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٢ 

ـبِس ٱمل ـلٱه نمحـلٱر يمحر  
  

اَ ربعن و یسر  
  

سپاس مر خداوندی را که خلق را از عدم به وجود آورد، و بعضی خلق بر بعضی تفضیل کرد، و آدم و آدمی زاد 
نَا تَْفضيً«د؛ فقال عز من قاتل: را بر بسی خلقان فضل دا قْ من خلَ يرٍ مث ى كَ م علَ نَاه   ١.»وفَضلْ

ض خليفَةً«و خالفت در زمني بر آدم و آدمی زاد ارزانی داشت؛ فقال:  ر ي اال ف لاعنِّي ج و قال:  ٢»ا» لَكُمعج
ج رد ض عب ق فَو ُكم ضعب فَعرو ضر اال ف ئ ال و این مشتی ضعیفان را اهلیت خطاب و کالم خود داد و  ٣»اتٍخ

دَّكرٍ«به زبان ایشان خواندن میسر گردانید؛ فقال:  ن مم لرِ فَه رآنَ للذِّكْ قَدْ يسرنَا الْقُ   ٤.»ولَ
ذْ نَ و «ل و ابد از اعزاز و اکرام باقی نگذاشت؛ فقال: زو در ا وِر ا بِ الطُّ انبِج نت ن ما كُ ًة م محن رلَكنَا و ي اد
كُم«صورتی خوب داد، که:  »آدمی را«و در وقت تصویر خالیق،  ٥»ربكَ روص نسح فَا م كُ روصو در نهاد  ٦»و

ای دیگر به  ایشان صالحیت آن نهاد که به یک ساعت خود را شایسته حظريه قدسی او کنند و در لحظه
يم«که  السافلني فرو افتند، اسفل قْوِ حسن تَ ي ا اَن فنس  ْنَا ا قْ قَدْ خلَ م رددنَاه اسَفل سافلني، لَ ين ، ثُ  الَّذِ َّا

نُونمم رغَي رجا ماتِ فَلَهحاللُوا الصمعنُوا ورٍ«و قال:  ٧»آمَنهنَّاتٍ وي ج ف نيتَّق م قْعدِ صدْق ، انَّ الْ ي م ف
تَدِرٍعن ي «و ابعاض و معانی اینان را آیتهای ملکوت و جربوت گردانیده؛ فقال:  و اجزاء ٨»دَ مليكٍ مقْ فو

ونَ رصب  تُ َ فَ ا كُمنفُس و قال: »ا »َفاقْي ا نَا فاتآي يهِم رِ نفُسهِم سنُ ي ا ف٩.» و  
ند، چنان که به دیده صورتها آیات ظاهره او ببینند؛ ها داد، تا آیات باطنه او ببی و جانهای پاک ایشان را دیده

ورِ«فقال:  دُ ي الص ي ف ت لُوب الَّ ى الْقُ من تَعَلكو ارصب  ْى ا متَع َ اه نَّ نهایت بر خالصه  و درود بی ١٠؛»فَا
زنان او که«و  ه باد، و اهل بیت او، خاصه فرزندان و نبريگان او،موجودات و خواجه کاینات، محمد رسول ال« 

  ه عنهم و رضوا عنه.اند و اصحاب او، از مهاجران و انصار، رضی ال مادران مومنان

  فصل
  

 دور تَ پیش از این، از این ضعیف، خواص اصحاب معنا که به صورتک بودند و از راه معنای نزدیک، التماس ر
وری بوده در راه حق تعاىل؛ و شرط و عالمات ترین همه زبانهاست، تا دست کردند کتابی به زبان تازی، که روشن

                                                 
١  - ٧٠ آیۀ» ١٧«اسراء  سوره.  
٢ - ٣٠ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
٣ - ١۶۵ آیۀ» ۶«انعام  سوره.  
٤ - ١٧ آیۀ» ۵۴«قمر  سوره.  
  .۴۶ آیۀ» ٢٨«قصص  ورهس - ٥
٦ - ٣ آیۀ» ۶۴«تغابن  سوره.  
٧ - ۶-۴ آیۀ» ١٧«تني  سوره.  
٨ - ۵۴- ۵۵ آیۀ» ۵۴«قمر  سوره.  
٩ - ٢١ آیۀ» ۵١«ذاریات  سوره.  
١٠ - ۵٣ آیۀ» ۴١«فصلت  سوره.  



  

٣ 

نهادیم  »رساله الهائم الخائف من لومه الالئم الطالب بقلبه الهارب بقالبه«آن جمع کردیم و نام آن کتاب 
ه تعاىل مقبول آمد و مقدمان دین و شریعت نبوی قبول فرمودند، و موافق حال ایشان آمد. لکن و بحمدال

انستی بیشرت بود، التماس کردند تا ؤن تازی دور ترک بودند و ایشان را به زبان پارسی مجماعتی دیگر که از زبا
یکی دیگر مانند آن یا نزدیک آن، کتابی کنیم به زبان پارسی که تلو زبان تازی است در حالوت و فصاحت، تا 

 دِ الواجِ رِالحایِ رِایِالس ةُالرس«اجابت کردیم و بر مهمات دیگر که بود، مقدم کردیم و نام او  تر بود. فایده عام
 اىل السرِات ن« نهادیم و در نهاد »دِ الماجِ دِ الواح«  سایر  این نام، پنج شش معنا گوش داشتیم: یکی آنکه مرد

