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بسم اهللا الرحمن الرحیم

رساله نور على نور در ذكر و ذاكر و مذكور

و اذا ساءلك عبادى عنى فانى قريب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لى ولیؤ منوا بى لعلھم يرشدون
)187آيه قرآن كريم سوره بقره (

درود بر ختم رسل كه سید . سپاس خداى را كه ذكر او شفا و اسم او دوايست و سامع دعا و دافع باليست 
و بر ھمه انبیاء و اولیاء تا سخن . اصفیايست ، و بر آل او كه اولشان آدم اولیاء اهللا و آخرشان خاتم اوصیايست 

.از قرآن و دعايست 
:اى حمد حسن حسن زاده آملى طبرى سقیه اهللا و اياكم شرابا طھوراو بعد چنین گويد ملتجى به ظل لو

نور على نور در ذكر و ذاكر و ((اين رساله يك مقدمه و يازده فصل در دعا و ذكر و مناجات است و به نام 
و در حقیقت خوان آراسته ايست كه خواص از آن بھره مى برند، اولئك لھم رزق . مسمات است )) مذكور

.معلوم 

.كلماتى چند حول مكانت و منزلت دعا است : مقدمه 
.فصل اول چھل كلمه مبارك منتخب ذكر و دعا از قرآن كريم و چھارده تبصره در بیان بعضى از اسرار است 
فصل دوم در بیان سراينكه ادعیه ماثوره حائز لطائفى خاص اند كه در روايات يافته نمى شوند و در آن يك 

.تبصره است 
سوم در اينكه خداوند در ھر چیز به كم اكتفاء كرد و حد براى آن معین فرموده است مگر در ذكر و دعا، و فصل 

در آن چھار تبصره است
.فصل چھارم در بیان عدد ماثور در بعضى ادعیه و اذكار است 

.فصل پنجم در بیان اوقات و امكنه است و در آن يك تبصره است 
.ى است فصل ششم در بیان طھارت داع

.و در آن دو تبصره است . فصل ھفتم در احتراز از دعاى ملحون است 
.فصل ھشتم در دعاى ماثور و غیر ماثور است و در آن يك تبصره است 

و در . فصل نھم در دو مطلب است يكى در اختالفات سنوخ احوال دعات ، و ديگر در بیان نحوه افاضه القاعات 
.آن يك تبصره است 

قلم اول اينكه . در ادب مع اهللا است كه به ھفت قلم آراسته شده است و در آن سه تبصره است فصل دھم 
در ادب مع اهللا حضور قلب بايد، دوم اينكه بدون اذن تصرف نكند، سوم اينكه عبادت حبى باشد، چھارم اينكه 
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ى در دعا است ، ھفتم خدا را با اسماى حسنى بخوانیم ، پنجم در موضوع وقايه است ، ششم در عدم اعتدا
.در تعظیم اسماءاهللا تعالى است 

.و در آن دو تبصره است . فصل يازدھم در سر استجابت دعا است 

كلماتى چند حول مكانت و منزلت دعا: مقدمه 
.دعا كلید عطاء و وسیله قرب الى اهللا تعالى و مخ عبادت و حیات روح و روح حیات است 

.ه و سبب فتوح بركات شرح صدر و نور و ضیاى سر است دعا كوبه باب رحمت رحیمی
.دعا موجب رسوخ ذكر الھى در دل ، و منزه نفس ازرين شواغل است 

.دعا توشه سالكان حرم كبرياى اليزال ، و شعار عاشقان قبله جمال ، و دثار عارفان كعبه جالل است 
.ا خداى متعال است دعا سیر شھودى و كشف وجودى اھل كمال و تنھا رابطه انسان ب

.دعا معراج عروج نفسى ناطقه به اوج وحدت ، و ولوج به ملكوت عزت است 
.دعا مرقات ارتقاى انسان به مقام واليت ، و رفرف اعتالى وى به مرتبت خلت است 

دعا واسطه اسم اعظم گرديدن انسان و دست يافتن به كنوز قرآن ودارا شدن رموز تصرف طبايع اجرام و 
.ست اركان

يعنى دل از ذكر و دعا شكسته شود و دل . دعا كاسر قلب و جابر آن به اءنا عند المنكسره قلوبھم است 
الھى اگر يكبار . شكسته درست ترين و ارزنده ترين كاالى بازار ھستى است كه خدا در دل شكسته است 

.دلم را بشكنى از من چه بشكن بشكنى 
و به زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوى گفتن دعا ياد دوست در دل راندن و نام ا

.و شیرين زبانى كردن است 
بگو اگر دعاى شما نباشد )) ((قل ما يعبؤ كم ربى لوال دعاؤ كم ((دل بى دعا بھا ندارد، و دل بى بھا بھا ندارد 

علیكم بالدعاء : فرمود-صلوات اهللا علیھم -د صادق آل محم.)) پروردگار من شما را به وزن نھد و به شمار آورد
فانكم التقربون بمثله

)339ص 2كافى معرب ج (
ھر چند كه محبت و عشق اساس ذكر و دعايند ولى در آغاز از . جمود عین و خمول لسان از كوردلى است 

.و گداز مى آوردذكر و مناجات و دعا محبت به بار آيد و در انجام ، محبت ، ذكر و مناجات و دعا و سوز

در اول ذكر آرد انس با يار
ديداردر آخر ذكر از انس است و

چنانكه مرغ تا بیند چمن را
رانیارد بستنش آنگه دھن

شود مرغ حق آن فرزانه سالك
كه با ذكر حق است اندر مسالك

خوش آنگاھى دل از روى تولى
شرف يابد ز انوار تجلى

چگونه مرغ حق نايد به حق حق
چو مى بیند جمال حسن مطلق

در مكانت و منزلت دعا و مقامات آن آيات قرآنى را لسان مبین است ، و رواياتى در اسرار و آداب دعا از 
پیشوايان دين است كه مشايخ علم را برانگیختند و بر آن داشته اند تا در دعا نوشته اند، و صحیفه ھا گرد 
آورنده اند، و در پیرامون آن با تنويع موضوعات عديده بحثھا پیش كشیده اند، و درھايى از رحمت به سوى 

عده ((و )) مفتاح الفالح ((نفوس مستعده گشوده اند، و به نامھاى دلنشین و طرب انگیز و جان فزا از قبیل 
و )) البلد االمین ((و )) روضه االذكار((و )) جدمصباح المتھ((و )) قوت القلوب ((و )) فالح السائل ((و )) الداعى 

و نظائر آنھا نامیده اند، تا از اين اسامى عطر آگین نیز مشام ارواح را )) منھاج النجاح ((و )) منھاج العارفین ((
.معطر سازند، و قلوب را به رياض قدس سوق دھند، و نفوس را به مجالس انس كشانند

صحف ادعیه و اذكار كه از ائمه اطھار ما صادر شده اند، و بیانگر مقامات و امید آنكه در حوزه ھاى علمیه
مدارج و معارج انسانند از متون كتب درسى قرار گیرند، و در محضر كسانى كه زبان فھم و اھل دعا و سیر و 

.سلوكند و راه رفته و راه نمايند درس خوانده شوند
ابن فھدحلى ، و بعد از )) عده الداعى ((شیخ بھائى ، و پس از آن )) مفتاح الفالح ((در نظر اين كمترين اول 
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سید بن طاوس ، و در آخر انجیل اھل بیت و زبور آل )) اقبال ((ابوطالب مكى و سپس )) قوت القلوب ((آن 
و در عداد كتب درسى در آيند كه نقش خوبى در احیاى معارف اصیل )) صحیفه كامله سجاديه ((محمد 

البته فھم و تعلیم و تعلم آنھا بدون معرفت به علوم ادبى و معارف نقلى و عقلى و عرفانى .اسالمى است 
و شك نیست كه نیل بدين معارف . صورت پذير نیست ، از تو حركت و از خدا بركت لیس لالنسان اال ما سعى 

س در نمى آيد، آن كجا و نورى الھى از بسیار مباحث رائج و دارج ، به مراتب مفیدتر است بلكه به نسبت و قیا
معلم بزرگ آيه اهللا مرحوم آخوند مالحسینقلى ھمدانى كه به فرموده بعضى از مشايخ ما سیصد تن . اين كجا

شیخ بھائى براى عمل كردن )) مفتاح الفالح ((كتاب : از اولیاء اهللا در محضر انوار او تربیت شده اند، مى فرمود
.خوب است 

ثقه االسالم كلینى كتاب دعا است در شصت باب ، حافل )) كافى ((شان ششمین كتاب جامع عظیم ال
چھارصد حديث از وسائط فیض الھى كه ھر باب آن درى به روضه رضوانست ، و ھر حديث آن شاخه اى از 

فصل ((و )) عوالم ((و )) بحار االنوار((و )) وافى ((تا چه رسد به جوامع كبار از قبیل . شجره طوباى ايمان 
.و نظائر آنھا)) طاب الخ

صدوسى و يك باب و خاتمه ، در اذكار و ادعیه است كه چندين برابر كتاب )) بحار((جزء دوم مجلد نوزدھم 
نیز به مناسباتى در ادعیه و )) بحار((و )) كافى ((عالوه اينكه در كتب و ابواب ديگر . ياد شده است )) كافى ((

.اذكار احاديثى روايت شده است 
ر روايات و غرر احاديث داللت دارند كه سفراى الھى و وسائط فیض ربوبى تا چه اندازه در تمام شئون و اين در

احوال و اطوار و اوقات زندگیشان اعتناى تام و عشق و شوق شديد به ذكر و مناجات و دعا داشتند و ياران و 
.پیروان و شاگردانشان را بدان ترغیب مى فرمودند

دعاء حق اين است كه بايد آيات قرآنى را در اين باب و ابواب كتب دعاء جوامع روائى و در ايفاى مباحث حول
روايات آنھا را به طور استیفاء مورد تحقیق و استفاده قرار داد تا به اسرار اذكار و ادعیه در افعال و احوال 

حدث بعد ذلك امرا، اينك به گوناگون انسان معرفت به وجه كمال حاصل گردد، ولكن به رجاء اينكه لعل اهللا ي
.ذكر فصول موعود معھود اكتفا مى كنیم كه ھر فصل خود اصلى در اين امر است وله الخلق و االمر

چھل كلمه مبارك منتخب ذكر و دعا از قرآن كريم و چھارده تبصره در بیان بعضى از اسرار: فصل اول 
منطق وحى يكدوره قرآن كريم را به دقت به اين شايسته است كه انسان نازل در منزل يقظه و عارف به 

عنوان قرائت كند كه اسمايى را كه خداوند سبحان بدانھا خويشتن را وصف مى فرمايد، و نیز آنچه را مالئكه او 
را بدانھا نداء مى كنند، و نیز دعاى انبیاء و اولیا را كه خداوند سبحان در پیش آمد شدائد اوضاع و احوال آنان از 

شان نقل فرموده است كه در آن شدائد احوال و اوضاع خداى تعالى را به اسمى خاص و دعائى مخصوص زبان
.خوانده اند، انتخاب كند

بديھى است كه نمونه آن شدائد احوال براى ديگران به فراخوار قابلیت و شرائط زمانه و روزگار آنان پیش مى 
عى دارد كه در ھر كوره و دوره و در ھر عصر و زمان در آيد و كاءن ھر يك از آن اشخاص و حاالت عنوان نو

ديگران طورى ظھور و بروز مى نمايد، اين كس نیز در پیش آمدھاى زندگى خود كه مشابه با آن حاالت است 
خداوند را بدان اسم و دعا و ذكر و مناجات بخواند و آن را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دھد چنانكه از تدبر 

بسیارى از آيات و تامل و دقت در بسیارى از روايات حث و تحريص بدين دستور العمل استفاده مى و غور در 
:و ما در اين مطلب مھم به تمسك يك آيت و يك روايت تبرك مى جويیم كه خردمند را بسند است . شود

ون اذ ذھب مغاضبا و ذاالن: مثال خداوند سبحان در فضیلت ذكر يونسى در سوره مباركه انبیاء فرموده است 
فاستجبنا له )) ان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین ((فظن ان لن نقدر علیه فنادى فى الظلمات 
و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین

ال له اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین به سه جمله فاستجبنا له ، و در تاثیر اين ذكر شريف يعنى 
دقت به سزا اعمال گردد، به خصوص به جمله اخیر كه مفاد آن عام من الغم ، و كذلك ننجى المومنیننجیبناه

است كه وعده فرموده است شامل ھمه مومنین مى باشد، و با جمع محلى به الف و الم و فعل مضارع كه 
.دال بر تجدد زمان و حصول تدريجى آن براى ابد است تعبیر فرموده است ، فتبصر

رضوان - شیخ صدوق : نیز به عنوان مثال در اين روايت شريف كه جدا از غرر روايات است دقت الزم بعمل آيدو 
، حديث دوم آن را به اسنادش روايت كرده است عن ھشام بن ))امالى ((در مجلس دوم - اهللا تعالى علیه 

قدس سره -طبرسى )) ع البیان مجم((و نیز در تفسیر ) علیه السالم (سالم و محمد بن حمران عن الصادق 
:قال ) علیه السالم (آمده است كه روى ھشام بن سالم و ابان بن عثمان عن الصادق -

حسبنا اهللا و نعم : ((عجبت لمن خاف كیف اليفزع الى قوله ! عجبت لمن فزع من اربع كیف اليفزع الى اربع ؟
.ا بنعمه من اهللا و فضل لم يمسسھم سوءفانقلبو: ، فانى سمعت اهللا عزوجل يقول بعقبھا))الوكیل 

، فانى سمعت ))ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین : ((و عجبت لمن اغتم كیف اليفرع الى قوله 
.فنجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین : اهللا عزوجل يقول بعقبھا

، فانى سمعت اهللا ))ان اهللا بصیر بالعبادافوض امرى الى اهللا: ((و عجبت لمن مكربه كیف ال يفرع الى قوله 
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.فوقیه اهللا سیئات مامكروا: عزوجل يقول بعقبھا
، فانى سمعت اهللا ))ماشاء اهللا ال قوه اال باهللا : ((و عجبت لمن اراد الدنیا و زينتھا كیف ال يفزع الى قوله 

.و عسى موجبه . خیرا من جنتك ان ترن انا اقل منك ماال و ولدا فعسى ربى ان يوتین: عزوجل يقول بعقبھا
از آيات ياد شده استنباط گسترش تاثیر اذكار مذكور براى ابد ) علیه السالم (چنانكه مالحظه مى فرمايید امام 

براى نجات از غم به ذكر يونسى ذاكر ھر كس . مى فرمايد كه اختصاص به مقام خاص و مورد مشخص ندارند
مومنین مى شود، و به ھمین وزان در رھائى از خوف و مكر سوء و در باشد مشمول رحمت و كذلك ننجى ال

.روى آوردن دنیا و زينت آن به كريمه ھاى ياد شده 
نفرموده است قال اهللا عزوجل ) علیه السالم (نكته ديگرى در اين حديث شريف است كه چرا امام : تبصره 

717ت ؟ در حديث كب از چھل حديث نكته بلكه مكرر فرموده است فانى سمعت اهللا عزوجل ، سر آن چیس
و . اشاراتى در بیان اين سر مستسر آورده ايم شايد ممدى باشد) 1ط 567-565ص )) (ھزار و يك نكته ((

باالخره در نیل به اينگونه حقايق صادره از بیت عصمت و وحى به لسان انسانھاى كامل ، استاد زبان فھم بايد 
عارف سر مى دھد و : ار نیايد و اگر پاره اى به زبان آيد زيان به بار آرد لذا فرموده اندزيرا كه بیان اسرار به گفت

.سر نمى دھد
اين كمترين وقتى توفیق يافته است كه به قرائت يك دوره قرآن كريم ، آياتى را به : به موضوع بحث برگرديم 

