17: مائده(» َأرَاَد َأْن يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرميََ 

َا اللَُّه إِلٌه َواِحدٌ وَال تـَُقوُلوا َثَال ... ِيف ِديِنُكمْ    )171: نساء. (»ثٌَة انـْتَـُهوا َخْرياً َلُكْم ِإمنَّ

َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ «: مسأله بدار زدن حضرت عيسى كه قرآن صرفا آن را نفى ميكند و ميفرمايد - 2
  )157: نساء(» َولِكن ُشبَِّه َهلُمْ َرُسوَل اللَِّه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه 

  54: سيماى مناز، ص

از عجايب حيات عيسى سخن گفنت او ساعاتى پس از والدت در گهواره است كه در آن گفتار، حقايق اهلّيه را براى 
  :مردم بازگو كرد و خبصوص به اين معنا اشاره فرمود كه من مأمور به منازم

َوبـَرّاً ِبَواِلَدِتى * َوَجَعَلِىن ُمَبارَكاً أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِىن بِالصَّلوِة َوالزَّكوِة َماُدْمُت َحيّاً * ِىنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِىن نَِبّياً َقاَل ِإىنِّ َعْبُد اللَِّه آتَا«
  .»1« »أُبـَْعُث َحيّاً  َوالسََّالُم َعَلىَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت َويـَْومَ * وََملْ َجيَْعْلِىن َجبَّاراً َشِقيّاً 

و هرجا كه باشم بسيار بابركت و * ترديد من بنده خدامي، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامرب قرار داده است ىب: گفت
] رفتار و خوش[و مرا نسبت به مادرم نيكوكار * ام به مناز و زكات سفارش كرده است سودمندم قرار داده، و مرا تا زنده

مريم، و روزى كه زنده  و سالم بر من روزى كه زاده شدم، و روزى كه مى* خبتم قرار نداده است و تريه گردانيده و گردنكش
  .شوم برانگيخته مى

  و مناز »2«  حمّمد صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .33 -30): 19(مرمي ) 1(

عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قّصى بن كالب بن مرّة بن  ابوالقاسم حممد بن عبداللَّه بن: حممد رسول اللَّه) 2(
از آن  -لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

امى كه مادرش آمنه بنت وهب بن عبد مناف بود كه هنگ -حضرت رسيده كه چون نسب من به عدنان رسيد بازايستيد
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گشت در حمل ابواء بني راه مدينه به  ساله بود نزد اخوالش بىن عدى در مدينه به مكه بازمى 6حممد صلى اهللا عليه و آله 
  .مكه درگذشت

به خدا سوگند پدرم و جدم عبداملطلب و هاشم بن : فرمود از امرياملؤمنني عليه السالم شنيدم مى: اصبغ بن نباته گويد
بر طبق دين ابراهيم به سوى  : كردند؟ فرمود ها چه چيزى را پرستش مى پس آن: عرض شد. پرستيدندعبدمناف هرگز بىت ن

  .گزاردند و به مهان دين ابراهيم معتقد و پايبند بودند كعبه مناز مى

ا در ميان سجده  ر  -حممد -ما جاجباىي تو) (َوتـََقلَُّبَك ِيف السَّاِجِدينَ (از امام باقر عليه السالم معىن : ابواجلارود گويد
يعىن خداوند انتقال حممد را از پشت پيغمربى به پشت پيغمرب ديگر آدم به بعد تا اينكه : پرسيدم فرمود) ديدمي كنندگان مى

  .او را از پشت پدرش عبداللَّه به ازدواج حالل بريون آورد زير نظر داشت

  »نعمت پيمغرب اسالم در قرآن«

ا شايان ذكر است كه در قرآن كرمي حد ود چهارصد آيه راجع به ابعاد گوناگون آن حضرت نازل گرديده كه خبشى از آ
ا اشاره مى مربوط به خصائص اخالقى و شخصيت و هويت او مى   :شود باشد، و از اين خبش در اينجا به تعدادى از آ

  )40: احزاب(» ...اَمتَ النَِّبيِّنيَ َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمن رَِّجاِلُكْم َولِكن رَُّسوَل اللََّه َوخَ « - 1

  )46 -45: احزاب(» َوَداِعياً ِإَىل اللََّه ِبِإْذِنِه َوِسرَاجاً مُِّنرياً * يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً « - 2

لَُّه اْلَعزِيُز احلَِْكيُم َبْل ُهَو اللَُّه اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ِشرياً َوَنِذيراً َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبْل ُهَو ال« - 3
  )28: سبأ(» يـَْعَلُمونَ 

  )107: انبياء(» َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ « - 4

  )9: صف(» َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْهلَُدى« - 5

َنا ِبَك َشِهيداً َعَلى« - 6 َياناً ِلكُ   َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ ء  لِّ َشيْ هُؤَالِء َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
  )89: حنل(» ِلْلُمْسِلِمنيَ   َوُهدًى َوَرْمحًَة َوبُْشَرى

يِهْم َويـَُعلَِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن  َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ « - 7
  )164: آل عمران(» نُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ َكا
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اْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف َفِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم وَ « - 8
  )159: آل عمران(» اْألَْمرِ 

  )4: قلم(» ُخُلٍق َعِظيمٍ   نََّك َلَعَلىَوإِ « - 9

  »كارنامه پيمغرب اسالم صلى اهللا عليه و آله«

  :توان در اين امور خالصه منود سال نبوتش داد مى 23كارهاى مهمى را كه پيغمرب اسالم ظرف مدت 

  .در ميان مردم آن عصر -به شايستگى -آوردن دين تازه و نشر آن دين - 1

  .ن، مردمى و جامع االبعادتشكيل حكومىت نوي - 2

ا بر اثر جنگهاى خونني به دمشىن و خصومت عادت كرده بودند، به زير خيمه  - 3 قبايل پراكنده عرب آن روز را كه قر
ا را به خوى برادران و اخوت مبدل ساخت   .احتاد و اتفاق گرد آورد و خوى خصومت آ

ن در جامعه و حىت آن عصر پياده كرد، و قوانني اخالقى، جمموعه قوانني دين خويش را ظرف مدتى كوتاه آنچنا - 4
ها رسانيد كه  ها و خانواده اجتماعى، عبادى اسالمى را به حنوى به اعماق دهلاى سخت مردم جاهليت و به درون خانه

  .دين اسالم به صورت شيوه و رسم مألوف در آمد و به عنوان سنت رسول شناخته گرديد

  56: سيماى مناز، ص

  .مسائلى كه در باب مناز در آيني رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مطرح است در هيچ فرهنگى مطرح نبوده

شود و طريق  كه در پرتو آن، انسان به آداب اهلى مؤّدب مى. مناز در اسالم حمّمدى حقيقىت جامع و واقعّيىت كامل است
  .پيمايد رشد و كمال و عرفان و طريقت و عشق و حقيقت را مى

مناز در آيني حمّمد صلى اهللا عليه و آله بال پر قدرتى است كه اگر با شرايط خمصوص به خودش اجنام بگريد، انسان را تا 
  .دهد مقام قرب و وصال حمبوب ابدى و معشوق سرمدى پرواز مى

ه و به لطف مناز معجوىن است كه حضرت شارع حكيم آن را ترتيب فرمود: فرمايند عارفان عاشق و واصالن كامل مى
  .عميم خود تركيب منوده
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مّشخص است كه هر جزِء آن مبتىن بر حكمىت، و مقتضى سّرى و مصلحىت است، و هويدا و مربهن است كه افضل 
آدم، سجده كردن است، چنان كه صريح اخبار بر آن ناطق و شاهد است، صادق از آن كه اعضاى سبعه را  اعمال بىن

   و جممع الّنورين كه اشرف در آن حال مصّلى بر خاك گذارد

  57: سيماى مناز، ص

  .نواز نالد جوارح است بر زمني مالد و به زبان نياز به درگاه كرمي كارساز بنده

  :در حديثى بسيار مهم از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمده است

َا اْلِعْلُم َثالثَةٌ    .»1« ...ُسنٌَّة قاِئَمةٌ اَيٌة ُحمَْكَمٌة، اْو َفريَضٌة عاِدَلٌة اْو : امنَّ

آيه حمكمه تفسري به توحيد و معرفة اللَّه شده، و فريضه عادله به اخالق و تزكيه نفس معنا گشته، و سّنت قائمه به فروع 
  .شريعت حمّمدى تبيني شده است

اى  شده و ُحّقه اى است كه از اين سه رشته دوخته مناز معجوىن است كه اجزاِء آن از اين سه علم تركيب گشته و جامه
است كه در آن اين سه گوهر نفيس اندوخته گشته و صدىف است كه اين سه لؤلؤ ناياب را در بردارد و منبعى است كه 

  .اين سه چشمه از آن منفجر گردد، و اين مهه در رابطه با مناز اسالم حمّمدى است

الحرام است و مفهوم تكبري، توحيد ذات و نفى صفات اّما اشتمال مناز بر توحيد، از آن است كه افتتاح مناز با تكبريةا
اى بر صفات جاللّيه و مجالّيه است، كه انسان به هنگام راه  است، و بلند كردن انگشتان دهگانه كه هر يك دليل و نشانه

  .يافنت به مناز بايد متوّجه اين معاىن بلند آمساىن و مفاهيم جانانه ملكوتى باشد

  :يه اخالق به اين است كه طهارت بر دو نوع استاما اشتمال مناز بر تزك

طهارت ظاهر از خبائث و احداث، و طهارت باطن از ذمائم اخالق، و چنان كه تطهري ظاهر شرط صّحت مناز است، 
  .هم چنان تطهري باطن نيز شرط قبوىل اين عبادت اهلّيه است

   داتو اشتمال مناز بر سّنت قائمه از اين جهت است كه مناز اشرف عبا
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______________________________  
، حديث 105، باب 327/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، حديث ...، باب صفة العلم وفضله32/ 1: الكاىف) 1(

22682.  

  58: سيماى مناز، ص

  .كند و افضل طاعات است و در فروع، هيچ عملى با آن برابرى منى

  .ربيىت و حقايق ملكوتى و واقعّيات آمساىن استآرى، مناز اسالم حمّمدى سراپا آداب اهلى و مسائل ت

گردد، چنان كه در  رسد و به درياى نور سرمدى مّتصل مى با چنني منازى است كه انسان به معراج مربوط به خودش مى
  :روايات معتربه از قول معصومني عليهم السالم آمده است

ِبَقْلِبِه َوَمسِْعِه َوَبَصرِِه َواْنَصَرَف   ْبُد اَىل الصََّلواِت اْلَمْكُتوبَِة ُمْقِبًال اَىل اللَِّه َتعاىلاذا قاَم اْلعَ : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  َوَقْد َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَـْوٍم َوَلَدْتُه امُّهُ 

و گوش و چشم به سوى حضرت  زماىن كه عبد به منازهاى واجب برخيزد و با قلب: رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود
  !حق رود، پس از پايان مناز از گناهانش هم چون روز والدت از مادر بريون رفته

  :در روايت بسيار مهم ديگر آمده است

  .گردد شود و حضرت حمبوب با وجه كرمي با او روبرو مى چون عبد به مناز برخيزد، حجاب بني او و حق برداشته مى

گويند و متام جوارح و  گزارند و دعايش را آمني مى نتهاى آمسان صف بسته و با او مناز مىمالئكه از دو طرفش تا ا
  .»2« گويند اعضاى بدن و هر آنچه در اطراف اوست تسبيح مى

  :در روايات معترب آمده

______________________________  
راىن) 1(   .24: اسرار الصلوة، 
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أُفق   نظر اللَّه إليه أو قال أقَبَل اللَّه عليه حّىت ينصرف وَأظلَّتُه الرمحُة من َفوق رأسه إىل إذا قاَم ا لعبد املؤمن ىف صالته«) 2(
َلُم َمن ينظُُر السماء واملالئكُة َحتُفُُّه ِمن َحوله إىل أُفق السماء ووكََّل اللَّه به ملكاً قائماً على رأسه يقوُل له ايُّها املصّلى َلْو يع

راىن5، حديث 265/ 3: الكاىف» ا التَفتَّ وألزْلت ِمن موِضِعَك أبداً إليك َوَمن تُناجى م   .24: ؛ اسرار الصلوة، 

  59: سيماى مناز، ص

  .»1«  الصَّلوُة نُوُر اْلُمْؤِمنِ 

  .مناز روشناىي انسان با اميان است

  .»2« الصلوة نور

  .مناز نور است

  .»3« اْفَضُل اْالْعماِل بـَْعَد اْالمياِن الصَّلوةُ 

  .رترين كارها پس از اميان، مناز استب

  .»4« الصَّلوُة َكّفاراُت اخلَْطَايا

  .مناز كفاره گناهان است

  .»5«  الصَّلوُة ِمْعراُج اْلُمْؤِمن

  .مناز معراج مؤمن است

  .»6«  إنَّ أوََّل الَوْقِت ِرْضواُن اللَِّه وآخَر الَوْقِت َعْفُو اللَّهِ 

  .آخر وقت موجب آمرزش اهلى استمناز اول وقت موجب خشنودى حق و 

  .»7« َعَلُم اْالمياِن الصَّلوةُ 

  .نشانه اميان مناز است
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  .»8«  اْلُمَصّلى يُناجى َربَّهُ 

______________________________  
  .3098، حديث 29، باب 92/ 3: ؛ مستدرك الوسائل41، فصل 85: جامع االخبار) 1(

  .73/ 1: اد القلوب؛ ارش36، حديث 104/ 1: عواىل الآلىل) 2(

  .28 -24: اسرار الصلوة) 3(

  .409/ 1: الكامل ابن عدى) 4(

  .676/ 2: ؛ كشف األسرار28 -24: اسرار الصلوة) 5(

  .1، حديث 3، باب 100/ 3: مستدرك الوسائل) 6(

  .33، فصل 73: جامع األخبار) 7(

  .17، حديث 66، باب 215/ 68: حبار األنوار) 8(

  60: سيماى مناز، ص

  .كند مناز گزار با پروردگارش مناجات مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

بريون آيد از گناه چنان كه از » اللَُّه اْكَرب «: چون عبد رو به قبله كند از براى مناز به اخالص متام، و نّيت كند و بگويد
به هر تار موىي كه بر تن او باشد خداى تعاىل ثواب » طاِن الرَّجيماُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّيْ «: مادر زاده شده، و چون بگويد

يك سال عبادت در ديوان اعمال او نويسد، و چون فاحته و سوره خبواند چنان بَود كه يك حّج و عمره جبا آورده، و چون 
هاى  ت كه متام كتابركوع كند و تسبيح بگويد چنان باشد كه به وزن خود طالى سرخ صدقه داده باشد و مهانند آن اس

َده«خدا را خوانده باشد، و چون بگويد  َع اللَّهُ ِلَمْن محَِ خداوند مهربان به نظر رمحت به وى نگاه كند، و چون سجده  » مسَِ
كند و تسبيح گويد حضرت حق ثواب پيامربان روزى او منايد، و چون تشّهد گويد خداوند او را ثواب صابران دهد، و 
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شت را به روى او باز كند پس، چون سالم دهد و فا از هر درى كه خبواهد، ]  در قيامت[رغ شود خداى كرمي درهاى 
  .»1« شود حساب وارد رضوان حق مى ىب

آيات قرآن جميد به شخص رسول خدا صلى اهللا عليه و آله امر به مناز شده كه اين امر واجب و الزم متوّجه متام مرد و زن 
  :اّمت او نيز هست

  .»2« »ِللذَّاِكرِينَ   َوأَِقِم الصَّلوَة َطَرىفَِ النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاِت ذِلَك ِذْكَرى«

______________________________  
  .27: اسرار الصلوة) 1(

  .114): 11(هود ) 2(

  61: سيماى مناز، ص

برند، اين براى  ها را از ميان مى ها، بدى ز و ساعات خنستني شب برپا دار، كه يقيناً نيكىو مناز را در دو طرف رو 
  .يادكنندگان تذّكر و يادآورى است

  .»1« »َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً   أَِقِم الصَّلوَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل «

ايت تاريكى شب بر پا دار، و ]  كه شروِع ظهِر شرعى است[ابتداى متايل خورشيد به جانب مغرب  مناز را از ] نيز[تا 
  .است] فرشتگان شب و فرشتگان روز[كه مناز صبح مورد مشاهده ]  اقامه كن[مناز صبح را 

از امر كن و بر اين مسأله استقامت دهد كه اهل بيت خود را به من قرآن جميد به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله دستور مى
  :منا

  .»2« » َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّلوِة َواْصَطِربْ َعَليـَْها َال َنْسأَُلَك ِرْزقاً حنَُّْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبةُ ِللتـَّْقَوى«

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

  :فرمايد اى مهّم است كه جداگانه به زنان پيامرب امر به مناز مى مسأله مناز به اندازه
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  .»3« »َوأَِقْمَن الصَّلوَة َوآِتَني الزَّكوَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلهُ «

______________________________  
  .78: )17(اسراء ) 1(

  .132): 20(طه ) 2(

  .33): 33(احزاب ) 3(

  62: سيماى مناز، ص

  .و مناز را برپا داريد و زكات بدهيد، و خدا و پيامربش را اطاعت كنيد

  اّمت اسالمى و مناز

مناز از نظر امهّيت و ارزش در حّدى است كه حضرت احديت كسى را از آن استثنا نفرموده و خنواسته احدى از بندگانش 
  .اين فيض عظيم و منبع بركت كه سودش ابدى و نفعش در دنيا و آخرت سرمدى است حمروم مبانداز 

هاى قبل از بعثت رسول اسالم را امر به مناز فرمود، فرد فرد مرد و زن اّمت اسالم را  به مهني خاطر مهان طور كه متام اّمت
  :را به اجنام اين عمل بزرگ عبادى مأمور فرمودنيز به اين فريضه اهلّيه و حقيقت ملكوتّيه دعوت كرد و آنان 

  .»1« »َفأَِقيُموا الصَّلوَة ِإنَّ الصَّلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاباً َمْوقُوتاً «

اى مقّرر و الزم بر مؤمنان  مسلماً مناز مهواره در اوقاتى مشخص و معني وظيفه. اقامه كنيد]  به صورت معمولش[مناز را 
  .است

  .»2« »أَِقيُموا اْلصَّلوَة َوَءاُتوا اْلزَّكوَة َوارَْكُعوا َمَع اْلرَّاِكِعنيَ وَ «

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

  .»3« »ُحتَْشُرونَ َوَأْن أَِقيُموا الصَّلوَة َواتـَُّقوُه َوُهَو الَِّذى ِإلَْيِه «

  به اين كه مناز را بر پا داريد و از خدا پروا]  امي نيز فرمان يافته[و 
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______________________________  
  .103): 4(نساء ) 1(

  .43): 2(بقره ) 2(

  .72): 6(انعام ) 3(

  63: سيماى مناز، ص

  .شويد كنيد، و اوست كه به سويش گردآورى مى

  .»1« »َوُقوُموا للَِّه قَانِِتنيَ   الصََّلَواِت َوالصَّلوِة اْلُوْسَطىحاِفُظوا َعَلى «

]  هنگام عبادت[حمافظت كنيد، و ]  اى از روايات، مناز ظهر است كه بر اساس پاره[بر مهه منازها و به ويژه مناز ميانه 
  .فروتنانه براى خدا قيام كنيد

  .»2« »َتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَالُكمْ َفأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة َواعْ «

  .او سرپرست و ياور مشاست. پس مناز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا متّسك جوييد

  .»3« »َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة َوأَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً «

  .نيكو به خدا بدهيد و مناز را برپا داريد و زكات بپردازيد و وام

دهد مناز در پيشگاه او از چه ارزش و امهّيىت برخوردار  اين است قسمىت از اوامر حضرت حمبوب نسبت به مناز كه نشان مى
  .است

اميد است هيچ مرد و زىن در اّمت اسالم خود را از اين فيض ملكوتى حمروم نسازد و در وقت مرگ با دست خاىل از اين 
  .مالقات حق نرودسرمايه ابدى به 

______________________________  
  .238): 2(بقره ) 1(
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  .78): 22(حج ) 2(

  .20): 73(مزّّمل ) 3(

  65: سيماى مناز، ص

   هاى مؤمن نشانه

هاى اصيل حديث براى انسان مؤمن ارزش و عظمىت قائلند كه براى چيزى در آفرينش، پس از خدا و  قرآن جميد و كتاب
  .به اين اندازه ارزش قائل نيستندانبيا و ائّمه، 

  .مؤمن ماه آمسان حيات، خورشيد عامل معىن، و نور زمني و آمسان است

  .»1«  ِعْنَداللَِّه ِمْن َمَلٍك ُمَقّربٍ   َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَداللَِّه َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َوانَّ اْلُمْؤِمَن اْعلى: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

مؤمن نزد خداوند مهانند ملك مقّرب است، و به حقيقت كه مؤمن نزد خداى : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .بزرگ از ملك مقّرب باالتر است

َواللَِّه ! َم ُحْرَمَتَك َعَلى اللَّهِ َمْرَحباً بِاْلبَـْيِت ما اْعَظَمَك َوما اْعظَ : انَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َنَظَر اَىل اْلَكْعَبِة َفقالَ 
  .»2« ماَلهُ َوَدَمُه َواْن يَُظنَّ ِبِه َظنَّ السُّوءِ : َلْلُمْؤِمُن اْعَظُم ُحْرَمًة ِمْنَك ِالنَّ اللََّه َحرََّم ِمْنَك واِحَدًة َوِمَن اْلُمْؤِمِن َثالثَةً 

آفرين به بيت : فرمود و اين چنني به خانه حق خطاب كرد در روايت آمده كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به كعبه نظر
تر از تو دارد، چرا كه  به خدا قسم مؤمن احرتامى عظيم! اهلى، چه عظيم است قدر و منزلت تو و حرمىت كه نزد خدا دارى

  خداوند براى تو يك حرمت قرار داد

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 6، حديث 20، باب 367/ 10: ار األنوار؛ حب41، فصل 85: جامع األخبار) 1(

  .39، األخبار، حديث 71، 64: ؛ حبار األنوار4، فصل 78: مشكاة األنوار) 2(

  68: سيماى مناز، ص

  .حرمت در مال و در خون و در آبرو كه نبايد به او گمان بد برد: و براى مؤمن سه حرمت
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  .»1« ِمُن اْعَظُم ُحْرَمًة ِمَن اْلَكْعَبةِ اْلُمؤْ : قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .مؤمن حرمىت بزرگرت از كعبه دارد: امام صادق عليه السالم فرمود

دهنده اعتقاد آنان به خدا و قيامت  هاىي هستند كه نشان هاى واال و با عظمىت داراى خصوصّيات و ويژگى اين چنني انسان
  .هاست كننده طهارت ظاهر و باطن آن و بيان

هاى مردم مؤمن اشاره دارند تا از جهىت چهره ملكوتى آنان را به جامعه انساىن  رآن و روايات به خصوصيّات و نشانهق
  .ها را در وجود خود حتّقق خبشند بشناسانند و از جهت ديگر، درس و پندى براى مردم باشد تا آن نشانه

دارد و شايد بتوان گفت مناز در رأس متام خصوصّيات  ها و خصوصيّات مردم مؤمن مناز جايگاه خمصوصى در ميان نشانه
اين رساله اگر خبواهد از هر آيه و روايىت فقط قسمت مربوط به منازش . مردم مؤمن پس از اميان به خدا و روز قيامت است
  .را بياورد، شايد از چهره زيباى آيه و روايت بكاهد

كند تا عالوه بر  به عنوان نشانه مردم مؤمن آمده متامش را نقل مى ها ذكرى از مناز به ناچار آيات و رواياتى كه در آن
  .توّجه به مناز به ساير خصوصّيات مردم مؤمن نيز توّجه شود

رسد كه به خاطر مفّصل نشدن رساله از ذكر اصل آيات و روايات خود  در اين قسمت، تذّكر اين نكته ضرورى به نظر مى
  .گذارم روايات را در معرض متاشاى خوانندگان مىكنم و تنها ترمجه آيات و  دارى مى

______________________________  
  .20، حديث 15، باب 16/ 65: ؛ حبار األنوار95، حديث 27/ 1: اخلصال) 1(

  69: سيماى مناز، ص

   آيات

است در مهه امور واقعى و كامل، كه شايسته [نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى 
كساىن است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آمساىن و ]  مشا مالك و ميزان قرار گريد، منش و رفتار و حركات

ماندگان و  اند، و مال و ثروتشان را با آن كه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه پيامربان اميان آورده
پردازند، و چون پيمان  دارند، و زكات مى برپاى مى]  با مهه شرايطش[دهند، و مناز را  بردگان مى]  آزادىدر راه [سائالن و 
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يدسىت و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه  در [بندند وفاداران به پيمان خويشند، و در تنگدسىت و 
  .»1« رهيزكارندراست گفتند، و اينانند كه پ]  دارى و پريوى از حق دين

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

   به موسى[مؤمناِن  وىل از ميان آنان، ثابت قدمان در دانش،

______________________________  
اآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني  َلْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْلَيومِ «) 1(

َواْلَمَساِكَني َواْبَن اْلسَّبِيِل َوالسَّائِِلَني َوِىف الرِّقاِب َوأَقَاَم الصَّلوَة َوآَتى الزَّكوَة َواْلُموفُوَن   َواْلَيَتاَمى  ُحبِِّه َذوى اْلُقْرَىب   َوآَتى اْلَماَل َعَلى
  .177): 2(بقره » ولِئَك الَِّذيَن َصَدقـُْوا َوأُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِىف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُ 

ْم «) 2( » َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمنـُْوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزَّكوَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِِّ
  .277): 2( بقره

  70: سيماى مناز، ص

پيش از ]  بر پيامربان[برپادارندگان مناز، پرداخت كنندگان زكات، مؤمنان به خدا و روز قيامت، به آنچه بر تو و ]  و تورات
  .»1« آورند آنان هستند كه يقيناً پاداش بزرگى به ايشان عطا خواهيم كرد تو نازل شده اميان واقعى مى

دارند و  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب مانند على بن اىب[فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن  سرپرست و دوست مشا
يدستان[در حاىل كه در ركوعند    .»2« دهند زكات مى]  به 

يقيناً ما  ]داراى پاداشند[اند  و مناز را برپا داشته] بندند و عمًال به آياتش پاى[زنند  چنگ مى]  آمساىن[و آنان كه به كتاب 
  .»3«  كنيم پاداش اصالح گران را ضايع منى

