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عبادت

شوي/ بهرهمند آن از گرفتي آسان آن بر ا گر /1

سالي در wا1, تÖعتÔم ا ×zلع تÖت هوَّ Öنا است چپ ضلع از نفس :(ê90) حقيق¹
راحت, براي دنيا كار از آزادي و عيد دفعه چند و عبادت بيش و كم يا ماه يك
ن تمد در و ضرور خدا حب در اجتماع براي دنيا كار از آزادي يكبار هفته در
پيدا هم دنيا كار از خستگي و گردد دنيا غرق و شود تيره نفس اال و است, الزم
نظر هميشه لكن آفتابست از ا گرچه همه روشني و آورد, مالل و كالل و نمايد
و يكديگر به مردم اشتغال و ببرد را ديد و نمايد خيره را چشم آن به  كردن

نماند/ مÆمنين زيارت و دين امور تعهد
و شب و دارد; عبادت را وسط باشد, عبادت به كه روز آخر و روز ل او و
هفته و نمايد, تمام را ه توج و نگذارد كثافت ه, توج و شستوشو بار پنج روز
ماية Öنفس ترويح و عبادت به راحت و اخيار ديدن و يار جمال به نظر يكبار

است/ نشاط و سرور
نفس از اشتها¾ و است مشتهيات از بلكه است تن مشتهيات از نه صوم
و تخليه به اشتغال با تن كاهاندن و هواست و خوديت از منع صوم پس است,
عداوت بلكه نكند دشمني رفع دشمن ضعف واال تصفيه و است رياضت تحليه
زيادي مورث آن آثار بروز به و نكند بروز عداوت آثار كه دهد نمايش كم را

است/ نفع ضرر كمي و است تمكن
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(ê90) حقيق¹ شرح

زن ميفرمايند: اشاره كه شده ذ كر نيز گذشته جمعه و هفته در موضوع اين
از چپ, ضلع از را ا حو كرد خلق خداوند اوست/ به اشاره نفس, است/ نفس مظهر
تمكين و نبود راضي اقوال و حكايات بعض طبق آدم آدم/ سينه روي استخوانهاي
انس به ميل چون كرد خلق ايي حو برايش و گرفت, خواب در را او ولي نميكرد
ميخواست ا گر هم خداوند خواست/ خداوند از و او با باشد مأنوس يكي كه داشت
كج, استخوان ميدهيم, قرار خودت نديم را خودت استخوان همان بگويد: ل او از
آدم و گرفت خواب در را او لذا نميكرد/ قبول و نبود حاضر آدم چپ, بهقولي يا
اظهار آشناست, Hتقريب و ايستاده آنجا در هم زني يك ديد شد, بيدار يكوقت
از و خÇودت جÇنس از اين است, خودت از اين گفتند: آنوقت ميكند/ آشنايي

است/ شده خلق خودت
ا گر و است چپ ضلع از نفس دارد/ را حكم همين عقل به نسبت هم نفس
ميشود/ بدتر او كرديم, سختگيري ا گر و او از ميبري بهره او, بر گرفتي آسان
لجÇاجتش مÇيشود, زيÇادتر او سختگيري او, بر بگيرند سخت كه اندازهاي هر
اما نكرد سختگيري زياد بايد هم نفس بر پس, ميشود/ سختتر و ميشود بيشتر
و لجام بايد بلكه باشد سركش و سرخود كه گذاشت نبايد هم آزاد را او يكوقت
مÇثل كÇنيم سÇختگيري زيÇاد ا گÇر چÇون بÇاشد/ اختيار در كه گرفت را او افسار
ضÇعف بÇاعث شÇرعيه, ذات تلذ از كردن محروم يا فوقالعاده و شاقه رياضتهاي
بايد او تربيت براي ولي شود روگردان بندگي از است ممكن كه ميگردد او شديد
رياضتي كند/ جلوگيري هم مكروهات از بتواند ا گر Gبعد و جلوگيري مات محر از
مÇاه كه ماه يك سالي او تربيت براي Âمث باشد شرع دستور طبق ميدهد كه هم

باشد/ ن معي اندازه به خوردن كم يا نخوردن باشد, رمضان مبارك
هفته روزهاي است/ راحت براي دنياست كار از آزادي براي كه عيدي چند
ايÇنكه بÇراي بÇيكاري, براي است, تعطيل براي باشد جمعه روز كه يكروز هم

ميشود/ خسته باشد گرفتار دنيا كار به هميشه ا گر كه باشد راحت
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در است, كÇار از آزادي روز شÇنبه Çالم, ليهالسÇع موسي, حضرت ديانت در
است/ جمعه اسالم, سه مقد ديانت در اما است يكشنبه الم, الس عليه , عيسي× ديانت

است/ بوده ابراهيم حضرت از هم دوشنبه ميگويند: البته
حب در اجÇتماع كنند, اجتماع و نمايند تعطيل را دنيا كار كه است اين براي

و شنيدن و نشستن براي فقط جمعه, روز چه و جمعه شب چه جمعه, اجتماع خدا/
كه است اين است/ بودن خدا ياد به و خدا به كردن توجه براي بلكه نيست  گفتن
Ôقل ح ميفرمايد: كه است بهشت نمونه مجلس آن باشند خدا ياد به و بنشينند وقتي