آنھا كه يك اربعین است با اشارات ھمان نحوه كه گفته شده است استخراج كرده است كه به ذكر برخى از 
به بعضى از لطائف نكات در ضمن بعضى از آيات به عنوان تبصره در اين صحیفه تبرك مى جويد ھر چند قرآن 

.ص ، و القرآن ذى الذكر: تمامى آن ذكر است چنانكه يكى از نامھاى شريف آن ذكر است 
قالوا # ال انبئونى باسماء ھوالء ان كنتم صادقین و علم آدم االسماء كلھا ثم عرضھم على المالئكه فق-1
)23: بقره ())سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العلیم الحكیم ((
- و يا آدم اسكن انت و زوجك الجنه ) 28: بقره (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه ھو التواب الرحیم -2

)23: اعراف ())انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا ((قاال -الى قوله سبحانه 
:در آيه نخستین آورده است كه )) تفسیر صافى ((فیض در : تبصره 

:ان الكلمات ): علیه السالم (فى الكافى عن احدھما 
.خیر الغافرين ال اله اال انت سبحانك اللھم و بحمدك عملت سوعا و ظلمت نفسى فتب على فاغفرلى و انت 

ال اله اال انت سبحانك اللھم و بحمدك عملت سوعا و ظلمت نفسى فاغفرلى و ارحمنى انك انت ارحم 
.الراحمین 

ال اله اال انت سبحانك اللھم و بحمدك عملت سوعا و ظلمت نفسى فتب على انك انت التواب الرحیم
86ص )) وافى ((14و مجلد )) تفسیر صافى ((ه و روايات ديگر نیز در تفسیر آن آمده است به موضوع ياد شد

.رجوع شود)) تحف العقول ((و به 
)128: بقره (.))ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ((و اذ يرفع ابراھیم القواعد من البیت و اسمعیل -3
)164: بقره ())ال اله اال ھو الرحمن الرحیم ((و الھكم اله واحد -4
ربنا آتنا فى ((و منھم من يقول # يقول ربنا آتنا فى الدنیا و ما له فى االخره من خالق فمن الناس من -5

بقره (اولئك لھم نصیب مما كسبوا و اهللا سريع الحساب # )) الدنیا حسنه و فى االخره حسنه و قنا عذاب النار
 :203(
)258- 256: بقره ())ھم فیھا خالدون -الى قوله سبحانه-اهللا ال اله اال ھو الحى القیوم : ((آيه الكرسى -6

بدانكه در رواياتى كه بیان مى شود مثال در اين آيه و يا در آن دعا و اسماء، اسم اعظم است نوعا آن : تبصره 
عارف عبدالرزاق . اند يعنى در اين دو اسم شريك اند)) الحى القیوم ((آيات و ادعیه حانز دو اسم شريف 

)) يا حى يا قیوم يا من ال اله اال انت ((و قد جرب القوم ان االكثار من ذكر : گويد)) ل شرح مناز((قاسانى در 
)1ط 36ص (.يوجب حیوه العقل 

صفات حیوه و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و كالم ، ائمه سبعه و امھات صفات الھى اند، و حیوه امام 
و ھمچنین اسماء مشتق از آنھا يعنى اسم . د از وجود اوائمه است كه وجود غیر از او تصور نمى شود مگر بع

حى امام عالم و مريد و قادر و سمیع و بصیر و متكلم است و اين ھفت اسم ائمه اسماء است و قیوم يعنى 
الحمد هللا رب العالمین ھو فى السماء اله و . قائم بذاته مقوم و مقیم لغیره ، و الوھت رب مطلق بودن است 

.فافھم -فى االرض اله
اشاراتى لطیف و دقائقى شريف در بیان اسم اعظم )) ھزار و يك نكته ((479اين كمترين را در نكته : تبصره 

و نیز در بند ). 1ط 248- 239ص (است كه براى نفوس مستعده معدى تام است اگر خواھى رجوع كن 
نیز درباره اكثار ذكر شريف يا حى يا و ). 298-292ص (نظما بدان اشاراتى شده است )) دفتر دل ((ششم 

).1ط 2ج 752ص (مطالبى داريم رجوع بفرمائید )) ھزار و يك نكته ((913قیوم يا من ال اله اال انت در نكته 
تا آخر سوره-آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون: آخر سوره بقره -7
)7: آل عمران (ال اله اال ھو العزيز الحكیم-8
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ ھديتنا وھب لنا من لدنك رحمه ((- الى قوله سبحانه -ھو الذى انزل علیك الكتاب -9
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)9: آل عمران ())انك انت الوھاب 
)17: آل عمران ())ربنا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار((الذين يقولون - 10
)28: آل عمران (و ترزق من تشاء بغیر حساب -بحانه الى قوله س- قل اللھم مالك الملك - 11
)39: آل عمران ())رب ھب لى من لدنك ذريه طیبه انك سمیع الدعاء((ھنالك دعا زكريا ربه قال - 12
ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت ((-الى قوله سبحانه - و كاين من نبى قاتل معه ربیون كثیر - 13

آل (.فاتیھم اهللا ثواب الدنیا و حسن ثواب االخره و اهللا يحب المحسنین )) انصرنا على القوم الكافرين اقدامنا و 
)149: عمران 

اللھم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا الولنا و آخرنا و آيه منك و ((قال عیسى ابن مريم - 14
)115: مائده (.))ارزقنا و اءنت خیر الرازقین 

از قول ابراھیم ) 80: انعام (انى وجھت وجھى للذى فطر السموات و االرض حنیفا و ما انا من المشركین- 15
)علیه السالم (

قل ان صالتى و نسكى و محیاى و مماتى هللا رب العالمین ال شريك له و بذلك امرت و انا اول المسلمین- 16
)164: انعام (

ان رحمه اهللا -الى قوله سبحانه -لذى خلق سموات و االرض فى سته ايام ان ربكم اهللا ا: ((آيه سخره - 17
)56-54: اعراف ())قريب من المحسنین 

ما يفصل به بین دعوى المحق و المبطل فى ((قرائت آيه سخره به نص معصوم كه در حديث اول باب : تبصره 
روايت شده است موجب صفا نفس و ) معرب279ص 1ج )) (اصول كافى ((از كتاب حجت )) اءمر االمامه 

تفصیل آن را . اطمینان آن بر اسالم و ايمان ، و تنور قلب به يقین ، و دفع شر شیاطین ، و نفى خواطر است 
با نقل روايات و ماخذ آنھا و اقوال مشايخ علم ذكر كرده ) 1ط 802-799ص )) (ھزار و يك نكته ((978در نكته 

.ايم رجوع بفرمائید

آيت سخره مگر سخره كند مسخره را
شده استيا كه افسر به سر قابل افسار

قال المال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب و -الى قوله سبحانه - و الى مدين اءخاھم شعیبا - 18
اهللا كذبا ان عدنا فى قد افترينا على # الذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فى ملتنا قال او لوكنا كارھین

وسع ربنا كل شى علما على ((ملتكم بعد اذ نجینا اهللا منھا و ما يكون لنا ان نعود فیھا اال اءن يشاء اهللا ربنا 
)90: اعراف ())اهللا توكلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین 

)آخر توبه ())وكلت و ھو رب العرش العظیم حسبى اهللا ال اله اال ھو علیه ت((فان تولوا فقل - 19
على اهللا توكلنا ربنا ال تجعلنا فتنه للقوم ((فقالوا -الى قوله سبحانه - فما آمن لموسى اال ذريه من قومه - 20

)78: يونس ())و نجنا برحمتك من القوم الكافرين # الظالمین 
فاطر السموات و االرض انت و لیى فى الدنیا و ((رب قد آتیتنى من الملك و علمتنى من تاويل االحاديث - 21

)102يونس ())االخره توفنى مسلما و الحقنى بالصالحین 
)30: رعد())ھو ربى ال اله اال ھو علیه توكلت و الیه متاب ((قل - 22
م يقوم ربنا اغفرلى و لوالدى و للمومنین يو# رب اجعلنى مقیم الصلوه و من ذريتى ربنا و تقبل دعاء ((- 23

)42: ابراھیم ())الحساب 
رب ادخلنى مدخل صدق و ((و قل # و من الیل فتھجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا- 24

)81: اسراء())اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا
ست در تفسیر اين در آخر باب ھیجدھم كه در معرفت علم متھجدين ا)) فتوحات مكیه ((صاحب : تبصره 
صلى اهللا (و اعلم ان المقام المحمود الذى للمتھجد يكون لصاحبه دعاء معین و ھو قول اهللا تعالى لنبیه كريمه 

.آنگاه در تفسیر آن لطائفى آورده است ، فراجع ))و قل رب ادخلنى االيه : ((ياءمره به ) علیه وآله 
سبحان ربنا ان كان وعد ((و يقولون # لیھم يخرون لالذقان سجدا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى ع- 25

)109: اسراء())ربنا لمفعوال
الحمد هللا الذى لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره ((و قل - 26

)آخر اسراء())تكبیرا
اذ اوى الفتیه الى الكھف فقالوا ربنا آتنا من # عجبا ام حسبت ان اصحاب الكھف و الرقیم كانوا من آياتنا - 27

)11: كھف (لدنك رحمه وھیى لنا من امرنا رشدا
-فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر # )) انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین ((و ايوب اذنادى ربه - 28

)84: انبیاء(االيه
ال اله اال انت سبحانك انى كنت ((ه فنادى فى الظلمات ان و ذاالنون اذ ذھب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی- 29

)88: انبیاء(فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین# )) من الظالمین 
و نیز درباره . در قبل گفته آمد) علیه السالم (درباره ذكر يونسى و سه كريمه ديگر، حديث امام صادق : تبصره 
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.رجوع بفرمائید)) ھزار و يك نكته ((كتاب 754ذكر يونسى به نكته 
) علیه السالم (نكته اى ديگر كه خیلى اھمیت بسزا در كريمه ياد شده است نون است كه يونس : تبصره 

و سوره قلم مصدر . ذواالنون است يعنى صاحب نون است و نون حوت است چنانكه در روايات منصوص است 
# و ال تكن كصاحب الحوت اذ نادى و ھو مكظوم : و در آخر آن فرمود. ون و القلم و ما يسطر# ن : به ن است 

اين نعمت يا يكى از وجوه آن ، ھمان ذكر مذكور يونسى لوال اءن تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء و ھو مذموم
.است 

ساھم فكان ف# اذ ابق الى الفلك المشحون # و ان يونس لمن المرسلین : و در سوره صافات فرموده است 
للبث فى بطنه الى يوم يبعثون # فلو ال انه كان من المسبحین # فالتقمه الحوت و ھو ملیم # من المدحضین 

فامنوا # و ارسلناه الى مائه الف او يزيدون # و انبتنا علیه شجره يقطین # فنبذناه بالعراء و ھو سقیم # 
)149-140آيه (فمتعناھم الى حین

القمى فى سوره . انه كان من المسبحین ، اين تسبیح ھمان ذكر مبارك يونسى است فلوال: آنكه فرمود
: عن سجن طاف اقطار االرض بصاحبه ؟ فقال ) علیه السالم (يونس و قد ساءل بعض الیھود امیرالمؤ منین 

قال يايھودى اءما السجن الذى طاف اقطار االرض بصاحبه فانه الحوت الذى حبس يونس فى بطنه الى اءن 
فاستجاب له و امر . ان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین : فنادى فى الظلمات -) علیه السالم (

الحديث- الحوت اءن يلفظه ؛ فلفظه على ساحل البحر 
لبث يونس فى بطن الحوت ثالثه ايام ، و نادى فى الظلمات ظلمه بطن : قال ) علیه السالم (و عن الباقر 
فاستجاب له ربه فاخرجه . ان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین : لمه الیل و ظلمه البحرالحوت و ظ

).تفسیر صافى در سوره قصص و ص (الحديث -الحوت الى الساحل 

راويان ثقه حسن جمال صمدى
داردبه صد اسناد دو صد گونه روايت

ظلمات دل نون شب ذوالنونى را
دارديونس به دل حوت كفايتذكر 

:حاال در اين چند حديث در معناى ن و مراتب و مظاھر آن تدبر بفرمائید
صلى اهللا علیه وآله (قال رسول اهللا : فى الدر المنثور فى تفسیر ن و القلم و ما يسطرون عن ابن عباس قال 

. كل شى ء كائن الى يوم القیامه : ؟ قال ما اكتب: اكتب ، قال : ان اول ما خلق اهللا القلم و الحوت ، قال ): 
.فالنون الحوت ، و القلم القلم )) و القلم و ما يسطرون # ن : ((ثم قراء

: ان اول شى ء خلق اهللا القلم ، ثم خلق النون و ھى الدواه ثم قال له : قال ) صلى اهللا علیه وآله (عن النبى 
).تفسیر سوره قلم بحار، و در منثور در14ج 91ص (الحديث - اكتب 

كن مدادا فجمد و كان ابیض : ن نھر فى الجنه ، قال له اهللا ): علیه السالم (و فى المجمع عن االمام الباقر 
.اكتب فكتب القلم ما كان و ما ھو كائن الى يوم القیامه : ثم قال للقلم . من اللبن و اءحلى من الشھد

عشره اسماء، خمسه فى القرآن ) صلى اهللا علیه وآله (ول اهللا لرس: قال ) علیه السالم (و فى الخصال عنه 
.محمد و عبداهللا و يس و ن : ، و خمسه لیست فى القرآن ، فاما التى فى القرآن 

النون اللوح المحفوظ و القلم : عن ن و القلم ؟ قال ) صلى اهللا علیه وآله (ساءل ابن سالم النبى : االختصاص 
.الخبر- و القلم و ما يسطرون # ن :نور ساطع ؛ و ذلك قوله 

علیه (ساءلت جعفر بن محمد : قال باسنادش از ابراھیم كرخى روايت كرده است كه )) معناى االخبار((در 
ھما ملكان: عن اللوح و القلم ، فقال ) السالم 

: ما يسطرون ، قال ن و القلم و): صلى اهللا علیه وآله (قال رسول اهللا : و عن معاويه بن قره ، عن ابیه قال 
.لوح من نور، و قلم من نور يجرى بما ھو كائن الى يوم القیامه 

)، در منثور در تفسیر سوره قلم 19ص 1ط 14بحار ج (
النون اللوح المحفوظ، و القلم من نور ساطع): صلى اهللا علیه وآله (قال رسول اهللا : و عن ابن عباس قال 

).سیر سوره قلم ، و در منثور تف14ج 91بحار ص (
ان اصحاب السحر يستخرجون من بعض الحیتان : و عن بعض الثقات : گويد)) نیشابورى در تفسیر غرائب قرآن 

صلى اهللا علیه (و يعضده ماروى ان النبى . شیئا منه يكتبون منه ، فیكون النون و ھو الحوت عباره عن الدواه 
.الخ -ق النون و ھو الدواه اول شى ء خلق اهللا القلم ، ثم خل: قال ) وآله 

سبحان اهللا كه در كتب تراجم . آمده است )) انوار التنزيل ((و قريب به ھمین مضمون از بیضاى در تفسیر 
حیوانات نوشته اند كه برخى از ماھیان مواد سیاھى از خود اخراج مى كند به طورى كه براى جلوگیرى 

و در مقابل آن نیز در قعر دريا يك نوع . ا دشمن بدو دست نیابددشمن آب درياى اطراف خود را سیاه مى كند ت
.ماھى است كه از تنش نور مى دھد و دور خود را روشن مى كند

ن ملك يودى الى القلم و ھو ملك و ن به اول ما صدر نیز تفسیر شده است كه حیات كل و آب حیات كل است 
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ى صادر نخستین نسبت به او ارض اند، و نون حوت است و به وجھى ماسوا.الحديث - القلم يودى الى اللوح 
منقول است كه اسم ) علیه السالم (و در بعضى از روايات از امیرالمؤ منین . ، و زمین بر پشت حوت است 