اى از آياتى است كه در آن، حضرت حق مناز را به عنوان عالمت اميان و نشانه مؤمن در  اين آيات منونه! خوانندگان عزيز
  :اگر منت آيات ديگر را خبواهيد، با ذكر سوره و مشاره آيه، به قرار زير است. آن ذكر فرموده است

  :، نور41 -35: ، حج31: ، ابراهيم22: ، رعد71: ، توبه92: مانعا
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  :، بيّنه38: ، شورى19و  18: ، فاطر4: ، لقمان3: ، منل2: ، مؤمنون37

  .23: ، معارج5

______________________________  
أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصَّلوَة َواْلُمْؤتُوَن الزَّكوَة لِكِن الرَّاِسُخوَن ِىف اْلِعْلِم ِمنـُْهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا «) 1(

  .162): 4(نساء » َواْلُمْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر أُؤلِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأْجراً َعِظيماً 

َا َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذينَ «) 2( به اتفاق متام . 55: مائده» آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّلوَة َويـُْؤتُوَن الزَّكوَة َوُهْم رَاِكُعونَ  ِإمنَّ
رتين به  -مفّسران با انصاف و اهل حّق و حقيقت، آيه باال در شأن واالى حضرت امرياملؤمنني عليه السالم پادارنده  كه 

  .نازل شده است - ى اهللا عليه و آله بودمناز و اداكننده زكات پس از رسول خدا صل

  .170): 7(اعراف » َوالَِّذيَن ُميَسُِّكوَن بِاْلِكَتاِب َوأَقَاُموا الصَّلوَة ِإنَّا َالُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنيَ «) 3(

  71: سيماى مناز، ص

عالئم و اوصاف مناز است، بايد   هاى مؤمن آمده و از مجله آن با توجه به اوصاىف كه در آياِت ذكر شده به عنوان نشانه
هر مرد يا زن مكّلفى كه از حوزه باعظمت مناز بريون باشد، طبق آيات قرآن از مدار اميان و عرصه گاه دين خارج : گفت

  .و در نتيجه از مراتب عاىل تربيت و انسانّيت و از انوار حقيقت و واقعّيت به دور است

   روايات

  :جعفى كه از بزرگرتين راويان حديث و مورد توّجه امامان معصوم بود فرمود حضرت باقر عليه السالم به جابر

آيا كسى كه خود را به تشّيع منتسب كند و اظهار دوسىت ما كند، برايش بس است و اين انتساب و اظهار عالقه، تنها 
  عامل جنات اوست؟

  .هاى اهلى پريوى منايد و از برنامه به خدا قسم، شيعه ما كسى است كه به خاطر حق، خود را از گناه حفظ كند



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

 

پا داشنت مناز، نيكى به پدر و مادر، رسيدگى به حال  شيعيان ما به تواضع، خشوع، امانتدارى، بسيار ياد حق كردن، به
مهسايگان، دستگريى از فقري و نيازمند و بدهكار و يتيم، راستگوىي، خواندن قرآن، و نگاهدارى زبان از آزار مردم 

  .»1« شوند ىشناخته م

   شيعه امني قبيله. ره است شيعه نيست كسى كه از اين اوصاف ىب

______________________________  
بـَْيِت فـََو يَا َجاِبُر أََيْكَتِفى َمِن انـَْتَحَل التََّشيَُّع َأْن يـَُقوَل ِحبُبـَِّنا َأْهَل الْ : َقاَل ِىل : َعْن َجاِبٍر َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ «) 1(

َوالتََّخشُِّع َواْألََمانَِة وََكثْـَرِة ِذْكِر اللَِّه َوالصَّْوِم اللَِّه َما ِشيَعتـَُنا ِإالَّ َمِن اتـََّقى اللََّه َو َأَطاَعُه َو َما َكانُوا يـُْعَرفُوَن يَا َجاِبُر ِإالَّ بِالتـََّواُضِع 
اْلُقْرآِن وََكفِّ اُهِد لِْلِجريَاِن ِمَن اْلُفَقرَاِء َوأَْهِل اْلَمْسَكَنِة َواْلَغارِِمَني َواْألَيـَْتاِم َو ِصْدِق احلَِْديِث َو ِتَالَوِة َوالصََّالِة َواْلِربِّ بِاْلَواِلَدْيِن َوالتـَّعَ 

، حديث 18، باب 234/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، باب الطاعة و التقوى، حديث 74/ 2: الكاىف» اْألَْلُسِن َعِن النَّاسِ 
20362.  

  72: سيماى مناز، ص

  .خويش است

  :پيامرب بزرگوار به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .»1«  روزه، مناز، زكات: براى مؤمن سه خصلت است

  :رسول باعظمت اهلى صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

طعام و معشوِق تشنه، آب است،  هم چنان كه حمبوِب گرسنه،. ام را در مناز قرار داده است خداوند بزرگ، روشىن ديده
  .حمبوب من نيز مناز است

  .»2«  شوم سازد، وىل من از مناز سري منى كند، تشنه را آب سرياب مى گرسنه را طعام سري مى! اى ابوذر

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

كننده و سه خصلت،  خبشد، و سه مسأله براى آدمى كّفاره است و سه گناه، هالك سه برنامه به انسان درجه مى
  .دهنده است جنات
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  :آنچه باعث درجه است

  سالم بر مردم؛. 1

  سري كردن گرسنه؛. 2

  مناز شب،. 3

  :آنچه باعث كّفاره است

  وضوى كامل در شّدت سرما؛. 1

______________________________  
، 3، باب 66/ 74: ؛ حبار األنوار10: حتف العقول» يا على إن للمؤمن ثالث عالمات الصيام و الصالة و الزكاة«) 1(

  .5حديث 

يا أبا ذر جعل اللَّه جل ثناؤه قرة عيىن ىف الصالة وحبب إىل الصالة كما حبب إىل اجلائع الطعام وإىل الظمآن املاء «) 2(
؛ حبار 5، فصل 461: مكارم األخالق» وإن اجلائع إذا أكل شبع وإن الظمآن إذا شرب روى وأنا ال أشبع من الصالة

  .3، حديث 4، باب 78/ 74: ألنوارا

  73: سيماى مناز، ص

  حاضر شدن در مجاعات روز و شب؛. 2

  توّجه شديد به منازهاى يومّيه،. 3

  :اّما سه عامل هالكت

  سوِء ظّن به حق؛. 1

  پريوى از هواى نفس؛. 2

  خودبيىن،. 3
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  :اّما سه خصلىت كه مايه جنات است

ان و آشكار؛. 1   ترس از مقام حق در 

  رعايت ميانه روى به هنگام غنا و فقر؛ .2

  .»1«  گفتار به عدالت به وقت خشنودى و خشم. 3

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  :شيعيان ما را دوازده خصلت است

پاكدامىن، كوشش در راه حق، زهد، اداى امانت، وفاى به عهد، بندگى حق، پنجاه و يك ركعت مناز واجب و نافله، 
  .»2«  دارى، روزه، پرداخت زكات، حج بيت، اجتناب از متام گناهانشب زنده 

______________________________  
ثالث درجات وثالث كفارات وثالث موبقات وثالث منجيات فأما الدرجات : عن أىب جعفر عليه السالم قال«) 1(

ت فإسباغ الوضوء ىف السربات واملشى بالليل والنهار إىل فإفشاء السالم وإطعام الطعام والصالة بالليل والناس نيام وأما الكفارا
اجلماعات واحملافظة على الصلوات وأما املوبقات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه وأما املنجيات فخوف اللَّه ىف 

: ؛ حبار األنوار1 ، حديث314: معاىن األخبار» السر والعالنية والقصد ىف الغىن والفقر وكلمة العدل ىف الرضا والسخط
  .9، حديث 22، باب 183/ 75

شيعتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء واألمانة وأهل الزهد والعبادة : قال الصادق عليه السالم: عن أىب بصري قال«) 2(
وجيتنبون كل  أصحاب إحدى ومخسني ركعة ىف اليوم والليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أمواهلم وحيجون البيت

  .4498، حديث 13، باب 57/ 4: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 2: صفات الشيعة» حمرم

  74: سيماى مناز، ص

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود
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دار باشيد و به پاكدامىن روى آوريد، از كوشش در راه حق بازنايستيد، امانت مردم را به مردم بازگردانيد، راستگو  خويشنت
هاىي است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به خاطر آن مبعوث  ها برنامه اين. سايگان خوشرفتارى كنيدباشيد، و با مه
  .به رسالت شد

در قبيله خود مناز خبوانيد تا الگوى آنان شويد، به اقوام رسيدگى كنيد، از مريض عيادت مناييد، از تشييع جنازه غفلت 
د، از اين كه با ديدن مشا نسبت به ما بدبني شوند بپرهيزيد، ما را در جامعه با نورزيد، براى ما در ميان مردم آبرو باشي

عمل خود حمبوب جلوه دهيد و از اين كه با ديدن مشا با ما دمشن شوند دورى كنيد، عشق و عالقه جامعه را متوّجه ما 
هر چه بدى نقل منايند از آن مربّا و پاك  آنچه خوىب درباره ما بگويند اهل آنيم و. ها را از ما دفع كنيد سازيد و نارواىي

  .هستيم

  .»1«  شكر خمصوص خداى جهانيان است

در هر صورت مناز، امر و دستور و خواسته حضرت حق است و هر آن كس كه از اين دستور سرپيچى كند سزايش 
  .عذاب ابد در روز حمشر است

تر باشد امرش مهمرت و وجوب  رچه آمر با شخصّيته. امهّيت و عظمت امر و خواسته، بسته به وجود امركننده است
  .فرمانربى از آن امر شديدتر است

______________________________  
عليكم بتقوى اللَّه والورع واالجتهاد وأداء األمانة وصدق احلديث وحسن اجلوار فبهذا : عن العامل عليه السالم أنه قال«) 1(

ىف عشائركم وصلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم وكونوا زينا وال تكونوا جاء حممد صلى اهللا عليه و آله صلوا 
شينا حببونا إىل الناس وال تبغضونا جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح وما قيل فينا من خري فنحن أهله وما قيل فينا من 

  .5، حديث 26، باب 348/ 75: ؛ حبار األنوار95اب ، ب356: فقه الرضا» رب العاملني شر فما حنن كذلك واحلمد للَّه

  75: سيماى مناز، ص

ايت، و ذات مقّدسش مستجمع  ايت در ىب تر از حضرت حق كيست؟ وجودى كه هسىت او ىب به راسىت بزرگرت و عظيم
  .مجيع صفات كمالّيه است
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امرش مافوق امرهاست و اطاعت از دستورش امرى مافوق امر حضرت او كدام است؟ كارفرماى هسىت به هر چه امر كند 
  .در شّدت وجوب

كند، پس سود پريوى از امرش بازگشت به خود انسان دارد، و  جانبه مكّلف را حلاظ مى اش مصاحل مهه او در امر و خواسته
  .در صورت سرپيچى، زيانش براى خود آدمى است

خن حق اراده باطل نكنيد، بلكه بگوييد اين ما هستيم كه سراپا مناز امر خداست، نگوييد او احتياج به مناز ما ندارد، از س
  .نيازمند به عبادت حّقيم

  ...خواه، رحيم، رمحان، رّب، ودود، كرمي، غفور و مناز خواسته حضرت موالست، موالى حكيم، عادل، مصلحت

شت عنربسرشت، و سرپي پريوى از امر او بر مهه كس واجب است و نتيجه اش باعث  چى از خواستهاش خشنودى حق و 
  .خشم و سخط است و مورث عذاب ابدى در عامل آخرت

جانبه  اى است كه در قرآن جميد به طور مكّرر به آن امر شده و در سايه اجراى اين امر است كه سود مهه مناز برنامه
  .شود نصيب انسان مى

  .سازد گاه زندگى كوتاه مى را از عرصهها پاك و دست شياطني  برپاداشنت مناز، حيات آدمى را از متام آلودگى

به مهني منظور، مهه ما از جانب حضرت حمبوب مكّلف به مناز هستيم و مأمور اجراى اين عبادت عظيمه و اين حقيقت 
  .ملكوتّيه

 در هر صورت، خداوند متعال و متام انبيا و مهه امامان عليهم السالم و كّل عارفان و عاشقان و صاحبدالن و ناصحان و
   دلسوزان، ما را به مناز امر كرده و از مهه

  76: سيماى مناز، ص

  .اند ما اجراى اين وظيفه را خواسته

  :در قرآن جميد است
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 ] كه مناز خواندن با مجاعت حمبوب خداست[كنندگان ركوع كنيد  و مناز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و مهراه ركوع
»1«.  

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

  .»2« هستيد گردان روى]  به طور عادت[روى گردانيديد؛ و مشا ] پيمان خدا

  :به آنان گفته شد] پيش از اعالم حكم جهاد[آيا نديدى كساىن را كه 

وىل . مناز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد] در اين شرايط[دست از جنگ بازداريد و ]  چون زمينه جنگ فراهم نيست[
تر از آن،  خدا، يا ترسى سخت]  قوبتع[هنگامى كه جنگ بر آنان الزم و مقّرر شد، ناگاه گروهى از آنان مانند ترس از 

  :ترسيدند و گفتند]  ُمشرك[از مردِم 

مهلت ندادى؟ ]  كه زمان مرگ طبيعى است[چرا جنگ را بر ما الزم و مقّرر كردى؟ و چرا ما را تا زماىن نزديك ! پروردگارا
رت است؛ و به اندا متاع دنيا اندك، و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده: بگو زه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار اند 
  .»3« گريند منى

______________________________  
  .43): 2(بقره » َوأَِقيُموا اْلصَّلوَة َوءَاُتوا اْلزَّكوَة َوارَْكُعوا َمَع اْلرَّاِكِعنيَ «) 1(

َواْلَمَساِكِني َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً   َواْلَيَتاَمى  َه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِذى اْلُقْرَىب َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِىن ِإْسرَائِيَل َالتـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللَّ «) 2(
  .83): 2(بقره » َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِإالَّ َقِليًال ِمْنُكْم َوأَنـُْتْم ُمْعِرُضونَ 

ا َفرِيٌق ِمنـُْهْم َخيَْشْوَن النَّاَس  الَِّذيَن ِقيَل َهلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإذَ َأَملْ تـََر ِإَىل «) 3(
َنا اْلِقتَ  ٌر ِلَمِن   اَل َلْوال َأخَّْرتـََنا ِإَىل َكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقالُوا َربـََّنا ِملَ َكَتْبَت َعَليـْ نـَْيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ

  .77): 4(نساء » َوَال ُتْظَلُموَن َفِتيًال   اتـََّقى

  77: سيماى مناز، ص
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و مهني  . و خوابيده ياد كنيدبه پايان برديد، خدا را در حال ايستاده و نشسته ]  در ميدان جنگ[پس هنگامى كه مناز را 
مسلماً مناز مهواره در اوقاتى مشخص . اقامه كنيد]  به صورت معمولش[مطمئن شديد، مناز را ]  از فتنه و آشوب دمشن[كه 

  .»1«  اى مقّرر و الزم بر مؤمنان است و معني وظيفه

  .»2« شويد يد، و اوست كه به سويش گردآورى مىبه اين كه مناز را برپا داريد و از خدا پروا كن]  امي نيز فرمان يافته[و 

برند، اين براى  ها را از ميان مى ها، بدى و مناز را در دو طرف روز و ساعات خنستني شب برپا دار، كه يقيناً نيكى
  .»3«  يادكنندگان تذّكر و يادآورى است

ايت تاريكى شب برپا دار، و  ] كه شروِع ظهِر شرعى است[مناز را از ابتداى متايل خورشيد به جانب مغرب  مناز ] نيز[تا 
  .»4«  است] فرشتگان شب و فرشتگان روز[كه مناز صبح مورد مشاهده ]  اقامه كن[صبح را 

  برخالف آنچه بني قشرى از) 78: و اسراء 114: هود(در دو آيه اخري 

______________________________  
ُجُنوِبُكْم َفِإَذا اْطَمْأنَنُتْم َفَأِقيُموا الصَّلوَة ِإنَّ الصَّلوَة َكاَنْت َعَلى   ُروا اللََّه ِقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلىفَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّلوَة َفاذْكُ «) 1(

  .103): 4(نساء » اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاباً َمْوقُوتاً 

  .72): 6(انعام » ونَ َوَأْن أَِقيُموا الصَّلوَة َواتـَُّقوُه َوُهَو الَِّذى ِإلَْيِه ُحتَْشرُ «) 2(

  .114): 11(هود » ِللذَّاِكرِينَ   َوأَِقِم الصَّلوَة َطَرىفَِ النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاِت ذِلَك ذِْكَرى«) 3(

  .78): 17(اسراء » ْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن ا  أَِقِم الصَّلوَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإَىل «) 4(

  78: سيماى مناز، ص

مسلمانان مشهور است كه مناز را حتماً بايد در پنج وقت جباى آورد، سه وقت تعيني شده است، كه در اين سه وقت 
  :بايد پنج مناز جباى آورد

» ظهرين«ت براى دو مناز ظهر و عصر، كه فقه از اين دو مناز تعبري به زوال آفتاب يعىن ظهر تا ابتداى غروب، يك وق. 1
  .»1« كند مى
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غروب آفتاب تا چهار ركعت مانده به طلوع فجر صادق، زمان و وقت دوم براى دو مناز مغرب و عشاست، كه باز . 2
  .»2« كند مى» عشائني«فقه اسالم از هر دو مناز تعبري به 

  .نده به طلوع آفتاب، وقت سوم است براى مناز صبحطلوع فجر تا دو ركعت ما. 3

شود كه بايد هفده ركعت منازهاى واجب را كه  بنابراين، از قرآن جميد براى منازهاى واجب پنج گانه، سه وقت استفاده مى
البّته مقدارى فاصله بني ظهر و عصر و مغرب و عشا از . در پنج قسمت تنظيم شده در امتداد سه وقت جباى آورد

  .فضيلت بيشرتى برخوردار است

  :و مجعه 33: ، احزاب31: ، روم45: ، عنكبوت56: هاى نور در سوره

نيز اوامر مؤّكد و قاطعى براى برپاداشنت مناز صادر شده كه هر يك از اين آيات نشانه عظمت و موقعّيت و موقف مناز  9
  .در پيشگاه حق و در ميدان حيات انسان است

______________________________  
  .179/ 1: شرح ملعه، چاپ جديد) 1(

  .179/ 1: شرح ملعه، چاپ جديد) 2(

  79: سيماى مناز، ص

   مناز درياى بيكران منفعت

بيند؛ چرا كه پريامون اين موضع بايد از  نويسنده اين رساله، به جهت عظمت مسأله مناز توان بيان منافع آن را در خود منى
ره بردحمضر    .علم اهلى 

هاى ظاهر و باطنش مهراه با چهار هزار مسأله است و تاكنون صدها كتاب از طرف عارفان و فقيهان و  منازى كه برنامه
ى دست است كه متام  حكيمان و فيلسوفان و وارستگان و عاشقان درباره آن نوشته شده، چگونه در قدرت اين فقري 

  گو كند؟منافع دنيوى و اخروى آن را باز 

  .كنم من در اين فصل به طور بسيار خمتصر و بدون شرح و تفسري، به منافع مناز اشاره مى
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  :خوانيم در قرآن جميد مى

  .»1« »َواْسَتِعينـُْوا بِالصَّْربِ َوالصَّلوِة َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعنيَ «

ترديد اين   كمك خبواهيد و ىب]  ها و رسيدن به رمحت حق از آلودگىبراى حل مشكالت خود و پاك ماندن [از صرب و مناز 
  .كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است

اى كه از جانب حضرت حق مطرح شده و  راسىت چه مسأله با عظمت و چه حقيقت ريشه دارى است، آن هم مسأله
ها، و مناز كليدى  بردبارى و صرب يكى از علل مهّم پريوزى بر سخىت: بت كرده استجتربه حيات اّمت اسالمى نيز آن را ثا

  .براى حّل بسيارى از مشكالت

______________________________  
  .45): 2(بقره ) 1(

  82: سيماى مناز، ص

  كند مناز مشكالمت را حل مى

  :فرمايد دانشمند بزرگ شيخ الرّئيس ابوعلى سينا مى

شدم به مسجد جامع شهر رفته  آمد و از حّل آن عاجز مى علمى در ضمن مطالعه شبانه برامي پيش مى هر زمان مشكلى
. خواستم مرا به وسيله نور آن مناز مدد كند تا گره از مشكل باز شود آوردم، سپس از خدا مى دو ركعت مناز جباى مى

  .»1«  رسيدم خواستم مى به آنچه مىشد و به اندك زماىن  آرى، پس از بريون آمدن از مسجد مشكلم حل مى

  مناز دنيا را شگفت زده كرد

دام بود، مردم از سخىت معيشت مى ناليدند،  شهر قم از قحطى ناله داشت، زمني خشك شده بود، باغات در ُشرف ا
اى نزول تنها راهى كه بر . اى نداشت عوامل ماّدى از حّل مشكل عاجز بودند دولت زمان درمانده بود، مّلت هم چاره

  !مناز باران: باران وجود داشت يكى از دستورهاى مهّم اسالمى بود

خواست آكنده از  دىل مى. داد به اين مهم اقدام كند و به وسيله مناز، از آمسان باران بياورد كمرت كسى به خود جرأت مى
  .، به جنگ طبيعت برودخواست ملكوتى كه بتواند با توان اهلى و با جباى آوردن مناز باران يقني، روحى مى
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ادن به اين ميدان را به خويش داد مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آية اللَّه العظمى  آن كس كه با كمال اطمينان، جرأت قدم 
  .حاج سّيد حمّمد تقى خوانسارى بود

______________________________  
  .171/ 3: روضات اجلنات) 1(

  83: سيماى مناز، ص

گى، آن مرد كم نظري را در منزل پدِر مادرم ديده بودم، آن انسان ملكوتى دست به سرم گذاشته و برامي من در سّن سه سال
دعا كرده بود كه من در آينده روحاىن خدمتگزارى براى اسالم و مسلمانان شوم، و امروز آنچه دارم از دعاى آن فرشته 

  .عامل معناست

براى احقاق حقوق اسالم و مسلمانان پافشارى عجيىب . ركت كرده بوداو بارها در ميدان جنگ با استعمار در عراق ش
  .داشت

اين . حضرتش با مجعّيت زيادى، با چشم گريان و دل بريان و سر و پاى برهنه، به سوى منطقه خاكفرج قم حركت كرد
از نزديك ناظر اوضاع واقعه در زماىن اتّفاق افتاد كه در جنگ دوم جهاىن، مّتفقني در شهر قم قواى نظامى داشتند و 

كرد اين مجعّيت براى درگريى آمده، خود را آماده دفاع كرده بود، وىل وقىت از داستان باخرب  ارتش كفر كه تصّور مى. بودند
  !شد غرق در تعّجب گشتند كه مگر ممكن است با عملى به نام مناز از آمسان باران آورد؟

اثرش را خبشيد و هم چون سيل از آمسان باران نازل شد و اين مسأله به عنوان اما دعاى آن انسان واال و مناز آن مرد اهلى 
  .انگيز به سراسر جهان خمابره گرديد خربى مهم و اعجاب

اين واقعه بر سنگ قرب آن آيت حق در شهر قم در مسجد باالسر در حرم حضرت معصومه عليها السالم و در تواريخ آن 
  .زمان ثبت شده است

كمك خبواهيد ]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز اى اهل اميان 
  .»1«  زيرا خدا با صابران است

  آنچه را از اين كتاب به تو وحى شده است، خبوان و مناز را برپا دار،
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______________________________  
  .153): 2(بقره » اْسَتِعيُنوا بِالَصْربِ َوالصَّلوِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «) 1(

  84: سيماى مناز، ص

دهيد،  تر است، و خدا آنچه را اجنام مى دارد؛ و مهانا ذكر خدا بزرگ يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى
  .»1« داند مى

منازگزار به خاطر وجوب منازهاى يومّيه ناچار . هاى ظاهر و باطن فرق است از در متام برنامهمن شك، بني منازگزار و ىب ىب
هاى باطن خود را حفظ كند تا شرايط صّحت و قبوىل  هاى ظاهر در درجه اّول و سپس از آلودگى است از متام آلودگى

  .حتّقق يابد

داند كه به  خاطر منازهاى يومّيه به طور مرّتب حفظ كند، و مى داند كه طهارت بدن و لباس را به منازگزار بر خود الزم مى
خاطر مباح بودن مكان و لباس و آب وضو و غسل و خاك تيّمم بايد از بسيارى از فحشا و منكرات از قبيل دزدى، كم 

م به باطل، فروشى، غّش در معامله، غصب، تقّلب در خريد و فروش، حيله در كار، ربا، معامالت حرام، خوردن مال مرد
گريى كند تا بتواند دو ركعت مناز صحيح و قابل  به دست آوردن ثروت از طريق زور و جتاوز، و كمك به ظلم و ظامل كناره

  .قبول جباى آورد

  .داند كه با لباس حرام، آب و خاك غري مباح، مكان غصىب، و شكم پر از حرام منازش پذيرفته نيست منازگزار واقعى مى

ها  اگر اين عبادت پر فيض به درسىت اجنام شود، منازگزار را از مجيع رذايل و آلودگى. و عماد اسالم است مناز عمود دين
  .دارد سازد و از هر زشىت و ناپسندى باز مى پاك مى

نكته مهّمى كه نبايد ناگفته مباند اين است كه در مجيع احكام عبادى اسالم، رام كردن نفس سركش، و از ميان بردن 
  اهى و تكّرب، و اّتصاف به فضيلت تواضع و خشوع و جود و سخا و كرم و شرف، و حفظخودخو 

______________________________  
َواللَُّه يـَْعَلُم َما  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اللََّه َأْكبَـرُ   اْتُل َما أُوِحَى ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّلوَة ِإنَّ الصَّلوَة تـَنـَْهى«) 1(

  .45): 29(عنكبوت » َتْصنَـُعونَ 

  85: سيماى مناز، ص
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  .متام حقوق خالق و خملوق حلاظ شده است

هاى كرب و مفاسد اين  دارد كه در آن زيان) يعىن حتقري كننده متكّربان(» قاصعه«امرياملؤمنني عليه السالم خطبه غرّاىي به نام 
ه و از مناسك حج، سپس از مناز و روزه و زكات نام برده و بيان فرموده كه چگونه اين خوى زشت را به تفصيل بيان كرد

  .سازد عبادات تكّرب را نابود مى

كمرت كسى توّجه دارد كه تشريع حكم زكات كه به طور مرّتب با آيات مناز مهراه است از بني برنده تكّرب و آورنده تواضع 
سازد و به آنان تسّلط در اموال  ود كه اين حكم، فقرا را با اغنيا شريك مىش است وىل پس از اندك تأّملى روشن مى