  باید در راه حق تعاىل، که از راه تمنا چیزی نتوان یافت.
تا مرد در وجد نباشد به چیزی نرسد و  دیگر آنکه مرد واجد باید، از وجد و وجدان و موجدت و وجود، زیرا که

نیز از راه فال نیکو باشد زیرا که یافنت چون نایافنت نباشد. دیگر آنکه نام ستاری او یاد کردیم تا گناهان و 
های ما را به کرم عفو فرماید. دیگر نام واحدی او در آخر نام آوردیم تا بداند رونده، که آخر راه، فنای  خرده

حدانیت؛ و در نام رونده حائر آوردیم و در نام حق تعاىل، ماجد زیرا که ماجد مستحق ثناهای رونده است در و
اند بعد  حد و اندازه بود و سیار در آن متحري گردد. اکنون بباید دانسنت که راه رفنت را پیشنیان هشت شرط نهاده بی

ةٌ كَاملَةٌ«ده شد از مسلمانانی تمام، و ما در آن هشت شرط دو شرط دیگر درافزودیم تا  شَرلْكَ ع١.»ت  
 

   شرط اول: طهارت
انواع بسیار است: یکی طهارت از کفر و شرک جلی. دیگر طهارت از شرک خفی، چون ریا و  ]را[طهارت 

  سمعت. دیگر طهارت از دوستی دنیا و هر چه در اوست.
غري حق تعاىل است، و اگر دیگر طهارت از هواجس نفوس و وساوس شیطان. دیگر طهارت از رفع حاجت بر 

  ٢.»اما الیک فال«گفت  ؑباشد، چنان که ابراهیم  ؑچه جربئیل 
اول طهارت از جنابت و حدث، چهار اندام شسنت که وظیفه عوام اهل اسالم است. چون بر آن طهارت مداومت 

  نماید، از جمله اهل خواص گردد و فواید این طهارت بیست است به ظاهر:
  دث و جنابت.فایده اول: رفع ح

و این سخن » طهارت تخفیف است سر«در حدیث غریب فرمود:  ؐفایده دوم: تخفیف است، زیرا که رسول 
د، و آن آن است که چون مرد به نجاست حدث یا جنابت ملوث بود نرا غوری است که به جز پیغمرب یا وىل ندا

نماز در او  یعنی چیزهای بی »ۃضرالحشوش محت« گوید: محمل شیاطني گردد، زیرا که در حدیث درست می
شیاطني جمع شوند و حاضر گردند. پس چون مرد وضو سازد، شیاطني و ثقل ایشان از او دور شود، تخفیف 

  حاصل آید.
  .»ةُالدین النظاف«گوید:  می ؐفایده سوم: نظافت است و رسول 

ح «آن آیت است که  فاید چهارم: شسنت کل آلودگی از روی روح پاک است. اشارات به این سخن در لَ فْ قَدْ ا
اها كَّ   ٣.»وقَدْ خاب من دساها، من زَ

                                                 
١  - ١٩۶ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
  .٣٣۵،ص ١، ج خصال صدوق -  ٢
٣  - ١٠ - ٩ آیۀ» ٩١«شمس  سوره.  



  

٤ 

  فایده پنجم: آتش نفسانی به آب کشنت است و روحانی شدن.
ي«فایده ششم: به اسباب حیات پیوسنت که:  ح ءي ماء كُل شَ نَا من الْ جعلْ ١.»و  

  .»لمومنالوضوء سالح ا«فایده هفتم: سالح در پوشیدن که: 
  ٢»الوضو علی الوضوء نور علی نور«فایده هشتم: نور بر نور افزودن که: 

  ٣.»الیحافظ علی الوضوء اال مومن«فایده نهم: عالمات ایمان بر خود ظاهر کردن که 
  فایده دهم: به طهارت صغری مصحف برداشنت و به طهارت کربی کالم مجید از بر خواندن.

  اشد، ملک با او به یک جامعه خواب باشد.فایده یازدهم: چون به طهارت ب
  .»اللهم اغفرله اللهم ارحمه«فایده دوازدهم: هر که طهارت نگه دارد، ملک بر او صلوات فرستد که: 

  فایده سیزدهم: چون طهارت بسازد، هر گناه که کرده باشد از او بریزد.
  ٤»الوضوء فی السرباتو اسباغ «گفت:  ؐفایده چهاردهم: سبب رفع درجات است، که رسول خدا 
  ٥.»الصلوه اال بالطهور«فایده پانزدهم: سبب حالل شدن مناجات حق تعاىل که: 

  فایده شانزدهم: آن است که روز قیامت برخیزد، روی سپید و نورانی دست و نورانی پای.
  ٦.»الطهور شطر االیمان«فایده هفدهم: نیمه نشانهای ایمان حاصل گردد که: 

  ٧. »فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخريات«ه سابقان حاصل کردن که: فایده هیجدهم: درج
  اند آنکه پیش از آنکه بانگ نماز گویند بر طهارت باشد. سابق گفته