, ¹َّن Òا� رياض� ا روا باد × كه است مروي پيامبر(ص) از الفقيه يحضره ال ومن امالي و شيخ ابن كتبمجالس در /1
مراد فرمودند: شد, پرسيده آن درباره پس آوريد/ رو بهشت باغهاي به ; كر الذ لق ح : قال ? ¹ا�ن رياض ما : لÃ Ôسف

است/ ذ كر حلقههاي

خدا ياد به و بنشينند هم دور مÆمنين كه هرجا ذ كر/ حلقههاي به باد شما بر الذ كر1;
هم دنيوي امور در و است ضروري خدا حب براي اين است/ بهشت آنجا باشند,
خÇيلي وقÇتي ميشود, تيره نفس باشد اين از غير ا گر اينكه جهت به است الزم
كÇار گÇرفتار خÇيلي كه اشخاصي بسيار ميشود/ تيره ميشود, خسته بود,  گرفتار
يكمÇرتبه هÇفتهاي حÇاال نÇميفهمند/ خودشان كه ميشوند گيج طوري ميباشند
نشود/ دنيا غرق كند, پيدا نجات نشود, تيره نفس كه است اين براي كردن تعطيل
را چشم آن به كردن نظر هميشه لكن است آفتاب از ا گرچه همه, روشني, و
چراغ روشنايي واقع در هم شب در است, آفتاب از روز در روشني ميكند/ خيره
را چشÇم آن بÇه كردن نگاه زياد ولي است, آفتاب شعاع است, آفتاب اثر از باز
و بشوند امورديني به مشغول اجتماع در لذا ميبرد بين از هم را ديد و ميكند خيره
كÇند, د تعه را خويش ديني امور يعني, نمايند; مÆمنين زيارت و دين امور تعهد

كند/ محبت كند, استفاده آنها از كند, مÆمنين زيارت بگيرد, ياد باشد, ه متوج
همان هم روز وسط Öآنوقت بود عبادت به مشغول ا گر روز آخر و روز ل او و
ا كيد دستور بيداري ل او در يكي Hغالب هم مÆمنين در كه است اين دارد/ را حكم
كه بيداري ل او و خواب ل او خوابيدن/ موقع در هم بعد و باشند خدا ياد به كه دادهاند
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ذا كر خدا نزد در و مشغولند ذ كر به هم دروسط كه است اين مثل باشند خدا ياد به
صورت بهحسب نگذارد/ كثافت ه, توج و شو شستو پنجبار روز و شب محسوبند/
خوب, است/ نماز وعده پنج كه شده معين كه مرتبه, پنج شبانهروز هر در هم ظاهر
هم به را اينها شيعه ما حاال ميشود/ پنجبار بگيرد وضو بخواهد هم نماز هر براي
دادهاند, اجازه را وضو يك ميخوانيم, نماز چند وضو يك براي و ميكنيم وصل
در هرچÇند بگيرد/ وضو عبادت چند براي ميتواند كه است مستثني اين خوب,
ه توج بدان بيشتر بحمداهللا فقرا¾ كه است مÆكد مستحب طهارت دوام شيعه مذهب
شست مرتبه پنج روزي و باشد منزلش در جاري آب كه كسي وضو دربارة دارند/
بÇاقي ديگر بدنش در چركي و كثافتي جاري, آب آن در را خودش بدهد شو و
بگيرد وضو مرتبه پنج كه كسي آن و است همين ظاهرش صورت وضو نميماند/
و نميماند همينطور هم دستش در بلكه نميماند باقي صورتش در خا ك و  گرد
نÇماز ركÇعت هÇر در بÇاشد/ نبايد ديگري چيز هيچ هم درنمازش ميشود/ شسته
از كه كسي و خدا, به انابه و توبه خدا, از مغفرت طلب دارد, سجده دو بين استغفار
كسي پس را/ او ميآمرزد اهللا حق در خداوند كند, استغفار كند, توبه حقيقت روي
البته كند, بخشش طلب او از و كند عهد خودش خداي با نماز در و كند نماز  كه
آخر به را او ه, توج حال آن و نميماند باقي كثافتي و ميبخشد و ميگذرد خداوند

ميكند/ تمام و ميرساند
تربيت و عبادت و راحت و اخيار ديدن و يار جمال به نظر يكبار هفتهاي

ديÇدن بÇاشد, جÇمعه روز كÇه هم يكبار هفتهاي است/ نشاط و سرور مايه نفس
است/ بهتر آنها ديدن البته باشند كاملتر هرچه است, مÆمنين ديدن است, دوست
و مÇيشود راحت عÇبادت بÇه دنÇيا, كÇار خستگي هفته, خستگي آن از آنوقت
را جمعه كه است همين جمعه از منظور است/ اين منظور پس ميشود/ تازه روحش

كند/ خدا به توجه و كند بيرون را دنيا خستگي و باشد عبادت به
است/ رديف همان در هم غسل و وضو¾, و نماز به Hتقريب بود اشارهاي اين