يدستان مى توانگران مى كاهد و  خبشد؛ و اين شركت دادن به فقرا با اغنيا از عظمت و علّو مقام اغنيا و ذّلت و حقارت 
حركت  در پيشگاه عظمت پروردگار ىببرد، تا چه رسد به مناز كه منازگزار گاه  فاصله بني حمروم و منعم را از بني مى

كند و در آخر با شكستگى و فروتىن و حقارت و پسىت، اعضا و جوارح گرامى حّىت  ايستد و گاه كمر بندگى خم مى مى
سازد و  كند و غرور و تكّرب را حمو مى سايد و با اين اعمال با نفس خود جهاد مى صورت و پيشاىن خود را بر خاك مى

  .و البّته يك دين جامع و كامل بايد چنني باشد. رساند ا به اثبات مىتواضع و تذّلل ر 

هاى روحى را چاره  خنست و در ابتداى كار، بايد اصل و ريشه عموم بيمارى. خودخواهى منشأ و منبع مهه مفاسد است
سىت است، هم چنان كه اساس مهه ترقيّات معنوى و روحى و اصالحات فردى و اجتماعى، خداشناسى و خداپر . كرد

تواند خداجوى و خداپرست  خودخواه و خودپرست منى. ها و مفاسد است خودخواهى و خود پرسىت منبع مهه بدخبىت
  .بشود، پس از اميد صالح و اصالحى نبايد از او داشت

   دارد و عاشق دلباخته حمبوب حقيقى منازگزار واقعى خدا را دوست مى

  86: سيماى مناز، ص

آيا دوسىت خدا با عشق مفرط به مادّيت حمض كه اصل هر گناه و خطاست . دارد دوست خود مى است و خدا نيز او را
  شود؟ مجع مى

ستايد و اگر از منازش غافل  منازگزار يك بار در بسم اللَّه و بار ديگر در سوره محد خدا را به دو صفت رمحان و رحيم مى
ترين مردم خواهد شد و  اهلى خواهد كوشيد و در نتيجه، مهرباننباشد قهراً در كسب اين صفت خداىي و ختّلق به اخالق 

  .مهرى بركنار خواهد ماند از قساوت و سنگدىل و بريمحى و ىب
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داند كه خداوند در كتابش خطاب به متام پيامربان فرموده كه اّول مال حالل تناول كنيد، سپس قيام به عبادت  منازگزار مى
  .»1« مناييد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود داند كه منازگزار مى

هركس از مال حرام خبورد مستحب و واجىب از : دهد اى است كه هر شب ندا مى خداوند را در فضاى بيت املقّدس فرشته
  .»2« شود او پذيرفته منى

  :داند كه آن حضرت فرمود و مى

حرام باشد، خداوند در آن لباس منازى را خنواهد كسى كه لباسى را به ده درهم خريد، اگر در پول آن لباس درمهى از 
  .»3«  پذيرفت

  :منازگزار به اين معنا توّجه دارد كه داود عليه السالم به حضرت حق عرضه داشت

______________________________  
  .51): 23(مؤمنون » ُلوَن َعِليمٌ يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلاً ِإىنِّ ِمبَا تـَْعمَ «) 1(

إن للَِّه ملكاً على بيت املقدس ينادى كّل ليلة َمن أكل حراماً مل : ىف حديث إبن عباس عن الّنىب صلى اهللا عليه و آله«) 2(
  .، كتاب احلالل و احلرام204/ 3: حمجة البيضاء» الصرف النافلة، و العدل الفريضة: يقبل ِمنه صرف والعدل فقيل

من اشرتى ثوباً بعشرة دراهم و ىف مثنه درهم حرام مل يقبل اللَّه تعاىل صالته مادام عليه : قال النىب صلى اهللا عليه و آله« )3(
  .»كتاب احلالل واحلرام  204/ 3: حمجة البيضاء» ء منه شى

  87: سيماى مناز، ص

كسى كه به خاطر : كىن؟ جواب آمد ول مىاى قب ساكن بيت تو كيست و مناز را از چه بنده! اهلى، اى خداوند مهربان
جالل من تواضع كند و روزش را به ياد من بگذراند، به خاطر من از شهوات حرام دورى جويد، گرسنه را سري كند، غريب 

درخشد و من دعايش را  اين چنني انساىن در مملكت ملكوت مهانند خورشيد مى. ديده رحم منايد را پناه دهد، به حادثه
شوم، در  خبشم، در غفلت چراغ راهش مى منامي، عدم حتّملش را مى كنم، آنچه از من خبواهد به او عنايت مى ىمستجاب م
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شت. گريم تاريكى نورش گشته دستش را مى رهايش مهيشگى و ميوه  او ميان مردم مهانند فردوس در بني  هاست كه 
  .»1«  تغيري است هايش ىب

  :ه دارد كه حضرت صادق عليه السالم فرمودمنازگزار حتماً به اين معىن توجّ 

دارد يا  كسى كه دوست دارد بداند منازش قبول است يا نه، مالحظه كند كه آيا منازش او را از فحشا و منكرات باز مى
  .»2«  اى كه منازش قدرت حفظ او را از مفاسد دارد به درگاه حق قبول است به اندازه. نه

در مملكىت كه مهه اهل منازند، از ظلم و جتاوز . پاك، و كشور با مناز كشورى است سعادمتنداى است  جامعه منازگزار جامعه
  و بغى و فحشا

______________________________  
اهلى من يسكن بيتك؟ وّممن تقبل الصالة؟ فأوحى اللَّه إليه يا : قال داود عليه السالم: يروى عن ابن عباس أنّه قال«) 1(

اره بذكرى، كف نفسه عن الشهوات ِمْن أجلى، يطعم اجلائع داود إمنا يسكن  بيىت وأقبل الصالة ممن تواضع لعظمىت، وقَطَع 
ءُ نوره ىف السماِء كالشمس، اذا دعاىن لبيّته وإن سألىن أعطيته، أجعل له ىف  ويؤوى الغريب، ويرحم املصاب، فذلك يضى

ارها وال يتغّري مثارهااجلهل حلماً وىف الغفلة ذكراً، ىف الظلمة نوراً، وَ  حمجة » إمنا مثله ىف الناس كالفردوس ىف اجلنان ال ييبس أ
  .، كتاب اسرار الصالة353/ 1: البيضاء

عن اىب عبد اللَّه عليه السالم من احب ان يعلم قبلت صالته ام مل تقبل فلينظر هل منعته صالته عن الفحشاء واملنكر «) 2(
  .سوره عنكبوت 45ذيل آيه  142/ 16: ؛ تفسري امليزان162/ 4: سري نور الثقلنيتف» بقدر ما منعته قبلت صالته

  88: سيماى مناز، ص

  .اعتبارى و دزدى و چپاول خربى نيست و منكرات و فساد و قساوت و بدبيىن و ىب

  .نيستهاى جناىي اثرى  هاى عريض و طويل و پرونده در آن مرز و بوم كه مردمش متوّسل به منازند از دادگسرتى

در آن آب و خاك كه سايه مناز بر سر مّلت آن است از نزاع و جدال و جنگ و خونريزى و طالق و جداىي و هجوم به 
  .حجاىب و بدحجاىب سراغى نگرييد ناموس مّلت و ىب

  .خواهد ها منى كشور با مناز، مأمور مسّلح براى حفظ مال مردم و راحت و امنّيت خانواده
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دهد، و طلبكار آسايش  مناز حكمفرماست حبثى از زندان و زندانبان نيست، بدهكار مال مردم را مىدر مّلىت كه حقيقت 
  .و امنّيت دارد

در جامعه با مناز خون و مال و عرض و آبروى مردم حمرتم است، و اين مناز است كه ضامن خري دنيا و آخرت 
  .هاست انسان

شت آخرت، و مّلت ىب كشور با مناز منونه   .ها و مفاسد است مناز دچار انواع بدخبىت اى از 

مناز چراغ پر فروغ حيات، آرام خبش قلب، معشوق مناجاتيان، عرصه گاه خوشبخىت اهل حق، نور چشم مشتاقان مجال، 
  .وسيله قرب مقرّبان و دستگريه جنات اميدواران است

  89: سيماى مناز، ص

  مناز ارزياىب جايگاه ىب

كنند،  مناز، يا آنان كه اين مسأله مهّم ملكوتى را سبك فرض مى اسالمى درباره مردم ىبكتاب اهلى و روايات اصيل 
  :شود ها در حّدى كه الزم است اشاره مى نظرياتى دارند كه به قسمىت از آن

خود اند، چه از اهل كتاب و چه از كافران، سرپرستان و دوستان  كساىن كه دين مشا را مسخره و بازيچه گرفته! اى مؤمنان
گريند؛ اين   دهيد، آن را به مسخره و بازى مى و چون براى مناْز ندا در مى* مگرييد؛ و اگر مؤمن هستيد از خدا پروا كنيد

! اى اهل كتاب: بگو* كنند انديشه منى]  در حقايق و معارف[كار زشتشان به سبب اين است كه آنان گروهى هستند كه 
فرود ]  بر پيامربان[ما به خدا و آنچه از سوى او بر ما نازل شده و آنچه پيش از ما گرييد كه  آيا جز اين را بر ما عيب مى

آيا مشا را از كساىن كه  : بگو* كه بيشرت مشا فاسق هستيد]  جوىي مشا به سبب اين است عيب[و اين ! امي؟ آمده اميان آورده
نزد خدا بدتر است، خرب ] دانيد ا سزاوار عذاب مىگرييد و آنان ر  از مؤمناىن كه به خيال خود از آنان عيب مى[كيفرشان 

هستند كه خدا لعنتشان كرده، و بر آنان خشم گرفته، و برخى از آنان را به ] از گذشتگان خود مشا[كساىن ]  آنان[دهم؟ 
  طاغوت را پرستيدند؛ اينانند كه جايگاه و منزلتشان بدتر]  نيز آنان كه[صورت بوزينه و خوك درآورده، و 

  90: ى مناز، صسيما

  .»1« ترند و از راه راست گمراه



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

 

اند و به آنان وعده عذاب سخت روز قيامت  در اين آيات، مردِم جداى از اميان و مناز، ملعون و مغضوب حق معّرىف شده
  .داده شده است

گمراهى ] كيفر[شد كه مناز را ضايع كردند و از شهوات پريوى منودند؛ پس ]  آنان[سپس بعد از آنان نسلى جايگزين 
  .»2« خواهند ديد]  كه عذاىب دردناك است[خود را 

شت چه چيز مشا را به دوزخ وارد  : گويند مى]  به آنان رو كرده* [از روز و حال گنهكاران* پرسند ها از يكديگر مى در 
يدستان و نيازمندان طعام منى* ما از منازگزاران نبودمي: گويند مى* كرد؟ در گفتار و كردار [فرورفتگان  و با* دادمي و به 
  !!»3«  كردمي و مهواره روز جزا را انكار مى* رفتيم فرو مى]  باطل

______________________________  
ِمن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلَياَء َواتـَُّقوا  ابَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوا َوَلعِباً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتَ «) 1(

ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُموَن * َوِإَذا نَاَديـُْتْم ِإَىل الصَّلوِة اختََُّذوَها ُهُزواًَوَلِعباً ذِلَك ِبَأنـَُّهْم قـَْوٌم َال يـَْعِقُلونَ * اللََّه ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِننيَ 
ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكم ِبَشرٍّ ِمن ذِلَك َمثُوَبًة ِعنَد اللَِّه َمن * آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُْنزَِل ِإَليـَْنا َوَما أُْنزَِل ِمن قـَْبُل َوَأنَّ َأْكثـَرَُكْم َفاِسُقونَ ِمنَّا ِإالَّ َأْن 

): 5(مائده » َبَد الطَّاُغوَت أُولِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َعن َسَواِء السَِّبيلِ َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـُْهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوعَ 
57- 60.  

  .59): 19(مرمي » َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّلوَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّياً «) 2(

وَُكنَّا * وََملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ * َقاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ * َما َسَلَكُكْم ِىف َسَقرَ * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ * ِىف َجنَّاٍت يـََتَساَءلُونَ «) 3(
  .46 - 40): 74(مّدثر » وَُكنَّا ُنَكذُِّب ِبيَـْوِم الدِّينِ * َخنُوُض َمَع اْخلَاِئضنيَ 

  91: سيماى مناز، ص

  :كند ز رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله روايت مىحضرت صادق عليه السالم ا

  .»1« كسى كه مناز را سبك انگارد به خدا قسم در كنار حوض بر من راه ندارد

  :كند و نيز آن حضرت از پيامرب بزرگوار صلى اهللا عليه و آله روايت مى
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د، ترسناك است و آه و ناله دارد؛ اما از دهن شيطان تا زماىن كه مردم به منازهاى واجب يومّيه و ادايش در وقت امهّيت مى
  .»2« كشاند هاى بزرگ مى زماىن كه مناز را ضايع كنند، آنان را به راحىت در بدخبىت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  ال َسْهَم ِىف اْالْسالِم ِلَمْن ال َصلوَة َلهُ 

ره ندارد   .آن كه مناز ندارد از اسالم 

  :و نيز فرمود

  .»4« ٍء آَفٌة َوآَفٌة الّديِن تـَْرُك الصَّلوةِ  ِلُكلِّ َشىْ 

  .كند، و آفت دين ترك مناز است براى هر چيزى آفىت است كه آن را نابود مى

   آخرين وصيت به خويشان

  :گويد ابو بصري مى

   براى تسليت گفنت به سبب شهادت حضرت صادق عليه السالم به خانه آن

______________________________  
/ 2: علل الشرايع» ليس مىن من استخف بالصالة ال يرد على احلوض ال واللَّه: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله«) 1(

  .4، حديث 6باب  9/ 80: ؛ حبار األنوار2، حديث 70، باب 365

ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذعرا : صلى اهللا عليه و آلهقال رسول اللَّه : عن الصادق عن آبائه عليه السالم قال«) 2(
، جملس 484: األماىل، شيخ صدوق» منه ما صلى الصلوات اخلمس لوقتهن فإذا ضيعهن اجرتأ عليه فأدخله ىف العظائم

  .12، حديث 6، باب 11/ 80: ؛ حبار األنوار9، حديث 73

  .295/ 1: ر؛ الدر املنثو 19098، حديث 327/ 7: كنز العمال) 3(

  .27: اسرار الصلوة) 4(
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  92: سيماى مناز، ص

  .اّم محيده چون مرا ديد به سخىت گريست، من هم گريه كردم. جناب رفتم

مهه را . متام خويشان مرا مجع كنيد: كردى، ديده گشود و گفت ديدى تعّجب مى سپس گفت، اگر امام را هنگام مرگ مى
  :حاضر كردمي، فرمود

  .»1« رسد بشمارد به شفاعت ما منى آن كه مناز را سبك

______________________________  
دخلت على أم محيدة أعزيها بأىب عبد اللَّه الصادق عليه السالم فبكت وبكيت لبكائها مث قالت : عن أىب بصري قال«) 1(

امجعوا إىل كل من بيىن وبينه قرابة : ليا أبا حممد لو رأيت أبا عبد اللَّه عليه السالم عند املوت لرأيت عجبا فتح عينيه مث قا
: األماىل، شيخ صدوق» إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة: فلم نرتك أحدا إال مجعناه قالت فنظر إليهم مث قال: قالت
  .31، حديث 6، باب 19/ 80: ؛ حبار األنوار10، حديث 73، جملس 484

  93: سيماى مناز، ص

  موانع مناز

ها  ر اين معىن گواهند كه در راه به پاداشنت مناز موانعى وجود دارد كه مسلمانان بايد سعى كنند از آنقرآن جميد و روايات ب
گذارد انسان وارد بارگاه مناز  دور مانده و به هنگام برخورد با آن موانع به مبارزه برخيزند و تا سر حّد سركوىب آنچه منى

  .شود، به كوشش و جهاد ادامه دهند

خوانندگان حمرتم را به دّقت در اين . هاى گذشته از منت قرآن و روايات استفاده شده است م مثل خبشدر اين قسمت ه
  :دهم فصل توّجه مى

نصب شده وپاره ]  براى پرستش[هاىي كه  جز اين نيست كه مهه مايعات مست كننده و قمار و بت! اى اهل اميان
مسلماً * ها دورى كنيد تا رستگار شويد هاى شيطان است؛ پس از آنشود، پليد و از كار  هاىي كه به آن تفأل زده مى چوب

از [اندازد، و از ياد خدا و مناز بازتان دارد؛ آيا مشا ]  سخت[خواهد با شراب و قمار، ميان مشا دمشىن و كينه  شيطان مى
  ؟»1« خوددارى خواهيد كرد] ها وخطراتى كه دارد اين امور با مهه زيان
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پذيرفته شدن انفاقشان بازنداشت، مگر آن كه آنان به خدا و پيامربش كافر شدند، و مناز را جز با   هيچ چيز آنان را از
  كسالت وسسىت به جا

______________________________  
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ «) 1( َا يُرِيُد * الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوهُ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاءَ ِىف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَّهِ  مائده » َوَعِن الصَّلوِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ  الشَّْيَطاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ
)5 :(90- 91.  

  94: سيماى مناز، ص

  .»1« كنند ميلى و ناخشنودى انفاق منى آورند، و جز با ىب منى

  :توان در چهار قسمت خالصه كرد شود، مى آنچه به عنوان قسمىت از موانع مناز از آيات ذكر شده استفاده مى

  شراب؛. 1

  قمار؛. 2

  بت پرسىت؛. 3

  .ريا. 4

   اين موانعى كه در راه مناز استدامن براى توضيح هر يك از  من الزم مى

______________________________  
َوَال يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم    وَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل َوَما َمنَـَعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسوِلِه َوَال يَْأتُوَن الصَّل«) 1(

  .54): 9(توبه » ُهونَ َكارِ 

  95: سيماى مناز، ص

  .و قرآن به اشاره فرموده به روايات متوّسل شوم و نظر معصومني عليهم السالم را نسبت به اين چهار قسمت منعكس كنم
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   شراب

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

گردد و به او از چاهى   تشنگى وارد قيامت مىشراخبوار با روى سياه، دهان كج، زبان بريون آمده، و ناله و فرياد از شّدت 
  .»1« نوشانند كه در آن چرك بدن زنان زناكار رخيته شده مى

______________________________  
َيِسيُل لَُعابُُه َعَلى َصْدرِِه  يـُْؤَتى َشاِرُب اخلَْْمِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُهُه ُمْدَلعاً ِلَسانُهُ : َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ «) 1(

بِئـٌْر َيِسيُل ِفيَها : َوَما ِبئْـُر َخَباٍل َقالَ : قـُْلتُ : ِمْن بِْئِر َخَباٍل قَالَ : َوَحقٌّ َعَلى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َأْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة َخَباٍل َأْو َقالَ 
  .31947، حديث 9، باب 296/ 25: ؛ وسائل الشيعة3حديث  ، باب شارب اخلمر،396/ 6: الكاىف» َصِديُد الزُّنَاةِ 

  96: سيماى مناز، ص

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

   از طرف من به مردم بگو، هر كس يك جرعه! اى يونس بن ظبيان

  97: سيماى مناز، ص

  .كنند شراب بنوشد، خداوند و مالئكه و انبيا و مؤمنان او را لعنت مى

  .»1« دهد برد و به جايش روح پست و كثيف و لعنت شده قرار مى را از كالبد مى مسىت شراب روح اميان

  :پيامرب اسالم در رابطه با شراب ده نفر را لعنت كرده است

غرس كننده درخت، نگهبان آن، فشاردهنده انگور، ساقى، خورنده، محل كننده، حتويل گرينده، خريدار، فروشنده، دريافت  
  .»2«  كننده پول

  :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول 

ى فرموده از اّولني برنامه   .»3«  بت پرسىت، شراخبوارى و ستيزه با مردم بوده است: هاىي كه خداوند مرا از آن 
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  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

  .»4«  شراخبوارى مبدأ متام گناهان است

______________________________  
َياَن َقالَ «) 1( يَا يُوُنُس أَبِْلْغ َعِطيََّة َعىنِّ أَنَُّه َمْن َشِرَب ُجْرَعًة ِمْن َمخٍْر َلَعَنهُ : َقاَل أَبُو َعْبِد اللَّه عليه السالم: َعْن يُوُنَس ْبِن َظبـْ

ميَاِن ِمْن َجَسِدِه َورَِكَبْت ِفيِه ُروٌح َسِخيَفٌة َخِبيَثٌة َمْلُعونَةٌ اللَّهُ َوَمَالِئَكُتُه َوُرُسُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوِإْن َشرِبـََها َحىتَّ َيْسَكَر ِمنـَْها نُ  زَِع ُروُح اْإلِ
  .31949، حديث 9، باب 297/ 25: ؛ وسائل الشيعة191، حديث 2، باب 105/ 9: التهذيب» احلَِْديثَ 

مر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها لعن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ىف اخل: عن أىب جعفر عليه السالم قال«) 2(
ا وساقيها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومشرتيها وآكل مثنها : ؛ وسائل الشيعة41، حديث 444/ 2: اخلصال» وشار

  .22386، حديث 55، باب 224/ 17

َجلَّ َجَاللُُه َعْن ِعَباَدِة اْألَْوثَاِن َوُشْرِب اخلَْْمِر َوُمَالَحاِة  ِإنَّ أَوََّل َما نـََهاِىن َعْنهُ َرىبِّ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«) 3(
، حديث 9، باب 304/ 25: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 65، جملس 416: األماىل، شيخ صدوق» الرَِّجاِل احلَِْديثَ 

31965.  

، 402/ 6: الكاىف» ِإنَّ اخلَْْمَر َرْأُس ُكلِّ ِإمثٍْ : صلى اهللا عليه و آلهَقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «) 4(
  .31992، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعة3باب أّن اخلمر رأس كل امث، حديث 

  98: سيماى مناز، ص

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

داشت حرامش را حرام  ، زيرا اگر قرآن را باور مىكننده قرآن است هاست و شراخبوار تكذيب شراب منبع متام آلودگى
  .»1«  دانست مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

خوار، ترك مناز برنامه آساىن است و نيز براى شراخبوار  خداوند به چيزى مانند ميخوارگى معصيت نشده براى مشروب
  .»2« دهد هنگام مسىت آنان را تشخيص منىمست، زناى با مادر و دخرت و خواهر امرى عادى است، زيرا به 
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  :فرمود! شراب از دزدى و زنا بدتر است؟: مشا فرموديد: به امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشتند

كشد، مناز را رها  كند، آدم مى آرى، زنا كننده ممكن است گناه ديگرى مرتكب نشود، وىل شراخبوار چون مست شد زنا مى
  .»3« سازد مى

______________________________  
ِإنَّ اخلَْْمَر َرْأُس ُكلِّ ِإمثٍْ َوَشارِبـََها ُمَكذٌِّب ِبِكَتاِب اللَِّه تـََعاَىل َلْو َصدََّق ِكَتاَب اللَِّه ... َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «) 1(

، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعة4، باب أن اخلمر رأس كل إمث، حديث 403/ 6: الكاىف» َحرََّم َحرَاَمهُ 
31993.  

ٍء َأَشدَّ ِمْن ُشْرِب اْلُمْسِكِر ِإنَّ  َما ُعِصَى اللَُّه ِبَشىْ : َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َأِىب اْلِبَالِد َعْن أَبِيِه َعْن َأَحِدِمهَا عليه السالم َقالَ «) 2(
، حديث 12، باب 313/ 25: وسائل الشيعة» َعَلى أُمِِّه َوابـَْنِتِه َوأُْخِتِه َوُهَو َاليـَْعِقلُ  َأَحَدُهْم َيدَُع الصََّالَة اْلَفرِيَضَة َويَِثبُ 

31989.  