  فایده نوزدهم: درجه محبت حاصل کردن.
ه یحب المط«ت کسب کردن که: فایده بیستم: نام رجولی٨.»هرینفیه رجال یحبون ان یتطهروا و ال  

کردند، لکن چون استنجا شرط طهارت شرعی  آمده است که استنجا به آب می» اهل قبا«اگرچه آیت در حق 
های دیگر هست، اسرار آن نگفتم تا در راه  آمد البد حکم آن الزم آمد، به خالف عرف و عادت، و فایده

  ه تعاىل.شاءال  روندگان پیدا شود، ان

                                                 
  .٣٠آیۀ » ٢١«سوره انبیاء  - ١
  .٣٧٧، ١وسائل الشیعه، ج  - ٢
  .٣۴، ص ر. ک: الجعفریات - ٣
  .٨۵ص  ١ج ،الخصال - ٤
  .١١۵، ص ١٠، ج میزان الحکمة - ٥
  .۵۵٨، ص ۵، ج میزان الحکمة - ٦
٧ -  ٣٢آیۀ » ٣۵«فاطر سوره.  
٨ -  ١٠٨آیۀ » ٩« توبهسوره.  



  

٥ 

  

  از ذکر حق تعاىل ر االی زبان ظاهشرط دوم: خاموش
  در خاموشی زبان ظاهر، ده دوازده فایده بیش است:

  فایده اول: نجات در روز قیامت از حساب.
  فایده دوم: آن است که چون زبان ظاهر خاموش شود، زبان دل در گفنت آید.

اال  و هل یکتب الناس علی وجوههم او علی مناخرهم«گفت:  ؐفایده سوم: نجات از دوزخ، که رسول 
  ١.»حصائد السنتهم

دهند زبان را، که خاموش باش از زیادتی گفنت، که  فایده چهارم: آن است که هر روز اندامهای تن همه سوگند می
  اگر نگوید ابراء قسم ایشان باشد.

  فایده پنجم: قهر نفس است در خاموشی، که این نفس هرزه گوی است.
  .»ان الحق لینطق علی لسان...«الم ملک بشنود که: فایده ششم: آن است که خاموش شود، باشد که ک

اذا رایتم الرجل طویل « فرماید: می ؐفایده هفتم: آن است که خزاین حکمتها بر او بگشاید، که رسول 
  .»الصمت فاجلسوا الیه فانه یقلن الحکمه

نی اگر گفنت از یع ٢؛»لو کان الکالم من فضه کان السکوت من ذهب«فایده هشتم آن است که در مثل گفته: 
  نقره بودی، خاموشی از زر بودی.

اس «است که حق تعاىل او را گفت:  ؑفایده نهم: آن است که در خاموشی تشبیه به زکریا  ال تُكَلِّم النَّ تُكَ اآي
ز مر ال ا اميثَةَ اال . عجب و چون سه روز سخن نگفت، حق تعاىل یحیی را در ایام کودکی به سخن آورد ٣»اثَ
  راه، روزی چند از گفنت خاموش شود، یحیای دل او در ابتدای راه به گفنت آید. نباشد که چون مردِ

ذَرت للرحمن « :]گفت[، که ؑفایده دهم: آن است که تشبیه به مریم علیهاالسالم است، مادر عیسی  نِّي نَ ا
ا ينس ا موي نِّي «اموشی بگزید، حق تعاىل عیسی را به طفلی در سخن آورد که و چون خ ٤؛»صوما فَلَن اكَلِّم الْ ا

تَاباْلك ي آتَان هدُ البعجب نباشد که چون مرد راه از لغو گفنت خاموش شود، عیسای دل او در گفنت آید. ٥.»ع  
در حدیث  فایده یازدهم: آن است که در خاموشی از سخن، دوام ذکر حق تعاىل حاصل آید به دل و زبان؛ و

ای که بر ایشان گذشته باشد در دنیا  تر از آن لحظه اهل بهشت را در بهشت، هیچ حسرت نبود بزرگ«است که: 
  .»که ذکر حق تعاىل نگفته باشند یا درود بر پیغمرب نداده باشند

  

 شرط سوم: خلوت دائم و عزلت از خلق.
  در این معنا سیزده معنا و بیشرت فایده است:

  هداشت دیده از نظر به شهوت.فایده اول: نگ
                                                 

  .١١۵، ص٢اصول کافی، ج  - ١
  .١١۴، ص٢، ج ر. ک: اصول کافی - ٢
٣ -  ۴١آیۀ » ٣«آل عمران سوره.  
٤ -  ٢۶آیۀ » ١٩« مریمسوره.  
٥ -  ٣٠آیۀ » ٩١« مریمسوره.  



  

٦ 

  فایده دوم: نگهداشت پای از رفنت به حرام.
  فایده سوم: نگهداشت دست از گرفنت و ستدن به حرام.

  فایده چهارم: نگهداشنت گوش از شنیدن حرام.
  و حبس کردن. »نمودن«فایده پنجم: سگ نفس در بند 

  غیبت است، گشوده شود.فایده ششم: چون حواس ظاهر بسته شود، حواس باطن که درهای 
  فایده هفتم: از آزار خلق دور شدن.

  ١.»السالمه فی العزله«فایده هشتم: سالمت گزیدن، که: 
  فایده نهم: به روحانیان تشبیه کردن، که خلق ایشان را نبینند.