و نیز به نھر و نھر به مداد و . حوتى كه زمین بر آنست يھموت است و در بعضى از نسخه ھا بلھوت است 
.ت تفسیر شده است مداد به نور در روايا

ن اول ماصدر دوات است كه منشا كتابت جمیع كلمات نورى وجودى شده است و ن حوت شده است كه از 
.و ن حوت آب حیات ھمه و حامل ھمه ارضین ووو. آن ماده سیاھى مركب پیدا مى آيد

نور نوشته شده است ن را به مداد تفسیر كرد مدادى كه نور است و ھمه حروف و كلمات وجودى از اين مداد 
.مداد حروف كتبى مركب است كه بھترين آن مركب سیاه است . پس وجود در ھر جا كه قدم نھاد نور است 

بود قرآن كتبى آيت عین
بود ھر آيت او رايت عین

الف در عالم عینى الوف است
بمانند الف ديگر حروف است

حروف كتبیش باشد سیاھى
عینیش نور الھىحروف

به حسب عروج صادر نخستین است و يكى از اسماى آن حضرت نون ) صلى اهللا علیه وآله (حقیقت محمديه 
است و نون صادر نخستین كه حامل ارض است يعنى آن رق منشور و نور مرشوشى كه كلمات نورى وجودى 

نیست كه حیات حوت به آب است و كان و پوشیده . بر او منتقش اند و كل شى ء احصیناه فى امام مبین 
.عرشه على الماء

:گويد)) جذوات ((مرحوم میر در اول 

عینان عینان لم يحفظھما رقم
فى كل عین من العینین عینان

نونان نونان لم يكتبھما قلم
فى كان نون من النونین نونان

در اين امر به نكته . قیامت و قلب و حضرات ، پنج مرتبه است نون را چون حمد و ذكر و اقسام نكاحات و انواع 
قواعد ((در شرح )) تمھید القواعد((33و بند ) 1ط 1ج 456-454ص (رجوع شود )) ھزار و يك نكته ((663

. و عرش نیز پنج عرش است ) 1ط 97- 93ص (كه قال اقوال سى و سومین آنست نیز مطلوبست )) التوحید
شیخ عارف محیى الدين عربى در اقسام پنجگانه عرش و نیز در ن و لوح و قلم )) ه المستوفزعقل((رساله 

و اگر كسى در نون و حوت و لوح و قلم طالب تفسیر و تفصیل بیشتر مى باشد به شرح ما بر . مطلوبست 
.، شرح فص پنجاه و ھشتم آن رجوع بفرمايد))فصوص فارابى ((

دعوه ذى النون اذ دعا : روايت كرده است ) صلى اهللا علیه وآله (رت رسول از حض)) جامع صغیر((سیوطى در 
لم يدع بھا رجل مسلم فى شى ء )) ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین ((بھا و ھو فى بطن حوت 

.قط اال استجاب اهللا له 
نفسیه در كلمه يونسیه را به حكمت )) فصوص الحكم ((شیخ عارف محیى الدين عربى فص يونسى : تبصره 

شارح قیصرى در . و فص يونسى به مناسبت ذكر يونسى در ذكر و ذاكر و مذكور است . عنوان داده است 
بیان اختصاص حكمت نفسیه به كلمه يونسیه مطلبى شريف دارد كه مضمون آن به ترجمه اين كمترين چنین 

:است 
و معناى كلى و جزئى است مظھر اسم شريف نفس ناطقه انسانى چون حاوى صفات الھى و صفات كونى 

جامع الھى است ، و چون نفس ناطقه انسانى به اين لحاظ مظھر اسم جامع است برزخ صفات مذكور است 
و از اين جنبه برزخیت تعلق به ابدان گرفته است چه برزخ آنى است كه در او صفت طرفین جمع است طرفى 

.ف ، لذا خلیفه اهللا است كه روحانى محض است و طرفى كه جسمانى صر
شباھت ھا ) علیه السالم (كلمه يونسیه را با حكمت نفسیه از اين رو مقارن كرده است كه نفس را با يونس 

چنانكه خداوند يونس را در دريا به حوت مبتال كرد نفس را به تعلق در جسم مبتال نمود است چنانكه : است 
و : و خداوند در حق او فرمودانت سبحانك انى كنت من الظالمینال اله اال : يونس در ظلمات ندا كرد كه 

، ھمچنین نفس در عین ظلمات طبیعت و بحر ھیوالنى و جسم نجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین
ظلمانى به رب خود توجه نموده است ، پس وحدانیت و فردانیت حق براى او منكشف شده است و به آن 

جز و قصور خود اعتراف كرده است ، پس خداوند او را از مھلك طبیعت نجات داده و در اقرار نموده است و به ع
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انوار شريعت و طريقت و حقیقت داخل نموده است كه اين سه در مقابل آن ظلمات ثالث كه ظلمات طبیعت و 
است ) صلى اهللا علیه وآله(حديث رسول اهللا -بحر ھیوالنى و جسم ظلمانى مى باشند مقابله كرده است 

و خداوند به نفس ناطقه نعیم روحانى را در -الشريعه اقوالى ، و الطريقه افعالى ، و الحقیقه احوالى: كه 
.عین جحیم جسمانى روزى كرده است 

و نیز مقارنه كلمه يونسى با حكمت نفسى از مناسبات ديگر بین نفس و يونس است كه حوت رحم ، نطفه 
وار آن مجرد است را مى بلعد، و در ظلمات ثالثى كه يكى رحم و ديگر مشتمل بر روحانیت نفسى كه ان

و نیز از جھت ديگر مناسباتى كه آن را . مشیمه و ديگر پوست نازكى است كه در آن جنین قرار مى گیرد
.راسخون در علم مى دانند

و وھبنا له يحیى و اصلحنا له فاستجبنا له# )) رب التذرنى فردا و انت خیر الوارثین ((و زكريا اذ نادى ربه - 30
)19: انبیاء(زوجه انھم كانوا يسارعون فى الخیرات و يدعوننا رغبا و رھبا و كانوا لنا خاشعین

).113: مومنون ())ربنا آمنا فاغفرلنا و ارحمنا و انت خیر الراحمین ((انه كان فريق من عبادى يقولون - 31
)36: سوره نور(و اهللا بكل شى ء علیم- الى قوله سبحانه - اهللا نور السموات و االرض: آيه نور- 32

اكثار و دوام آيه نور موجب انكشاف حقايق است چنانكه خودش نور است نور عین و عین نور است و با آداب 
آن نور على نور است چنانكه عددش نور است و با اين عدد كه در نزد خواص با شرائطى منظور است سبب 

اللھم اجعل لى : است كه ) صلى اهللا علیه وآله (از رسول اهللا . النور مولود عام نور است شرف حضور باھر
مسطور )) ھزار و يك نكته ((737مطلبى ديگر در نكته .فى قلبى نورا و فى سمعى نورا و فى بصرى نورا

.است 
).75: فرقان ())للمتقین اماماربنا ھب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اءعین و اجعلنا((و الذين يقولون - 33

چند آيه آخر سوره مباركه فرقان ، از آيه عباد الرحمن الذين يمشون على االرض ھونا تا آخر سوره : تبصره 
خداوند سبحان توفیق عطا فرمايد كه قرآن كريم را كه ھمه آن . براى اھل بصیرت دستور العمل كلى است 

ضله ساز و انسان ساز است كه ان ھذا القرآن يھدى للتى ھى اقوم در دستور العمل و برنامه الھى مدينه فا
ھمچنانكه درست نگھدارى ھر صنعت را كتابى و دفتر و . متن امور و شئون زندگى خودمان بكار بنديم 

دستورى است انسان را نیز كه بزرگترين صنعت الھى است كتابى به نام قرآن است كه دستور صانع اين 
حفظ و درست نگھدارى و به كمال و سعادت رساندن آن است و اهللا سبحانه ولى التوفیق صنعت عظیم براى

.
قابل حشر با ھمه اى و . اى برادر ملكت با عالم ملك است ، و خیالت با عالم مثال ، و عقلت با عالم عقول 

عزوجل خلق ملكه ان اهللا : فرموده است - صلوات اهللا علیھم - صادق آل محمد . داراى سرمايه كسب ھمه 
.على مثال ملكوته ، و اسس ملكوته على مثال جبروته لیستدل بملكه على ملكوته و بملكوته على جبروته 

.درست بخوان و درست بدان 
و اجعل لى # رب ھب لى حكما و الحقنى بالصالحین ((- الى قوله سبحانه -و اتل علیھم نبا ابراھیم - 34

)86-84: شعراء())لنى من ورثه جنه النعیم و اجع# لسان صدق فى االخرين 
)27: نمل (اهللا ال اله اال ھو رب العرش العظیم- 35

نقل فرموده است كه اسم اعظم )) كلم طیب ((عالم جلیل سید علیخان شیرازى مدنى در كتاب : تبصره 
و ال يتغیر قرائته اعرب ام لم نقطه ندارد خداى تعالى آنست كه افتتاح او اهللا و اختتام او ھو است و حروفش 

.بقره و آل عمران و نساء و طه و تغابن : يعرب ، و اين در قرآن مجید در پنج آيه مباركه از پنج سوره است 
راقم گويد كه آن شش آيه در شش سوره است كه يكى ھم در سوره نمل است كه ھمین آيه ياد شده 

.است 
)256: لكرسى ، بقره آيه ا(اهللا ال اله اال ھو الحى القیوم 
)3: آل عمران (االيه-نزل الكتاب بالحق # اهللا ال اله اال ھو الحى القیوم 

)8: نساء(االيه -اهللا ال اله اال ھو لیجمعنكم 
)9: طه (اهللا ال اله اال ھو له االسماء الحسنى 

)27: نمل (اهللا ال اله اال ھو رب العرش العظیم 
)14: تغابن (اهللا فلیتوكل المومنون اهللا ال اله اال ھو و على 

بلكه بايد گفت كه اين اسم اعظم در ھفت آيه قرآن كريم است كه آيه شصت و سه سوره مباركه غافر كه 
479نكته (ذلكم اهللا ربكم خالق كل شى ء ال اله اال ھو فانى توفكون: سوره مومن است از آن جمله است 

).ھزار و يك نكته 
نوزده كه از آخر توبه نقل كرده ايم در ھشت موضع قرآن كريم آمده است و مشابه آن را در بلكه با آيه شماره

.آيات ديگر نیز مى توان يافت ، فتدبر
ربنا وسعت ((الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربھم و يومنون به و يستغفرون للذين آمنوا - 36

ربنا و ادخلھم جنات عدن # اتبعوا سبیلك و قھم عذاب الجحیم كل شى ء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا و 
وقھم السیئات يومئذ فقد # التى وعدتھم و من صلح من ابائھم و ازواجھم و ذرياتھم انك انت العزيز الحكیم 
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))رحمته و ذلك ھو الفوز العظیم 
)11- 9: مومن كه سوره غافر است (

وده است كه حامالن عرش و آنانى كه در حول آنند براى مومنان در اين آيه كريمه حق سبحانه فرم: تبصره 
و المالئكه يسبحون بحمد ربھم و يستغفرون لمن فى : و نیز در اول سوره شورى فرمود. استغفار مى كنند

ھو # و سبحوه بكره و اصیال # يا ايھا الذين آمنوا اذكرواهللا ذكرا كثیرا : و نیز در سوره احزاب فرمود. االرض 
آن استغفار و ) 44-42(ذى يصلى علیكم و مالئكه لیخرجكم من الظلمات الى النور و كان بالمومنین رحیماال

نقص ظلمات است و كمال نور . اين صلوات بدين معنى است كه مخرج نفوس انسانى از نقص به كمالند
.لیخرجكم من الظلمات الى النور: است چنانكه فرمود

ربنا اغفر لنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان و التجعل ((يقولون -الى قوله سبحانه -للفقراء المھاجرين - 37
)11: حشر())فى قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رووف رحیم 

الى -سبح هللا ما فى السموات و االرض # بسم اهللا الرحمن الرحیم : ھفت آيه اول سوره مباركه حديد- 38
.لیم بذات الصدورو ھو ع-قوله سبحانه 

به اسنادش از عاصم بن ) 72معرب ص 1ج )) (اصول كافى ((ثقه االسالم كلینى در باب نسبت از : تبصره 
ان اهللا عزوجل : عن التوحید؟ فقال ) علیه السالم (سئل على بن الحسین : قال حمید روايت كرده است كه 

قل ھواهللا احد، و االيات من سوره الحديد الى : تعالى علم انه يكون فى آخر الزمان اقوام متعمقون فاءنزل اهللا
.فمن رام وراء ذلك فقد ھلك . و ھو علیم بذات الصدور: قوله 

چون خداوند مى دانست در آخر الزمان اقوامى خواھد آمد سوره قل ھو اهللا احد و اوئل سوره حديد را : يعنى 
اما . ز اينكه آيه ھو االول و االخر و الظاھر و الباطن را بفھمدنازل فرمود براى اينكه عجز عرب بیابانى مانع بود ا

مثل آخوند مال صدرا معنى اين آيه را ادراك مى كند چنانكه خود گويد كه من پیوسته در اين آيات تفكر مى 
.كردم تا وقتى اين حديث را ديدم از شوق گريه كردم 

ور مسبحات ششگانه سورى اند كه در ابتداى اين س. اين تبصره دستورى در مسبحات ست است : تبصره 
آنان بعد از تسمیه و يسبح و سبح است كه عبارت از سوره حديد و حشر و صف و جمعه و تغابن و اعلى 

آورده ام رجوع )) ھزار و يك نكته ((754آنچه كه بايد اينجا درباره مسبحات ست بگويم در نكته . است 
.و مراقبت و حضور و ذكر و دعا و مناجات مرحمت فرمايدخداوند سبحان توفیق يقظه. بفرمايید

در اينجا شايسته است دستورى بسیار بسیار گرانقدر و ارزشمند به رسم بھترين تحفه و عطیه به حضور 
دستور معالم الحكم و ماثور مكارم الشیم ((و آن اين كه قاضى قضاعى در . گوھرشناس قدردان تقديم بدارم 

:بدين صورت نقل روايت كرده است كه )) منین على بن ابى طالب علیه الصلوه و السالم من كالم امیرالمؤ 
يا امیرالمؤ منین ساءلتك باهللا اال خصصتنى : فقلت ) علیه السالم (دخلت على على : البراء بن عازب قال 

.ه الرحمن عزوجل مما خصه به جبريل مما ارسله ب-) صلى اهللا علیه وسلم (-باعظم ما خصك به رسول اهللا 
اذا اردت ان تدعو باسم اهللا االءعظم . لوال ما ساءلت مانشرت ذكر ما اريد اءن استره حتى اضمن لحدى : فقال 

: فاذا فرغت فتكلمت فقل . فاقرا من اول الحديد ست آيات ، و آخر الحشر ھو اهللا الذى ال اله اال ھو، الى آخرھا
.واهللا لو دعوت به على شقى لسعدف. يا من ھو كذلك افعل بى كذا و كذا

صلى اهللا (اصبت ، كذا اءوصانى رسول اهللا ): علیه السالم (قال على . فواهللا ال ادعوبھا لدنیا ابدا: قال البراء
.غیر اءنه امرنى اءن ادعو بھا فى االمور الفادحه - ) علیه وسلم 

شدم و آن جناب را به خدا سوگند دادم كه مرا به وارد ) علیه السالم (بر امیرالمؤ منین : براء بن عازب گويد((
صلى اهللا علیه (داشت و وى رسول اهللا اعظم اسمايى كه خداوند رحمن جبرئیل را به ارسال آن مخصوص 

اگر سوال تو نمى بود من اراده داشتم كه آنرا تا در : فرمود. را و آن حضرت شما را، مخصوص گردان ) وسلم 
.بدارم لحدم نھاده شوم پوشیده