نَا َوالسَّرَِقِة ِإنََّك تـَْزَعُم َأنَّ ُشْرَب اخلَْْمِر َأَشدُّ ِمَن الزِّ : ِقيَل ِألَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم: َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلَُْسْنيِ َرفـََعُه قَالَ «) 3(
َسَرَق َوقـََتَل النـَّْفَس الَِّىت نـََعْم ِإنَّ َصاِحَب الزِّنَا َلَعلَُّه َاليـَْعُدوُه ِإَىل َغْريِِه َوِإنَّ َشاِرَب اخلَْْمِر ِإَذا َشِرَب اخلَْْمَر َزَىن وَ : فـََقاَل عليه السالم

، 316/ 25: ؛ وسائل الشيعة8، باب أن اخلمر رأس كل إمث، حديث 403/ 6: الكاىف» َحرََّم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َوتـََرَك الصََّالةَ 
  .31996، حديث 12باب 

  99: سيماى مناز، ص

  قمار

  .»1« داند قرآن جميد قمار را از گناهان كبريه مى

ماىل كه به قمارباز اگر ببازد، به خاطر از دست دادن . كند قمار عملى است كه براى برنده و بازنده توليد دمشىن مى
  .شود گريد، و اگر بربد، بازنده مقابلش دمشنش مى زمحت فراهم كرده دمشِىن برنده را به دل مى

شود كه در آن نزاع و كينه برخنيزد، و چه بسا بازنده مال به خاطر فراواىن حسرت و  كمرت جملسى براى قمار تشكيل مى
  .مالش به گناهان ديگر از قبيل دزدى يا آدمكشى دچار شود اندوه دست به خودكشى بزند، يا براى جربان از بني رفنت
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و نشسنت در جملس قمار هم در آيني اهلى ممنوع . اش حرام است مجيع آالت و ادوات قمار، ساخنت و فروخنت و نگهدارى
  .اعالم شده است

توانيد به اين دو منبع  ىهاى با عظمت كاىف و وسائل فراوان است، م روايات حرمت قمار، مهانند حرمت شراب، در كتاب
  .ارزنده اسالمى مراجعه كنيد

  :شود براى منونه به يكى از آن روايات كه ابزار قمار هم در آن ذكر شده اشاره مى

فروش شطرنج و خوردن پول آن حرام و نگاه داشتنش كفر و بازى با آن شرك و سالم  : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
   آن كس كه دست به. ناه و ياد دادن آن به مردم معصيت بزرگ استكردن به بازى كننده آن گ

______________________________  
ُقوَن ُقِل ِعِهَما َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يـُْنفِ َيْسأَلُوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمن نـَفْ «) 1(

ُ اللَُّه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ    .219): 2(بقره » اْلَعْفَو َكذِلَك يـُبَـنيِّ

  100: سيماى مناز، ص

اندازد مهانند آن است كه  برد و كسى كه به آن نظر مى زند مهانند اين است كه دست در گوشت خوك فرو مى شطرنج مى
  .كند به عورت مادرش نگاه مى

بازى كننده و سالم دهنده بر او و نگاه كننده به بازى، مهه و مهه در گناه مساوى هستند و آن كس كه به بازى شطرنج 
ّيه مى   .منايد كند و زندگى آن جهان برايش اجياد حسرت مى بنشيند براى خويش در دوزخ جا 

اند، و چون نازل  ند و هر ساعت در معرض غضباز مهنشيىن با قماربازان بپرهيزيد، زيرا اهل آن جملس حمّل خشم خداي
  .»1«  شود مشا را هم خواهد گرفت

قمارباز چون به قمار بنشيند متام ّمهت و نريويش متوّجه بردن مال از طرف مقابل است و براى اين برنامه ناچار است 
  .ها معّطل شود ساعت

كند و قمارباِز خسته و درمانده در طول  ح ادامه پيدا مىجمالس قمار گاهى از اّول روز تا غروب يا از غروب تا نزديك صب
  شود؟ تواند به مناز قيام كند؟ مگر قمار با مناز مجع مى روز يا در طول شب چگونه مى
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   اش جزء موانع مناز به ضمن آنكه اين عمل حرام بر اساس آثار وضعى

______________________________  
ا شرك : ه عليه السالم قالعن أىب بصري عن أىب عبد اللَّ «) 1( بيع الشطرنج حرام وأكل مثنه سحت واختاذها كفر واللعب 

ا معصية وكبرية موبقة واخلائض يده فيها كاخلائض يده ىف حلم اخلنزير وال صالة له حىت يغسل يده   والسالم على الالهى 
ا والسالم كما يغسلها من مس حلم اخلنزير والناظر إليها كالناظر ىف فرج أمه وال ا والناظر إليها ىف حال ما يلهى  الهى 

ا فقد تبوأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة  ا ىف حالته تلك ىف اإلمث سواء ومن جلس على اللعب  على الالهى 
الس الىت قد باء أهلها بسخط من اللَّ  ه يتوقعونه كل ساعة عليه ىف القيامة وإياك وجمالسة الالهى املغرور بلعبها فإنه من ا

/ 76: ؛ حبار األنوار22664، حديث 103، باب 323/ 17: ؛ وسائل الشيعة577: مستطرفات» فيعمك معهم
  .13، حديث 98، باب 234

  101: سيماى مناز، ص

  حساب آمده و عاملني به آن جز موفقني به مناز خالص براى حضرت حق خنواهند بود

   پرسىت بت

  .گرداندن از متام فضايل و آلوده شدن به متام رذايلپرسىت يعىن روى   بت

جاندار مهانند فرعون و منرود و : اند جان شوند بر دو دسته جاندار و ىب اند و مى هاىي كه در معرض پرستش واقع شده بت
سنگ و جان مانند خورشيد، ماه، ستارگان، درخت و نبات،  شّداد و يا گوساله و گاو و گوسپند و ساير حيوانات؛ ىب

  ...، پول و هاى دست خود انسان مانند الت، هبل، ُعّزى چوب و ساخته

  ...هاى دروىن عبارتند از هوى، غرايز، شهوات و اند، و اّما بت هاى بريوىن جاىن، بت ها در عني جاندارى و ىب اين بت

خمصوصاً  -وىن، از متام فضايلجان، دروىن و بري  هاى جاندار و ىب اين كه انسان به هنگام گرفتار آمدن به پرستش بت
  .ماند جاى ترديد نيست باز مى -عبادت حق و به ويژه مناز

اين قلب و روح است كه اگر . هاى بريوىن آلودگى باطن است اين نكته را هم نبايد ناگفته گذارد كه منشأ پرستش بت
دهد و او را به اوج كمال  بريون جنات مىهاى درون و  تزكيه شود و با تعاليم آمساىن زنده گردد، آدمى را از اسارت بت
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در اين . هاى غلط قرار خواهد گرفت زدگى دل و افسردگى جان، آدمى در تنگناى پرستش رساند، وىل با غفلت مى
  .صورت، از انسان اسري نبايد توّقع حسنات و فضيلت و انسانّيت داشت

  104: سيماى مناز، ص

  ريا

كنند، به اجراى عمل  اش آگاه شده و او را مدح مى اكار اگر بداند كه مردم از برنامهري. اى از شرك و نفاق است ريا زاويه
با اين حساب، مسأله اجراى مناز به وسيله رياكار بسته به . دهد خيزد، وگرنه زمحت اجنام هيچ عبادتى را به خود منى برمى

  .كند رنه از قيام به اين عبادت بزرگ خوددارى مىخواند، وگ شوند مى توّجه مردم است، اگر بداند مردم از منازش آگاه مى

خداوند بزرگ در سوره ماعون به منازخوانان رياكار محله كرده و مناز . اى از شرك و بت پرسىت است ريا در حقيقت شعبه
، »ار األنوارحب«: هاى توانند به كتاب العاده است، پويندگان مى روايات باب ريا نيز زياد و فوق. آنان را هيچ انگاشته است

  .مراجعه كنند» جامع السعادات«و » اخلصال«، »حتف العقول«، »الكاىف«، »وسائل الشيعة«، »حمجة البيضاء«

  .كننده عمل است و عمِل با ريا در روز قيامت اجر و مزدى ندارد ريا باطل

  :ن نقل شده استدر شرح مصباح مّال عبدالرزّاق گيالىن در باب ريا داستان خمتصر وىل جالىب بدين مضمو 

  ريا كار

چون ساعىت از شب گذشت، سگ بر . غريىب شىب در مسجدى نزول كرد، سگى پيش از او در گوشه مسجد خفته بود
به اميد آن كه بامداد اهل آن حمّله را از حال خود خرب  . خود جبنبيد، آن غريب پنداشت كه شخصى از اهل حمّله است

وضو به  زد و مناز ىب وضو به مناز ايستاد و تا صبح دست و پا مى شهرتى باشد ىبكند و او را در ميان ايشان قبوىل و 
  .كرد جهت ريا مى

  مريد. ها جبنبانيد و از مسجد بريون رفت چون هوا روشن شد، سگ گوش

  105: سيماى مناز، ص
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مد تا شيخ اصحاب مهه شب به طاعت مشغول بود، چون بامداد شد بيىن پر خاك و دامن و ريش پر باد، به نظر شيخ آ
اى كه تو را از  امشب به كدام كوره مبتال شده: صفا را مشاهده كرد، گفت شيخ آن كدورت ىب. را از حال او خرب دهد

  »1« !بينم؟ جهود خيرب بدتر مى

______________________________  
  .319: ترمجه مصباح الشريعة) 1(

  109: سيماى مناز، ص

  شرايط مناز

و اين كثرت . شود مناز حقيقىت است كه با چهار هزار مسأله بدرقه مى: اند كه عرفاىن و اخالقى آوردهدر كتب فقهى و 
  .مسائل ظاهرى و باطىن دليل بر موقعّيت ممتاز مناز در ميان عبادات اسالمى است

ار ساحل دامن در شناساندن حقيقت اين عمل مهم ملكوتى از كجا شروع كنم؛ مانند كسى هستم كه در كن من منى
  .ايت بزرگى است اندازش درياى ىب ايستاده و چشم

  .ظاهرى، باطىن: اند براى مناز دو نوع شرط بيان كرده

  .شود در اين خبش خيلى فشرده و ساده به شرايط ظاهرى و باطىن مناز اشاره مى

   شرايط ظاهرى

  .لباس و حّىت االمكان متام حمّل منازطهارت كه عبارت است از غسل و وضو و تيّمم و رفع آلودگى از بدن و . 1

احرتاز از لباس ابريشم، حرير، و نيز طال براى مردان، و دورى جسنت از لباسى كه از پوست و پشم و كرك حيوانات . 2
ّيه شده است حرام   .گوشت 

  .كندمراعات وقت مناز، خبصوص اّول وقت، و ايستادن در حمّلى كه كسى يا چيزى از جلوى آدمى عبور ن. 3

اى را اجرا كند و در برابر چه  خواهد چه برنامه قرار گرفنت به طرف قبله با متام وجود و توّجه داشنت به اين كه انسان مى. 4
  .قدرت عظيمى ايستاده است
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  110: سيماى مناز، ص

  :خواندن بعضى از آيات قرآن قبل از ورود به مناز از قبيل. 5

  .»1« »َفَطَر السَّمواِت َواْألَْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ إّىن َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى «

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق
  .نيستم

  .ه باشدبرداشنت دو دست تا حماذى گوش، در حاىل كه دو كف به طرف قبل. 6

مؤدب و موّقر قرار گرفنت در پيشگاه حضرت حق و چشم به حمّل سجده دوخنت، خمصوصاً به قطعه خاكى كه براى  . 7
  .گذاردن پيشاىن به روى آن آماده شده است

ره خداىي آن را از بني مى. 8   .برد گفنت تكبري و خواندن محد و سوره با طمأنينه، زيرا سرعت و عجله در مناز متام 

رفنت به ركوع، قرار دادن پيشاىن به خاك در دو سجده مهراه با دو كف دست، دو زانو، دو سر انگشت پا و تشّهد و . 9
سالم، با توّجه به اين كه مناز صبح دو ركعت، ظهر چهار ركعت، عصر چهار ركعت، مغرب سه ركعت، و عشا چهار 

  .ركعت است

از مناز پس از قرائت محد و سوره يك ركوع و دو سجده، و در دو ركعت اين مسأله را هم توّجه داريد كه در هر ركعت 
يا يك بار با  - »ُسْبحاَن اللَِّه َواحلَْْمُدللَِّه َوال الَه اّال اللَُّه َواللَُّه اْكَرب «آخر منازهاى چهار ركعىت، خواندن يك محد يا سه بار 

  .شود م مىاجنا -كند توّجه به فتواى مرجعى كه انسان از او تقليد مى

  .اين است شرايط ظاهرى مناز كه از آن تعبري به مقّدمات و مقارنات شده

______________________________  
  .79): 6(انعام ) 1(

  111: سيماى مناز، ص

   شرايط باطىن
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  :روح مناز بسته به شش حقيقت است: فرمايد مى» حمّجة البيضاء«فيض بزرگوار در كتاب ارزمشند 

  حضور قلب؛. 1

  تفّهم؛. 2

  هيبت؛. 3

  تعظيم؛. 4

  اميد؛. 5

  .»1« حيا. 6

   حضور قلب

چنانچه در مناز فكر . آيد هاى مناز و توّجه عميق انسان به حق پديد مى حضور قلب، حقيقىت است كه از متركز در برنامه
روى جان به جانب انسان و حاالت قلب مكّلف، ميدان جوالىن جز ياد حمبوب داشته باشد، حضور روى خنواهد داد و 

  .معشوق خنواهد شد و منازگزار خنواهد توانست از عامل ملكوت كسب نور كند

   تفّهم

تفّهم، عبارت از چشيدن معناى مناز و دريافت لطايف اهلِى آن است؛ لطايفى كه به دست آوردنش انسان را مست باده 
  .آورد كند و قدرت عجيىب براى معراج روح به وجود مى عامل معنا مى

______________________________  
  .، كتاب اسرار الصالة370/ 1: حمجة البيضاء) 1(

  112: سيماى مناز، ص

   هيبت
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هيبت، حالت خوف و ترس از مقام با عظمت اهلى است كه مبدأش معرفت حقيقى به حّق است، و آن كس كه از 
  .تواند داراى هيبت باشد  نكرده، منىمعرفت حمروم است و به اين خاطر توّجه به مقام دوست قلبش را تسخري

   تعظيم

ممكن است انسان با مستمعى سخن بگويد و فكرش متوّجه او باشد و مفاهيم كلمات را نيز بداند، وىل براى او امهّيىت 
مراد از تعظيم اين است كه عالوه بر حضور قلب و توّجه به معاىن لطيف، بايد نسبت به جناب او حالت . قائل نباشد

  .يم داشته باشدتعظ

  اميد

منازگزار، عالوه بر تعظميم نسبت . چه بسا كه انسان از صاحب مقامى برتسد، اّما به عنايت و لطف او اميد داشته باشد
  .به حق و خوف از مقام صاحب هسىت، بايد به موال اميد داشته و از او متوّقع لطف و كرم و رمحت باشد

  حيا

ايت است ايستاده، و سراپاى وجودش غرق  ايت در ىب يز در برابر وجودى عزيز كه ىباى ناچ توّجه داشته باشد كه ذرّه
   مقدار، و بداند كه حضرت حق بر درون در تقصري است و وجودش عني عدم و عبادتش ىب

  113: سيماى مناز، ص

  .حاكم گردد و برونش آگاه است، و توّجه به متام اين امور را مترين كند تا حيا از دوست در عرش جانش

   اذان

چون صداى مؤذن را شنيدى، دل از نداى روز قيامت پر از ترس كن و آستني ظاهر و باطن را براى جواب دادن به نداى 
حق باال بزن و براى ورود به مناز عجله كن، زيرا كساىن كه با شنيدن صداى اذان از خود بيخود شده و براى اجراى دستور 

  .شوند مت خماطب به نداى لطف و رمحت و احسان و مرمحت و حمّبت و عنايت مىكنند، روز قيا حق شتاب مى

اگر با شنيدن آن دلت شاد شد و غرق در نشاط گشىت اهل : اذان را معيار جنات و عدم جنات خود در روز قيامت بگري
كه رسول اكرم صلى اهللا به اين معنا توّجه داشته باش  . جناتى، ورنه به عالج خود برخيز كه دل و جان دچار مرض است

  :فرمود عليه و آله نزديك وقت اذان به بالل مى
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  .»1«  ارِْحنا يا ِباللُ 

  .با گفنت اذان براى قلب ما شادى به وجود آور! مؤذن من

 دل را» اللَّه اكرب«به وقت شنيدن . رسد؛ يعىن كه اّول و آخر اوست شود و با نام او به پايان مى اذان با نام خدا آغاز مى
در گردونه تعظيم كردن به حق بياور و بدان كه بزرگى غري او وجود ندارد و غري او چيزى وجود حقيقى ندارد، كه اگر به 

  .اى اين معنا توّجه نكىن در حقيقت تكبري نشنيده و تكبري نگفته

______________________________  
  .1، باب 193/ 79: ؛ حبار األنوار182: مفتاح الفالح) 1(

  114: ماى مناز، صسي

   وقت

به هنگام رسيدن وقت مناز، توّجه داشته باش كه موقعّيت بسيار واالىي است كه حضرت دوست براى اجنام بندگى تو قرار 
  .رو و دلشاد باش؛ زيرا وسيله نزديكى به حق فراهم شده داده و زمان چنگ زدن به عوامل جنات است، پس گشاده

  :گويند عليه و آله مى بعضى از زنان پيامرب صلى اهللا

شناسد، و  شد كه ما را منى رسيد آن گونه مى گفتيم، چون وقت مناز مى زد و ما با او سخن مى رسول حق با ما حرف مى
  .»1«  امي ما هم نسبت به او بيگانه

چه شده؟ : داشتند عرضه مى. پيچيد افتاد و به خود مى امرياملؤمنني عليه السالم به هنگام دخول وقت، لرزه بر اندامش مى
  .»2« ها از قبولش سر برتافتند ها ارائه كردند وىل آن ها و زمني و كوه وقت اداى امانىت رسيده كه به آمسان: فرمود مى

  .»3« گراييد رفت و رو به زردى مى اش مى حضرت زين العابدين عليه السالم وقت مناز رنگ از چهره

______________________________  
» كان رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله حيدثنا وحندثه فإذا حضرت الصالة فكأنه مل يعرفنا ومل نعرفه: لت عائشةوقا«) 1(

  .56، حديث 16، باب 258/ 81: ؛ حبار األنوار61، حديث 324/ 1: عواىل الآلىل
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جاء وقت أمانة : ما لك فيقول: هوىف تفسري القشريى إنه كان عليه السالم إذا حضره وقت الصالة تلون وتزلزل فقيل ل«) 2(
عرضها اللَّه تعاىل على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان ىف ضعفى فال أدرى أحسن إذا ما محلت 

  .53، حديث 16، باب 256/ 81: ؛ حبار األنوار124/ 2: املناقب» أم ال

/ 1: دعائم اإلسالم» ...ذ ىف الدخول فيها اصفر وجهه وتغري لونهوعنه عليه السالم أنه كان إذا توضأ للصالة وأخ«) 3(
  .66، حديث 16، باب 256/ 81: ؛ حبار األنوار158

  115: سيماى مناز، ص

   طهارت

تو كه مكان مناز را پاك كردى و لباس و بدن را شستشو دادى و آنچه مربوط به ظاهر بود آراسته منودى، آيا توّجه به قلب 
  خواهد؟ كردى؟ آجنا طهارت منى  و روح و مغز هم

پاكى درون را از ياد . پاكى جان و طهارت نفس با توبه و پشيماىن از گذشته غلط و اراده ترك گناه در آينده ميّسر است
  .مرب كه خداوند بزرگ به درون نظر خاص دارد

   سرت عورت

كشد كه  آرى، انسان خجالت مى. شندپوشاندن بدن به خاطر اين است كه خلق از ديدن قبايح و نقايص بدن دور با
انسان بايد ... ها و هاى درون و رذايل اخالقى و بدفكرى اينجاست كه از رسواىي. بيننده حمرتمى عيوب ظاهر او را بنگرد

هاى باطن را با  بايد آلودگى. هاىي كه به طور دائم در معرض ديد حق است با متام وجود بنالد و از غّصه مبريد؛ برنامه
  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى. اىن و حيا و ترس از خدا و خوف از عذاب قيامت از مملكت درون زدودپشيم

  .»1«  زيباترين لباس براى انسان لباس خويشتندارى از گناه است

   مكان

  تصّور كن در پيشگاه عدالت قرار دارى و حمّل رسيدگى به حساب است،

______________________________  
  .ىف اللباس 13، باب 30: مصباح الشريعة» ...زين اللباس للمؤمن التقوى: قال الصادق عليه السالم«) 1(
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  116: سيماى مناز، ص

  كردى؟ ات سراسر از كثرت گناه سياه بود چه مى اگر پرونده

رتين مكان براى مناز مساجد و مشاهد مشرّفه است، زيرا خداوند مهربان اين   ها را حمّل  گونه مكانتوّجه داشته باش كه 
  .اجابت دعا و مركز رسيدن رمحت و لطف و حمّبت و عنايت به بندگان قرار داده است

  :فرمايد امام ششم عليه السالم مى

چون به در مسجد رسيدى، آگاه باش كه اراده ورود بر پادشاه بزرگى دارى؛ پادشاهى كه جز پاكان بر بساطش راه ندارند 
در آجنا به عجز و ناتواىن اقرار كن و به بيچارگى خويش . ق اجازه جمالست با او برايشان نيستو غري راستان و اهل صد

تر است و آماده قبول عمل با  او وجودى است كه از مهه كس به تو مهربان. توّجه منا و از حضرتش طلب رمحت كن
  .»1« اخالص، اگر چه كم باشد

   قبله

بنابراين، فكر و روح و . اى است براى باطن طرف آن قرار گريد، و ظاهر اسوهقبله، جهىت است كه ظاهر بدن بايد به 
  :قلب را به طرف صاحب قبله قرار ده و به كالم رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله توّجه كن كه فرمود

  خيزد و اراده و قلب را متوّجه خدا هنگامى كه عبد به مناز برمى

______________________________  
إذا بلغت باب املسجد فاعلم أنك قد قصدت باب ملك عظيم ملا يطأ بساطه إال : قال الصادق عليه السالم« )1(

السته إال الصديقني فتهب القدوم إىل بساط هيبة امللك فإنك على خطر عظيم إن غفلت فاعلم أنه  املطهرون وال يؤذن 
مصباح » ...برمحته وفضله قبل منك يسري الطاعة قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك فإن عطف عليك

  .3946، حديث 54، باب 437/ 3: ىف دخول املسجد؛ مستدرك الوسائل 61، باب 130: الشريعة

  117: سيماى مناز، ص

  .»1«  كند، مانند روزى است كه از مادر متوّلد شده است مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
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 از دنيا و هرچه در آن است نااميد شو، دل از غري او برگردان، بزرگى حق را برابر جان و دل چون به سوى قبله قرار گرفىت
  .»2« قرار بده، به ياد روز قيامت باش و بني اميد و ترس قرار بگري

 كعبه يك سنگ نشاىن است كه ره گم نشود
 

  حاجى احرام دگر بند ببني يار كجاست

______________________________  
حبار » إذا قام العبد إىل الصالة فكان هواه وقلبه إىل اللَّه تعاىل انصرف كيوم ولدته أمه: وقال النىب صلى اهللا عليه و آله«) 1(

  .4234، حديث 2، باب 102/ 4: ؛ مستدرك الوسائل59، حديث 16، باب 261/ 81: األنوار

إذا استقبل القبلة فآيس من الدنيا وما فيها واخللق وما هم فيه وفرغ قلبك عن كل شاغل : السالمقال الصادق عليه «) 2(
ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَْفٍس ما «: يشغلك عن اللَّه تعاىل وعاين بسرك عظمة اللَّه عز و جل واذكر وقوفك بني يديه قال اللَّه تعاىل

ىف افتتاح الصالة؛  39، باب 87: مصباح الشريعة» وقف على قدم اخلوف والرجاء» َالُهُم احلَْقِّ َأْسَلَفْت َو ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َموْ 
  .3، حديث 16، باب 230/ 81: حبار األنوار

  

  119: سيماى مناز، ص

  ترمجه مناز

گريى روح به سوى حضرت معبود است و اين كه منازگزار  قصد قلب و توّجه دل و جهت» نّيت« »1« ترمجه مناز
شود و به خشنودى و  جان و رهاىي از حّق الّناس و دورى از رذايل اخالقى شروع مى خواهد راهى را بپيمايد كه از پاكى مى

  .يابد رضايت حق پايان مى

رسيدن به اخالق اهلى قرار دهد و خويش را از نظر علم و عمل و كار و كوشش  در حقيقت، منازگزار قصد دارد مناز را راه
  و نّيت و اعتقاد به مقام با
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______________________________  
اْهِدنَا * اَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ ِإيَّ * مِلِك يـَْوِم الّدينِ * الرَّْمحِن الرَِّحيمِ * احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ * ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ ) 1(

   الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيَم ِصَر َط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َالالضَّالِّنيَ 

.* جهانيان است ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب  مهه ستايش.* اش مهيشگى و مهرباىن اندازه است به نام خدا كه رمحتش ىب
تنها تو را !] پروردگارا.* مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است.* اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن رمحتش ىب

چون پيامربان، صّديقان، شهيدان [راه كساىن .* ما را به راِه راست راهنماىي كن.* خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى مى
عطاكردى، هم آنان كه نه مورد ]  اميان، عمل شايسته و اخالق حسنه[به آنان نعمِت ]  تشانو صاحلان كه به خاطر لياق

  .اند خشم تواند و نه گمراه

  .َو َملْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدُ * َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ * اللَُّه الصََّمدُ * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ * ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 

مهه موجودات [نياز  خداى ىب* او خداى يكتاست؛: بگو* اش مهيشگى اندازه است و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب
نزاده، و زاييده نشده .* هسىت كه نيازمند و عني فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند و از حضرتش گداىي منايند

  .باشد و شبيه او منى مهانند و مهتا]  در ذات و صفات[و هيچ كس * است،

  122: سيماى مناز، ص

  .عظمت خليفة الّلهى برساند

روشن است كه هر كس از اجنام كارش قصد و هدىف دارد، منازگزار هم بايد از اجراى اين عمل خدا را قصد كند و 
فضيلت برساند و  حضرت او را هدف قرار دهد، و به وسيله اين عمل بايد اراده كند كه خود را به اوج حقيقت و به مرز

و نيز با طرد ) كه يكى از مهمرتين مصاديقش مناز است(به قول قرآن جميد در پايان سوره كهف بايد به سبب عمل صاحل 
  .هاى دروىن و بريوىن، به لقاى حق برسد و در درياى رمحت دوست غرق گردد و نفى متام معبودهاى باطل و بت

بدرقه كند، آن مناز آدمى را از متام فحشا و منكرات باز داشته و از انسان موجودى اهلى اگر چنني نّيىت مناز را تا به آخر 
  .سازد كه با متام وجود حقوق خدا و خلق را به رعايت برخيزد و ملكوتى مى

كردن   واقعّياتى كه عبارت است از باور -راسىت اگر انسان مناز خبواند وىل در نّيت و قصدش پذيرفنت واقعيّات مناز نباشد
ايت، وجوب شكر او،  ايت در ىب يگانگى حّق و مالكّيت و كارگرداىن او نسبت به متام هسىت، رمحانّيت و رحيمّيت ىب

گريى از او در متام شئون  اعتقاد به روز حساب، تسليم بودن در برابر ذات مستجمع مجيع صفات كمال، لزوم كمك
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شك با عدم اهلام از  ىب -ى گزيدن از حاالت و اخالق مغضوبني و گمراهانحيات، وجوب تبعّيت از انبيا و امامان و دور 
اين حقايق، منازگزار نّيت مناز نكرده و وارد حوزه مناز نشده و در حقيقت زمحات متام انبيا و اوليا را ناديده گرفته و به خود 

  .و ديگران ستم روا داشته است

ات مناز را در زندگى خود حتّقق خبشد، روح و نفس و مغز و قلب به تدريج و اگر از ابتداى مناز در نيّتش باشد كه واقعيّ 
  .گردد شود و پس از مّدتى انسان منبع حقايق و ظرف واقعّيات مى آماده قبول متام حقايق مناز مى

  123: سيماى مناز، ص

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در توضيح نّيت مى

  .»1«  صاحب نّيت صادق صاحب دِل سليم است

رود، چه اين كه  يعىن نّيت خالص و پاك كه منشأ آثار پربركت است، از دل پاك و خاىل از وساوس شيطاىن توّقع مى
عّلت پاكى نّيت و خلوص ... ها و رذايل هم چون حرص، خبل، كرب، حسد، ُعْجب، نفاق، كينه و سالمت دل از آلودگى

  .قصد و اراده است

  :دفرماي خداوند در قرآن جميد مى

  .»2« »ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ * يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنونَ «

  .به پيشگاه خدا بياورد]  از رذايل وخبايث[مگر كسى كه دىل سامل * دهد روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود

رت است   .»3«  نّيت مؤمن از عملش 

فلسفه اين سخن اين است كه چون نّيت به منزله ريشه عمل است، پس سالمت ريشه است كه مايه سالمت فرع است و 
  .ره است در صورتى كه ريشه سالمت نداشته باشد، عمل از سالمت ىب

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»4« نيت او قرار داردارزش اعمال به نيّات شخص بستگى دارد و حماسبه عمل هر انساىن بر حماسبه 
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______________________________  
/ 67: ؛ حبار األنوار53: مصباح الشريعة» قال الصادق عليه السالم صاِحُب النـّيَِّة الّصاِدقَِة، صاِحُب الَقْلِب السَِّليمِ «) 1(

210.  