  فایده دهم: جمعیت دل حاصل کردن.
. یکی از »ه یوم ال ظل عرشهه فی ظلِّیظلهم ال ةُ سبع«فایده یازدهم: اکتساب درجه ظل عرش الرحمن که: 

 [خلوت] یعنی مردی بود حق تعاىل را در خاىل ٢،»ه خالیا ففاضت عیناهو رجل ذکر ال«ایشان بود که 
  یادآورد و آب از چشم او روان شود.

نقوش فایده سیزدهم: نقوش دنیا و معامالت و داد و ستد ارباب دنیا از آینه دل دور کردن؛ و چون روی دل از 
تر شود، احوال و حقایق در او پرتو زند و چون  دنیا صافی شود، نقوش آخرت در او پرتو زند و چون صافی

تر شود، صفات حق تعاىل در او پرتو زند از راه عکس، و چون صفای تمام یابد وحدانیت در او پرتو زند  صافی
  تجلی شود. چنان که جان و عقل و هوش بربد، آنگه معرفت حاصل شود و مرد اهل

  

   شرط چهارم: صوم
  روزه را بیست و دو فایده است:

  فایده اول: تشبیه به روحانیان، که ایشان چیزی نخورند از آنچه ما خوریم.
  فایده دوم: نفس اماره را که دشمن حق تعاىل است قهر کردن.

آن من است و من بدو یعنی روزه از  ٣؛»جزی بها اَنَالصوم ىل و اَ«فایده سوم: خصوصیت حاصل کردن که: 
  پاداش دهم .

ونَ اجرهم بِغَيرِ حسابٍ«نهایت به دست آوردن،  فایده چهارم: ثواب بی ابِرفَّى الصوا يم نَّ ٤»ا  
  فایده پنجم: نفس آلوده را از گناهان پاک کردن.

ح من َزكَّاها، « فایده ششم: تخته جان پاک را از خاک نفسانی بشسنت تا نقوش علوم لدنی پدید آید، که لَ فْ قَدْ ا
  ٥.»وقَدْ خاب من دساها

فایده هفتم: از چشم دل، سبل که در او محکم شده باشد دور کردن، که چون مرد گرسنه شود، پیهی که در چشم 
  دل باشد بگذارد و چشم دل روشن شود، در عالم غیب نگردد و عالم ملکوت را معاینه ببیند.

                                                 
  .١١٩، ص ٢مجموعۀ ورام، ج  - ١
  .٣۴٣، ص ٢الخصال، ج  - ٢

 .۶٣، ص ۴، ج اصول کافی ٣ - 
٤ -  ١٠آیۀ » ٣٩« زمرسوره.  
  .١٠ -٩آیۀ » ٩١«سوره شمس  - ٥
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  صائم راهها بر شیطان تنگ کند، و آن رگهاست در تن زیرا که شیطان در رگ و پوست رود. فایده هشتم: آنکه
  ١.»ةُجن ومالص «فایده نهم: س حاصل کردن از شیطان و دوزخ که 

در جریده مخلصان ثبت کردن، زیرا که روزه عبادتی است که در او ریا و سمعت  ]خویش[فایده دهم: نام 
  نگنجد.

  رد دل گرسنگان شناخنت و بر ایشان از راه شفقت و رحمت بخشودن.فایده یازدهم: د
للصائم فرحتان: فرحه عند افطاره و فرحه عند «فایده دوازدهم و سیزدهم: دو شادمانی حاصل کردن که: 

یعنی یک شادمانی در وقت افطار، نه به آنکه نان خواهد خوردن، لیکن برای آنکه یک روز برای ٢» لقاء ربه
  عاىل روزه داشت تا روز قیامت دستگري او باشد؛ و دیگر شادمانی دیدار حق تعاىل، روز قیامت.رضای حق ت

  فایده چهاردهم: تندرستی حاصل کردن.
  ٣.»ما ملی وعاء شرا من بطن«فایده پانزدهم: بدترین و عاها تهی کردن که: 

  دار مطلع نباشد به جز او. روزه فایده شانزدهم: امانت گزاردن، که روز امانت حق تعاىل است که هیچ کس به
فایده هفدهم: وفابه عهد کردن، که چون روزه دار نیت کند که روزه خواهم داشنت، عهدی باشد که با خدای تعاىل 

  کند.
و به روایتی دیگر:  »الصائم المتطوع امني نفسه«ه: کفایده هیجدهم: خود را منصب امانت حاصل کردن 

  ت.یعنی از امان »هفسنَ مرياَ«
نیکویی نویسد و اگر تمام » ده«فایده نوزدهم: نیکی به دیوان خویشنت نوشنت. اگر تواند که روزه تمام بدارد، 

زیرا که اگرچه  ٤»نیه المومن ابلغ من عمله«که گفت:  ؐهم یک نیکویی نویسند، از وعده رسول  نشود
ی نویسد، اما آن خطر نیز دارد که چون عمل را این فضیلت است که چون به تمامت پیوندد به اخالص، ده نیکوی

ریا و ست درآید، خود را خبط کند؛ و در نیت این نیست زیرا که نیت، عمل دل است و ملک بر آن اطالع مع
  نیست، خاصه آدمی را؛ پس ریا و سمعت درنگنجد.