بعد از بسم اهللا الرحمن الرحیم تا و (ھر گاه خواھى خدا را به اسم اعظم وى بخوانى ، شش آيه اول حديد 
و آخر حشر از ھو اهللا الذى ال اله اال ھو تا آخر سوره را بخوان و پس از آن بگو اى ) ھو علیم بذات الصدور

كه سوگند به خداوند اگر برشقى بخوانى ) يعنى حاجت خود را بخواه (كسى كه چنانى با من چنین كن 
ھمین : فرمود) علیه السالم (امام . قسم به خدا من آنرا براى دنیا نمى خوانم : براء گفت . سعید مى گردد

مرا ھم اينچنین وصیت فرمود جز اينكه مرا امر كرد كه خدا را ) صلى اهللا علیه وسلم (صواب است ، رسول اهللا 
)).و دشوار روزگار بخوانم بدان در كارھاى بزرگ 

رساله ((و بدان كه ھیچ حاجتى براى انسان شريف تر و عزيزتر از قرب الى اهللا نیست كه لقاء اهللا است و 
.ما در وصول بدان زاد راه است )) لقاءاهللا 

یك انبنا و ربنا عیلك توكلنا و ال((-الى قوله سبحانه -قدكانت لكم اسوه حسنه فى ابراھیم و الذين معه - 39
).6و 5: ممتحنه ())ربنا ال تجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكیم # الیك المصیر 

آخر سوره ())رب اغفرلى و لوالدى و لمن دخل بیتى مومنا و للمومنین و المومنات و التزد الظالمین اال تبارا- 40
)نوح 

ثر اين بنده است و ديگرى شايد كلمات ديگر را برگزيند كه قرآن را با نفس اين چھل كلمه مبارك منتخب و مو
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مستعد تجلى خاص است ، و ھر كس را در كنار اين ماءدبه الھى طعمه و لقمه به فراخور اوست و به اندازه 
.خود از آن بھره مند است 

وايات يافته نمى شوند و در آن يك در بیان سراينكه ادعیه ماثوره حائز لطائفى خاص اند كه در ر: فصل دوم 
تبصره است

لطائف شوقى و عرفانى و مقامات . ادعیه ماثوره ھر يك مقامى از مقامات انشائى و علمى ائمه دين است 
ذوقى و شھودى كه در ادعیه نھفته اند و از آنھا مستفاد مى شوند در روايات وجود ندارند و ديده نمى شوند 

دم اند و با آنان محاورت داشتند و به فراخور عقل و فھم و ادراك و معرفت آنان با آنان زيرا در روايات مخاطب مر
فى الكافى عن الصادق . تكلم مى كردند و سخن مى گفتند نه به كنه عقل خودشان ھر چه را كه گفتنى بود

العباد بكنه عقله قط) صلى اهللا علیه وسلم (ما كلم رسول اهللا ): علیه السالم (
انا معاشر االنبیاء امرنا اءن نكلم الناس على قدر ): صلى اهللا علیه وسلم (قال رسول اهللا ت ديگر نیز و رواي

)161ماده عقل عن و ط 214ص 2سفینه البحار ج (عقولھم
اما در ادعیه و مناجاتھا با جمال و جالل و حسن مطلق ، و محبوب و معشوق حقیقى به راز و نیاز بودند لذا 

نخانه سر و نگار خانه عشق و بیت المعمور ادب داشتند به زبان آوردند و به كنه عقل خودشان آنچه در نھا
الدعاء المروى عن : آورده است ) 9ط 23ص )) (مجتنى ((مثال سید بن طاوس در . مناجات و دعا داشتند

ى يا رفیع ، صل على من يا بدى يا بديع ، با قوى يامنیع ، يا عل): علیه السالم (موالنا على بن موسى الرضا 
.شرفت الصلوه بالصاله علیه 

در توحید، و دعاى زيارات جامعه كبیر حضرت امام على ) علیه السالم (دعاى عرفه حضرت امام سید الشھداء 
در واليت و بیان مقام انسان كامل ولى ، عديل يكديگر در اين دو اصل اصیل و ركن ركین ) علیه السالم (نقى 

.اندمعارف انسانى
را در بیان مقام انسان لسانى است كه بايد - عجل اهللا تعالى فرجه شريف - توقیع مبارك حضرت بقیه اهللا 

بعضى از )) مشارق انوار الیقین ((شیخ عارف حافظ رجب برسى صاحب . كل الصید فى جوف الفراء: گفت 
ان پیشین بر آن شرحى نوشته بلكه بعضى از دانشمند) ط بمبئى 139ص (فقره ھاى آنرا شرح كرده است 

خداوند . است كه نسخه اى از آن در تصرف راقم است چنانكه بر زيارت جامعه شروح بسیار نوشته اند
.سبحان توفیق نیل به لباب صحف مكرمه منطق اھل بیت عصمت و وحى را به ھمگان مرحمت بفرمايد

و من الدعوات : دين صورت روايت كرده است به اسنادش ب)) اقبال ((توفیق شريف را سید اجل ابن طاوس در 
اءخبرنى جماعه : فقال - رضى اهللا عنه -فى كل يوم من رجب مارويناه اءيضا عن جدى ابى جعفر الطوسى 

- رضى اهللا عنه -مما خرج على يدالشیخ الكبیر ابى جعفر محمد بن عثمان بن سعید : عن بن ابن عیاش قال 
بسم اهللا الرحمن : كتبته من التوقیع الخارج الیه : به خیر بن عبداهللا قال من الناحیه المقدسه ما حديثنى

:الرحیم ، ادع فى كل يوم من ايام رجب 
اللھم انى اساءلك بمعانى جمیع ما يدعوك به واله امرك ، الماءمونون على سرك ، المستبشرون 

و اساءلك بما نطق فیھم من مشیتك . باءمرك ، الواصفون لقدرتك ، المعلنون لعظمتك ) خ - المستسرون (
فجعلتم معادن لكلماتك ، و اءركانا لتوحیدك و آياتك و مقاماتك التى التعطیل لھا فى كل مكان ، يعرفك بھا من 

.الخ - عرفك ، ال فرق بینك و بینھا اال اءنھم عبادك و خلقك 
الفرق بینك اال : آورد و فرمود)) ھا((جا فجعلتھم معادن لكلماتك ، و يك : آورد و فرمود)) ھم ((ضمیر را يك جا 

) 32: بقره (و علم آدم االسماء كلھا ثم عرضھم على المالئكه : انھم عبادك ، چنانكه حق سبحانه فرمود
.فافھم 

و اين ھمانست كه باز آن وسائط . ال فرق بینك و بینھا اال اءنھم عبادك و خلقك : شگفت تر از اين آنكه فرمود
اين چنین انسان را در اصطالح صحف عرفانى . نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم : ندفیض الھى فرمود

كون جامع گويند كه از مرتبه غماء را كه برزخ جامع بین حضرت وجوب امكان است و صاحب قلب احدى جمعى 
ھر اتم اين اسم و چنانكه اسم جالله امام ائمه اسماء و قبله و كعبه آنانست ، كون جامع كه مظ. است 

.شريف و به معنى واقعى و مطابقى كلمه آيه اهللا است امام و قبله و كعبه كل است 

كعبه است كامل و ھمه طائف به گرد وى
بنگر مقام مظھر اسم جالله چیست

حضرت غیب مطلق ، و حضرت شھادت مطلقه ، و حضرت غیب مضاف ، و : مثال در حضرات خمس گويند
.شھادت مضافه ، و حضرت كون جامع حضرت 

اول آن توجه الھى ذاتى از حیث اسماء اول و اصلى كه مفاتیح غیب ھويت : و يا در اقسام پنجگانه نكاح گويند
و دوم آن نكاح روحانى ، و سوم آن نكاح طبیعى ملكوتى ، و چھارم آن نكاح . الھى و حضرت كونى است 

.نسان است كه مجمع بحرين غیب و شھادت است عنصرى سفلى ، و پنجم آن اختصاص به ا
چه نیكو )) شرح فصوص الحكم ((و عالمه قیصرى به اقتضاى حضرت بقیه اهللا و تتمه النبوه و قطب الوارى در 
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گفته است
و مرتبه االنسان الكامل عباره عن جمع جمیع المراتب االلھیه و الكونیه من العقول و النفوس الكلیه و الجزئیه و 

ب الطبیعه الى آخر تنزالت الوجود، و تسمى بالمرتبه العمائیه اءيضا فھى مضاھیه للمرتبه االلھیه ، و مرات
و الكون الجامع ھو االنسان الكامل ). 1ط 11ص (الفرق بینھما اال بالربوبیه و المربوبیه ، لذلك صادر خلیفه اهللا 

)62ص (المسمى بادم ، و غیره لیس له ھذه القابلیه و االستعداد
و اعظم شروط خالفت . چون معدن كلمات اهللا است خلیفه اهللا است كه به صفات مستخلف متصف است 

علم به جمیع مراتب و اھل ھر مرتبه و علم به حقوق و احكام آنانست كه چنین كسى بايد مبین حقائق 
ت زيرا كه مقام خالفت بلكه اين معدن كلمات اهللا را فوق مقام خالفت اس. اسماء على االطالق بوده باشد

ناظر به انباء و رسالت و وساطت است و ممكن است كه انسان ولى كامل را الوكت نباشد، فافھم و تدبرتر 
.شد ان شاء اهللا تعالى 

سینه آن گنجینه قرآن فرقانست و بس
بسسینه سیمینه سر خیل خوبانست و

نغمه عنقاى مغرب آيد از آن سوى قاف
مشرق شمس حقیقت قلب انسانست و

بس
قرصه مھر و مه اندر عرصه كیھان دل

روشنى شعله شمع شبستانست و بس
غرقه درياى نور وحدت اندر كثرتش

و بسھر طرف رو آورد بر روى جانانست
ماء دافق كون جامع از غمايش تا 

عماست
بسحیرانست و لوحش اهللا عقل در اين نكته

و اھل واليت در آغاز شھر . رجب ماه واليت ، و شعبان شھر رسول اهللا ، و رمضان شھر اهللا است : تبصره 
و آن كه گفته ايم رجب شھر . واليت آماده براى ادراك اسرار شھر اهللا به خصوص لیله مباركه قدر مى شوند

كه ادع فى كل يوم من ايام رجب توجه واليت است در صدور توفیق مبارك از حضرت ولى اهللا و امر آنجانب 
.و در فصل پنجم در تاثیر اوقات به احوال ذاكر و داعى در اين امر اشارتى خواھد آمد. داشته باش 

در اينكه خداوند در ھر چیز به كم اكتفاء كرد و حد براى آن معین فرموده است مگر در ذكر و دعا، : فصل سوم 
و در آن چھار تبصره است

در ھر چیز به كم اكتفا كرده است و حد براى آن معین فرموده است مثال نماز پنج مرتبه ، روزه يكماه ، خداوند 
و اين مطلب مضمون روايت است در . زكوه از نصاب مقدار معینى ، ولى براى ذكر حدى معین نفرموده است 

عن ابن القداح ، عن اءبى كه ثقه االسالم كلینى باسنادش روايت كرده است)) اصول كافى ((كتاب دعاى 
فرض اهللا : ما من شى ء اال و له حد ينتھى الیه اال الذكر فلیس له ينتھى الیه : قال ) علیه السالم (عبداهللا 

عزوجل الفرائض فمن اداھن فھو حدھن ، و شھر رمضان فمن صامه فھو حده و الحج فمن حج فھو حده اال 
يا ايھا الذين : ((ثم تال ھذه االيه . ل و لم يجعل له حدا ينتھى الیه الذكر فان اهللا عزوجل ام يرض منه بالقلی

).42: احزاب ())آمنوا اذكر و اهللا ذكرا كثیرا و سبحوه بكره و اءصیال
)معرب 361ص 2ج (الحديث - لم يجعل اهللا عزوجل له حدا ينتھى الیه : فقال 

را موافق با حكم الھى قرار دھد و ھمواره با حفظ عدم حد ذكر براى اين است كه انسان بايد جزئیات كار خود
).38: نور(مراقبت و حضور به ياد حق سبحانه باشد رجال ال تلیھم تجاره و البیع عن ذكر اهللا 

الباءس بذكر اهللا و انت تبول فان ذكر : قال ) علیه السالم (و فى الكافى باسناده الى الحلبى عن ابى عبداهللا 
بلكه دستور ذكر از شريعت ) معرب 360ص 2ج (كل حال ، فال تساءم من ذكر اهللاهللا عزوجل حسن على 

).1ط 444ص (ما رجوع شود )) يازده رساله ((به . مطھره در حد خالء رسیده است 
و ). 46: عنكبوت (ان الصلوه تنھى عن الفحشاء و المنكر و لذكر اهللا اكبر: خداوند سبحان فرمود: تبصره 
جعلت قره عینى فى : گفت ) صلى اهللا علیه وسلم (و رسول اهللا ). 15: طه (الصلوه لذكرى اقم: فرمود

صلوه سبب مشاھده است ، و مشاھده محبوب قره عین محب است ، زيرا كه صلوه مناجات بین . الصلوه 
.المصلى يناجى ربه : و رسولش فرمود: فاذكرونى اذكركم : حق تعالى و عبد اوست چنانكه فرمود

كیست مصلى كسى كوست مناجى دوست
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راآه كه نشناختى سر عبادات
طاعت عادى تو بعد ز حق آورد

راقرب بود در خالف آمد عادات
و چون صلوه مناجات است پس صلوه ذكر حق است و كسى كه ذكر حق كند ھمنشین حق است و حق 

علیه (او نیست لذا امیر را مى بیند واال جلیس ھمنشین او است ، و كسى كه جلیس ذاكر خود است او 
پس صلوه ، مشاھده و رويت است يعنى مشاھده عیانى روحانى و . لم اعبد ربا لم اءره : فرمود) السالم 

و به عبارت اخصر، مشاھده در . شھود روحى در مقام جمعى است ، و رويت عینى در مظاھر فرقى است 
پس اگر مصلى صاحب بصر و عرفان نباشد كه نداند حق تعالى . فرقى مقام جمعى است و رويت در مظاھر

.براى ھر چیز و از ھر چیز متجلى است حق را نمى بیند
ذكر خداوند در نماز بزرگترين چیزى از اقوال و : ولذكراهللا اءكبر يك وجه آن اين است كه : حال بدان كه كريمه 

.یچیك از آنھا به بزرگى ذكر الھى نیست افعال كه صلوه شامل آنھا است مى باشد يعنى ھ
. ذكر خداوند عبدش را بزرگتر از ذكر عبد مر او را است زيرا كه كبريا حق تعالى راست : و وجه ديگر آن اينكه 

فاذكرونى اذكركم ، و : پس عبارت ھم شامل است ذكر خداوند عبد را، و ھم ذكر عبد خدا را چنانكه فرمود
ق مصدر دوم باب مفاعله است كه از دو طرف است پس اذكرونى اذكر كم جزاء وفاق وفا. جزاء وفاقا: فرمود
.است 

و فص محمدى )) فتوحات مكیه ((اين تبصره خالصه اى از سوال يكصد و بیست و نھم باب ھفتاد و سوم 
.است )) فصوص الحكم ((

اقبتى به لقاء من رانى فقدر آنى فان يكى از اھل والء كه با ھم مواالت داشتیم در مر: واقعه اى شیرين اينكه 
من : ذكر خواست ، فرمود) صلى اهللا علیه وآله (الشیطان ال يتمثل بى تشرف حاصل كرده است از آن حضرت 

.به شما ذكر سكوت مى دھم 
:چنین ثبت كرده است )) دفتر دل ((و نیز واقعه اى شگفت براى راقم پیش آمد است كه آن را در 