  .89 -88): 26(شعراء ) 2(

، حديث 6، باب 50/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، باب النية، حديث 84/ 2: ىفالكا» ...نِيَُّة املؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلهِ «) 3(
95.  

ْمِرٍئ مانـََوى«) 4( ، باب 48/ 1: ؛ وسائل الشيعة67، حديث 4، باب 83/ 1: التهذيب» إّمنا األعماُل بالنِّياِت وإّمنا ِإلِ
  .89، حديث 5

  124: سيماى مناز، ص

را از خود ظهور دهد كه نيّتش در متام حركات و سكنات براى خدا تواند حقيقت بندگى و آثار عبادت  عبد وقىت مى
  .»1«  است» َكاْالْنعام«باشد، كه اگر چنني نباشد غافل است و غافل به فرموده قرآن جميد 

  :دهد اش را بدين صورت ادامه مى امام عليه السالم در باب نّيت، كالم حكيمانه

كى باشد نسبت به خلوص در نّيت نزديكرت است، و اگر قلب از يقني و چنانچه دل خانه نور و پا . نّيت از قلب است
  .اميان و باور و نورانّيت و احواالت اهلّيه دور باشد پديدار كردن نّيت خالص با چنني قلىب كار مشكلى است

تا بتواند دل و پس منازگزار قبل از نّيت الزم است خانه دل را از تاريكى و ظلمت و جايگزيىن شيطان و وسوسه پاك كند 
  .نّيت آن را به پيشگاه حق بربد

  :فرمايد حضرت مى

اند، و يكى از آثار فوق العاده نّيت خالص  هاى غلط نفس در مبارزه صاحبان نّيت خالص، به خاطر حق با خواسته
قصد  حياست، زيرا آن كس كه در هر كارى قصد خدا دارد ظاهر و باطن خود را براى خدا يكسان سازد و با داشنت

  .»2« كند كه حّق خدا را آنچنان كه هست جبا نياورد پاك، حيا مى
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______________________________  
  .179: اعراف) 1(

صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم ألن سالمة القلب من هواجس احملذورات : قال الصادق عليه السالم«) 2(
وقال النىب » يـَْوَم َاليـَنـَْفُع ماٌل َوَال بـَُنوَن ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ «: اللَّه تعاىل تعاىل ىف األمور كلها قال بتخليص النية للَّه

إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فال بد : نية املؤمن خري من عمله وقال صلى اهللا عليه و آله: صلى اهللا عليه و آله
ذا املعىن يكون غافال والغافلون قد ذمهم اللَّه تعاىل فقالللعبد من خالص النية ىف كل حركة و  ِإْن «: سكون ألنه إذا مل يكن 
مث النية تبدو من القلب على قدر صفاء املعرفة وختتلف » أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ «: وقال» ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال 
ن ىف معىن قوته وضعفه وصاحب النية اخلالصة نفسه وهواه معه مقهورتان حتت سلطان على حسب اختالف األوقات اإلميا

، 53: مصباح الشريعة» تعظيم اللَّه تعاىل واحلياء منه وهو من طبعه وشهوته ومنية نفسه منه ىف تعب والناس منه ىف راحة
  .32، حديث 53، باب 210/ 67: ىف النية؛ حبار األنوار 23باب 

  125: سيماى مناز، ص

صاحب نّيت خالص در رنج است تا ديگران در راحت باشند، زيرا آن كس كه در مناز و در هر عملى نّيت قرب اىل اللَّه 
ها آراسته كند و از رذايل دور بدارد و در كنار چنني نّيىت جمبور به رعايت حقوق  دارد بايد خويش را به متام پاكى

يگران خود را به زمحت انداخنت، و بدين گونه است كه انسان با رعايت هاست، و اين نيست جز براى راحت د انسان
  .شود حّق خالق و خملوق، اليق مقام قرب مى

  »اللَُّه اْكبَـرُ «

ء است و چيزى در برابر حضرت او بزرگى  خداوند بزرگرت از آن است كه به وصف درآيد، وجود مقّدس او اكرب از كّل شى
  .برداشنت از او و دل بسنت به غري آن حمبوب، عني ضاللت و گمراهى استندارد، و چون چنني است، دل 

  ايت چگونه نريوى وصف و توان تعريف دارد؟ ايت در ىب راسىت ذرّه كوچكى چون انسان در برابر عظمىت ىب

قيقى احرام به هنگام گفنت تكبرية االحرام بايد حمو ديدار و فاىن در عظمت دوست شد، به مانند كسى كه براى حج ح
  .بسته و از مهه چيز جز معشوق چشم پوشيده

  ام به كويت احرام ببسته
 

  لبّيك زنان به جستجويت
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   اى: باال بردن دست تا برابر گوش به وقت گفنت اللَّه اكرب به اين معناست

  126: سيماى مناز، ص

اين وقىت كه به سوى تو در حركتم، دنيا و هرچه را   در! اميد مهه عامل، اى پناه هسىت، و اى مالك و مرّىب متام موجودات
  .كه در آن است پشت سر گذاشته و بدون اين كه در راه سفرم مانعى باشد به سويت درپروازم

اى و به معراج  هاى ماّدى و دنياىي باشى از سفر بازمانده اگر پس از تكبرية االحرام، باز غرق در خياالت و اوهام و برنامه
  .اولياى اهلى خنواهى رسيد مردم مؤمن و

هاى غري حق است بنيادش سست و بنيانش بر الفاظ خشك است، و تنها سودش ساقط  چنني منازى كه خملوط با برنامه
ره شدن تكليف و خروج از صف ىب   .اش به حقيقت ناچيز است منازان و مزدش اندك و 

  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيم«

ين مجله ملكوتى تعليمى است به مهه بندگان كه هر كارى را به نام و به ياد حضرت او شروع كنند و اين آيه مباركه و ا
هاى مثبت  كه داراى مجيع كماالت و پاك از هر عيب و نقص و مبدأ متام حقايق و برنامه  -شك عملى كه به نام اللَّه ىب

  .هان استشود، اجنامش به خري و سالمت و عامل سعادت دو ج ابتدا مى -است

در حقيقت، قرار گرفنت در پناهگاهى  -كه حضرت حمبوب است  -گفنت بسم اللَّه و درك مفهوم آن و اّتصال به مسّمايش
و چه پناهى باالتر و برتر از خداوندى كه دستگري و يار و مددكار . ها نيازمند به آنند است كه متام موجودات در مهه زمينه

  نيازمند و درمانده است؟ خبش به دهنده و اطمينان و پناه

ها مهراه است، آيا جز  راسىت عجز و ناتواىن، فقر و ذّلت، مسكنت و حريت، ندارى و ظلمت و اضطراىب كه با متام انسان
   با پناه بردن به حق
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  !و اّتصال دادن هر كارى به او و شروع هر عملى به نام و به ياد او قابل جربان است؟
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  .ذات پاك و منّزهى است كه صاحب مجيع صفات كمال است و جامع مهه حقايق و فاقد مهه نواقص» هاللَّ «

ايت بزرگوارى و كرامت و شرف و فضيلت و حقيقت و عّزت مى رسد و به رفع و دفع  آدمى با روى آوردن به او، به 
  .گردد ها و عيوب و نقايصش موّفق مى نيازمندى

  .اين عبادت، كه اگر غري اين باشد مناز نيست اين است قدرت مناز و حقيقت

اگر به وسيله مناز درهاى فكرى و روحى و خانوادگى و اجتماعى و دروىن و بريوىن معاجله نشود، اقامه مناز نشده، بلكه 
  .الفاظى عرىب با زبان تكرار شده و به قول فقها اسقاط تكليف به اجنام رسيده است

مفاهيم و ظهور معنوى آن در وجود ميدان حركت انسان به جانب متام كماالت و رفع  مناز حقيقى و با توجه نسبت به
  .متام امراض روحى است

شود، كه اين رفع عيوب،  اگر ارتباط روحى و قلىب با ذات جامع كماالت برقرار گردد، متام عيوب و نقايص رفع مى
  .خاصّيت طبيعى اين ارتباط است

شود و آثار فيض و  داشته باشد، به تدريج عيوب و نقايص و فحشا و منكرات برطرف مىاگر ارتباط و اّتصال حقيقت 
  .گردد عنايت و حتّقق صفات اهلى در انسان منودار مى

شود، ناقص هم در ارتباط با  اش برطرف مى چونان كه تشنه با اّتصال به آب و گرسنه با خوردن نان تشنگى و گرسنگى
   اش برطرف، و با فناى در صفات وحى و قلىب و اخالقىمبدأ كماالت، نواقص فكرى و ر 
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  .شود و كماالت اللَّه كامل مى

وجود مباركى كه به متام موجوداتى كه آفريده به مقتضاى استعداد و لياقت هر يك، عنايت و لطف دارد و سفره » الرَّْمحن«
ّبت گسرتده و بر اين خوان يغما دوست و دمشن را نشانده و به روزى آنان را بدون هر قيد و شرطى از باب رمحت و حم

ره   .بردارى و سود بردن از اين درياى بيكران نعمت را مرمحت فرموده است مهه اجازه 
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هاىي كه در دنيا از هدايت او  اند داراى لطف خاص است و به آن انسان به مردمى كه داراى اميان و عمل صاحل» الرَّحيم«
فرمايد، و اين  هاى انبيا و ائمه شدند، مزد آخرتى و منفعت ابدى و سود سرمدى عنايت مى د و تسليم خواستهره گرفتن

  :شود، چنان كه قرآن جميد فرموده است عنايت شامل آنان كه از اميان و عمل صاحل دورند منى

  .»1« »ِإنَّ َرْمحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمَن الُمْحِسِننيَ «

  .ه نيكوكاران نزديك استيقيناً رمحت خدا ب

  :است» تفسري كشف االسرار«در 

اما حكمِت در آن كه ابتدا به اللَّه كرد، سپس به رمحان، پس به رحيم، آن است كه اين بر وفق احوال بندگان فرو «
  :فرستاد، و ايشان را سه حال است

ه قدرت، رمحان اشارت است به پرورش در اللَّه اشارت است به آفرينش در ابتدا ب. اول آفرينش، پس پرورش، پس آمرزش
دوام نعمت، رحيم اشارت است به آمرزش در انتها به رمحت؛ چنان است كه اللَّه گفىت اّول بيافريدم به قدرت، پس پروريدم 

  .»به نعمت، آخر بيامرزم به رمحت

هاى حق  ه وجود خود و نعمتدر اينجا بايد توّجه داشت كه برابر با قول قرآن و سّنت، رمحت حق شامل مردمى است ك
   را در راه حمبوب به

______________________________  
  .56): 7(اعراف ) 1(
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  :مصرف گذاشته و از اميان و اجراى دستورهاى اهلى برخوردار بودند

فضل تو ما را ! اهلى. ما را عيانشناخت تو ما را امان و لطف تو ! اهلى. نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز! اهلى«
ضعيفان را پناهى، قاصدان را بر سر راهى، مؤمنان را گواهى؛ چه بود كه افزاىي و نكاهى؟ ! اهلى. لوا و َكَنف تو ما را مأوا

ما چه عزيز است او كه تو او را خواهى، ور بگريزد او را در راه آىي، طوىب آن كس را كه تو او راىي، آيا كه تا از ! اهلى
  .»1« »خودكراىي
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هاى خود آن را  هاى قرآن جز سوره توبه است، و مردم مسلمان مأمورند در ابتداى متام برنامه آغاز متام سوره» بسم اللَّه«
و گفنت اين مجله و توّجه به مفهومش به خاطر اين است كه روى دل و فكر انسان از غري خدا برگردد، و هر كار . بگويند

و به نام او شروع شود، تا هم چنان كه آغاز كار اّتصال به خري مطلق داشت، اجنامش نيز به حمصول  و عملى به ياد خدا
  .و مثر بنشيند

  »احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«

ستايش ممدوح است به خاطر مجال و كماىل  » مدح«سپاسگزارى در برابر نعمت است بدون توّجه به مقام منِعم؛ » شكر«
محد يعىن سپاسگزارى در برابر . جامع معناى شكر و مدح است» محد«توّجه به نعمت و احسان منعم؛ كه دارد بدون 

  .ها با توّجه به مقام عاىل منعم كه جامع متام صفات كمالّيه است متام نعمت

ماىل خمصوص ذات با ك -چه با زبان بيان، چه با زبان عمل و چه با زبان وجود -در اين مجله يعىن هر شكر و مدحى
  .كننده متام اجزاء هسىت است است كه مالك و تربيت

______________________________  
  .29/ 1: تفسري كشف األسرار) 1(

  130: سيماى مناز، ص

بايد محد و ستايش را تنها براى مبدأى دانست كه لطف و تربيتش سراسر جهان و مهه موجودات را فرا گرفته، هر ناتواىن را 
دهد و از آنچه هست برترش  خبشد و فراخور احتياجش ساز و برگ زندگى به او مى گرداند، هر بيجاىن را جان مى مىتوانا 
انگيزد و شرايط و قوانني فراراهش  آرايد؛ آن گاه براى تكميل تربيت، پيامربان را برمى سازد تا به مجال عقلش مى مى
  .دكن گذارد و تربيت تكوين را با تشريع تكميل مى مى

بدين جهت در قرآن كرمي، كه ظهور تربيت و اراده حق است، آيات تكوين و تشريع با هم آمده و مهه را آثار قانون تربيت 
  .مشارد مى» رّب العاملني«

ناى جهان بزرگ از نظر مفهوم توسعه دارد با بيان اين حقيقت، معلوم مى   .شود كه محد به اندازه 

گردد و حقيقت محد و  د و خرد انسان پيش رود، جمهوالت نظام طبيعت بيشرت معلوم مىهر چه بيشرت اسرار جهان باز شو 
  .گردد تر مى تر و وسيع يابد و معنا و واقعّيت آن عميق توّجه به ربوبّيت جهان بيشرت حتّقق مى
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عاملني، اعّم از به راسىت توّجه به مالك و رّب عامل و مسأله تربيت موجودات كه وقف حرمي كربياست و سازمان وجودى 
  .مجاد و نبات و حيوان و انسان، امرى بسيار الزم و حقيقىت واجب است

كاىف است كه درك اسرار وجودِى كوچكرتين ذرّه عامل، آدمى را به خضوع و خشوع و شكر و سپاس در برابر مالك و 
باتات و حيوانات و وجود انسان براى ما  مرّىب جهان وادارد، چه رسد به اين كه واقعّيات بيشرتى از جهان باال يا اسرار ن

جهان باال و نبات و حيوان و : انگيز كشف شود، و چه نيكو است كه منازگزاران عزيز از هر يك از چهار جهان حريت
انسان، مسائلى را از نظر بگذرانند تا از اين پس بدانند در برابر چه مالك و مرّىب عظيمى به عبادت و خضوع و بندگى 

  !!دايستن مى
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   جهان كيهان

ناورى است مرّكب از خورشيدهاى ىب آموزد كه آمسان صاف و ىب فيزيك جنومى به ما مى مشار كه مانند  ابر، جمموعه 
  .هاى گازى كه به جنبش آورند، در جهان بسيار متفاوت، به طور شتابان رفت و آمد دارند مولكول

َبران«شود،  مرت در ثانيه به ما نزديك مىكيلو   13با سرعت » َنْسِر واقع« شود،  كيلومرت در ثانيه از ما دور مى  53» الدَّ
روند،  پيمايد، دو ستاره آخرين ُدّب اكرب به يك سو مى كيلومرت در ثانيه مسري موّرىب را مى  135با سرعت » ِمساك راِمح«

  .ّورى به جهت خمالف رواننددر عني اين كه ستارگان ديگر اين صورت فلكى با سرعت غري قابل تص

كيلومرت در ثانيه واله و حريان به سوى كناره    19خورشيد با سرعت : منظومه مشسى ما نيز از اين سرنوشت مستثىن نيست
برد،  دهند با خود مى پايان، زمني و سّيارات ديگرى را كه موكب او را تشكيل مى كهكشان ما روان است و در اين راه ىب

يك دستگاه منظومه مشسى مهراه كهكشان كه يكپارچه مانند چرخ فلك آتشبازى عظيمى به دور خود  و در مهني حني،
  .كند كيلومرت در ثانيه را طى مى  240چرخد، قوس بزرگى به سرعت  مى

خورشيدى كه هم اكنون مقابل ديدگان ماست در حاىل است كه نسبت به عمر كهكشان يا عامل هشت دقيقه پيش بوده، 
  .ميليارد و پانصد ميليون سال از عمرش گذشته 4تر از خورشيد است و در حدود  به اين كه زمني خيلى جوان با توّجه

  .كنيم منظره پانصد سال پيش آن است خوشه پرويىن كه متاشا مى. رسد تر به نظر مى ِشْعراى مياىن نُه سال جوان
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توان تشخيص  رت ِمرأة املسلسله قطعه ابر مانندى به بزرگى قرص ماه مىسالح در صو  ماه، با چشم ىب در شب صاف ىب
ها وضعى كه اكنون از آن به  خارج از كهكشان. اين توده ابر مانند، ستارگان سحاىب است. پراكند داد كه نور ضعيفى مى

مشار آن چه گذشته در  ان ىباز آن زمان تا كنون بر ستارگ. رسد آنچنان است كه در دو ميليون سال پيش داشته نظر ما مى
  .توان گفت اين باره هيچ چيز منى

  .توانيم ميلياردها سال نورى پيش برومي كهكشان مرأة املسلسله آخرين مرز ديد بشر است، اّما با كمك تلسكوپ مى

هاىي كه در زمني  سيلالبته اين انوار بر بيشرت ف. اند موصوف شده» نور فسيل«پراكنند به  انوارى كه اجرام اين جهاِن دور مى
  .باشند اند مقدم مى به دست آمده

هزار   300شود، با سرعت  شگفت آن كه نورى آنچنان ضعيف كه ورقه شّفاف نازكى يا ذرّه غبارى مانع تابشش مى
نسىب رسند خأل  ظهور مهني انوار كه از راهى بسيار دور به ما مى. كيلومرت در ثانيه، صد ميليون كيلومرت راه پيموده است

كه دخالت عظيمى در كارگرداىن حيات مهه موجودات (كند و تصويرى از عظمت دستگاه آفرينش را  فضا را ثابت مى
  .»أحلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«: كند فرياد بزند سازد، و اينجاست كه انسان را با متام وجود وادار مى آشكار مى) دارد

در . عكسربدارى از هر خبش، ممكن خواهد بود كه ستارگان گنبد نيلگون را مشاره كردبا تقسيم آمسان به چندين خبش، و 
سانىت مرت مساحت دارد بيش  45در  35اى كه  مثًال در رصدخانه دانشگاه هاروارد، كليشه. شود ها اين كار مى رصدخانه

دهند در حدود پانصد ميليون  يل مىهاىي كه جهان را تشك سازد، اّما مشار كهكشان از دو هزار كهكشان را منايان مى
  .است
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يك منّجم جوان، بيش . اند هاى چندى از كهكشان منظومه مشسى را مشرده در هر كهكشان چند ستاره وجود دارد؟ قطاع
شان ما هاى يك كهك هاى دقيق، ستاره به موجب اين رصدها و آزمايش. از دو ميليون ستاره جدا از يكديگر مشرده است

  !فقط بالغ بر صد ميليارد است

توّجه به اين حقايق از طرف انسان منصف و خردمند است كه او را به تعظيم در برابر جالل و جربوت َربِّ عاملني 
  .»احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«: خواهد كه با متام هسىت ظاهر و باطنش بگويد دارد و از او مى وامى
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گذرد و آنچه  زندگى عناوين شگفت آورى را درباره اوضاع هسىت و مسائلى كه در اطراف ما مى در فهرست كتاب علم و
  :خوانيم در حيات ما مؤثّر است و چيزى جز جلوه ربوبّيت حضرت رّب العاملني نيست، بدين صورت مى

  شود؟ آب از چه چيز تركيب شده؟ هاىي يافت مى آب به چه شكل

گردد؟ موجبات وزش  شود و چگونه از آن خارج مى دهد؟ چگونه آب در هوا وارد مى ىچگونه آب براى ما كار اجنام م
  كند؟ موجب اختالف آب و هوا در نقاط خمتلف چيست؟ باد چيست؟ چگونه رطوبت هوا در وضع جّوى تأثري مى

گردد؟ خاك  مىها  گردد؟ چه نريوهاىي سبب پيدايش كوه عمر زمني چقدر است؟ چه نريوهاىي باعث ختريب زمني مى
  گردد؟ چگونه تشكيل مى

گريمي؟ كدام مصاحل ساختماىن را از زمني به  هاىي از زمني مى آيند؟ چه سوخت چه فلزّات سودمندى از زمني به دست مى
  آورمي؟ دست مى

شود؟  شود؟ چگونه حرارت از جاىي به جاى ديگر منتقل مى آيد و چگونه اندازه گرفته مى حرارت چطور به وجود مى
  شود؟ حرارت چگونه اداره مى

  134: سيماى مناز، ص

  بينيم؟ چرا اشياء رنگ دارند؟ نور چيست؟ اشياء را چگونه مى

  كنيم؟ آيد؟ چگونه از مغناطيس استفاده مى الكرتيسته ساكن از كجا مى

  رسد؟ شود؟ چگونه جريان برق به ما مى جريان برق چگونه توليد مى

  هاىي دارند؟ با هم چه تفاوت آيد؟ صداها چگونه صوت به وجود مى

  توانيم بشنومي؟ چگونه مى

  كنيم؟ كنيم؟ چگونه روى آب سفر مى چگونه در خشكى مسافرت مى

  اند؟ موجب پيدايش فصول چيست؟ گياهان و جانوران از چه ساخته شده
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هند؟ گياهان چگونه توانند اجنام د بدن گياهان و جانوران چگونه ساخته شده است؟ جانوران و گياهان چه كارهاىي مى
  براى انسان مفيدند؟

  شوند؟ جانوران چگونه براى انسان مفيدند؟ گياهان چگونه تكثري مى

  كنند؟ جانوران چگونه توليد مثل مى

سازند؟ غذاى ما چگونه  چرا ما به غذا احتياج دارمي؟ به چه نوع غذاهاىي نيازمندمي؟ چگونه گياهان سبز غذاى ما را مى
  شود؟ رسد؟ انرژى چگونه در بدن توليد مى هضم شده چگونه به متام اعضاى بدن مى شود؟ غذاى هضم مى

هاى  جواب هر يك از اين سؤاالت كتاب مفّصلى الزم دارد؟ و به قول فخر رازى عامل بزرگ قرن پنجم براى برمشردن نعمت
: ، با كمال معرفت بايد گفتبه راسىت در برابر اين مالك و مرّىب . »1« كند اهلى، يك ميليون كتاب هم كفايت منى

  .»احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«

   جهان نبات

  اى از آورى است و شرح هر زاويه اين جهان، به حقيقت جهان شگفت

______________________________  
  .229/ 1: تفسري كبري) 1(

  135: سيماى مناز، ص

عناوين اوضاع جهان نبات براى توّجه بيشرت به جالل و مجال حضرت در اين قسمت نيز به . ها الزم دارد اين عامل كتاب
  :شود رّب العزّه قناعت مى

دهنده سّلول، خاصّيت هر يك از عناصر، تركيب هسته، غشاِء سّلول،  حّس و حيات نباتات، سّلول نبات، عناصر تشكيل
ز منّو متناسب، توليد و تكثري، نسوج نباتى، اعمال فيزيكى آن، كيفّيت توليد نريو، چگونگى تغذيه نباتات، اسرار مرمو 

ها، كيفّيت جذب  ها، استوارى آن ها، طبقات ريشه ها، كيفّيت ساختمان ريشه جهازات داخلى هر يك، خواّص طبيعى آن
 ها، ها با هم، ساختمان كالهك يا سپر بر سر آن آب و امالح، جريان شريه خام، دفع مواّد زائد، كيفّيت دفع مبارزه ريشه

هاى گرياىي  ها، عمليّات فيزيكى هر يك، تأثري خاّص رطوبت و حرارت و نور در نباتات، دستگاه عناصر تركيب كننده آن
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هاى خاردار، عمل لقاح، ابزار و  ها، برگ اين قوا در گياه، وسايل تنّفس گياه، ساختمان برگ، تركيبات و طبقات و انواع آن
هاى   ها نسبت به هم، درخت اسّيت خاّص برخى از نباتات، تعاون گياهوسايل لقاح، بادها و امواج مأمور، حس

ها، گياهان آىب صحراىي، مقاومت   ها، شكوفه ها، گلربگ ها، اشكال گل گوشتخوار، نظام توارث در نباتات، اسرار ميوه
  .گياهان در برابر امراض، امراض گياه، مرگ گياه

به حقيقت كه . باشد و داراى ميلياردها قانون و نظام مستحكم مى هر يك از اين عناوين خود موضوع علم خاّصى است
  .»احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«: با كمال شعور و معرفت در برابر اين مهه عنايت حضرت حق بايد گفت

   جهان حيوانات

اى  اره حشرات به اندازهمش. اند تنها در قسمت حشره، تاكنون حشره شناسان نزديك به هفتصد هزار نوع حشره احصا كرده
   است كه ارقام براى بيان

  136: سيماى مناز، ص

هاى  ها كه در بريدگى ها و خرخاكى ها و مگس در يك روز تابستاىن كه هوا صاف باشد، مشاره سوسك. آن قاصر است
بشر به كّلى از روى زمني اگر ناگهان نژاد . اى براى نظام حيات در تكاپو هستند از عّده نفوس يك قارّه بيشرت است تپّه

  .لولند به زمحت متوّجه غيبت او خواهند شد معدوم شود، خملوقات ديگرى كه بر روى زمني مى

تدبّر در ساختمان پيكر حيواىن كوچك چون مور و تشكيالت : گفت ژان هانرى فابر دانشمند نامى فرانسه مهيشه مى
  .كند ربى مىمنّظم حياتى آن، ميلياردها انسان را به سوى خدا ره

شود، چندين برابر آن در جهان حيوانات  مهان حتّري و اعجاىب كه در جهان فضا و كواكب و عامل نباتات بر آدمى چريه مى
  .دهد به آدمى دست مى

گوييم چندين برابر آن، به خاطر آن است كه خورشيد با آن مهه عظمت فاقد عنصر حيات و حّس و اراده  اين كه مى
امش و با تشكيالت وسيع و عظيمش، بر است، اما در جه ان حيوانات عنصر ناشناخته حيات با مهه پيچيدگى و ا