  فایده بیستم: آن است که از لغو و بیهوده گفنت باز رهد.
  .ؐدار بعد از نماز دیگر، لغو ننویسد، از وعده رسول  بر روزهفایده بیست و یکم: آن است که 

الة«فایده بیست و دوم: آن است که هر که روزه دارد، معان و موفق باشد که:  الصرِ وبينُواْ بِالصَتعیعنی:  ٥»اس
  .»ۃبالصوم و الصلو«
  

ّشرط پنجم: دوام ذکر ال اله اال ه   
بگوید سخت خوب بود و علم اولني و آخرین در این کلمه مضمون  هد رسول ال نیز بر محم ٦و اگر وقت وقت

  است.
                                                 

  .٢٢۴، ص ٢، ج اصول کافی - ١
  .۶۵، ص ۴، ج اصول کافی - ٢
  .٢١٠ص  ١۶، ج مستدرک الوسائل - ٣
  .۴۵۴، ص اماىل طوسی - ٤
٥ - ١۵٣ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
  گاه گاه. - ٦
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  آن آوردی چو حق به یاد آوردی
  ای به جان و دل خویش ظلمی که بکرده

 

 

  ورنه به مثل به دست باد آوردی
  فارغ بنشني کان همه داد آوردی

 

  د او را شرح دادن خامی بود.چون گفتم که علم اولني و آخرین در این کلمه تعبیه است، فوای
  کعبه را جامه کردن از هوس است

 

 

  یاء بیتی جمال کعبه بس است
 

  با این همه فوایدی چند یاد کرده آید:
ه محمد رسول قاتل الناس حتی یقولوا ال اله اال الان اُ مرتاُ«فرمود:  ؐفایده اول: آن است که رسول 

ه. فاذا قالوها فقد عصموا منی دمالاءهم و اموالهم اال بحق من ال١.»ه تعاىله و حسابهم علی ال  
  .»هاعالها شهاده ان ال اله اال ال«فایده دوم: آن است که بلندترین هفتاد و هفت اعالم دین است که 

  ه و بر آن مريد، به بهشت رود.یک بار از راستی بگوید ال اله اال ال »هر که«فایده سوم: آن است که 
  ٢.»همفتاح الجنه ال اله االال«فرمود:  ؐیده چهارم: آن است که رسول فا

، یعنی هر که بداند که هیچ خدای  ٣»من یعلم ان ال اله اال اله دخل الجنه«گفت:  ؐفایده پنجم: رسول 
  نیست به جز خدای تعاىل، در بهشت رود.

لَيه «فایده ششم: آن است که این کلمه را بردارند که:  اهفَعري ح الالص لمالْعو ب ي   ٤.»يصعدُ الَْكلم الطَّ
  فایده هفتم: آن است که اسم اعظم در این کلمه است.
ّفایده هشتم: آن است که چون بنده بگوید ال اله اال  :یا «ه، ستون عرش حق تعاىل بلرزد؛ حق تعاىل گوید
یعنی  ٥،»ائلها، فیقول اله تعاىل: اسکن فقد غفرت لهعرش اسکن، فیقول نخ کیف اسکن و لم تغفر لق

ه؟ حق  ال آمرزی گوینده ال اله اّ حق تعاىل گوید مر عرش را که: ای عرش بیارام، گوید: چگونه بیارامم و نمی
  تعاىل گوید: بیارام که من بیامرزیدم او را.

  ٦.»ه الالذکر، ال اله اّ افضل«ترین ذکرها این کلمه است که:  فایده نهم: آن است که فاضل
ه وحده  الال اله اّ«گفتند این کلمه است:  ؐای که جمله پیامربان و رسول  ترین کلمه فایده دهم: آنکه فاضل

  .»الشریک له
  فایده یازدهم: آن است که این کلمه ذکر است و توحید است و هر ذکری توحید نیست.

  نفی و اثبات است؛ نفی خدایان به دروغ است و اثبات خدای تعاىل. فایده دوازدهم: آن است که این، کلمه
  فایده سیزدهم: آن است که کافران تا این کلمه نگویند مسلمان نشوند.

بر عم ؐ ای بودی بهرت از این در نجات، رسول  فایده چهاردهم: آن است که این، کلمه نجات است و اگر کلمه
  خویش ابوطالب، عرضه کردی.

بر اسامه که موال و دوست او بود خشم گرفت به سبب آنکه کافری در  ؐزدهم: آن است که رسول فایده پان
  و اسامه نیزه بر او زد.» ه الال اله اّ«میان غزا گفته بود: 

  .»همن لک بال اله اال اله اقتلته بعد ان قال ال اله اال ال«و قال: 
                                                 

   .٢٣٨، ص ١، ج عواىل اللئاىل - ١
  .٣۶۴، ص ۵، ج مستدرک - ٢
  .۵٧۴، ص ٣٠، ج بحاراالنوار - ٣
٤ - ١٠ آیۀ» ٣۵«فاطر  سوره.  
  .٢٣، ص توحید صدوق - ٥
  .٢٠ر. ک: الدعوات، ص  - ٦
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گفت: مگویید!  ؐگفتند: فالن کس منافق است، رسول ؐ فایده شانزدهم: آن است که روزی صحابه رسول
ّآخر نه گوینده ال اله اال  ای که به راستی گوید  ه! گفت: هر بندهه است؟ گفتند: بلی یا رسول ال»ه ال اله ال