روى خويش بستمشبى در را به
به كنج خانه در حیرت نشستم

فرو رفتم در آغاز و در انجام
كه تا از خود شدم آرام و آرام

بديدم با نخ و سوزن لبانم
ھمى دوزند و سوزد جسم و جانم

بگفتند اين بود كیفر مر آنرا
رارھا سازد به گفتارش زبان

زبانتچو اندر اختیار تو 
نمى باشد بدوزند اين لبانت

از آن حالت چنان بى تاب گشتم
كه گويى گويى از سیماب گشتم

ز حال خويش ديدم دوزخى را
راچشیدم من عذاب برزخى

در ذكر و ادب مع اهللا است كه سبب اختصاص فص بدان ھمان ذكر يونسى )) فصوص الحكم ((فص يونسى 
اين فص و شروح آن حقايقى در ذكر است ، و اين كمترين را نیز در اين مقام در شرح بر آن مطالب و در . است 

:شیبخ در فظیلت و اسرار ذكر لطائفى دارد از آن جمله گويد. نفیس است 
اال انبئكم بما ھو خیر لكم و افضل من اءن تلقوا ): صلى اهللا علیه وسلم (و ما احسن ما قال رسول اهللا 

و ذلك اءنه ال يعلم قدر ھذه النشاءه االنسانیه اال من ذكر . فتضربوا رقابھم و يضرب رقابكم ؟ ذكر اهللا عدوكم 
اهللا الذكر المطلوب منه فانه تعالى جلیس من ذكره ، و الجلیس مشھود الذاكر، و متى لم يشاھد الذاكر الحق 

)1ط 383ص (.الذى جلیسه فلیس بذاكر
آيا شما را خبر ندھم به آنچه كه : ((كه ) صلى اهللا علیه وآله (است رسول اهللا چه نیكو فرموده : ((يعنى 

زيرا قدر اين نشاءه را نمى داند مگر آن )). جھاد و غزوه شما در راه خداست ؟ آن ذكر بارى سبحانه است 
ھود كسى كه خدا را ذكر مى كند به ذكر مطلوب ، چه اينكه حق تعالى جلیس ذاكرش است ، و جلیس ، مش

.))ذاكر است ، و ھرگاه ذاكر حق سبحانه را كه جلیس اوست مشاھده نكند ذاكر نیست 
سعى كن كه ذكر را قلب بگويد كه عمده حضور قلب است و گرنه با قلب ساھى پیكر بى روان و كالبد بى 

و ال تطع من : بلكه خداوند سبحان فرمود.لیس الذكر قوال باللسان فقط: جانست ؛ و در حديث آمده است كه 
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)29كھف (اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع ھويه و كان امره فرطا
)23: زمر(فويل للقاسیه قلوبھم من ذكر اهللا اولئك فى ضالل مبین: و فرمود
# و اذكر ربك فى نفسك تضرعا و خیفه و دون الجھر من القول بالغدو و االصال و ال تكن من الغافلین : و فرمود

)آخر اعراف (ال يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدونان الذين عند ربك
در اين كريمه در مقام بسیار شامخ عنديت نیز تدبر داشته باش كه كسانى در نزد او ھستند چگونه اند؟ آرى 

.آنكه با حنال و جالل مطلق محشور است سخنى جز او ندارد

در اول ذكر آرد انس با يار
ديدارانس است ودر آخر ذكر از

چنانكه مرغ تا بیند چمن را
رانیارد بستنش آنگه دھن

شود مرغ حق آن فرزانه سالك
كه با ذكر حق است اندر مسالك

چگونه مرغ حق نايد به حق حق
چو مى بیند جمال حسن مطلق

اگر خواھى كه يابى قرب در گاه
بیگاهحضورى مى طلب در گاه و 

اگر خواھى مراد خويش حاصل
ز ياد حق مشو يك لحظه غافل

چو قلب آدمى گرديد ساھى
ز ساھى مى نبینى جز سیاھى

دل ساھى دل قاسى عاصى است
استدل عاصى است كو از فیض قاصى

درست در آيه تامل شود كه حق ). 15: طه (اقم الصلوه لذكرى : و بخصوص كه حق سبحانه فرموده است 
قال : گويد)) اربعین ((شیخ بھائى در آخر شرح حديث دوم كتاب . تعالى صلوه را وسیله ذكر قرار داده است 

من الجوارح فعمله اءشرف من انما كان الفكر اءفضل االءعمال الءنه عمل القلب و ھو اءفضل : بعض االكابر
و المقصود اءشرف . اقم الصلوه لذكرى ؟ فجعل الصلوه وسیله الى ذكر القلب : عملھا اءالترى الى قوله تعالى 

من الوسیله
سبب اينكه مرتبه فكر : بعضى از اكابر گفته اند: ((آن را چنین ترجمه كرده است )) قلب شاھى ((در ترجمه 

افته آنست كه فكر عمل قلب است و عبادت عمل جوارح و اعضا، و ھیچ شك نیست بر مرتبه عبادت رجحان ي
پس عمل او نیز اشرف باشد از عمل اعضا چنانچه آيه كريمه ، اقم الصلوه . كه قلب اشرف از اعضا است 

ماز را به لذكرى اشعار به آن دارد چه كه مفسرين ذكر را در اين آيه تفسیر به فكر كرده اند يعنى بر پاى داريد ن
واسطه فكر من ، و مقرر است كه مقصود اشرف از وسیله مى باشد پس فكر كه مقصود است اشرف باشد 

.))از نماز كه وسیله و سبب حصول آنست 
ولكن حق اين است كه كلمه ذكر را ابھامى نیست كه حمل بر فكر شود و به ھمان تعبیر قرآنى شیرين و 

. نست ، ھر چند فكر در عبارت فوق در اين مقام به ھمان مفاد است دلنشین است كه ذكر به ياد حق بود
كیف كان مطلب مھم در ذكر قلبى اين است كه بدانى ھمانطور كه طفل در مدت دو سال يا كمتر و بیشتر 

مطابق استعداد و اعتدال مزاجش از شنیدن كالم و اراده تكلم كم كم به نطق مى آيد و گويا مى شود، قلب 
ھم بر اثر مداومت در حضور و انصراف فكر به قدس جبروت و دوام ذكر حق ، به نطق مى آيد كه سالك صادق

حتى ذكر قلب شنیده مى شود، و اين نطق نیز مانند نطق ظاھرى بنابر استعداد باطنى سالكان متفاوت 
تلف است و خود ذكر ھم مطابق تقلب قلب در اشخاص يا در يك شخص مطابق احوال و اوقات وى مخ. است 

كه مطابق دولت ذكر و توجه قلبى الفاظ مناسب آن چون كلمه طیبه ال اله اال اهللا و يا حى يا قیوم و نحو آنھا 
.مسموع مى گردد

و در اين اطوار قلبى گاھى تمثلھاى نیز پیش مى آيد بلكه اشرف از تمثل ، كشفھاى بى مثالى روى مى 
:آورد

صعود برزخى چون گشت حاصل
یابى بس تمثلھاى كاملب
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مثالى ھمنشین و ھمدم تو
توفزايد نور و بزدايد غم

چو سر سالك آيد در تمثل
تمثلھاست در دور و تسلسل

كه تا كم كم ز لطف ال يزالى
بیابى كشفھاى بى مثالى

چو دادى تار و پودت را به تاراج
عروج احمدى يابى به معراج

ھمه تمثلھا از ادراكات انسان است و در صقع ذات او مثال تمثل مى : چون سخن از تمثل پیش آمد گويیم 
بیان كرده ايم و بسیارى از اشارات لطیف كه در عداد )) ھزار و يك نكته ((و چون آن را در چندين نكته . يابد

الب شريف ناگفته اكتفا مى كنیم و آن اسرار و رموز معارف است در آن آورده ايم در اينجا به ذكر ھمین مط
در روايات عديده آمده است كه پیغمبر اكرم و ائمه اطھار و نیز حضرت سید نساء عالمین صديقه طاھره : اينكه 

اين حضور ھمان تمثل است كه . در وقت احتضار مومن براى او حاضر مى شوند-سالم اهللا علیھم اجمعین -
ين نشاءه براى شخص حاصل مى شود كه صور بذر معارف و عقايد حقه او و بر اثر حصول انصراف تام از ا
و اگر در غیر زمان احتضار چنین انصراف دست دھد تمثلھايى روى مى آورند . نتیجه اعمال وى مى باشند

)) فا((نظیر فتمثل لھا بشرا سويا، چون مالك ھمان تمثل است چنانكه در كالم الھى تمثل به حكم كلمه 
فاتخذت من دونھم حجابا فارسلنا الیھا روحنا# اذ انتبذت من اھلھا مكانا شرقیا ر افعال قبل است كه متفرع ب

ھم دقت و تدبر بسزا الزم است كه الم اضافه )) لھا((در الم . فتمثل لھا بشرا سويا، فتبصر: و بعد از آن فرمود
حقیقى مانند له ملك السموات و االرض بلكه الم نسبت )) ھذا المتاع لزيد((اعتبارى نیست چنانكه گويى 

.است ، فافھم 
تمثل : البته در حضور آن بزرگان در چندين روايت تصريح شده است كه به تمثل است ولى مى توان گفت كه 

براى اكثرى مردم است ، و اوحدى از مردم را حضور آنان فوق تمثل مى باشد، تا جانت در چه پايه باشد، اگر 
.ثال خود مى بیند، و اگر عقلى باشد ادراك عقلى دارد، فتدبرتر شد ان شاء اهللا تعالى مثالى باشد در م

در آنھا آمده است گاھى پنج تن اصحاب كساء را ) علیه السالم (و رواياتى كه تمثل و حضور رسول و ائمه 
روايت كرده است ) علیه السالم (به اسنادش از امام صادق )) محاسن ((از )) بحار((اسم مى برد چنانكه در 

اءما فاطمه فال : و در روايت بعدش دارد كه . و يقال اءمامك رسول اهللا و على و فاطمه علیھما السالم ... كه 
اسم برده نشد، -سالم اهللا علیھا -پس از آنكه در روايات ديگر حضرت فاطمه ). 142ص 1ط 3ج (تذكرھا 

ن شايد اين باشد كه عالوه بر اينكه بايد مقام و عصمت زن وجه آن از اين رويات معلوم شده است ، و سر آ
محفوظ باشد و در زبان نیفتد، مبادا مقدس متقشفى تقوه كند كه چگونه ھر كسى او را رؤ يت مى كند و 

:حال اينكه نامحرم است ؟ و اهللا تعالى اءعلم به موضوع بحث كه ذكر و دوام آن بود بازگشت كنیم 
حديث از غرر احاديث و درر كلمات اھل بیت عصمت و وحى در فضیلت ذكر و حث شايسته است كه به چند

پیش از نقل . به دوام آن تبرك جويیم به رجاء آنكه نفس مستعدى از آن توشه بر دارد و بھره اى عائد ما گردد
و قال ھمت در استقامت بايد نه قناعت به حال فقط كه اصحاب حال ممكن است اھل قیل: احاديث گويیم كه 

.شوند اما شھود طلعت سعادت و اعتالى به جنت قرب و مكاشفات انسانى اھل ھمت راست 
و الو استقاموا ) 31: فصلت (ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكه : خداوند سبحان فرمود

امام )) مجمع البیان ((به روايت و . ماء غدق يعنى آب بسیار). 17: جن (على الطريقه السقیناھم ماء غدقا
معناه الءفدناھم علما كثیرا يتعلمونه من االءئمه : قال : آن را به علم كثیر تفسیر فرمود) علیه السالم (صادق 

.
يعنى لواستقاموا على واليه امیرالمؤ : در تفسیر آن فرمود) علیه السالم (، امام باقر ))كافى ((و به روايت 

اء من ولده علیھم السالم و قلبوا طاعتھم فى امرھم و نھیھم الءسقیناھم ماء غدقا، منین على و االءوصی
.يقول الشربنا قلوبھم االيمان 

آب به علم تفسیر شده است ، زيرا كه آب صورت علم است چه اينكه علم سبب حیات ارواح است و آب 
و . ماء ماء، به علم تفسیر كرده است سبب حیات اشباح چنانكه ابن عباس ماء را در اين آيه انزلنا من الس

بلكه علوم و ادراكاتى فوق . ايمان نیز علم است زيرا كه ايمان تصديق است و علم يا تصور است و يا تصديق 
.تصور و تصديق و فوق طور عقل اند، و ايمان بر تمام مراتب و مراحل آن علوم و ادراكات نیز صادق است 

ربعین باشد چندان اثر بارزى ندارد و خاصیت اربعین در ظھور فعلیت و بروز و ھر عمل و ذكرى كه كمتر از ا
استعداد و قوه و حصول ملكه امرى مصرح به در آيات و اخبار است ، و در ادامه عمل به يكسال تا ادراك لیله 

القدر شود ھم در جوامع روايى از اھل بیت عصمت و وحى روايت شده است ، چنانكه در نقل احاديث 
:شاھده مى گرددم
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الذكر : و ما رياض الجنه ؟ فقال : ارتعوا فى رياض الجنه ، فقالوا: قال ) صلى اهللا علیه وآله (روى عن النبى -1
فاذكروا، و من كان يحب ان يعلم منزلته عنداهللا فلینظر كیف منزله اهللا عنده فان اهللا تعالى ينزل . غدوا و رواحا

اءال ان خیر اءعمالكم و اءزكاھا عند ملیككم و اءرفعھا عند ربكم فى . نفسه العبد حیث اءنزل اهللا العبد من
انا جلیس من : اخبر عن نفسه فقال . درجاتكم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذكر اهللا سبحانه و تعالى 

)ديلمى )) ارشاد القلوب ((13باب (.و اءى منزله اءرفع من منزله جلیس اهللا تعالى . ذكرنى 

با ياد او مى باش دمسازبیا 
بپردازبیا خود را براى او

گرت حفظ ادب باشد مع اهللا
شوى از سر سر خويش آگاه

بر آن مى باش تا با او زنى دم
چه مى گويى سخن از بیش و از كم

لبانت را گشا تنھا به يادش
ھر آنچه جز به يادش ده به بادش

وسواس و پنداربرون آيكسر از
پديداركه تا بینى حقیقت را

چو رستى از مناھى و مالھى
بتابد در تو انوار الھى

يا : قال ) علیه السالم (فیما ناجى اهللا تعالى به موسى ): معرب 361ص 2ج )) (كافى ((كتاب دعاى -2
.موسى التنسنى على كل حال فان نیسانى يمیت القلب 

يا عیسى اذكرنى فى نفسك ): علیه السالم (قال اهللا عزوجل لعیسى : و نیز روايت فرموده است كه -3
يا عیسى اءلن لى قلبك و . اءذكرك فى نفسى ، و اذكرنى فى مالك اءذكرك فى مال خیر من مال االدمیین 

)2ج 364ص (و التكن میتاو اعلم اءن سرورى اءن تبصبص الى ، و كن فى ذلك حیا. اءكثر ذكرى فى الخلوات 
ما اءخلص العبد االيمان : قال ) علیه السالم (باسناده عن اءبى جعفر روايت كرده است )) كافى ((و نیز در -4

اال زھده اهللا فى الدنیا، و بصره - ما اءجمل عبد ذكر اهللا عزوجل اربعین يوما : او قال - باهللا عزوجل اربعین يوما 
)14ص 2ج (الحديث - بت الحكمه فى قلبه و اءنطق بھا لسانه داعھا و دواعھا، فاءث

من اءخلص هللا : روايت كرده است كه ) صلى اهللا علیه وآله (از خواجه عالم )) جامع صغیر((و سیوطى در 
.اءربعین يوما ظھرت ينابیع الحكمه من قلبه على لسانه 