  .ساير عجايب عامل ماّده افزون گرديده است

ها و ساير موجودات ذرّه بيىن يا  ها و باكرتى در جهان حيوانات تشكيالت وسيع موجودات ذرّه بيىن چون ويروس
ها در سازمان اين عامل خاصه در  ها، نقش يكايك اصناف آن ا، آثار خمتلف حياتى آنه هاى گوناگون آن ها، گروه ميكروب
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ها، قدرت  هاى زمحتكش و خدمتگزار، حشرات ريز، سازمان حياتى آن هاى امراض، ميكرب وضع حاالت بشرى، ميكرب
ب ختم نر و ماده، محل، تقسيم، گذارى، تلقيح يا تركي ها، كيفّيت توالد و تناسل گوناگون سراسر جانداران، ختم احساس آن

ها، خزندگان، پرندگان، پستانداران، حيوانات آىب، چهارپايان،  ها، ژن اسرار اسپرماتوزوئيد، اسرار اوول، تشكيالت كرموزوم
   سازمان و ساختمان

  137: سيماى مناز، ص

موضوع ديگر وجود دارد كه هر يك ها، و ميلياردها ميليارد  ها، عواطف و احساسات آن ها، نظامات زندگى آن يكايك آن
اى است طوالىن و بس پر پيچ و خم كه علوم گوناگوىن به بيان اسرار و نظامات اين موجودات و  ها رشته از آن

  .اند ها پرداخته هاى آن سازمان

مباركش عرضه  اينجاست كه بايد با كمال تواضع و فروتىن در برابر خالق هسىت به مناز ايستاد و با فرياد جان به پيشگاه
  .»احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«: داشت

   جهان انسان

به شاهكارها و متامى اسرار خلقت آدمى، تنها آفريدگار بزرگ آگاه است، وىل تا مهان مقدارى كه بشر بر آن علم دارد از 
  .كند صدها كتاب قطور جتاوز مى

هاى دراز و كوتاه، با مفصل و  هاى مسّطح، استخوان استخوان ها، اشكال گوناگون استخوان، نظامات و قوانني استخوان
ها، تركيبات  ها، تغذيه استخوان ها، حفرات استخواىن، جدارهاى استخواىن، نسج اسفنجى استخوان مفصل، مفصل ىب

ّيت ها، كيف ها، شرح يكايك عضالت بدن و ماهيچه هاى گوناگون و عناصر تركيىب آن ها، شكل ها، غضروف شيمياىي آن
ها، عضالت  عمل انقباض و انبساط در عضالت، عضالت جبهه، عضالت باال كشنده، يا مجع كننده ابروان، عضله پلك

ها، شرح نظامات و سازمان گرياىي  دهنده عضالت، نوع سّلول هاى تشكيل ها، عضالت سينه، سّلول دماغ، عضالت لب
ها، حّس  ها، پاپيل قّوه المسه، اسرار درون اين برجستگى هاى زير پوست يا مراكز حواّس پنجگانه، المسه، برجستگى

   هاى زبان، قّوه سامعه، تشكيالت گوش ذائقه، مراكز گرياىي آن، پاپيل

  138: سيماى مناز، ص



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

 

خارجى، خيمه گوش، الله گوش، سوراخ متناسب با گوش، پرده صماخ، مايع ّمسى درون آن، عناصر تركيىب اين مايع، 
هاى چّكشى، سنداىن، عدسى، ركاىب، گوش داخلى، دهليز آن،  ى، جمراى شيپور استاش، استخوانهاى گوش وسط دريچه

سه نيم دايره استخواىن، لوله مارپيچى، مايعات درون هر يك، عناصر تركيب كننده هر يك از مايعات، قّوه شنواىي، صوت، 
پلك، صفوف مژه، غدد اشك، جمارى  اسرار صوتى، امواج، ارتعاشات موجى، قّوه باصره، تشكيالت ظاهرى چشم،

دهگانه اشك، انرت اشك، شستشوى چشم با اشك، كره چشم، صلبّيه، قرنيه، شّفاىف قرنيه، كيفّيت عبور نور، مشيمّيه، 
ها، شبكّيه، جليديّه، نقش  عنبيّه، پرده مدّور عنبّيه، سوراخ جمراى عبور نور، مردمك، رنگ عنبيّه، اسرار اين رنگ و رنگ

ليّه، مايع زجاجّيه، عناصر تركيب كننده مايعات، اسرار درون يكايك طبقات چشم، كيفّيت ديد، حبث نور، مايع زال
هاى ترّشحى، مركز صفرا، دهان، حلق، لوله هاضمه، تشكيالت  ها، غّده معّماى نور، دستگاه عظيم گوارش، معده، روده

هاى  ها، حباب ها، برونش، ُشش نجره، قصبة الرّيه، نايژههاى تنّفسى، بيىن، ح ها، كيفّيت هضم غذا، دستگاه يكايك آن
هاى خوىن، كيفّيت جذب اكسيژن، علل احرتاق، توليد حرارت، مقدار حرارت، اسرار و تشكيالت يكايك  ريوى، رگ

هاى گردش  هاى قرمز، عدد هر يك، دستگاه هاى سفيد، گلبول ها، خون، اسرار خون، كيفّيت پيدايش خون، گلبول آن
ها، گردش بزرگ خون، گردش كوچك خون، دستگاه دفع مواّد زائد،  ها، وريدها، مويرگ قلب، اسرار قلب، شريان خون،

  ...سازمان آن، لوله كشى بدن، دستگاه توليد، نطفه سازى، ماهّيت نطفه و

  .كه هر يك موضوع علم خاّصى و تشكيل دهنده ميلياردها ميليارد اسرار است

  139: سيماى مناز، ص

بينيم عبارت است از ظاهرى از بدن و جسم، وىل كارگردان اين جسم كه عبارت است از روح و  البّته آنچه را كه مى
عواطف و وجدان و انديشه و اخالق، و هزاران قدرت نامرئى، كه در هيچ البراتوارى قابل جتزيه و با هيچ ميكروسكپى 

  .باشد قابل رؤيت نيست، براى ما قابل شرح و درك منى

برمي كه اين نظام عربت آور را  گريمي پى به اين مسئله مى تنها در برابر اين دستگاه با عظمت بدن و روح و نفس كه قرار مى
نام، و بايد با كمال خضوع و خشوع در برابر اين مهه نعمت كه به ما ارزاىن داشته در مقام » خدا«ناظم و صاحىب است 

  .»احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«: د بزنيمسپاسگزارى برآمده و از عمق جان فريا

  »الرَّْمحِن الرَّحيمِ «
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لطف خمصوصى دارد، كه ربوبّيت » رّب العاملني«بود، وىل تكرارش بعد از » بسم اللَّه«با اين كه اين دو لفظ در آيه شريفه 
، كه موجودات در پرتو حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نيست، بلكه از جهت رمحت عام و خاص است

رسد كه با مهر و حمّبت باشد و  يابند و هر مرّىب و معّلم و حاكمى آن گاه تربيتش به مثر مى اين دو حقيقت پرورش مى
  .رسد كه با مهر و حمّبت باشد و نظام تربيت خلق با خالق و انسان و جهان مهاهنگ شود نظام تربيتش به مثر مى

به موجودات و خبصوص انسان، كه اّتصاىل است دائم و مهيشگى و شامل زندگى دنيا و  اين اّتصال ربوبّيت حق نسبت
پس مدح و شكر آن وجود مقّدس، . آخرت، نه بر سبيل قهر و غلبه بلكه از راه عنايت و لطف و مرمحت و حمّبت است

  .در حقيقت، پاسخگوىي به نداى فطرت در برابر رمحانّيت و رحيمّيت اوست

  140: سيماى مناز، ص

  »ماِلِك يـَْوِم الّدين«

اى آزادى و اختيار است رتين عّلت براى ارزش پيدا  . انسان داراى گوهر پر  آزادى و اختيار داشنت در نّيت و عمل، 
چنانچه اراده و عمل به مقتضاى قواعد فطرى و خداىي و وجداىن از انسان . كردن حاالت باطن و حركات ظاهر است

جر و مزد و ثواب عاىل است، و اگر نّيت و عمل بر مبناى صحيح صادر نگردد، چون ظلم به صادر گردد و مقتضى ا
  .خود و ديگران است، مقتضى عذاب و عقاب

داند بلكه عقل و منطق و  عّلت ثواب و عقاب مهني آزادى در نّيت و عمل است، و اين را نه فقط شرع و شارع حّق مى
موجود آزاد بايد در برابر نيكى و اخالص پاداش، و در برابر بدى و نّيت حكمت و فطرت هم قضاوتش مهني است، كه 

  .سوء عقاب و عذاب ببيند

براى پاداش نيكوكاران و عذاب بدكاران قرار داده و زمان متام امور » روز دين«به مهني خاطر، حضرت حق روزى را به نام 
  .»الّدينماِلِك يـَْوِم «: داند آن روز را به دست با قدرت خود مى

مگر خداوند مالك هر روز نيست؟ مگر جزاى عمل نيك و بد خمصوص به دنياى : شود ها مطرح مى در اينجا اين پرسش
ديگر نيست؟ مگر انسان در مهه حلظات، چه از طريق وجدان و چه از طريق عكس العمل عمل خويش، در دنياى درون 

  و برونش در معرض پاداش و عقوبت نيست؟
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ى، خداوند مالك مهه حلظات است و آدمى هم در برابر هر عمل نيك و بدى بالفاصله در معرض اجر و آر : بايد گفت
شود و اين خوىب و نيكى براى او در بريون عامل كسب  عقوبت است؛ به هنگام كار نيك انبساط درون برايش حاصل مى

  گردد، و به وقت كار بد گرفتار آبرو و اعتبار اجتماعى مى

  141: صسيماى مناز، 

وىل اين اجر و عقوبت نسبت به . گردد شود و عكس العمل اجتماعى خطرناكى براى او حاصل مى تازيانه وجدان مى
به عالوه، در برابر بعضى از اعمال راه فرار از عقوبت دارد، و از طرىف چه . عملى كه داشته كامل نيست بلكه نسىب است

  .اش نرسد نيا به مزد واقعىبسا كه انساىن سراپا نيكوكار باشد وىل در د

در اين زمينه به حيات پربركت انبيا و ائّمه و عاشقان راه حق نظر كنيد كه سراسر مثبت بود، و در برابر خمالفان چه زجرها 
و مصائىب كه به آنان وارد نشد و عاقبت هم بدون رسيدن به اجر و مزد متناسب با اميان و اعمال و اخالق اهلى خود از 

هم چنني به حيات ننگني ستمكاران تاريخ توّجه كنيد كه بدون چشيدن كمرتين عذاىب در برابر آن مهه جنايت . نددنيا رفت
  .در كمال راحت و آسايش جان دادند

آيد كه در آن روز، نيكوكاران به پاداش واقعى، و بدكاران به جرميه حقيقى خود برسند و كسى جز  پس روز ديگرى الزم مى
در آن روز نداشته باشد و جمرم براى فرار از عقوبت راهى پيش پاى خود نبيند، و آن روز به نام روز  حضرت حق دخالىت

  .است» ماِلِك يـَْوِم الّدين«دين ناميده شده و احدى جز حق در اوضاع آن روز دخالت ندارد و اين مهه مفهوم آيه شريفه 

اى از آن روز را در آيات اّول سوره غاشيه چنني  دارد كه گوشه قرآن جميد متجاوز از هزار آيه در جتزيه و حتليل روز جزا
  :خوانيم مى

هاىي زبون و  در آن روز چهره* گريد، به تو رسيده است؟ فرا مى] ها را از هر سو مهه انسان[آيا خرب حادثه هولناكى كه 
* در آتشى سوزان درآيند]* اند نيافته و سراجنام سودى[اند  اند و خسته شده كوشيده] آنان كه مهواره در دنيا* [شرمسارند

   براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگني* نوشانند اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه
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از تالش و  * اند هاىي شاداب و باطراوت در آن روز چهره* منايد نياز مى كند و نه از گرسنگى ىب كه نه فربه مى* وجود ندارد
شىت برين* خشنودند كوشش خود در ] و* [اى روان است در آن چشمه* در آجنا سخن لغو وبيهوده نشنوند* اند در 

  .»1« هاىي بلند و با ارزش قرار دارد آجنا ختت

  :كنيم اى از آن روز را در سوره مباركه ذاريات بدين صورت قرائت مى و نيز گوشه

مهانان كه در جهالىت .]* كنند پراكىن مى درباره قرآن و حقايقش سخنكه بدون دليل و به ناحق [پردازان  مرگ بر دروغ
مهان روزى * روز جزا چه زماىن خواهد بود؟: پرسند مى]  مهواره!* [اند خربى و غفلىت سنگني فرو رفته عميق و فراگري در ىب

] از روى ريشخند[عذاىب است كه عذابتان را بچشيد، اين مهان :] و به آنان گويند* [سوزانند است كه آنان را در آتش مى
شت ىب* خواستيد شتاب در آمدنش را مى آنچه را پروردگارشان به آنان عطا  * ها و چشمه سارهايند ترديد پرهيزكاران در 

و بيشرت آن را [خوابيدند  آنان اندكى از شب را مى* كنند؛ زيرا كه آنان پيش از اين مهواره نيكوكار بودند كرده دريافت مى
  .]*گذراندند بادت و بندگى مىبه ع

ى دست و حمروم از معيشت بود* كردند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى  و در اموالشان حّقى براى سائل 
»2«.  

______________________________  
لَْيَس َهلُْم َطَعاٌم * ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ   ُتْسَقى* نَاراً َحاِمَيةً   ْصَلىتَ * َعاِمَلٌة نَاِصَبةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ * َهْل أََتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ «) 1(

ِفيَها * َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيةً * ِىف َجنٍَّة َعالَِيةٍ * ِلَسْعِيَها رَاِضَيةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِعَمةٌ * َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِىن ِمن ُجوعٍ * ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ 
  .13 -1): 88(غاشيه » ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ * َجارَِيةٌ  َعْنيٌ 

ُذوُقوا ِفتـَْنَتُكْم هَذا * يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنونَ * َيْسأَلُوَن أَيَّاَن يـَْوُم الدِّينِ * الَِّذيَن ُهْم ِىف َغْمَرٍة َساُهونَ * قُِتَل اخلَْرَّاُصونَ «) 2(
َكانُوا َقِليًال * آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربـُُّهْم ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل ذِلَك ُحمِْسِننيَ * ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِىف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ * ِجُلونَ الَِّذى ُكنُتم ِبِه َتْستَـعْ 

  .19 - 10): 51(ذاريات » اْلَمْحُرومِ َوِىف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل وَ * َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ * ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ 
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اى دارد كه خضوع و تواضع و به خصوص تسليم، در اين مفهوم قرار گرفته و يا  عبادت و بندگى مفهوم وسيع و گسرتده
  .الزمه آن است

پايان ناظم و مدبّر و معمار هسىت پى بَرد،  مالكّيت و رمحت و حمّبت ىب انسان وقىت از بركت تفّكر و انديشه به ربوبّيت و
  .د شود و بند بندگى ديگران را به گردن منى هيچ گاه تسليم غري او منى

انسان وقىت به اين معنا واقف شود كه جز حضرت اللَّه وجودى باالستقالل در دار هسىت نيست، چه معنا دارد كه غري او 
  ش قرار دهد؟را مورد پرست

اى كوچك از  غري اگر مجاد است جزئى است كوچك از اجزاء هسىت؛ اگر حيوان است موجودى است ناچيز در گوشه
پس جاىي براى پرستش و . عرصه گاه حيات؛ اگر انسان است فقري و نيازمند و دردمند و مستمندى است چون خود مشا

پرسىت است و  گراىي و بت عني كفر و شرك و در حقيقت بت ماند، كه روى آوردن به غري اطاعت و عبادت غري منى
  .كند عبادتى كه جز ضرر و خطر چيزى عايد زندگى انسان منى

شود، عبارت است از به اجرا گذاشنت متام دستورهاى حق و  در مناز اعالم مى» ايّاَك نـَْعُبدُ «اين عبادت واقعى كه با مجله 
  .پسندد گريى از حمّرمات و آنچه حضرت حق براى انسان منى ط و كنارهپيامربان و امامان و فقيهان واجد شراي
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هاى غلط، و آزادى از هوى و  شك، پيمودن راه عبادت صحيح بدون رفع موانع، و رهاىي از قيد و بند اوهام و مكتب ىب
  .هوس، و سرپيچى از اوامر و نواهى طاغوت و طاغوتيان امكان ندارد

اين است  . تواند با اين مهه موانع به مبارزه برخيزد اين عجز و فقرى كه دارد، بدون كمك خواهى از خداوند منى انسان با
كه در راه عبادت بايد از خدا كمك خواست تا امور ماّدى و معنوى را براى جربان ضعف و ناتواىن انسان با او مهراه  

  .حضرتش، در حقيقت جلب كشش و لطف و دستگريى اوستكند، و البّته توّجه به پروردگار و كمك خواهى از 

  »اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتقيم«

  :هدايت، راهنماىي با مهر و حمّبت و صالح است به سوى مطلوب و مقصود، و آن بر چند نوع است

  .انگيز آفرينش است گاه شگفت هدايت طبيعى يا تكويىن كه شامل كلّيه موجودات كيهاىن و عناصر عرصه
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  .هدايت غريزى و احساسى كه خمصوص موجودات جاندار و يا شامل موجودات صاحب نَفس است

ترين هدايت براى آدمى است كه او  هاست، و هدايت دين كامل هدايت وجداىن، عقلى، احساسى، ديىن كه شامل انسان
  .دهد را به سوى سعادت دنيا و آخرت سوق مى

ما : به انواع هدايت نسبت به انسان اشاره دارد »1« »َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ « در آيه شريفه: گويد عبده مفّسر مصرى مى
  .راه خري، راه شّر، راه سعادت، راه شقاوت: انسان را به سوى دو راه آگاهى دادمي

______________________________  
  .10): 89(بلد ) 1(
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احساس انسان را از دو راهى كه در برابر اوست آگاهى داده و به خري و شّر  حضرت حق از طريق دين، عقل، وجدان و
  .كند و سعادت و شقاوتش هدايت مى

  .جاّده عمومى رو به خري است و اضافه شدنش به مستقيم اسرارى دارد كه از حوصله اين رساله خارج است» صراط«

  .كند ْزى دنيا و عذاب آخرت دچار مىدر برابر هر راه كجى است كه راهروش را به خِ » صراط مستقيم«

صراط مستقيم در حقيقت عبارت است از راه دين، مرز حق، راه عدل، حوزه و حدود مقّررات اهلى كه در قرآن و سّنت 
ترسيم شده و اجراى آن مقّررات آدمى را به قرب حق رهنمون گرديده و از فيض و عنايت و رمحت اهلى در دو جهان 

  .دمند خواهد كر  ره

خواهد در اين راه پيش برود، بايد جمذوب و منطبق با حميط و حمكوم آن نگردد و پيوسته حميط فكرى و  انساىن كه مى
روحى خود را تغيري دهد و در خّط مستقيم، كه مهان دين خداست و ضامن خري دنيا و آخرت، قرار گريد، و از احنراف 

اْهِدنَا «و اين دعا و درخواست را هم مهيشه به ياد داشته باشد  - تچون پيوسته در معرض گمراهى و غفلت اس -بپرهيزد
  .تا خود مشمول عنايت و مشّيت خمصوص مبدأ كمال و هسىت گردد» الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ 

  »ِصرَاَط الَّذيَن انـَْعْمَت َعَلْيِهمْ «
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ها را در راه سري در صراط  نعمت و مهه آن -چه نعمت ماّدى و چه معنوى -ها عطا كردى راه آنان كه نعمت به آن
   سوره نساء اين بزرگواران را انبيا و صّديقني 69مستقيم به عنوان توشه راه مصرف منودند، كه قرآن جميد در آيه 
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  .كند و شهدا و صاحلني معرىف مى

سازد و آنان  آشنا مى -مناز ياد شده است نعمىت كه در اين قطعه از -مراجعه به قرآن جميد مشا را با دارندگان نعمت حق
هاىي بودند و  كند تا بدانيد راهروان راه مستقيم چه انسان را كه بايد در متام شئون زندگى اسوه مشا باشند به مشا معّرىف مى

ره داشتند   .در اميان و اخالق و عمل از چه موقف عظيمى 

  »َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ «

مردمى هستند كه با شناخت حق و يافنت راه، به عناد و جلاج و دمشىن برخاستند و مسريى غري راه اهلى غضب شدگان 
روند و به انواع  توان گفت مصداق اّمت اين مجله يهودند كه دانسته راه خطا مى انتخاب كردند، كه با كمك آيات قرآن مى

  .ها و مفاسد و جنايات دچار هستند آلودگى

  .اند دهنده اين معناست كه اين گروه دچار غضب حقّ  پليد صهيونيسم و اوضاع اسرائيل نشان مطالعه وضع حزب

گريى حق نسبت به آدمى  آرى، اخالق و اعمال و رفتار و حركات و آثار باطىن و ظاهرى انسان، نشان دهنده جهت
  .است

  »َوَال الّضاّلني«

كنند و مسري كمال را در آنچه خدا  ود راه خدا را تفسري مىآن مردمى كه كج فهم هستند، دين را غلط يافته و براى خ
  .دهند خواهند اجنام مى انگارند و براى شناخت حق، سر از معيار و ميزان برتافته و آنچه خود مى پسندد مى منى

   مصداق روشن گمراهى، نصارى هستند، و شايد توّجه به غرور علمى
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پندارند كه با تكيه بر  مشا را به اين معنا رهنمون شود كه اينان مسري را آن مى -در اين روزگار به خصوص - و صنعىت آنان
كنند عمل  كنند و به راه ساختگى خود يا به آنچه كه از دين به رأى خود تفسري مى دانش و صنعت خود ترسيم مى

  .منايند مى

اى كه از راه خدا جدا باشد و سر از  ه هر قشر و طايفهشدگان و گمراهان فقط يهود و نصارى نيستند بلك البّته غضب
  .معيارهاى اهلى برتابد، به نسبت شّدت و ضعف وضعش، مغضوب و گمراه است

  .ترديد، اگر منازگزار داراى اخالق و عمل يهود و نصارى و مردم منحرف باشد، مغضوب و گمراه است ىب

  .نبيا و صّديقني و شهدا و صاحلني استعالمت اّتصال به مناز حقيقى، داشنت آثار و صفات ا

سَتقيم«امام على بن اىب طالب عليه السالم مجله 
ُ
  :دهد را بدين گونه توضيح مى» اْهِدنَا الصِّراَط امل

  .»1«  آن توفيق كه در روزگار گذشته ما را به پريوى از تو موّفق كرد پيوسته دار تا در آينده هم از تو اطاعت كنيم

  :فرمايد السالم در ترمجه اين آيه مىرت صادق عليه حض

شت رساند، و از هواها و آرائى كه ما را دچار رنج و فنا  ما را به مالزمت راهى رهنما باش كه به دوسىت تو و به 
  .»2« گرداند باز دار مى

   از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده كه صراط مستقيم

______________________________  
  .252/ 89: حبار األنوار» ُنطيَعَك كذلك ىف ُمستقبل أعمارِنا  أَِدْم َلنا توفيقك الذى أطعناك ىف ماضى أيّاِمنا حّىت «) 1(

ؤّدى إىل يقول َأْرِشْدنا لُِلُزِم الطر : قال» اهدنا الصراط املستقيم«: عن الصادق عليه السالم ىف قول اللَّه عّزوجلّ «) 2(
ُ
يق امل

بّلغ إىل
ُ
/ 27: وسائل الشيعة» َجنَِّتَك َواملاِنِع ِمْن أْن نـَّتِبَع أهواَئنا فـَنَـْعَطَب أو نَأخَذ بِارائِنا فـَنَـْهِلكَ ) ِرضواِنَك و(  حمّبتك وامل

  .33179، حديث 6، باب 49
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  .»1«  يعىن قرآن
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  .»2«  كه صراط مستقيم يعىن معرفت امام  از امام ششم عليه السالم نيز روايت شده

در سوره مباركه محد آثار مهّمى از قبيل توحيد، نبّوت، امامت، معاد، حقوق حّق و خلق، اّتكاى به اللَّه، داللت به راه 
متام  خورد، كه منازگزار در اين سفر و معراجى كه دارد بايد به متام زواياى آن با پرسىت به چشم مى خدا، و نفى بت و بت

  .وجود توّجه كند، تا با خواندن يك مناز واقعى، به متام آن حقايق آراسته گردد

  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيم«

  .ترمجه و توضيح اين آيه شريفه در صفحات قبل گذشت

  »ُقْل ُهَو اللَّهُ «

  .حقيقت عبادت، اظهار بندگى و خضوع و خشوع قلىب و شكر انعام و احسان است

ها از اوست  توّجه به اين معنا، پرستش به معناى جامعش جز در برابر موال و پروردگار و ارباىب كه واقعاً مجيع نعمتبا 
  .جايز نيست

  .وجود مقّدسى را بايد عبادت كرد كه ما را وجود خبشيده و پرورانده و روزى داده است

دن، شعور خبشيدن، و روزى دادن وقف حرمي مقّدس وجود مباركى را بايد عبادت كرد كه آفريدن، خلق كردن، حيات دا
  .اوست

______________________________  
  .168/ 1: تفسري الثعالىب» الصراط املستقيم هنا القرآن«: قال على عليه السالم) 1(

/ 89: حبار األنوار» ومعرفتهاهدنا الصراط املستقيم هو أمرياملؤمنني صلوات اللَّه عليه «: عن أىب عبداللَّه عليه السالم) 2(
229.  
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ها و آثار قدرت و حكمتش در مهه   خداوندى كه داراى علم و قدرت، حكمت و سطوت، رمحت و حمبت است و نشانه
  .شود كائنات و خملوقات ديده مى
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  .ايت، علم و حكمتش كامل، و رمحت و لطفش بر متام زواياى هسىت اشراف دارد قدرتش ىب

قدرتى است بدون ضعف و علمى است بدون جهل، و خالصه، وجودى است مستجمع مجيع صفات كمال، كه اين مهه 
  .شود از لفظ اللَّه فهميده مى

  »اَحد«

وحدت حق : وجود مبارك و مقّدسى كه به هيچ صورت قابل تعّدد و كثرت نيست و به قول حضرت امري عليه السالم
  .ىن بيشرت از نصف و كمرت از دو، و چنني معناىي بر خدا روا نيستوحدت عددى نيست، زيرا واحد يع

  .مانند بودن، كه حضرت او در ذات و افعالش يگانه است شريك و ىب جزء و ىب واحد بودن خدا يعىن ىب