  ١».دخل الجنه
ّفایده هفدهم: آن است که چون بنده گوید ال اله اال عنی ترازوی وی پر کند.ه، آسمان و زمني را پر کند، ی  

فایده هجدهم: آن است که روز قیامت بنده را بیاورند در عرصات و نیکی و بدی او بسنجند، بدی او در ترازو 
زیادت باشد. حق تعاىل او را گوید: هیچ نیکی دیگر داری؟ گوید: خداوندا ندارم، و از خود ناامید شود. حق 

، آن را بیاورند در کاغذی نوشته »ه الال اله اّ«یک بار گفته شد  »ةًسنَان لک عندنا ح لٰىب«تعاىل گوید: 
همچند ناخن. این بنده درجات سیئات خود بسیار بیند و این، مقدار یک ناخن کاغذ بیند. گوید: خداوندا! این 

یک ناخن  این کاغذ مقدار ٢.»ومالی لمال ظُ«قدر یک ناخن چه باشد در برابر آن سجالت؟ حق تعاىل گوید: 
را در یک پله ترازو نهد و آن سجالت بدیها را در پله دیگر. آن سجالت و بدی چون باد به باال رود و پله کاغذ 

»ّال اله اال گران آید. او را به بهشت برند. راوی این حدیث گفت: در آن مجلس که این حدیث بخواندند، » ه
بداد. اصحاب  نای از او برآمد و در آن نعره جا یث بشنید، نعرهغریبی بود که کسی او را نشناختی. چون این حد

حدیث او را تجهیز کردند و من در آنجا بودم که بر او نماز کردند. و اگر خواهم، هزار فضیلت و فواید این کلمه را 
  بگویم، لکن اختصار بر این مقدار اوىل دیدم.

  

 شرط ششم: نفی خواطر
وان راه حق تعاىل و حقیقت نفی خواطر حقیقت ذکر است، زیرا که خواطر ترین شرط باشد بر رهر این مشکل

  پنج نوع است:
سبب در دل آید و آن خاطر را نفی نباید کرد و خود را به  اول، خاطر حق است، و نشان آن خاطر آن است که بی

  خواطر استاد نگشته. حقیقت نفی نتوان کرد، لکن وظیفه مبتدی آن است که نفی کند؛ زیرا که او هنوز در تمییز
  دوم، خاطر دل است.

  سوم، خاطر ملک است.
و هر دو به یکدیگر نزدیکند و میان خاطر دل و خاطر ملک فرقی دقیق است و این فرق را آنجا دانی حدیث 

به نزد او بودی، جوانمردتر  ؑخود جوانمرد بود و در ماه رمضان جوانمردتر بودی و چون جربئیل  ؐرسول 
  وزان. پس بدانستی که از حضور ملک و خاطر او جوانمردی زیارت شود. بودی از باد

  چهارم، خاطر نفس است.
  پنجم خاطر شیطان.

به یکدیگر نزدیکند لکن میان هر دو خاطر فرقی است، و آن، آن است که چون نفس چیزی  خاطر و این هر دو
ماید و شیطان چون به چیزی که گناه است بخواهد و نیابد، باز همان بخواهد و در خواسنت آن چیزها ستیزها ن

  فرماید، اگر مرد آن نکند، به چیز دیگری خواند زیرا که او را مراد اضالل است.

                                                 
  .٢٧، ص توحید صدوق - ١
٢ - ١٧ آیۀ» ۴٠«غافر  سوره.  
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دیگر فرق میان خاطر دل و ملک و میان خاطر نفس و شیطان آن است که خاطر دل و ملک به قربت حق تعاىل 
ت، و نفس و شیطان پهلو تهی کنند از قربت حق خوانند و میل کنند به رضای حق تعاىل و دریافت ثواب آخر

نینه دل أتعاىل و میل دارند به زخارف دنیا و شهوات نفسانی. فرق دیگر آنکه، از خاطر ملک و دل، سکون و طم
ای معرتضان  حاصل شود و اعرتاض از درون نه؛ و از خاطر نفس و شیطان، گرانی درون پدید آید و از هر گوشه

ر آن است که دل و ملک به محمودات خوانند در غالب احوال، و نفس و شیطان به پدید آیند. فرق دیگ
 ؐه و سنت رسول مذمومات خوانند در غالب احوال. فرق دیگر آن است که خاطر دل و ملک موافق کتاب ال 

طر باشد. فرق دیگر آنکه از خا ؐه و ملک و دل و سنت رسول باشد و خاطر نفس و شیطان مخالف کتاب ال
ملک و دل یقني افزایند و از خاطر نفس و شیطان شک و ریب پدید آید. فرق دیگر آنکه خاطر ملک و دل از 
جنس خواطری باشد که نزدیک جان دادن بود و خاطر نفس و شیطان از جنس خواطری باشد که در وقت 

تر شود و تريگی  ده صافیتندرستی و کامرانی پدید آید. فرق دیگر آن است که در وقت خاطر ملک و دل، مشاه
  برود و خاطر نفس و شیطان به جز تريگی و گرانی دل، طبیعی نارد.