) علیه السالم (عن اءبى عبداهللا ): معرب 67ص 2ج (باب استواء العمل و المداومه علیه )) اصول كافى ((-5
اذا كان الرجل على عمل فلیدم علیه سنه ثم يتحول عنه ان شاء الى غیره ، و ذلك ان لیله القدر يكون : قال 

.فیھا فى عامه ذلك ما شاء اهللا ان يكون 
.ان قل اءحب االعمال الى اهللا عزوجل ماداوم علیه العبد و): علیه السالم (و عنه -6
.اياك ان تفرض على نفسك فريضه فتفارقھا اثنى عشر ھالال): علیه السالم (و عنه -7
انى الحب ان اداوم على : يقول -صلوات اهللا علیھما -كان على بن الحسین : قال ) علیه السالم (و عنه -8

.العمل و ان قل 
.لى اهللا عزوجل من عمل يداوم علیه و ان قل ما من شى ء احب ا: قال ) علیه السالم (و عن ابى جعفر -9

اين پنج روايت در حث و ترغیب بر مداومت عمل اند، در برخى فرموده اند كه خداوند سبحان دوام عمل را 
دوست دارد ھر چند اندك باشد، و در برخى فرموده اند عمل را تا يكسال ھاللى ادامه دھید تا عمل ، لیله 

.اگر خواھید به عمل ديگر پیشى گیريدالقدر را ادراك كنید سپس 
التكثروا الكالم بغیر ذكر اهللا فان كثره الكالم بغیر ذكر اهللا قسوا ): صلى اهللا علیه وآله (قال رسول اهللا - 10

اصول كافى ((2شیخ طوسى و ج )) امالى ((اولین حديث (.القلب ، ان اءبعد الناس من اهللا القلب القاسى 
)معرب 94ص )) 
فال تطمئن القلوب اال ... و آنسنى بالذكر الخفى : در مناجاه الذاكرين گويد) علیه السالم (امام سجاد - 11

.اءستغفرك من كل لذه بغیر ذكرك ، و من كل راحه بغیر انسك ، و من كل سرور بغیر قربك ... بذكرك 
ى بن احمد عاملى صاحب عالم جلیل شیخ زين الدين عل)) منیه المريد((نقل مطلبى بسیار شريف را از 

در تبیین مراتب علماء و ذكر كردن قلب ، در اين -اءعلى اهللا مقامه -مشھور به شھید ثانى )) شرح لمعه ((
:مقام نیك مناسب مى بینیم و آن اينكه 

على عالم باهللا غیر عالم باءمراهللا ، و ھو عبد استولت المعرفه االلھیه : العلماء ثالثه : قال بعض المحققین 
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.قلبه فصار مستغرقا بمشاھده نور الجالل و الكبرياء فال يتفرغ لیعلم علم االحكام اال ماال بدمنه 
.و عالم بامراهللا غیر عالم باهللا ، و ھو الذى عرف الحالل و الحرام و دقائق االحكام ال يعرف اءسرار جالل اهللا 

بین عالم المعقوالت و عالم المحسوسات فھو تاره مع و عالم باهللا و باءمراهللا فھو جالس على الحد المشترك 
فاذا رجع من ربه الى الخلق صار معھم كواحد منھم كاءنه . اهللا بالحب له ، و تاره مع الخلق بالشفقه و الرحمه 

.فھذا سبیل المرسلین و الصديقین . اليعرف اهللا ، واذا خال بربه مشتغال بذكره و خدمته فكانه اليعرف الخلق 
سائل العلماء، العلماء : فالمراد بقوله . سائل العلماء، و جالس الكبراء)صلى اهللا علیه وآله (و المراد بقوله و ھ

و اءما الحكماء فھم الذين اليعلمون . باءمراهللا غیر العالمین باهللا ، فاءمر بمسائلتھم عندالحاجه الى االستفتاء
لعالمون بھما فاءمر بمجالستھم الن فى مجالستھم خیر الدنیا و اءوامراهللا فاءمر بمخالطتھم و اءما الكبرا فھم ا

.االخره 
فللعالم باءمر اهللا الذكر باللسان دون القلب ، و الخوف من الخلق دون : و لكل واحد من الثالثه ثالث عالمات 

.ائف مستح و العالم باهللا ذاكر خ. الرب ، و االستحیاء من الناس فى الظاھر و اليستحیى من اهللا فى السر
اما الذكر فذاكر القلب الاللسان ، و الخوف خوف الرجاء الخوف المعصیه ، و الحیاء حیاء ما يخطر على القلب 

.الحیاء الظاھر
الثالثه المذكوره للعالم باهللا فقط، و الثالثه المذكوره للعالم باءمراهللا : و العالم باهللا و باءمره له تسعه اءشیاء

كونه جالسا على الحد المشترك بین عالم الغیب و الشھاده و كونه معلما للمسلمین ، : فقط، مع ثالثه اخرى 
فمثل العالم باهللا و باءمر اهللا كمثل الشمس . و كونه بحیث يحتاج الفريقان االو الن الیه و ھو مستغن عنھما

و مثل العالم باءمراهللا كمثل التزيد و التنقص ، و مثل العالم باهللا فقط كمثل القمر يكمل تاره و ينقص اخرى ، 
.انتھى -السراج يحرق نفسه و يضى ء لغیره 

اولى كسى . عالم باهللا فقط، و عالم باءمراهللا فقط، و عالم به ھر دو: علما بر سه قسم اند: ((اين محقق گويد
به است كه معرفت الھى بر قلب او مستولى شد و در مشاھده نور جالل و كبريا مستغرق است و در علم

دومى كسى است كه به دقائق احكام فرعى آشنا و به اسرار . احكام فروع به حد ضرورت اكتفاء مى كند
و سومى در حد مشترك و برزخ بین عالم معقول و عالم محسوس است كه بارى از . جالل الھى ناآشنا است 

با خلق چنان به سر مى .روى دوستى به خداوند با اوست و بارى از روى شفقت و رحمت به خلق با آنان 
برد كه گويى جز خلق نمى شناسد، و با خدايش چنان خلوت مى كند و به ذكر او مشتغل است كه گويى جز 

: فرمود) صلى اهللا علیه وآله (و آنكه رسول اهللا . و اين فرقه سوم مرسلین و صديقین اند. خدا نمى شناسد
، مراد از علماء عالم باءمراهللا ))و با كبراء ھمنشین باش از علماءبپرس ، و با حكماء آمیزش داشته باش ، ((

.است ، و حكماء عالم باهللا ، و كبراء عالم به ھر دو
عالم به اءمراهللا را ذكر لسان و خوف و حیاى ظاھرى است ، و عالم باهللا را ھم : و ھر يك را سه نشانه است 

معصیت ، و حیاى از آنچه بر دل خطور مى كند ذكر و خوف و حیا است ولى ذكر قلبى ، و خوف رجاء نه خوف
يكى اينكه جالس بر حد : و عالم به اءمراهللا و باهللا را عالوه بر آن شش چیز سه ديگر است . نه حیاى ظاھرى 

مشترك بین عالم غیب و شھادت است و برزخ بین ھر دو است ، دوم اينكه معلم مسلمانانست ، سوم اينكه 
))و وى از آنھا بى نیاز است آن دو فريق نیازمند بدو

بیانى در تعريف حقیقت ذكر و مراتب آن بنھايت بلندپايه و )) فصوص الحكم ((قیصرى را در شرح فص يونسى 
حقیقه الذكر عباره عن تجلیه لذاته بذاته : بغايت نیكوست كه صاحبدل متوغل در توحید را بكار آيد و آن اينكه 

صفات الكمالیه و وصفا بالنعوت الجاللیه و الجمالیه فى مقامى جمعه و من حیث االسم المتكلم اظھارا لل
:و ھذه الحقیقه لھا مراتب . شھد اهللا انه ال اله اال ھو: تفصیله كما شھد لذاته بذاته فى قوله 

.اءعالھا و اولیھا ما فى مقام الجمع من ذكر الحق نفسه باسمه المتكلم بالحمد و الثناء على نفسه 
.ذكر المالئكه المقربین و ھو تحمید االرواح و تسبیحھا لربھاو ثانیھا

.و ثالثھا ذكر المالئكه السماويه و النفوس الناطقه المجرده 
.و رابعھا ذكر المالئكه االرضیه و النفوس المنطبعه مع طبقاتھا

كر اهللا سار فى جمیع و كل ذاكر لربه بلسان يختص به ، فان ذ. و خامسھا ذكر االبدان و ما فیھا من االعضاء
).1ط 383ص (العبد

بدان كه حقیقت ذكر عبارت است از تجلى حق مرذات خود را به : ((عارف حسین خوارزمى در ترجمه آن گويد
ذات خود از حیثیت اسم متكلم از براى اظھار صفات كمالیه و كشف نعوت جاللیه و جمالیه ، ھم در مقام جمع 

و اين . واھى داد از براى ذات خود ھم بذات خود كه شھد اهللا انه ال اله اال ھوو ھم در مقام تفصیل چنانكه گ
:حقیقت را مراتب است 

آنست كه متحقق شود از حق در مقام جمع از ذكر او سبحانه نفس خود به اسم ) اواليش (اءعلى و اءوالش 
.متكلم به حمد و ثنا بر نفس خويش 

.رواح و تسبیح ايشانست پروردگار خود رادوم ذكر مالئكه مقربین كه آن تحمید ا
.و سیوم ذكر مالئكه سماويه و نفس ناطقه مجرده است 

.و چھارم ذكر مالئكه ارضیه و نفوس منطبعه به حسب طبقاتش 
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و ھر يكى ذاكر پروردگار خويش است به لسانى كه بدو . و پنجم ذكر ابدان است و آنچه در وى است از اعضاء
يعنى ذكر )) فان ذكر اهللا سار فى جمیع العبد((شیخ بدين معنى اشاره مى كند كه اختصاص دارد چنانكه

بارى سارى در جمیع عبد است يعنى در روح و قلب و نفس و قواى روحانیه و جسمانیه اوست بل در جمیع 
.انتھى - )) و اين سريان نتیجه سريان ھويت الھیه ذاكره مرنفس خود را به نفس خود است . اجزايش 

اين ذكر سارى در جمیع عبد سارى در جمیع موجودات است زيرا بقاى موجودات به ھويت الھیه است كه در 
ھمه سارى است بلكه موجودات جز شئون نورى و آيات اسمائى اين ھويت نیستند كه ھو االول و االخر و 

اسماء جمالى و جاللى لذا ھر جا كه اين ھويت است عین حیات و علم و شعور و ديگر. الظاھر و الباطن 
است ھر چند ھر موجودى به جھت ظھور دولت اسمى بدان اسم ظاھر غالب نامیده مى شود و ديگر اسماء 

پس اين ھويت ساريه كه به نام . و صفات به لحاظ و اعتبار ما در تحت دولت و استیالء آن اسم واقع مى شوند
تسبح له السموات السبع و االرض و من است وجود مساوق حق است عین ذكر است و خود ذاكر و مذكور

)45: اسراء(فیھن و ان من شى ء اال يسبح بحمده و لكن التفقھون تسبیحھم

چو يك نور است در عالى و دانى
غذاى جمله را اين نور دانى

بود بر سفره اش از مغز تا پوست
يكايك مغتذى از سفره اوست

دشمن و دوستبر اين خوان كرم از 
ھمه مرزوق رزق رحمت اوست

ازين سفره چه شیطان و چه آدم
به اذن حق غذا گیرند با ھم

چو رزق ھر يكى نور وجود است
به شكر رازقش اندر سجود است

ھمه حسن و ھمه عشق و ھمه شور
نورھمه وجد و ھمه مجد و ھمه

شوقھمه حى و ھمه علم و ھمه 
ھمه نطق و ھمه ذكر و ھمه ذوق

و چون به سرايت ذكر در جمیع عبد آگاھى يافتى بر آن باش كه يكپارچه ذكر باشى و به ذكرت ذاكر كه خودت 
و التكونوا كالذين ذكر و ذاكر و مذكور خودى ، و آن مقامات پنجگانه ذكر را دارايى و در خودت دارى و آن تويى و 

مگر ندانستى كه ھر كجا سلطان وجود نزول ). 20: حشر(فانساھم اءنفسھم اولئك ھم الفاسقوننسوا اهللا 
اجالل فرمود جمیع عساكر اسماء و صفاتش ملتزم ركاب او ھستند و كجا است كه خالى از نور وجود است ؟ 

و به تعبیر و كدام موطن است كه در حیطه اين سلطان نباشد؟ و با نور وجود حقى كه غیر متناھى است 
، و به بیان ))بسیط الحقیقه كل االشیاء((ديگر وحدت شخصیه حقه حقیقه اين وجود است ، و به عبارت ديگر 

مبین خود او كه الصمد است كدام ذره اى را با او بینونت شى ء از شى ء يعنى بینونت عزلى است ھر چند 
.بینونت وصفى است كه از نقص آنھا منزه است 

در ذكر كه سر آن برھان لزوم ذاكر كامل با بدن طبیعى در نشاء عنصرى و سلسله زمان توجه به مطلبى
شیخ عارف محیى الدين عربى در فص : است كه ديگران به طفیل اويند، در اينجا الزم است و آن اينكه 

نسان جزء و البد اءن يكون فى اال: و شارح آن عالمه قیصرى افاده فرموده اند كه )) فصوص الحكم ((يونسى 
يذكر به و يكون الحق جلیس ذلك فیحفظ باقى االجزاء بالعنايه كما يحفظ العالم بوجود الكامل الذى يعبداهللا فى 

اهللا اهللا ، كما جاء : جمیع اءحواله لذلك ال تخرب الدنیا و ال يستاءصل ما فیھا مادام الكامل فیھا اءو من يقول 
فكذلك وجود العالم االنسانى . اهللا اهللا : ى وجه االرض من يقول اليقوم الساعه و عل: فى الحديث الصحیح 

)1ط 385ص (اليخرب و ال يفنى و يكون محفوظا بالعنايه االلھیه مادام جزء منه ذاكرا للحق
پس اين جزء به واسطه . چاره نیست از جزوى در انسان كه ذاكر حق باشد، و حق جلیس آن جزء بود((يعنى 

لھیه حفظ باقى اجزاء مى كند الجرم دوام و بقاى سائر اجزاء به بركت آن جزء است اختصاص به عنايت ا
چنانكه محفوظ بودن عالم به وجود كاملى است كه در جمیع احوال به عبادت حق قیام مى نمايد و لھذا دنیا 

به سمت خرابى موسوم نمى شود و آنچه در وى است استیصال نمى پذيرد مادام كه چنین كامل و حق
ال يقوم الساعه و على وجه االرض من : جوى و اهللا گوى در وى است ، چنانكه در حديث صحیح آمده است 

پس ھمچنین عالم وجود انسانى خراب نمى شود و فانى نمى گردد بلكه محفوظ مى باشد . اهللا اهللا : يقول 
)).به عنايت الھیه مادام كه جزوى ازو ذاكر حق باشد

و ترجمه حسین خوارزمى نقل كرده ام و سخن بیشتر و براھین ديگر را در لزوم انسان ترجمه فوق را از شرح 



)حفظھ اهللا ( حضرت عالمھ ذوالفنون حسن زاده آملی:اثر "        نوٌر علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور"کتاب

.اين كمترين طلب بايد كرد)) نھج الواليه ((كامل با بدن عنصرى در نشاءه طبیعى ، از رساله 
م و به عنوان مزيد بصیرت در مراتب پنجگانه ذكر و سريان آن در ھمه مراتب شخصى انسان اين چند فقره كال

در شب نیمه شعبان در سجده خود ) صلى اهللا علیه وآله (نبى و وصى را بايد نصیب العین قرار داد كه نبى 
.سجد لك سوادى و خیالى ، و آمن بك فوادى كه ھر پنج مرتبه را شامل است : مى گويد