  .مشتمل بر مجيع صفات ثبوتّيه و سلبّيه است» اللَّه احد«بنابراين، 

منزّه » احد«كند، و لفظ  ه از علم و قدرت و حيات و ادراك و تدبري داللت مىبر مهه صفات ثبوتّيه و كماليّ » اللَّه«لفظ 
فهماند كه جسم نيست، مرّكب و حادث نيست،  رساند و مى بودن خداوند را از صفات سلبّيه و از نقص و عيب مى

  .نّد براى او نيستحلول كننده در چيزى و حمل براى چيزى و حمتاج به كسى و چيزى نيست، و مانند و شريك و ضّد و 
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  »اللَُّه الصََّمد«

عظمت مطلق كه متام موجودات هسىت در متام نيازها رو به سوى او دارند و به او تكيه كنند و بدو توّجه منايند و بدون او  
  .كارى اجنام نگريد

  زير نشني علمت كائنات
 

 «1»  ما به تو قائم چه تو قائم به ذات

  

قول حضرت سّيد الّشهداء و امام سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق عليهم السالم كسى كه آقاىي و بزرگى و به 
ايت كمال است، كسى كه دائم و مهيشگى است و مهاره بوده و خواهد بود، فرمانرواى  شرف و سيادت در او در 

ى كننده نيست و قائم به ذات و ىب   .ياز از غري استن بزرگى كه فوق او امر دهنده و 
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» اصول كاىف«كه از مهمرتين كتب علمى و فّىن شيعه است در تفسري حديثى از » مرآة العقول«مرحوم عّالمه جملسى در 
  :فرمايد در اين زمينه مى

  .نيازى مطلق او، و احتياج عموم كائنات در مجيع امور به اوست صمد، در حقيقت، عبارت از وجوب وجود و ىب

مرجع عموم و پناهگاهى كه هركس هر حاجىت دارد و هر چه خبواهد او قادر به اجنام حاجت و خبشيدن  يعىن مبدأ كل و
اش هست و از آنچه مهگان نياز به آن دارند چيزى را فاقد نيست و سزاوار است كه مهه كس به خشوع و پرستش  خواسته

  .»2« متوّجه او شوند

  »َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلدْ «

  ترديدى نيست كه اگر خداوند فرزندى بزايد،. اده نشدهنزاده است و ز 

______________________________  
  .نظامى گنجوى) 1(

  .61/ 2: مرآة العقول) 2(
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شود؛  اش اين است كه خود از ديگرى طبق قوانني طبيعى زاده شده باشد و اگر از ديگرى زاده شده باشد، حمدود مى الزمه
  .تواند خدا باشد ازىل خنواهد بود و پيش از والدت نبوده و بعد به وجود آمده، و چنني موجودى منىيعىن 

  .اين قطعه از مناز رّد بر متام مشركان و اهل كتاب است، زيرا آنان مّدعى فرزند داشنت خدا بودند

اين است كه بر رّد . دانستند پسر خدا مى پنداشتند، و يهود ُعَزير را و نصارى مسيح را مشركان فرشتگان را دخرتان خدا مى
خداوند نزاييده نه پسر، نه دخرت و نه چيز ديگر، و بعد چون اينان براى مهني پسران مقام خداىي قائل : عقايد آنان فرمود

شود زاييده شده باشد، پس عيسى كه زاييده شده از مرمي است خدا  خدا منى: گويد شده و به پرستش آنان پرداختند مى
  .نيست

  »وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً اَحد«
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هاىي كه دارند حمدودند، و او در ذات و  و هيچ كس مهتا و مهانند و برابر او نيست، چون متام موجودات در مهه برنامه
اى ياراى برابرى با او نيست بلكه متام موجودات مّتكى به  ايت است و كسى را در هيچ برنامه ايت در ىب صفات ىب

  .راده و قدرت حضرت او هستندا

  »ُسْبحاَن َرّىبَ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِده«

  .دهنده تواضع عبد نسبت به حّق است ركوع مهراه با اين ذكر ملكوتى و آواى روحاىن ركىن بزرگ از اركان مناز و نشان

آورده و براى پذيرفنت متام  ات در برابرت سر فرود اينك بنده! اى موالى من و اى آقاى كرمي: ركوع به اين معناست كه
  دستورهاى تو آماده است،
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  .اش بگذار و خم شدنش به اين معناست كه آنچه بار مسئولّيت اراده دارى بر گرده

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

اءِ  خود منّور كند و خانه قلبش را به آن  اگر منازگزار حّق ركوع را اينچنني جباى آورد، خداوند بزرگ دلش را به نورانّيِت 
  .نور زينت دهد

اى را   كننده خداوند مهربان چنني ركوع. كننده بايد در ركوع حمو عظمت دوست شود و غري او را حقري و كوچك ببيند ركوع
  .ارايدكه مّتصف به خشوع و خضوع است در سايه بزرگوارى خود جاى دهد و او را به لباس برگزيدگان از اوليايش بي

  :فرمايد حضرت در ادامه سخنانش مى

ركوع كن اّما با قلىب كه از خشوع نسبت به حق، يعىن بيم و ترس از او، پر باشد مانند ترس آن كس كه گردنش زير مششري 
ره. قرار دارد   .»1«  مند شوى در حال ركوع، اعضا و جوارحت را از حركات بيهوده باز دار تا از فوايد ركوع راكعني 

بيدار باش كه متام وسايل . به هنگام ركوع پشت خود را آنچنان بدار، كه اگر قطره آىب بر آن قرار گريد به هيچ طرف نريزد
هاى با مفصل و توّجه دل را خداوند فراهم كرده است، پس به قّوت و  اين ركوع، اعّم از نّيت و اراده و بدن و استخوان

  .كىن قدرت او ركوع مى
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   مانند حال محد و سوره، دل از وسوسه و فريب شيطان در حال ركوع به

______________________________  
ائه وأظله ىف ظالل كربيائه وكساه  : قال الصادق عليه السالم«) 1( ال يركع عبد اللَّه ركوعا على احلقيقة إال زينه اللَّه بنور 

صلح للثاىن وىف الركوع أدب وىف السجود قرب ومن ال حيسن كسوة صفائه والركوع أول والسجود ثان فمن أتى مبعىن األول 
جبوارحه خفض خائف  عز وجل متذلل بقلبه وجل حتت سلطانه خافض للَّه لألدب ال يصلح للقرب فاركع ركوع خاضع للَّه

  .ىف الركوع 40، باب 89: مصباح الشريعة» حزين على ما يفوته من فوائد الراكعني
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ترديد راه يافنت به منزل تواضع  دهد و ىب دار، زيرا خداوند هر كس را كه عجز و انكسارش بيشرت باشد، عّزت بيشرت مىدور 
  .و خضوع و فروتىن و بيم و ترس از مقام حق، به اندازه آگاهى انسان نسبت به عظمت و جالل موالست

نجاست كه پس از يافنت كوچكى جهان و موجوداتش و اي. هر چه بيشرت باشد، تواضع و فروتىن به آن آستان بيشرت است
  .»ُسْبحاَن َرىبَِّ اْلَعظيِم َوِحبَْمِده«: دارى ايت موال، يكمرتبه در حال ركوع فرياد بر مى ايت در ىب توّجه به عظمت ىب

م و حضرتش گزار  منزّه از هر عيب و نقصى است مالك و پرورش دهنده بزرگ من، و من به كمك و يارى او سپاسش مى
  .ستامي را آن طور كه حق اوست مى

َده مسَِعَ «   »اللَُّه ِلَمْن محَِ

خداى من شنواى سپاس و : كىن كه اين مجله را پس از سر برداشنت از ركوع، در حال استقرار بدن به زبان جارى مى
  .ستايش من است

  »ُسْبحاَن َرّىبَ اْالْعلى َوِحبَْمِده«

  .عبد است در برابر معشوق حقيقى سجود منتهاى فروتىن و افتادگى

رت كه ترمجه و توضيح سجود را نيز مهانند ركوع از حضرت صادق عليه السالم بشنومي   :و چه 

و . شود كسى كه حّق سجده را اگر چه در متام عمر يك بار جباى آورده باشد زيانكار نيست و با زيانكاران حمشور منى
   خلوت كند با پروردگار خود در مثل اين حال كههر كه ) از عذاب اهلى(رستگارى ندارد 
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يعىن سجودش از (سجود است و حال او در اين حال شبيه باشد به حال كسى كه در مقام خدعه و فريب كسى باشد 
شت) روى غفلت باشد نه از روى توّجه و خضوع در  اّما از بشارت اهلى نسبت به بندگانش كه سعادت در دنيا و 

  .»1« آخرت است غافل مباند

رساند و به عمل و كار خود  اى كه از مقام سجود خود را به مقام قرب مى دور نيست از عنايت ذات مبارك اهلى آن بنده
كند، و چه  داند كه ستايش چه وجود مقّدسى را به زبان جارى مى بوسد و مى توّجه دارد و بساط كربياىي را با سجده مى

كند و به جاى  طف حمبوب آن كس كه در سجده غافل از اوست و ادب و آداب سجده را رعايت منىدور است از ل
آرى، سجده كن اّما . بندد ماند و حرمت موال را نگاه نداشته و دل به غري او مى متذّكر شدن حق و حقيقت، غافل مى

ايت تواضع و ذّلت، سجده هى به اين كه خاكى كه پيشاىن بر آن دارى اى كه آگاهى و شعور آن را مهراهى كند؛ آگا در 
و هزاران پاى بشر و موجود زنده غري بشر بر آن گذاشته شده ماّده اصلى آفرينش توست؛ مهني خاك بود كه تبديل به 

اى گمشده در جهان خاك بودى، او با لطف و كرم  آرى، ذرّه. كردند اى كه مهه از بويش فرار مى نطفه وجود تو شد، نطفه
گرداند و آن گاه براى جزا  به وجودت آورد، و مهني جسم و بدن را كه ساخته و پرداخته است دوباره به خاك برمىخودش 

  .دادن از مهني خاك تو را به قيامت خواهد كشيد

   سجود را براى اين قرار داد كه با دل و جان و مهه حواس و قوا در مقام

______________________________  
ما خسر واللَّه تعاىل قط من أتى حبقيقة السجود ولو كان ىف عمره مرة واحدة وما أفلح من : ادق عليه السالمقال الص«) 1(

خال بربه ىف مثل ذلك احلال شبيها مبخادع نفسه غافال الهيا عما أعد اللَّه تعاىل للساجدين من البشر العاجل وراحة األجل 
  .ىف السجود 41، باب 91: مصباح الشريعة» ...ىف السجود وال بعد عن اللَّه تعاىل أبدا من أحسن تقربه
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هم چنان كه در حال . آرى، هرچه به او نزديك شوى از غريش دور گردى. و عظمت او فاىن شوى و جز او كسى را نبيىن
به خصوص در سجده، دل  تأّسف باد بر كسى كه در مناز و. ات چيزى نبيند، بايد دلت نيز چيزى را نبيند سجود ديده

  !گردد شود و از حضرت حمبوب دور مى در گرو غري دارد، و در حقيقت به غري دوست نزديك مى
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  :در قرآن جميدش فرموده

  .»1«  براى كسى دو دل قرار ندادمي

  .تا با يك دل رو به خدا باشد و با دل ديگر متوّجه غري

  :فرمايد رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله مى. خدا و بس: آرى، يك دل است و بايد روى آن متوّجه يكى باشد

كسى كه در مناز مشغول به غري خداست، خود را مسخره كرده و در . دىل كه متوّجه اوست، مهو متكّفل صاحب اوست
  .زمره زيانكاران است

اّتصال فرياد عاشقان پس از اين كه هفت موضع بر زمني قرار گرفت و دل و جان در گرو عشق معشوق رفت، از شّدت 
  :آيد كه از قلب و زبان برمى

  .»ُسْبحاَن َرّىبَ اْالْعلى َوِحبَْمِده«

آرى، از هر عيب و نقص منزّه و پاك است صاحب و پرورش دهنده اعالى من، و اين منم كه به كمك او به ستايش و 
  .سپاسگزارى مشغومل

  »اللَُّه َواللَُّه اْكَرب  اللَِّه َواحلَْْمُدللَِّه َوال الَه االَّ  ُسْبحانَ «

  .شود اين مجالت زيبا و ملكوتى در ركعت سوم و چهارم خوانده مى

  در محد» احلَْْمُدللَّهِ «در توضيح ركوع و سجود، و تفسري » سبحان«معناى 

______________________________  
  .4): 33(احزاب » مَّا َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ِمن قـَْلبَـْنيِ ِىف َجْوِفهِ «) 1(
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  .در ابتداى مناز گذشت» اللَّه اكرب«و سوره و 

  »اْشَهُد اْن ال الَه االَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشريَك َله«
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پس از كسب آن مهه معرفت از بركت توّجه به تكبرية االحرام و محد و سوره و ركوع و سجود، اكنون وقت آن است كه 
گانگى و وحدانّيت حضرت او شهادت دهد كه معبودى جز او نيست و براى او شريكى وجود متام هسىت منازگزار به ي

توحيد در عقيده و اميان، توحيد در ابالغ، توحيد در عمل و : ندارد؛ اقرار به توحيدى كه داراى سه ركن اساسى است
  .حركت

  »َواْشَهُد انَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسوُله«

ها در عقيده  خبش حق به مردم ارائه شود، و انسان در بني مردم به اين خاطر بود كه فرهنگ سعادتبعثت و رسالت انبيا 
  .و عمل مهانند انبيا رشد كنند

  .قواعد تربيت و تكامل و رشد و سعادت براى رسيدن به دست مردم كاناىل جز بعثت انبيا ندارد

از دستورهاى او و نفى هر فرهنگى كه ضّد فرهنگ اوست، الزمه  اقرار به نبّوت انبيا و به خصوص خامت پيامربان، و پريوى
  .اميان و حتّقق مناز واقعى است

  »الّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُحمَمٍَّد َواِل ُحمَمَّد«

بر چنني پيامرب بزرگى كه بيست و سه سال ُمبّلغ رساالت تو بود، و بر آلش كه عدل قرآن كرمي هستند و در چهره ! اهلى
  الت راامامت مسري رس

  157: سيماى مناز، ص

  .پيمودند، درود فرست و لطف خاص خود را شامل اين راهنمايان راه توحيد و جنات دهنده بندگانت فرما

  »السَّالُم َعَلْيَك ايـَُّها النَِّىبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرَكاتُه«

گريد كه آدمى خود را در  و روح اوج مى ترين سفر انسان به سوى خداست، آنچنان فكر در پايان اين سفر، كه ملكوتى
اينجاست كه براى سالم به پيامرب . بيند كند و بني خود و ارواح مقّدسه جداىي و فاصله منى برترين مقام معنوى مشاهده مى

، بلكه مقام، مقام قرب و »السالم عليه«كند؛ جداىي وجود ندارد كه بگويد  بزرگ هيچ نيازى به ضمري غايب احساس منى
كند و در اين  مناِز با شرايط، انسان را با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روبرو مى. گانگى و حضور و مشاهده استي

  !و بركت خدا بر تو اى صاحب رسالت! درود بر تو اى پيامرب رمحت: گويد رودرروىي است كه منازگزار مى
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  »السَّالُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِداللَِّه الّصاِحلني«

يكتانگر، يكتا گو و يكتاشناسند و در . تگان از عباد خدا، آن مردمى هستند كه دل آنان آيينه انعكاس توحيد استشايس
  .عمل جز به فرمان موال نباشند

  .اند عباد صاحل حق واجد متام كماالت امياىن و اخالقى و عملى

اگر اينان . ى و فروغ جاويد تاريخ حياتنداند؛ نورخبش به زندگ وجودشان منبع بركت، و نسبت به ديگران چراغ هدايت
قرآن مكرر از اينان به عنوان دارندگان اميان، هدايت، مناز، زكات، حج، روزه، . نبودند صفحات تاريخ حيات آبرو نداشت

ى از منكر، بيدارى شب، خدمت به خلق، جهاد مهه   جانبه، حمّبت به مردم، رعايت يتيم، توّىل، تربّى، امر به معروف، 
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دستگريى از افتاده، اطاعت از خدا و پيامرب و امام، رعايت حقوق پدر و مادر و اقوام، پاكى باطن، تالوت قرآن، راسىت، 
  .ياد كرده است... جوىي، پاكى و درسىت، امانتدارى، نظم، كظم غيظ، حق

يد توّجه داشته باشد كه خود از اوصاف عباد صاحل خواهد بگويد سالم بر ما و عباد شايسته، با اينجا كه مناز گزار مى
  .ره نباشد كه خداى ناخواسته از معنوّيت منازش كاسته شود ىب

  »السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرَكاتُه«

و رسول اكرم صلى ها بني انسان  ها و جداىي ها و فاصله در نقطه پاياىن اين سفر ملكوتى و پيوند آمساىن است كه متام پرده
هاست و بني او  اهللا عليه و آله و عباد شايسته و صاحل و ملكوت برداشته شده و انسان فقط ناظر و حاضر پاكان و پاكى

  .ها هيچ مانعى وجود ندارد و واقعّيت

. ركىت استانتهائى است، چه سفر پرخري و ب آفرين است، چه رشته اّتصال عجيىب است، چه دنياى ىب راسىت مناز چه قدرت
ها جدا كرده و به اوج رفعت و  ها و آلودگى آدمى را از مهه پسىت. انگيز است قدرت پرواز انسان در مناز چه اعجاب

رساند، آجنا كه انسان فقط رويارو با انبيا و عباد صاحل و مالئكه حق است، كه در اين روياروىي و برخورد،  عظمت مى
  .»السَّالُم َعَلْيُكمْ «: ند و درود فرستد، آن هم سالم خطاىب نه سالم غايبانهها سالم ك واجب شده انسان به مهه آن

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در توضيح سالم پايان مناز مى
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  .»1«  حقيقت سالم در پايان هر مناز، اعالم اميىن از عذاب خداست

   واجباتو اشارت بر اين كه هر كس به اداى حّق حضرت معبود برخيزد و 

______________________________  
  .95: مصباح الشريعة» َمعَىن السالِم ىف ُدبُر كّل صالٍة، َمعَىن اَألمانِ «) 1(
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اهلى و سنن خداىي را با رعايت شرايط و با كمال خضوع و خشوع جباى آورد، از ِخْزى دنيا و عذاب آخرت در امان 
  .است

هاى خداوند كه آن را در بندگان خود به امانت گذاشته و مفهوم آن عبارت از عدم ميل از حق  ز نامسالم نامى است ا
  .به باطل است

اين عدم ميل، و در حقيقت حفظ درسىت و سالمت، بايد در متام معامالت و روابط و برخوردهاى اخالقى به وسيله مهه 
  .مردم رعايت شود

  .از انسان منازگزار در امان باشدهر انساىن در متام شئون حيات بايد 

رعايت حق . سالم، به حقيقت، عبارت است از رعايت عدل و انصاف و پرهيز از ظلم و ستم به وقت برخورد با مردم
رسد كه منازگزاران با يكديگر از سر صدق و آشىت و حمّبت و عشق درآيند و از مكر و  اين امانت آن وقت به ظهور مى

  .ر و دغل بپرهيزندحيله و خيانت و َغدْ 

  :دهد حضرت صادق عليه السالم گفتار خود را اينچنني ادامه مى

خواهى سالم به جاى خود قرار بگريد و يا به مقتضاى آن عمل شود، از خدا برتس و از كردار ناپسند و اعمال  اگر مى
كنندگان اعمال خود را كه كرام    گريى كن، عقل و دين و دل را از كدورت و تريگى معاصى بركنار دار، ضبط خالف كناره

كاتبني هستند با كردار ناپسند آزار مده و آنان را در رنج و ناراحىت و وحشت مرب، چنان زندگى كن كه دوستان و رفقا و 
متام مردم از تو در سالمت باشند، و با دمشن با عدل و داد رفتار مناى، كه اگر كرام كاتبني و نزديكان و دوستان از تو در 

  .»1«  ان نباشند واى به حال ديگرانام
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______________________________  
معىن التسليم ىف دبر كل صالة معىن األمان أى من أتى بأمر اللَّه تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا : قال الصادق عليه السالم«) 1(

خرة والسالم اسم من أمساء اللَّه تعاىل أودعه عليه و آله خاضعا له خاشعا فيه فله األمان من بالء الدنيا والرباءة من عذاب اآل
م  ىف خلقه ليستعملوا معناه ىف املعامالت واألمانات واإللصاقات وتصديق مصاحبتهم وجمالستهم فيما بينهم وصحة معاشر

اصى فإن أردت أن تضع السالم موضعه وتؤدى معناه فاتق اللَّه تعاىل وليسلم دينك وقلبك وعقلك ال تدنسها بظلم املع
ولتسلم منك حفظتك ال تربمهم وال متلهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم مث مع صديقك مث مع عدوك فإن من مل 

يسلم منه من هو أقرب إليه فاألبعد أوىل ومن ال يضع السالم مواضعه هذه فال سالم وال تسليم وكان كاذبا ىف سالمه وإن 
ىف الدنيا إما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره وإما مبتلى بالشدة ليظهر صربه  أفشاه ىف اخللق واعلم أن اخللق بني فنت وحمن

والكرامة ىف طاعته واهلوان ىف معصيته وال سبيل إىل رضوانه ورمحته إال بفضله وال وسيلة إىل طاعته إال بتوفيقه وال شفيع إليه ال 
  .ىف السالم 43، باب 95: مصباح الشريعة» بإذنه ورمحته

  160 :سيماى مناز، ص

در سالم   -يعىن وجودش براى خود و ديگران منبع سالمت و پخش امان نباشد -هر كس به مقتضاى سالم رفتار نكند
  .كردن دروغگو است، فرقى ندارد كه در مناز سالم بدهد يا در غري مناز سالم كند

در اين سفر معنوى و سري و  به لطف و كرمت و به آبروى عاشقان مجالت و به عارفان شوريده بر بساطت، ما را! اهلى
سلوك ملكوتى كمك كن تا به معراج قرب نايل گردمي و به ملكوت غيب اّتصال پيدا كنيم و موّفق به منازى شومي كه انبيا و 

  .امامان و اوليايت به آن نايل شدند

  :گويد جامى شاعر معروف درباره مناز امام عاشقان و موالى عارفان و سرحلقه جماهدان مى

  خدا شاه واليت علىشري 
 

  صيقلى شرك خفّى و جلى

  روز احد چون صف هيجا گرفت
 

  تري خمالف به تنش جا گرفت

فت   غنچه پيكان به گل او 
 

  صد گل حمنت زگل او شكفت

 روى عبادت سوى حمراب كرد
 

 پشت به درد سر اصحاب كرد
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 خنجر املاس چو بنداختند
 

 چاك به تن چون گلش انداختند

  خون غنچه زنگارگونغرقه 
 

  آمد از آن گلشن احسان برون
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 گل گل خونش به مصّلى چكيد
 

 گشت چو فارغ زمناز آن بديد

  اينهمه گل چيست ته پاى من
 

  ساخته گلزار مصّالى من

 صورت حالش چو منودند باز
 

 گفت كه سوگند به داناى راز

 كز امل تيغ ندارم خرب
 

 زمن نيست خربدارترگرچه 

  طاير من سدره نشني شد چه باك
 

  گر شودم تن چو قفس چاك چاك

 جامى از آاليش تن پاك شو
 

 روان خاك شو در قدم پاك

  شايد ازين خاك به گردى رسى
 

  گرد شكاىف و به مردى رسى

  

اهلى در اصفهان بود، و نيز مرحوم آية اللَّه ام كه آخوند مّال حمّمد كاشى كه از اساتيد بزرگ حكمت  از بزرگان دين شنيده
اى از اّول مناز تا پايان سالم يك حلظه از گريه شديد و رخينت اشك از شوق و هيبت حق متوّقف  آقا سّيد حمّمد باقر ُدرچه

  .نبودند

ت بار با ذكر ركوع و سجود را در عني كهولت سن، هف -كه خود در منازش شركت كردم  -آية اللَّه العظمى بروجردى
  .كردند حالىت خاضعانه و خاشعانه تكرار مى
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صفوان بن حيىي كه از اصحاب حضرات رضا و جواد و هادى عليهم السالم بود روزه و مناز عمر خود و دو نفر از 
  .دوستانش را در عني اين كه جبا آورده بودند قضا كرد

سال مناز عمر خود را  240مر كرد سه بار معادل حضرت آية اللَّه حاج سّيد امحد خوانسارى كه بيش از نود سال ع
  .آورد اش را از قبل از به تكليف رسيدن با شرايط جبا مى تكرار كرد، در عني اين كه متام منازهاى يوميّه

مرحوم حاج آقا حسني فاطمى كه از اساتيد اخالق حوزه علميه قم بود، از استاد خود مرحوم ملكى تربيزى مسائل عجيىب 
   رخيت با گفنت رد، از مجله فرمود در روز عيد قربان اّول ظهر در حاىل كه اشك از ديده مىك نقل مى
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  .تكبرية االحرام به سوى قرب جانان به پرواز درآمد

حّىت ذكر خواند و  سّيد حمّمد باقر حّجة االسالم معروف به شفىت متام منازهاى خود را با خضوع و مهراه با گريه و ناله مى
  .گفت ركوع و سجود را در منازهاى مستحب سه بار مى

شخصّيتهاىي چون مريزاى شريازى و شيخ فضل اللَّه نورى و مرحوم امام مخيىن قدس سره كه از شخصيّتهاى علمى و فقهى 
تحبّاتشان  هاى اجتماعى و سياسى براى يك بار از رسوم عبادات واجب و مس و اجتماعى بودند، در عني انواع گرفتارى

  .كاسته نشد

داد، گذشته از فرايض و نوافل شبانه  شيخ انصارى معروف به شيخ اعظم از سّن بلوغ تا آخر عمر عباداتى كه اجنام مى
قرائت يك جزِء قرآن، مناز جعفر طيّار، و زيارت جامعه و زيارت عاشورا در هر : روزى و ادعيه و تعقيبات، عبارت بود از

  .روز

ار و پائيز ثلث آخر شب بيدار بود و در تاريكى تا اّول صبح به حكيم سبزوارى ه ر شب در زمستان و تابستان و 
  .كرد پرداخت و هر شب از اّول شب به مقدار سه ساعت خدا را بندگى مى عبادت مى

و امامان عليهم السالم اى بود از عبادات آنان كه داراى مقام نبّوت و امامت نبودند، حال عبادات انبيا  ها منونه اين برنامه
  .در چه كيفيت و مقام معنوى بوده است؟ به اين مقام وحال جز حضرت حق كسى علم ندارد

  163: سيماى مناز، ص
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  ها فهرست