  

   شرط هفتم: تسلیم و رضا دادن به حکم حق تعاىل
تفویض و توکل هم از این باب است در سراء و ضراء و شدت و رخا در میان قبض و بسط و خوف و رجا و 

جلی روان شود و از آن معرفت زاید و از معرفت، محبت و مودت انس و هیبت؛ و چون این باب کمال گريد، ت
  زاید و از مودت، محو و اثبات و فنا و بقا زاید و از این، یقني و تمکني زاید و شکوک نفسانی به یکبار برخیزد.

  

  شرط هشتم: اختیار صحبت صالحان و هجران از اخوان سوء
ه تعاىل: و شیخ از این صالحان باشد و قال ال»نيادِقالص ع ُكونُواْ م و هواْ اتَّقُواْ ال ين آمنُ و رسول  ١»يا ايها الَّذِ

مثل الجلیس الصالح کمثل العطار ان لم یحدک من عطره عبق بک رایحته و مثل الجلیس «فرمود:  ؐ
ار باشد، یعنی مثل همنشني نیک مثل عط ٢؛»السوء کمثل نافخ الکري ان لم یحرقک ناره عبق بک دخانه

اگر از عطر خود چیزی به تو ندهد، بوی خودش در تو گريد و مثل همنشني بد مثل آهنگر باشد که اگر آتش وی 
  تو را بنسوزاند، بوی دود در تو گريد.

، و با این همه صاحب  ؐشرط شخصیت آن باشد که شیخ عالم باشد به کتاب خدای تعاىل و سنت رسول 
ِذه «ه تعاىل: فراست بود، و صاحب همت و تصرف بود. قال ال مجاهدت و مشاهدت بود، و صاحب ه قُل

ي نعب نَاْ ومن اتَّ ا ة يرصى ب ه علَ ى ال لَ و اعد ي ا بِيلو شیخ قالوز راه حق باشد؛ مخاوف و مفاسد و مهالک  ٣؛»س
ات درویشان را صاحب دیده و ماهر راه داند و صواب از ناصواب شناسد، و در میان خواطر، تمییز و تفسري واقع

بود؛ و واقعه، کاری بود به یک درجه بلندتر از خواب، زیرا که خواب هم مشاهده بود و لکن عوام را باشد و به 
 حاجت آید زیرا که عوام را مصوره و مخیله افتاده باشد، صاحب صورت و خیال باشند و غلظ حجاب  تعبري

                                                 
١ - ١١٩ آیۀ» ٩«توبه  سوره.  
  .١٨٣، ص االخبار ر. ک: جامع - ٢
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صورت و خیال ادراک کنند، و این عالمت رهروان است که ایشان به واسطه  » بی«ایشان را نگذارد که معانی 
صورتها و خیال ادراک کنند، آنگاه دیگر  » بی«مجاهدت، آن سبل، از پیش دیده دل دور کرده باشد، معانی را 

  مجاهدت کنند تا مخیله و مصوره را ضعیف کنند، برهان آن مضمحل شود، صورت و خیال از میان برخیزد.
صود آن است که آنچه زیادت بر خواب عامیان باشد، واقعه و مشاهده باشد و این خواص رهروان را باشد و مق

ّبه نادر، و خواب ایشان چون عیان باشد.رهروان نیز خواب بینند لکن خواب ایشان را به تعبري حاجت نباشد ا   
  

ّاز غلبهشرط نهم: ترک خواب و خوابگاه ا   
  ر است:این را فواید بسیا
فایده اول: آنکه تشب ه باشد به اخالق مالئکه و آن باری، عز و عه تعاىل:ال، قال ال »منَو النَةٌ وس ه خذُ تَا ١.»ال  

  به منزل نرسد. فایده دوم: آن است که عالمات روندگان، بیداری باشد که هر چه بخسبد،
  چیزی را دوست دارد، خوابش نربد.فایده سوم: آنکه بیداری نشان محبان است که هر که 

فایده چهارم: آنکه بیداری نشان ترسندگان و امید دارندگان باشد زیرا هر که ترسید خوابش نربد و آنکه امید 
  دیدن دوست دارد به خواب نرود.

ونَ«ه تعاىل: فایده پنجم: آنکه ذکر گوینده دوام پذیرد و بسیار ذکر گوید. قال ال ر ذْكُ ي ين ا  الَّذِ ودقُعا و اميق هال
نُوبِهِم ج ى   ٢.»وعلَ

  ای آید و بیداری نبیند، از مقام خاصگیان بازماند. فایده ششم: آنکه چون به خواب باز رود، باشد که واقعه
يل ما يهجع«فایده هفتم: آنکه چون کم خسبد، در ثنای حق تعاىل در آید که:  وا قَليً من اللَّ  و ،ونَكَانُ

ونَ رف سحاِر هم يسَتغْ ْ٣.»بِا  
و اگر بخسبد  ٤»رخینزل ربنا اىل سماء الدنیا حني یبقی ثلث اللیل اآل«فرمود  ؐفایده هشتم: آنکه رسول 

  در این وقت از نزول و حقیقت او محروم ماند.
ائل هل من مستغفر حتی هل من تائب هل من س«گوید:  فایده نهم: آنکه در آخر این حدیث حق تعاىل می