روحى اللھم نور ظاھرى بطاعتك ، و باطنى بمجبتك ، و قلبى بمعرفتك ، و: و وصى به تفصیل گويد
.بمشاھدتك ، و سرى باستقالل اتصال حضرتك يا ذالجالل و االكرام 

عنوان شده است ، )) اسفار((اهللا اهللا در دو جاى : حديث اليقوم الساعه و على وجه االرض من يقول : تبصره 
ديگر در ، و )160ص 1ط 2ج (و مولى صدر در آن بیانى دارد، يكى در آخر فصل اول فن پنجم جواھر و اعتراض 

و در حقیقت ماخذ گفتارش و معنايى كه براى ) 157ص 1ط 4ج (آخر فصل سوم باب يازدھم كتاب نفس آن 
و نظر شريفشان در بیان حديث و به . حديث بیان فرموده است از ھمان موضع مذكور فص يونسى است 

بان فھم است خالى از خصوص درباره وجه االرض خیلى لطیف و دقیق است و مراجعه بدان براى كسى كه ز
.لطف نیست 

و اذا مسه # اذا مسه الشر جزوعا # ان االنسان خلق ھلوعا : خداوند سبحان در معارج قرآن فرمود: تبصره 
فاذا قضیتم الصلوه : و در نساء فرمود) 24- 20(الذينھم على صلوتھم دائمون # االالمصلین # الخیر منوعا 

الذين يذكرون اهللا قیاما و قعودا و على : ، در آل عمران فرمود)104(جنوبكمفاذكرواهللا قیاما و قعودا و على 
و دانستى كه . كه صلوه را بوسیله ذكر قرار داده است ) 15(اقم الصلوه لذكرى : و در طه فرمود) 192(جنوبھم

ه دوام در مقصود اشرف از وسیله است ، بنابراين در كريمه على صلوتھم دائمون دقت شود تا دانسته شود ك
- اين نه قول من است قول باقر علوم اولین و آخرين . ذكر دوام صلوه است و دائم الذكر دائم الصلوه است 

:از تفسیر عیاشى روايت شده است )) بحار((است كه در اول جزء دوم نوزدھم - صلوات اهللا علیھم 
من فى صلوه ما كان فى ذكر اهللا ان كان اليزال المو: قال ) علیه السالم (اءبوحمزه الثمالى عن ابى جعفر 

و فى روايه . االيه -الذين يذكرون اهللا قیاما و قعودا و على جنوبھم : قائما او جالسا او مضطجعا الن اهللا يقول 
تا در ياد خدايى : امام فرموده است ). 1ط 3ص (مثله) علیه السالم (اخرى عن ابى حمزه عن اءبى جعفر 

.خوشا آنان كه دائم در نمازند.ھمواره در نمازى 

اگر اھل نمازى و نیازى
برون آ از دعاوى مجازى

بیا از صحبت اغیار بگذر
بگذربیا از ھر چه جز از يار

ترا زينت بود نام الھى
به از اين تاج كرمنا چه خواھى

عزيز من حیات تو الھى است
گواھى استكه عقل و نقل دو عدل 

طبیعت بر حیاتت گشت حاكم
نباشد جز تو بر نفس تو ظالم

بیا نفس پلیدت را ادب كن
حیات خود الھى را طلب كن

الفاظى كه ذكر در ضمن آن متحقق است بسیار است نھايتش ارباب حال كلمه ال اله اال اهللا را اختیار : تبصره 
آن جمله يكى آنست كه حروف آن از حروف اشراف اسماء كه لفظ اهللا است از . كرده اند بنابر چند وجه 

.تركیب يافته و حروف بیگانه در میان نیامده 
دوم ذكر خفى كه ايشان را نھايت اھتمام به شاءن آن ھست در ضمن آن بیشتر متحقق مى شود چه در 

میان مردم بر وجھى به آن قیام حروف آن حرف شفوى كه محتاج به حركت لب باشد نیست ، و مى توان در 
نمود كه كسى را اطالع حاصل نشود بخالف اذكار ديگر سبحان اهللا و الحمدهللا و اهللا اكبر و امثال آن كه نه بر 

.اين وجه است 
سوم آنكه اشتمال آن به حرف الف كه اشرف حروف تھجى است و قوام جمیع حروف به اوست چنانچه 

.میان حروف او را قطب مى گويند، بیشتر است از سايرين ھیوالى حروفش گفته اند و در 
چھارم آنكه اشتغال به آن باعث در آمدن به حصن الھى است و رستگارى از عذاب او كه ال اله اال اهللا حصنى 

.و وجوه ديگر نیز گفته اند. فمن دخل حصنى امن من عذابى 
ان : در بیان مراتب توحید گويد)) ص الحكم فصو((شیرين تر اين كه ، مويد بن جندى دئر شرح فص شیثى 

العامه من اءھل اهللا يرون التوحید و ھوسته و ثالثون مقاما كلیا نطق بھا القرآن فى مواضع عده فیھا ذكر ال اله 
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مصباح االنس ((و 260ص ))شرح جندى بر فصوص ((اال اهللا فى كل موضع منھا نعت مقام من مقامات التوحید
).195ص ))

رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكیم بطور مستوفى بیان شده است ، و با ((وجه به توحید قرآنى كه در با ت
توجه به اينكه اسم جالله امام ائمه اسماء است ، و نیز با توجه به الوھت و اشتقاق معنى اهللا از اله و يا وله 

برخى )) مصباح االنس ((كر شیرين تر خواھد بود در يا ھاء كنايه و يا غیرھا، عذوبت ذكر ال اله اال اهللا در كام ذا
در فضیلت ال اله اال اهللا مطلوبست )) ھزار و يك نكته ((633و نكته ) 120ص (از اين مباحث عنوان شده است 

و بدانكه خیاالت تو تنھا . در طیران و عروج به اوج سعادتت بدان )) و فكر و ذكر را دو بال مرغ جان ملكوتیت . 
. ه براى تو رسیده اند اين است كه تو را از سیر به ديار ملكوت يعنى از اين طیران و عروج باز داشته اندكارى ك

.خیاالت را براى حیوانات بگذار تو انسانى با عقل و عاقل و معقول باش 
ا و بركات قیل يا نوح اھبط بسالم من: زھد فروشى را حكايت كنند كه اين كريمه را انتخاب كرد و تالوت مى كرد
زيرا كه چند حرف شفوى ) 49: ھود(علیك و على امم ممن معك و امم سنمتعھم ثم يمسھم منا عذاب الیم

.الخ -مكرر يعنى با و میم و واو در آن جمعند و مرائى را به كار آيند بخصوص ذيل آن و على امم ممن معك 

در بیان عدد ماثور در بعضى ادعیه و اذكار: فصل چھارم 
در حفظ عدد . بعضى از ادعیه و اذكار بیان عدد دعا و ذكر و يا عدد ايام آنھا از معصوم صادر شده است در 

و بايد به دستور اھتمام داشت چه در حفظ و مراعات صورت . سھل انگارى نشود با اينكه اعمال مستحبه اند
يد به ھمان منوال عمل شود و آن و چه در عدد آن ، يعنى ھر چه دستور العمل است به ھر صورت و عدد با

. ھیچ نحوه تخطى و مدخله در آن روا نبود چه عمل به دستور عددى خود يك نحوه تاديب و تعويد نفس است 
در اول )) مفاتیح المغالیق ((عالوه اينكه عالم جلیل محمود بن محمد دھدار متخلص به عیانى و صاحب 

:گويد)) خالصه جواھر االسرار((رساله 
بدانید اسماءاهللا به : فرموده است كه ) علیه السالم (امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق حضرت ((

منزله دفائن اند و عدد به منزله ذراع آن مساحت ، اگر ذراع كمتر فرانھى به دفین نرسى و اگر زياده بگیرى نیز 
)).نرسى بلكه در گذرى 

وفق المراد فى االوفاق و ((در اوائل كتاب شريف فاضل شوشترى فتح اهللا بن محمدرضا حسینى مرعشى 
آبى است كه در آن غسل ارتماسى اكابر اھل تحقیق گفته اند كه عدد به منزله حوض : ((گويد)) االعداد

.كنند اگر عمق آب زياده از حد باشد موجب غرق مى شود و اگر كم ، غوطه خوردن میسر نیست 
االعداد ارواح : ((كما قیل دارد كه به زياد يا كم نمودن آن در وا نمى شود و گفته اند كه عدد حكم دندانه كلید 

و الزياده على العدد المطلوب . و الحروف اشباح ، و العدد كاءسنان المفتاح اذا نقصت اءوزادت اليفتح الباب 
))اسراف ، و النقص منه اخالل 

كه بر طرف مى شود به بركت آن يكى از مشايخ روايت مى كرد كه در سوره مباركه يس اسمى ھست
او را گفتند كه آيا اگر كسى تمام سوره را بخواند نفعى از اين مقوله كه مى گويى به . كورى مادرزاد و پیسى 

ھر گاه حكیم يك دوا را براى مرضى مقرر كرده باشد و آن دوا در دكان عطارى : او خواھد رسید؟ جواب داد
)). كان او را بخورد آيا نفعى به او خواھد رسید؟ ھمچنین است اين اعمال باشد و مريض برود و تمام ادويه د

.اين بود آنچه را شوشترى نقل كرده است 
:و ما به ذكر دو حديث شريف در اين موضوع تبرك مى جويیم و بدان اكتفا مى كنیم 

عند االصباح و االمساء ج باب القول17حديث )) (اصول كافى ((ثقه االسالم كلینى در كتاب دعاء : حديث اول 
علیه (سمعت اءبا عبداهللا : عن العالء بن كامل قال ، روايت فرموده است به اسنادش )معرب 383ص 2

ال اله اال اهللا : عندالمساء)) و اذكر ربك فى نفسك تضرعا و خیفه و دون الجھر من القول : ((يقول ) السالم 
: قال . حیى و يمیت و يمیت و يحیى و ھو على كل شى ء قديروحده ال شريك له ، له الملك و له الحمد ي

ان بیده الخیر ولكن قل كما اقول لك عشر مرات ، و اعوذ باهللا السمیع العلیم حین : قال . بیده الخیر: قلت 
.تطلع الشمس و حین تغرب عشر مرات 

و يا از روى استفھام گفت بیده در اين حديث مالحظه مى فرمايید كه عالء خواست بیده الخیر را زياده گراند
.الخیر اضافه شود، امام فرمود كه البته خیر در دست اوست ، ولكن ھمانطور كه من به تو گفته ام بگو

عن : به اسنادش روايت فرمود)) اكمال الدين ((دعاى غريق است كه شیخ اجل صدوق در : حديث دوم 
ستصیبكم شبھه فتبقون بال علم يرى و ال امام ھدى ، ) سالم علیه ال(قال ابو عبداهللا : عبداهللا بن سنان قال 

يا اهللا يا رحمن يا رحیم يا : تقول : و كیف دعاء الغريق ؟ قال : قلت . ال ينجو منھا اال من دعا بدعاء الغريق 
ان اهللا: فقال . يا مقلب القلوب و االبصار ثبت قلبى على دينك : فقلت . مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 

جزء دوم 1بحار ط (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك : عزوجل مقلب القلوب االءبصار و لكن قل كما اءقول 
)276ص 19ج 
بزودى شبھه اى به شما مى رسد پس بدون : فرمود) علیه السالم (امام صادق : عبداهللا سنان گفت ((

ھدايت نمايد مى مانید، از آن شبھه رھايى علمى يعنى پرچم و نشانه اى راھنمايى كند و بدون پیشوايى
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يا اهللا يا : مى گويى : گفتم دعاى غريق چگونه است ؟ فرمود. نمى يابد مگر كسى كه دعاى غريق بخواند
: امكام فرمود. يا مقلب القلوب و اال بصار: من گفتم . رحمن يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 

يا مقلب القلوب ثبت قلبى على : لوب و االبصار است ولكن چنانه مى گويم بگوالبته خداى عزوجل مقلب الق
)).دينك 

.در اين حديث مى بینید كه عبداهللا سنان خواست و االبصار را اضافه نمايد امام اجازه نفرمود، فتبصر

در بیان اوقات و امكنه است و در آن يك تبصره است: فصل پنجم 
احوال داعى ، دخلى بسزا است و اگر ابن الوقت و باالتر از آن ابوالوقت شده اى طوبى اوقات را در تاثیر دعا و 

لیل غیب است و . مطلقا شب را در ادعیه و اذكار و خلوت و فكر شاءنى شايان است . لك و حسن ماب 
.انسان را به غیب و باطن مى كشاند و مى رساند

.الیل لى : خداوند سبحان مى فرمايد: بعضى از مشايخم از استادش حكايت كرد كه گفت 
7: مزمل (ان لك فى النھار سبحا طويال# ان ناشئه الیل ھى اشد وطا و اقوم قیال : حق تعالى فرموده است 

روز بر اثر كسب معاش و تحصیل معاد و تزاول ھر كس در حرفه و صنعت و شغلى كه دارد فراغ بال ). 8-
ز افراد كه مظھر اسم شريف يا من اليشغله شاءن عن شاءن مى داشتن دشوار است مگر براى اوحدى ا

باشد كه ضابط جمیع حضر اتست و او را حضرتى از حضرتى باز نمى دارد به تحقیقى كه در فص اسحاقى 
اما شب ھنگام انزواى از خلق و انقطاع از مشاغل روز است . به منصه ظھور رسیده است )) فصوص الحكم ((

ت و وحدت مى كشاند و خلوت و وحدت به توحید مى رسانند، و تا انسان به توحید كه انسان را به خلو
و ما ھر چه . نرسیده است به ادراكات عقلى و سیر انفسى نائل نمى گردد كه تعلق با تعقل جمع نمى شود

ر عالمه و سیر نفس به تعبی. را كه ادراك مى كنیم از حیث احديت وجودى خود ادراك مى كنیم نه با تفرغ بال 
عبارت از تلبس نفس به احوال متعاقبه است ) 1ط 295ص ) (مصباح االنس )) (مصباح االنس ((ابن فنارى در 

و و اين احوال و ارادات نورى است كه عائد نفس مستعد صافى سائر مى گردد، و شب را در صفاى نفس 
و من . عنوانى عبد رفته است عروج آن دخلى تمام است سبحان الذى اءسرى بعیده لیال حكم روى وصف

)) ھزار و يك نكته ((483نكته ). 80و 2: اسراء(اللیل فتھجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا
.در اين مقام مطلوب است 

آن نیكبختى كه در ورطه . آيات و روايات در حث و ترغیب در خلوت و تھجد شب و استغفار اسحار بسیار است 
افتاد به دنبال درمان دردش مى رود و به نگھداشتن برنامه و يافتن استاد و دل به دست آوردن من كیستم

.چاره خود مى كند و چنین كس را به شب انس سرشار است كه صاحبدل است و طالب ديدار است 

ز دل بسیار گفتى و شنیدى
شب ديوانه دل را نديدى

شب ديوانه دل يك طلسم است
استكه تعريفش برون از حد و رسم

ادب كردى چو نفس بى ادب را
راگشايى اين طلسم بوالعجب

دل ديوانه رند جھانسوز
روزچو شب آيد نخواھد در پیش

بود آن مرغ دل بى بال و بى پر
بستركه شب خو كرده با بالین و

به شب مرغ حق است و نطق حق حق
بیند جمال حسن مطلقچو مى

دلى كو بلبل گلزار يار است
شب او خوشتر از صبح بھار است

شب آيد تا كه دل در محق و در طمس
نمايد سورت واللیل را لمس

شب آيد تا كه انوار الھى
بتابد بر دل پاك از تباھى

خوشا صوم و خوشا صمت و خوشا فكر
ذكرسحرھا خلوتخوشا اندر 
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شك نیست كه مناسبات زمانیه از اتم مناسبات است چنانكه نفس كینونت در شھر اهللا مبارك رمضان براى 
نفوس مستعده اثر تكوينى دارد، و در نزل و قدوم ماه اصب رجب براى رجبیون شھود خاصى است چنانكه در 