  165آيات 

  173روايات 

  177انبياء و معصومني 

  179اعالم 

  183اديان، مذاهب، قبايل و فرق 

  185ها  كتاب

  187ها  مكان

  189اشعار 

  191منابع ومآخذ 

  193تأليفات مؤلف 
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   فهرست آيات

   مشاره آيه صفحه آيه

  1فاحته 

  148، 126، *121 1» ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  139، 137، 135، 134، 133، 132، 129 2» احلَْْمُدللَِّه َربِّ اْلعاَلمني«
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  139، *121 3» الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  121 5» ُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ ِإيَّاَك نـَعْ «

  *148، 147، 145، 144، *121 6اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيَم 

  145، *121 7» ِصَر َط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ «

  146، *121 7» َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ «

  *146، *121» َو َالالضَّالِّنيَ «

  2بقره 

  30 37» ُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ َءادَ   فـَتَـَلقَّى«

  *76، 62 43» َوأَِقيُموا اْلصَّلوَة َوَءاُتوا اْلزَّكوَة َوارَْكُعوا َمَع اْلرَّاِكِعنيَ «

  81 45» َواْسَتِعينـُْوا بِالصَّْربِ َوالصَّلوِة َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعنيَ «

  *29 59» ...َكَمَثِل آَدم ِعنَد اللَِّه    ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى«
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   مشاره آيه صفحه آيه

  76 83» ...َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِىن ِإْسرَائِيَل َالتـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه «

  *83 153» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالَصْربِ َوالصَّلوِة «

  *69 177» ...َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب لَْيَس اْلِربَّ َأْن تُـ «

  *101 219» ...َيْسأَلُوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري «
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  63 238» ...َوُقوُموا للَِّه   حاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّلوِة اْلُوْسَطى«

  69 277» ...نـُْوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت َوأََقاُموا الصَّالَة ِإنَّ الَِّذيَن آمَ «

  3آل عمران 

  52 39 -38» ...ُهناِلَك َدَعا زََكرِيَّا َربَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِىل «

  *54 159» ...َفِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلنَت َهلُْم «

  *54 164» ...بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ «

  4نساء 

  *76 77» ...َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ِقيَل َهلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم «

  *77، 62 103» ...َفأَِقيُموا الصَّلوَة ِإنَّ الصَّلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني «

  *77 103» ...َياماً َوقـُُعوداً َفِإَذا َقَضْيُتُم الصَّلوَة َفاذُْكُروا اللََّه قِ «

  53 157» ...َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ «

  *70 162» ...لِكِن الرَّاِسُخوَن ِىف اْلِعْلِم ِمنـُْهْم َواْلُمْؤِمُنوَن «

  53 171» يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكمْ «

  5مائده 

  53 17» ...َفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح َلَقْد كَ «

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا «   70 55» ...ِإمنَّ

  *92 60 -57» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم «
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  167: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر «   *97 91 -90» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

  6انعام 

  *77، 62 72» َوَأْن أَِقيُموا الصَّلوَة َواتـَُّقوُه َوُهَو الَِّذى ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ «

  110 79» ...ْرَض إّىن َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السَّمواِت َواْألَ «

  7اعراف 

  128 56» ِإنَّ َرْمحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمَن الُمْحِسِننيَ «

  70 170» ...َوالَِّذيَن ُميَسُِّكوَن ِباْلِكَتاِب َوأَقَاُموا الصَّلوَة «

  9توبه 

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ «   *35 28» ِإمنَّ

  53 30» َوقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ «

  *98 54» ...َوَما َمنـََعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفَقاتـُُهْم «

  10يونس 

  117 30» ...ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَْفٍس ما َأْسَلَفْت «

  11هود 

  42 86 -84» ...َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه   َوِإَىل «
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  43 87» ...ْأُمُرَك َأن نـَتـُْرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَ «

  60 114» ...َوأَِقِم الصَّلوَة َطَرىفَِ النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل «

  168: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

  13رعد 

  45 28» َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «

  14ابراهيم 

  38 37» ...ِإىنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَّىت ِبَواٍد َغْريِ ِذى َزرٍْع َربـََّنا «

  38 40» َربِّ اْجَعْلِىن ُمِقيَم الصَّلوِة َوِمن ُذرِّيَِّىت َربـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ «

  15حجر 

  *29 26» َمحٍَإ مَّْسُنونٍ «

  16حنل 

  *54 89» ...َويـَْوَم نـَبْـَعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهم «

  17اسراء 

  *77، 61 78» ...َغَسِق اللَّْيِل   أَِقِم الصَّلوَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل «

  19مرمي 

  54 33 -30» ...َقاَل ِإىنِّ َعْبُد اللَِّه آتَاِىنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِىن نَِبّياً «
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  *39 54» ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق الَوْعدِ «

  39 55 -54» ...ِإْمساِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد  َواذُْكْر ِىف اْلِكَتابِ «

  *33 56» ...َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن نَبّياً «

  33 57» َوَرفـَْعَناُه َمَكاناً َعِليّاً «

  92 59» ...َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّلوَة «

  169: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

  20طه 

  44 14 - 12» ...ِإىنِّ أَنَا َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك *  يَاُموَسى«

  61 132» ...َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّلوِة َواْصَطِربْ َعَليـَْها «

  21انبياء 

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة «   41 73 -72» ...َوَوَهبـْ

  *54 107» الَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسْلَناَك إِ «

  *33 85» َوِإْمساِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِينَ «

  22حج 

  63 78» َفأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَالُكمْ «

  23مؤمنون 
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  53 50» آيَةً  َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأُمَّهُ «

  86 51» ...يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلاً «

  25فرقان 

  *124 44» إْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال «

  26شعراء 

  *124، 123 89 -88» ...يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن «

  *54 219» ِيف السَّاِجِدينَ  َوتـََقلَُّبكَ «

  27منل 

  *48 16» ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْريِ «

  170: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

  29عنكبوت 

  84 45» ...اْتُل َما أُوِحَى ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّلوَة «

  31لقمان 

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمةَ «   *45 12» َوَلَقْد آتـَيـْ

  46 17» ...يَا بـَُىنَّ أَِقِم الصَّلوَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف «

  33احزاب 
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  *155 4» مَّا َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ِمن قـَْلبَـْنيِ ِىف َجْوِفهِ «

  61 33» َوأَِقْمَن الصَّلوَة َوآِتَني الزَّكوَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلهُ «

  *54 40» ...رَِّجاِلُكْم َولِكن رَُّسوَل اللََّه َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمن «

  *54 46 -45» ...يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً «

  34سبأ 

  *48 13» اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً «

  *54 28» ...َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس «

  37صافات 

ِزبٍ «   *29 11» ِطٍني الَّ

  51 144 -143» ...لََلِبَث ِىف َبْطِنِه * فـََلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ «

  42شورى 

يِن َما َوصَّى« َنا   َشرََع َلُكم ِمَن الدِّ   53 13» ...ِبِه نُوحاً َوالَِّذي َأْوَحيـْ

  171: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

  51ذاريات 

  *142 19 -10» ...الَِّذيَن ُهْم ِىف َغْمَرٍة َساُهوَن * قُِتَل اخلَْرَّاُصونَ «

  61صف 
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  *54 9» ...َوِديِن احلَْقِّ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلهُ ِباْهلَُدى«

  68قلم 

  *54 4» ُخُلٍق َعِظيمٍ   َوِإنََّك َلَعَلى«

  73زخرف 

  63 20» أَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة وَ «

  74مدثر 

  *92 46 -40» ...َعِن اْلُمْجرِِمَني * ِىف َجنَّاٍت يـََتَساَءلُونَ «

  88غاشيه 

  *142 13 -1» ...ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ * َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ «

  89فجر 

  144 10» َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ «

  45 30 -27» ...َربِِّك   اْرِجِعى ِإَىل * أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ يَا «

  112توحيد 

  148 1» ُقْل ُهَو اللَُّه اَحد«

  172: سيماى مناز، ص

   مشاره آيه صفحه آيه

  150 2» اللَُّه الصََّمد«
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  150 3» َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلدْ «

  151 4» وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً اَحد«

  173: سيماى مناز، ص

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

  *147امرياملؤمنني عليه السالم ... َأِدْم َلنا توفيقك الذى أطعناك ىف ماضى أيّاِمنا 

  *117امام صادق عليه السالم ... إذا استقبل القبلة فآيس من الدنيا وما فيها 

  *116امام صادق عليه السالم ... إذا بلغت باب املسجد فاعلم أنك قد قصدت باب ملك 

  *58رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... إذا قاَم ا لعبد املؤمن ىف صالته نظر اللَّه إليه 

  117رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... إذا قام العبد إىل الصالة فكان هواه وقلبه إىل اللَّه 

  58رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... وبَِة اذا قاَم اْلَعْبُد اَىل الصََّلواِت اْلَمْكتُ 

  113ارِْحنا يا ِبالُل رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

ؤّدى إىل حمبّتك 
ُ
  *147امام صادق عليه السالم ... َأْرِشْدنا ِلُلزُِم الطريق امل

  18عليه السالم  امام صادق... انّا نَْأُمُر ِصْبيانَنا بِالصَّلوِة اذا كانُوا َبىن َمخِس ِسنَني 

  *99رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِإنَّ أَوََّل َما نـََهاِىن َعْنُه َرىبِّ َجلَّ َجَاللُُه 

  59إنَّ أوََّل الَوْقِت ِرْضواُن اللَِّه وآخَر الَوْقِت َعْفُو اللَِّه امام صادق عليه السالم 

  22 انَّ تارَِك الصَّلوِة كاِفٌر امام صادق عليه السالم
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  25انَّ تارَِك الصَّلوة ال جيَُِد ريَح اجلَْنَِّة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  *100، 99امام صادق عليه السالم ... ِإنَّ اخلَْْمَر َرْأُس ُكلِّ ِإمثٍْ َوَشارِبـََها ُمَكذٌِّب ِبِكتاِب اللَِّه 

  *94، 19عليه السالم  انَّ َشفاَعَتنا التَناُل ُمْسَتِخّفاً بِالصَّلوِة امام صادق

  *100امرياملؤمنني عليه السالم ... ِإنَّ َصاِحَب الزِّنَا َلَعلَُّه َاليـَْعُدوُه ِإَىل َغْريِِه 

ا إقرار بالربوبية هللا عز و جل    *22امام رضا عليه السالم ... أن عّلة الصالة إ

  *86لى اهللا عليه و آله رسول اللَّه ص... إن للَِّه ملكاً على بيت املقدس ينادى كّل ليلة 

  174: سيماى مناز، ص

   صفحه معصوم روايت

ْمِرٍئ مانـََوى رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    *124، *123إّمنا األعماُل بالنِّياِت وإّمنا ِإلِ

َا اْلِعْلُم َثالثَةٌ    57آله رسول اللَّه صلى اهللا عليه و ... اَيٌة ُحمَْكَمٌة، اْو َفريَضٌة عاِدَلٌة : امنَّ

  *87قدسى ... إمنا يسكن بيىت وأقبل الصالة ممن تواضع لعظمىت 

  20امام صادق عليه السالم ... انَّ َمَلَك اْلَمْوِت َيْدَفُع الشَّْيطاَن َعِن اْلُمحاِفِظ َعَلى الصَّلوة 

  21امام صادق عليه السالم ... اوَُّل ما ُحياَسُب ِبِه اْلَعْبُد َعَلى الصَّلوةُ 

  *148صراط املستقيم هو أمرياملؤمنني ومعرفته امام صادق عليه السالم اهدنا ال

  *71امام باقر عليه السالم ... أََيْكَتِفى َمِن انـَْتَحَل التََّشيَُّع َأْن يـَُقوَل ِحبُبـَِّنا َأْهَل اْلبَـْيِت 

  *98ِبئـٌْر َيِسيُل ِفيَها َصِديُد الزُّنَاِة امام باقر عليه السالم 

  *102امام صادق عليه السالم ... رام وأكل مثنه سحت بيع الشطرنج ح
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  *73امام باقر عليه السالم ... ثالث درجات وثالث كفارات وثالث موبقات 

  *72رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... جعل اللَّه جل ثناؤه قرة عيىن ىف الصالة 

ْنيا َوما فيها    21لسالم امام صادق عليه ا... َحجٌَّة اْفَضُل ِمَن الدُّ

رأَُة ِمْن ِضلع آدم عليه السالم إن أَقْمتَـَها َكَسْرتـََها 
َ
  *29رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُخِلَقِت امل

  *73امام باقر عليه السالم ... فإفشاء السالم وإطعام الطعام والصالة بالليل : الدرجات

  *115زين اللباس للمؤمن التقوى امام صادق عليه السالم 

  *73امام صادق عليه السالم ... عتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء شي

  *124، *123صاِحُب النـّيَِّة الّصاِدَقِة، صاِحُب الَقْلِب السَِّليِم امام صادق عليه السالم 

  *148الصراط املستقيم هنا القرآن امرياملؤمنني عليه السالم 

  *74عليه السالم  امام رضا... صلوا ىف عشائركم وصلوا أرحامكم 

  *74امام رضا عليه السالم ... عليكم بتقوى اللَّه والورع واالجتهاد وأداء األمانة 

  *71امام باقر عليه السالم ... فـََو اللَِّه َما ِشيَعتـَُنا ِإالَّ َمِن اتـََّقى اللََّه َو َأطَاَعهُ 

  25آله ال امياَن ِلَمْن الَصَلوَة َلُه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و 

  19امام باقر عليه السالم ... ال تـََتهاَوْن ِبَصلوِتَك فَانَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله قاَل 

  175: سيماى مناز، ص

   صفحه معصوم روايت

  20رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ال ُتَضيـُِّعوا َصالَتُكْم فَانَّ َمْن َضيََّع َصلوَتُه ُحِشَر َمَع قاُروَن 
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  93ال َسْهَم ِىف اْالْسالِم ِلَمْن ال َصلوَة َلُه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  *152امام صادق عليه السالم ... ال يركع عبد اللَّه ركوعا على احلقيقة إال زينه اللَّه 

  *93رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذاعراً منه 

  *99امام باقر عليه السالم ... اللَّه صلى اهللا عليه و آله ىف اخلمر عشرة غارسها وحارسها  لعن رسول

  93ٍء آَفٌة َوآَفٌة الّديِن تـَْرُك الصَّلوِة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِلُكلِّ َشىْ 

  *35مل يزل ينقلىن اللَّه من اصالب الطاهرين رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  *93، 19َس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ بِالصَّلوِة، ال َيرُِد َعَلىَّ احلَْْوَض ال َواللَِّه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله لَيْ 

  22َما بـَْنيَ اْلُكْفِر َواْالمياِن اّال تـَْرُك الصَّلوة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  *154امام صادق عليه السالم  ...ما خسر واللَّه تعاىل قط من أتى حبقيقة السجود 

ْسِكِر  َما ُعِصَى اللَُّه ِبَشىْ 
ُ
  *100امام باقر عليه السالم ... ٍء َأَشدَّ ِمْن ُشْرِب امل

  67رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَداللَِّه َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب 

  67رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْعَظَم ُحْرَمَتَك َعَلى اللَِّه  َمْرَحباً ِباْلبَـْيِت ما اْعَظَمَك َوما

  59اْلُمَصّلى يُناجى َربَُّه امام صادق عليه السالم 

  *159، *158َمعَىن السالِم ىف ُدبُر كّل صالٍة، َمعَىن اَألماِن امام صادق عليه السالم 

  *87دق عليه السالم امام صا... من احب ان يعلم قبلت صالته ام مل تقبل 

  25رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن اْحَرَق َسْبعَني ُمْصَحفاً َوقـََتَل َسْبعَني نَِبّياً 

  *86رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... من اشرتى ثوباً بعشرة دراهم و ىف مثنه درهم حرام 
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  68ادق عليه السالم اْلُمْؤِمُن اْعَظُم ُحْرَمًة ِمَن اْلَكْعَبِة امام ص

  20رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َلِئْن ماَت هذا َوهَكذا َصلوُتهُ ! نـََقَر َكنـَْقِر اْلُغرابِ 

  *124، *123نِيَُّة املؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلِه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  67للَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ا... َواللَِّه َلْلُمْؤِمُن اْعَظُم ُحْرَمًة ِمْنَك 

  *87اهلى من يسكن بيتك؟ وّممن تقبل الصالة؟ حضرت داود عليه السالم 

اون بصالته من الرجال والنساء    *24حضرت زهرا عليها السالم ... يا أبتاه ما ملن 

  176: سيماى مناز، ص

   صفحه معصوم روايت

  *72الزكاة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله يا على إن للمؤمن ثالث عالمات الصيام و الصالة و 

اون بصالته من الرجال والنساء، ابتاله اللَّه    *24رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يا فاطمة من 

  *99امام صادق عليه السالم ... يَا يُوُنُس أَْبِلْغ َعِطيََّة َعىنِّ أَنَُّه َمْن َشِرَب ُجْرَعًة ِمْن َمخٍْر 

  *98امام باقر عليه السالم ... يـُْؤَتى َشاِرُب اخلَْْمِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُههُ 

  177: سيماى مناز، ص

، 33، *29، 25، 23، 22، 21، 20، 19، 10، 9رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله،  فهرست انبياء و معصومني
41* ،56 ،57 ،58 ،60 ،61 ،67 ،72 ،74 ،86 ،92 ،93 ،99 ،113 ،114 ،116 ،123 ،147 ،

155 ،157  

  *24حضرت زهرا عليها السالم، 

  160، 147، 114، 100، 85، 72، 70، 54، 49، *48امرياملؤمنني امام على عليه السالم، 
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  150امام حسني، سيد الشهدا عليه السالم، 

  150، 114امام سجاد، زين العابدين عليه السالم، 

  150، 100، 98، 72، 71، 54، 49، 35، *29، 22، 20، 19، 18 امام باقر عليه السالم،

، 68، 50، *48، 47، *41، *35، 33، 32، 30، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 9امام صادق عليه السالم، 
73 ،87 ،92 ،93 ،98 ،100 ،101 ،115 ،116 ،117 ،123 ،124 ،147 ،148 ،150 ،152 ،153 ،

158 ،159  

  *35امام كاظم عليه السالم، 

  161، 74، *35، 22امام رضا عليه السالم، 

  161امام جواد عليه السالم، 

  161امام هادى عليه السالم، 

  30امام حسن عسكرى عليه السالم، 

  83حضرت معصومه عليها السالم، 

  *54، *53، *35، *33، 32، 31، 30، 29، 26، 9آدم عليه السالم، 

  *54، *43، 41، 40، *39، 38، 37، 35ابراهيم عليه السالم، 

  *35، 34، 33ادريس عليه السالم، 

  41، 40، *35اسحاق عليه السالم، 

  *41، 39، 37، *35امساعيل عليه السالم، 

  *87، 86، *48، 47، *45داود عليه السالم، 
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  52، 51زكريا عليه السالم، 

  *51، *50، 49، 48، *47سليمان عليه السالم، 

  43، 42 ،41، *40يثرون عليه السالم، / شعيب

  *41صاحل عليه السالم، 

  151ُعَزير عليه السالم، 

  151، 54، 53، *51، *29عيسى عليه السالم، 

  *41، *35لوط عليه السالم، 

  178: سيماى مناز، ص

  53، 51مرمي عليها السالم، 

  69، *53، *51، 44، 43، *41موسى عليه السالم، 

  35، 34، *33، 12نوح عليه السالم، 

  51، *43السالم، هارون عليه 

  *41هود عليه السالم، 

  52، *51حيىي عليه السالم، 

  41، 40اسرائيل عليه السالم، / يعقوب

  *40يوسف، 

  *43يوشع بن نون عليه السالم، 
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  51، 50يونس عليه السالم، 

  179: سيماى مناز، ص

   فهرست اعالم

  *35آزر، 

  54آمنه بنت وهب، 

  30ابان بن عثمان، 

  *43ابن اسحاق، 

  *39عباس،  ابن

  *59ابن عدى، 

  30ابن عمري، 

  *39ابن مسعود، 

  54ابواجلارود، 

  93ابو بصري، 

  72، *29ابوذر، 

  82ابوعلى سينا، 

  *40اشر، 

  51اشياع، 
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  54اصبغ بن نباته، 

  *43اقاحيه، 

  94ام محيده، 

  162شيخ انصارى، 

  13، 10انصاريان، حسني، 

  12بابا طاهر، 

  161بروجردى، آية اللَّه العظمى، 

  113بالل، 

  *40بنيامني، 

  *43بوخائيد، 

  *35تارح يا تارخ، 

  71جابر جعفى، 

  *40جاد، 

  *47جالوت، 

  162جعفر طّيار، 

  162حكيم سبزوارى، 

  18حلىب، 
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  32عّالمه حلى، 

  51حنه بنت قافوذ، 

  *29حوا، 

  180: سيماى مناز، ص

  *40حربون، / خليل

  162امام مخيىن، 

  161خوانسارى، سيد امحد، 

  82خوانسارى، سيد حممد تقى، 

  *40دان، 

  161اى، سيد حممد باقر،  ُدرچه

  *40راحيل، 

  *40ربكا، 

  50، *40روبيل، 

  *40زبالون، 

  136ژان هانرى فابر، 

  *39، *35ساره، 

  *35سرح، 
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  103شّداد، 

  162، )حجةاالسالم(شفىت، حممد باقر 

  *40مشعون، 

  *45شهر زورى، 

  162شريازى، مريزا حممد حسن، 

  161صفوان بن حيىي، 

  30عالمه طباطباىي، 

  34طربسى، 

  *43طربى، 

  32شيخ طوسى، 

  54عبداللَّه بن عبداملطلب، 

  144عبده، 

  32، 30على بن ابراهيم، 

  51عمران بن ماثان، 

  *40عيش، / عيسو

  54غالب بن فهر، 

  161فاطمى، آقا حسني، 



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

 

  134فخر رازى، 

  103، *43فرعون، 

  111، *35فيض، 

  20قارون، 

  51قتاده، 

  54قّصى بن كالب، 

  *35قنطورا، 

  *33قينوس، 

  161كاشى، مال حممد، 

  49كعب االحبار، 

  54كنانة بن خزمية، 

  *35الحج، 

  *40الوى، 

  *40لبان بن بتوئل، 

  45لقمان، 

  *40ليّا، 

  54مالك بن نضر، 
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  150، 101، 47، 33عّالمه جملسى، 

  181: سيماى مناز، ص

  *100حممد بن احلسني، 

  22بن سنان، حممد 

  18حممد بن مسلم، 

  54مدركة بن الياس، 

  *35مدن، 

  *35مديان، 

  *35مران، 

  54مرّة بن لوى، 

  54مضر بن نزار، 

  18، 17معاوية بن وهب، 

  54معد بن عدنان، 

  *41مكيل، 

  161ملكى تربيزى، 

  50مليخا، 

  *43خنيب، 
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  *35نشق، 

  *150نظامى گنجوى، 

  *40نفتاىل، 

  *35نفشان، 

  103منرود، 

  162نورى، شيخ فضل اللَّه، 

  *39، 37، *35هاجر، 

  54هاشم بن عبدمناف، 

  20هامان، 

  32هّبةاللَّه، 

  *33يارد بن مهالئيل، 

  *40يشحر، 

  *35يقطن، 

  *43يوخابد، 

  98يونس بن ظبيان، 

  21يونس بن يعقوب، 

  *40يهودا، 
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  183: سيماى مناز، ص

   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

، 83، 82، 81، 78، 63، 62، 58، 57، 56، *54، *53، 49، *41، *35، 33، 32، 30، 26اسالم، 
84 ،91 ،93 ،99 ،101 ،109 ،116  

  *41كه، 

  *76، *51، *50، *48، *47، *45، *43، *40، *39، *29بىن اسرائيل، 

  54بىن عدى، 

  49سىن، 

  150، 73، 71، 49، 47، 30، 18شيعه، 

  *39عمالقه، 

  *43قبطى، 

  *39هم، قبيله جر 

  151، 147، 146نصارى، 

  151، 147، 146يهود، 

  185: سيماى مناز، ص

  ها فهرست كتاب
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، 61، 60، 54، *53، 52، *50، *48، *45، 44، 41، *39، 38، *35، *33، *29، 26، 25، 12قرآن، 
67 ،68 ،71 ،75 ،76 ،78 ،81 ،97 ،98 ،100 ،101 ،110 ،122 ،123 ،124 ،128 ،129 ،

130 ،141 ،142 ،145 ،146 ،148 ،155 ،156 ،157 ،158 ،162  

  150، *123، 104، *100، *99، *98، *71، *58، *57، *21، *20، *19، *18الكاىف، 

  *59، 49، 48ارشاد القلوب، 

  *111، *93، *87، *60، *59، *58، *25، *24، *23اسرار الصلوة، 

  *99، *94، *93األماىل، شيخ صدوق، 

، *93، *74، *73، *72، *68، *67، *59، *49، *48، 35، *34، *33، 32، *20، *19حبار األنوار، 
94* ،102* ،104 ،113* ،114* ،117* ،123* ،124* ،147* ،148*  

  104، *72حتف العقول، 

  *105ترمجه مصباح الشريعة، 

  *148تفسري الثعالىب، 

  *35تفسري الصاىف، 

  32، 30تفسري على بن ابراهيم قمى، 

  *35ى، تفسري العياش

  *114تفسري القشريى، 

  *49، *48تفسري القمى، 

  134تفسري الكبري، 
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  *129، 128تفسري كشف االسرار، 

  *87، 30تفسري امليزان، 

  *87تفسري نور الثقلني، 

  70، *48، 9تورات، 

  *123، *99، *33، 32، *21، *18التهذيب، 

  *67، *59جامع، 

  30جامع الّرواة اردبيلى، 

  186: سيماى مناز، ص

  104جامع السعادات، 

  104، *99، *68اخلصال، 

  *93الدر املنثور، 

  *114دعائم اإلسالم، 

  13ديار عاشقان، 

  30رجال كشى، 

  *82روضات اجلنات، 

  *41سفينة البحار، 

  13شرح صحيفه سجاديه، 
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  *78شرح ملعه، 

  *73صفات الشيعة، 

  *93، *43، *22، *19علل الشرايع، 

  *114، *59عواىل الآلىل، 

  *20عيون اخبار الرضا، 

  *74فقه الرضا، 

  *40قاموس االعالم تركى، 

  30قاموس الّرجال شوشرتى، 

  *40قاموس كتاب مقدس، 

  *41، *40كامل ابن اثري، 

  *59الكامل ابن عدى، 

  *59كشف األسرار، 

  *45كنز احلكمة، 
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