پس چون خفته باشد، از توبه مقبول و درخواست حوائج و استغفار گناهان باز ماند؛ و مصداق  ٥.»ینفجر الفجر
ه است، چون برادران یوسف از پدر درخواست کردند استغفار گناهی که کرده بودند در این حدیث در کتاب ال

فر لَكُم ربيسو«گفت:  ؑیامني، یعقوب  حق یوسف و ابن   یعنی به وقت سحر.٦، »ف استَغْ
فایده دهم: آنکه هر خوابی نه خواب باشد بلکه وقتی آید که مرد را خواب آید و آن خواب نباشد، واقعه بر او 

  سایه افکند، اگر مرد صرب کند و بنخسبد در حال ثمره آن مشاهده بیند.
علوی است و این جسم کثیف سفلی و جان نیاساید تا به  نْجافایده یازدهم: آنکه حقیقت خواب آن است که 

نفُس حني موتها «گوید:  مقام خویش و به یاران خویش نرسد و از این است که حق تعاىل می  ْفَّى اتَوي هال
                                                 

١  - ٢۵۵ آیۀ» ٢«بقره  سوره.  
٢ - ١٩١ آیۀ» ٣«آل عمران  سوره.  
٣ - ١٨- ١٧ آیۀ» ۵١«ذاریات  سوره.  
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سر ي و توم ى علَيها الْ ي قَض ت كُ الَّ سم ا فَيهنَامي م ف ت تَم ي لَم ت ى اجل مسمىوالَّ ى الَ رخ  ْا پس چون  ١.»ل
  آید و اگر در خواب شود از آن خرب نیابد. رود و چگونه می نخسبد، بیند که جان چگونه می

گراید، از آن است که تا پهلو بر زمني ننهد مرد  فایده دوازدهم: آنکه چون این صورت خاکی است جزء به کل می
بر زمني نهد، وجود و ثقل جسمانی از روح بر زمني افتد و جان علوی بماند،  نیاساید. پس اگر بخسبد و پهلو

  جان او را چون آفتاب میان روز بیند.
  

و اقتار نکند و بر  شرط دهم: آن است که در خوردن طعام و شراب اسراف نکند 
  حال وسط نگاه دارد

قُوا َلم يسرُِفوا ولَ«گوید:  زیرا که حق تعاىل می نفَ ذَا ا اا امَك قَو ذَل نيكَانَ ب وا و ر تُ قْ ي و این را فواید بسیار  ٢»م
  است:

ربواْ وال تُسرُِفواْ«فایده اول: آن است که فرمان حق تعاىل به جای آورد که:  لُواْ واشْ   ٣.»كُ
عباد الرحمن و«گوید:  فایده دوم: آنکه به این قدر، از جمله بندگان خاص حق تعاىل شود زیرا که در قرآن می

ض هونًا ر  ْى ا ين يمُشونَ علَ وا«آنگاه بر او عطف کند که  ٤»الَّذِ ر تُ قْ ي لَمرُِفوا وسي قُوا لَم نفَ ذَا ا ا ين   ٥.»والَّذِ
  .»ان لنفسک علیک حقا و ان لروحک علیک حقا«فایده سوم: آنکه حق به مستحقان رسانیده باشد که: 

ونَ«آنکه در حدود بهایم در نیاید که:  فایده چهارم: رِمجنَُّكم م ا ًيوا قَلتَّعتَموا و لُ در جای دیگری گوید  ٦»كُ
»امنْع  ْا كُلا َتالُونَ كَم ياكُ ونَ وتَّعتَموا ي كَفَر ين   ٧.»والَّذِ

سمن کلبک «اند  مثل گفته فایده پنجم: آنکه اگر بسیار خورد، سگ نفس قوی شود، او ناگاه بدرد، و در
کم بخورد یا نخورد، بیم آن بود که دماغش خشک شود و عقل از او مستور شود و دیوانه  ؛ واگر کم»یاکلک

  ٨»خري االمور اوسطها«گفته است:  ؑگردد. پس معلوم شد که میانه کار اوىل است و از آن است که رسول 
  یعنی بهرتین کارها میانه است.

ان هذا الدین متني فاوغلوا فیه برفق فان المنبت ال ارضا قطع «گفت:  ؑست که رسول فایده ششم: آن ا
یعنی این دین من دینی سخت است؛ آهسته به راه روید تا دریابید و اگر سخت روید نرسید؛  ٩»و ال ظهرا ابقی

دد و بگریزد و اگر قوت که بارگري شما از کار باز ایستد و این نفس بارگري مرد است؛ اگر قوت بسیار دهد قوی گر
  ١٠.»اجوع یوما و اشبع یوما«:  ؑاز او باز گريد راه نتواند برید و لهذا قال رسول 
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فایده هفتم: آن است که این نفس و شیطان، سگان راهند و دشمن مردند. اگر بسیار خوردند، او را بدرند در راه 
ر اندکی به ایشان دهد چندانی که در خواب و اگر هیچ ندهد، عوعو خواطر کند و مرد را جمعیت نماند و اگ

  ه تعاىل.شاءال شوند و ساکن گردند، خوش خوش مرد راه گريد و برود و از مشغله ایشان فارغ باشد. ان
 