ر اين شھود خاص رجبى به بعضى از فقرا نیز در وصف رجبیون عنوان شده است ، و چند با)) فتوحات مكیه ((
ان الءوقات : گفته است )) اقبال ((و سید بن طاوس در كتاب . روى آورده است و الحمد هللا رب العالمین 

و برخى به ). 2ط 527از اعمال ذى الحجه ص 6آخر باب (القبول اءسرارا هللا جل جالله ما تعرف اال بالمنقول
.معقول نیز شناخته مى شود و با شعورى مرموز ادراك مى شود

ان ): علیھما السالم (قال على بن الحسین : آورده است كه )) ارشاد القلوب ((ديلمى در باب بیست و يكم 
مراد از روضه ما بین .الحديث -م فى حدائقھا المتقون بین اللیل و النھار روضه يرتع فى نورھا االبرار، و يتنع

.به معنى شكوفه است -به فتح نون -الطلوعین است ، و نور 
حديث ششم آن به ) 346ص 2ج (بابى در اوقات و احوال امید اجابت دعاء است )) كافى ((در كتاب دعاى 

:است كه فرمود) علیه السالم (اسنادش از امام صادق 
خیر وقت دعوتم اهللا عزوجل فیه االسحار؛ و تالھذه االيه فى قول ): صلى اهللا علیه وآله (اهللا قال رسول

.اخرھم الى السحر: قال . سوف استغفر لكم ربى ): علیه السالم (يعقوب 
و بدانكه امكنه را ھم چون اوقات تاثیرى خاص است و اگر فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر قرار گرفته اى كه 

بلكه ارباب عزائم و مباشران . و روايات در اين باب نیز بسیار است . گوارا بادت )) عند ربك و المساءلیس((
اعمال غريبه از اوفاق و غیره در جمالى مكانى خاص مى گزينند، و در جاللى مكانى خاص ، چنانكه عیانى در 

رد و اين كالمى حق است به بسط و در ھر يك از اعمال جمالى و جاللى بدان نص دا)) مفاتیح المغالیق ((
تفصیل آن خواص را بكار آيد، و نقل شواھد در ھر يك از امور مذكوره موجب اطاله رساله مى شود، عالوه 

.اينكه بسیارى از آنھا خارج از حد و حوصله اكثرى است 
عنى براى خود مثال در جوامع روائیه آمده است كه فرائض را در يك محل مخصوص و معین منزل بخوانید ي

مصالى خاصى براى اداى فرائض قرار دھید و در دقت احتضار شما را در آنجا گذارند كه موجب تخفیف شدايد و 
.ولى نوافل را در اماكن متعدد بخوانید كه براى شما شاھد باشند. غمرات موت است 

جودى خود ادراك مى كند از اينرو آنكه گفته ايم انسان آنچه را ادراك مى كند از حیث توحد و احديت و: تبصره 
.است كه معانى را كه علوم طبیعت است و بین غذا و مغتذى سنخیت شرط است ، فافھم 

و اين توحد و احديت وجودى بدون اطمینان خاطر حاصل نمى شود و با اضطراب خاطر نیل به صور جمعى 
انى ذكر و دعا صافى و خالص نمى نفسمعارف الھى صورت نمى يابد، و ھمچنین با حديث نفس و ھواجس 

ارجعى # يا ايتھا النفس المطمئنه نمى بینى كه حق سبحانه مى فرمايد . گردند و اثر شايسته نمى دھند
و در رب مضاف به خود ھم تامل و دقت بنما وادخلى جنتى ؟# فادخلى فى عبادى # الى ربك راضیه مرضیه 

اين رب ھمان جدول وجودى ھر كلمه نورى . بى و يا رب تا بیابى كه رب تو كیست و ھر كس مى گويد ر
.موجودى از ذره تا بیضا است كه از بحر بیكران وجود مطلق و صمد حق منشعب است 

جدولى از بحر وجودى حسن
بیخبر از جدول و درياستى

آن . و اين ارباب كلمات جزئیه در راه استكمال اند كه به رب كامل مكمل خود برسند كه ان الى ربك المنتھى 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل اءن تنفد كلمات ربى و لو ارباب نھرھايند و اين رب رود نیل 

)110: كھف (جئنا بمثله مددا
ارف صدر قونوى در تفسیر فاتحه افاده فرموده است ، و عالمه ابن فنارى در اين نكته علیا ھمانست كه ع

:نقل كرده است كه )) مصباح االنس ((
ان الرب اسم كلى سار بجمیع معانیه فى جمیع االسماءالكلیه و الجزئیه و ظاھر فى كل اسم بحسبه ، فكل 

ا اليتناھى ، كان الوجود المضاف الیه الظاھر موجود حقیقته منتشاءه من حقیقه الھیه اءصلیه اءو فرعیه الى م
فى المراتب الكونیه روحا و مثال و حسا متعینا من حضره اسم متعین بتلك الحقیقه االلھیه فكان ذلك االسم 

ربه المتوالى لتربیته
ھل االعلى فله المن) صلى اهللا علیه وآله (و اما نبینا محمد : تا اينكه پس از بیان حكم عام و خاص ربوبیت گويد

و ھو التجلى االول الذى نوره اوال و ربه ثانیا، و ھو اءصل جمیع االسماء و التعینات العلمیه و الوجوديه و 
االيه و -قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى : و ان الى ربك المنتھى ، و قال تعالى : منتھاھا كما قال تعالى 

).151مصباح ص (باطن االسم اهللافان ربه ھو التجلى االول الذى ھو مسمى ھو و
ھزار ((921و 707در جنت و اقسام آن و اضافه آن به ضمیر ياى متكلم در كريمه ياد شده لطايفى در دو نكته 

.آورديم رجوع شود)) و يك نكته 
در بیان نفس مضطربه و مطمئنه بیانى شیرين )) اشارات ((خواجه طوسى در شرح فصل ھشتم نمط نھم 

:به ترجمه آن اكتفا مى كنیم دارد كه 
رياضت بھائم يعنى رام كردن آنھا اين است كه رائض آنھا را از اقدام بر حركاتى كه بدان راضى نیست باز دارد 
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.و بر آنچه كه بدان راضى است وا دارد تا بر طاعت وى خو گیرند
قوه عاقله ملكه اش نشود به و قوه حیوانى كه مبدا ادراكات و افاعیل حیوانى در انسانست ھر گاه طاعت 

و اين . منزله بھیمه رام نشده است كه گاھى شھوتش و گاھى غضبش او را به سوى ماليمش مى خوانند
دو يعنى شھوت و غضب بارى به سبب آنچه كه قوه حیوانى به ياد آن مى آيد وبارى به سبب آنچه كه از 

تواھمه اند، پس قوه حیوانى به حسب اين دواعى حواس ظاھره بدو مى رسند بر انگیزاننده قوه متخیله و م
لذا او قوه اماره . حركات مختلف حیوانى مى نمايد وقوه عاقله را در تحصیل خواسته ھايش استخدام مى كند

ايست كه از وى افعال مختلف به اختالف مبادى صادر مى شوند و قوه عقلیه از روى كره وى را فرمان مى برد 
.و پريشانست 

قوه عاقله او را به سبب منع كردنش از تخیالت و توھمات و احساسات و از افاعیل برانگیزاننده اما چون
شھوت و غضب رام كرد و بر آنچه كه مقتضاى تعقل عملى است واداشت تا بر اطاعت او خو كرد و در خدمت 

رمیده مى شود و از وى چنان او ادب يافت و به امر او فرمان برد و از نھى وى سرپیچى نتواند كرد، قوه عقلیه آ
-)) افعال مختلف به اختالف مبادى صادر نمى گردند و باقى قوا ھمگى فرمانبر اويند و وى را گردن مى نھند

.پايان 
يا ايتھا النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضیه مرضیه فادخلى و چون نفس مطمئنه شد مخاطب به خطاب 

در رب مضاف به كاف خطاب ، و عباد و جنت مضاف به ياء متكلم بايد و . مى گرددفى عبادى و ادخلى جنتى
ھزار ((921و 707و به نكته . نفس مطمئنه شدن ھمان و مخاطب مذكور شدن ھمان . خیلى دقت به كار برد

.رجوع شود)) و يك نكته 

در بیان طھارت داعى: فصل ششم 
بلكه . انسانست كه صرف لقلقه لسان سودى نبخشدشرط بسیار مھم تاثیر اذكار و اوراد و نظائرھا طھارت

مبادا موجب قساوت و بعدھم بشود زيرا كه ذكر عارى از فكر است يعنى قلب بى حضور است ، و قلب بى 
و مثل ذكر بى حضور مثل كورى است . حضور چراغ بى نور است و شخص بى نور از ادراك حقايق دور است 

ين بیان رساى محقق خواجه نصیرالدين طوسى در شرح فصل ھشتم در ا. كه در دست او مشعل نور است 
ان العباده تجعل البدن : شیخ رئیس كه در مقامات عارفین است دقت شود كه گويد)) اشارات ((نمط نھم 

بكلیته متابعا للنفس ، فان كانت النفس مع ذلك متوجه الى جناب الحق بالفكر صار االنسان بكلیته مقبال على 
فويل للمصلین الذين ھم عن صلوتھم ساھون: فصارت العباده سببا للشقاوه كما قال عزوجل الحق و اال

ببايد بود دائم در حضورش
كه تا بینى تجلیھاى نورش

حضورى را فواد مستھام است
حضورى را مقام المقام است

به تفصیل تحرير كرده )) ديدگاه عارف و حكیم وحدت از((اين كمترين بحث از طھارت و مراتب آن را در رساله 
).1ط 46- 41ص (است بدانجا رجوع شود 

بطور اجمال بدان كه گناه را مراتب است از گناه پیش پا افتاده چون سرقت و كذب تا انسان به جايى مى 
ب دنس است ، و و ذن)) به ذنب وجودك ذنب اليقاس ((رسد كه عبادتش را گناه مى بیند و بعد خودش را كه 

و به فرموده صادق . طھارت شست و شوى ادناس و اقذار است از دنس ظاھرى تا آنى كه اليقاس به ذنب 
به رساله ياد . شراب طھور ھل اتى ، انسان را از ھر گونه ذنب مطھر است -صلوات اهللا علیھم -آل محمد 

.شده رجوع شود
و ال تكونوا ك نفس كشیدن و پاسبان حرم دل بودن است بدانكه بذر سعادت ، مراقبت است و مراقبت كشی

و تمام عبادات و ادعیه و اذكار براى به ). 20: حشر(كالذين نسواهللا فانسیھم اءنفسھم اولئك ھم الفاسقون
جامع ((ھمت بگمار تا اين دستور بسیار بسیار گرانقدر را كه در آخر . بار رساندن اين تخم رستگارى است 

علیه الصلوه و -وب به صدوق از كشاف حقائق امام به حق ناطق ابوعبداهللا جعفر صادق منس)) االخبار
القلب حرم اهللا فالتسكن فى حرم اهللا غیر : روايت شده است حلقه گوش خود قرار دھى و آن اينكه -السالم 

.اهللا 

بیا بشنو حديث عالم دل
ز صاحبدل كه دل حق راست منزل

بحر حقايقامام صادق آن 
چنین در وصف دل بوده است ناطق

كه دل يكتا حرم باشد خدا را
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راپس اندر وى مده جا ماسوا
بود اين نكته تخم رستگارى

كه بايد در زمین دل بكارى
پس اندر حفظ او كن ديده بانى

آسمانىكه تا گردد زمینت
كالمى به غايت كامل در بیان مراقبت )) تمھید القواعد((صائن الدين على بن تر كه در فصل پنجاه و ھشتم 

ان دوام المراقبه التى ھى عباره عن مالحظه الحقیقه المطلقه فى تنوعات تعیناتھا بحیث اليغیب : دارد كه 
.انتھى -صل به سائر العلوم و المعارف عن الواحد الظاھر بكثره المظاھر، مما يستجلب تلك الكماالت و يستح

اين معنى لطیف در دوام مراقبت اھل كمالى را كه صفوت صفاى خالصه خاصه الخاصه اند به كار آيد جلعنا اهللا 
.و اياكم منھم بمنه و كرمه 

رون ان اھل الجنه ال يتحس: و فى الخبر: و عن لب الباب : گفته است )) سفینه البحار((در آخر ماده غفل 
.على شى ء فاتھم من الدنیا كتحسرھم عال ساعته مرت من غیر ذكر اهللا 

مھمترين شعب تزكیه ، تطھیر سر و ذات انسان از شك و ريب در ايمان باهللا است كه با نور معرفت از ظلمات 
ى و اگر ھمت بگمار. اوھام و وساوس بدر آيد و به حلیت توحید حقیقى كه توحید قرآنى است متحلى گردد

.كه يك انسان قرآنى بشوى كه در حق تو صدق آيد ال يمسه اال المطھرون خوشا به حالت 
و آنچه را مى . حال بدان كه آنچه كه مى شنوى آنرا مس مى كنى و آنچه را مى گويى نیز اينچنین است 

ار تو خورى ھم مس میكنى و ھمه انحاء ادراكات تو ممسوس توست و تمام احوال و نیات و شئون و اطو
و با نامحرم جلیس مباش خواه نامحرم . ممسوس توست ، آن انسان قرآنى باش كه ال يمسه اال المطھرون 

و منظورم از اين نامحرم مطلق مرد و زنى است كه محرم واليت الھى و واليت . آشنا و خواه نامحرم بیگانه 
:است ، و آن اينكه در اين امر مطلوب )) دفتر دل ((و بند ھجدھم . اولیاء اهللا نیست 

سخن بنیوش و میكن حلقه گوش
مكن اين نكته را از من فراموش

حذر بى دغدغه از صحبت غیر
ديرچه در مسجد بود غیر و چه در

كه اغیارند نامحرم سراسر
برادرچه از مرد و چه از زن اى

دل بى بھره از نور واليت
درايتبود بى بھره از نور

ز نامحرم روانت تیره گردد
گرددقساوت بر دل تو چیره

چه آن نامحرمى بیگانه باشد
باشدو يا از خويش و از ھمخانه

ترا محرومى از نامحرمانست
كه نامحرم بالى جسم و جانست

مرا چون ديده بر نامحرم افتد
افتدز اوج انجاليش در دم

روشن است اندر شب تاربه روز 
ياربه نزد يار خود دور است از

ھمین نامحرم است آن ناس نسناس
كه استیناس با او آرد افالس

.و در آن دو تبصره است . در احتراز از دعاى ملحون است : فصل ھفتم 
اعراب ادعیه و اذكار است كه غرض ما در اين فصل احتراز از لحن در دعا است يعنى سخن در دعاى ملحون و 

.عبارت دعا را صحیح بايد خواند زيرا دعاى ملحون به سوى خدا باال نرود
با اختالف اعراب كلمات در معانى آنھا نیز تغییر حاصل مى شود و صورت مخالف با معنى مى گردد و لفظ 
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قال ابو وايت شده است كه از جمیل بن دراج ر)) اصول كافى ((در . ملحون موجب نفرت طبع سامع مى گردد
و در روايت ديگر آمده است كه ). معرب 42ص 1ج (اءعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء): علیه السالم (عبداهللا 

)1ط 10ص ))عده الداعى ((نحن قوم فصحاء اذا رويتم عنا فاعربوھا : آنحضرت فرمود
ما استوى رجالن فى حسب : انه قال روايت است كه - علیه الصلوه و السالم -از حضرت امام ابو جعفر جواد 

جعلت فداك قد علمت فضله عندالناس فى : قلت : قال . و دين قط اال كان اءفضلھما عنداهللا عزوجل آدبھما
راءه القرآن كما انزل ، و دعائه اهللا بق): علیه السالم (النادى و المجالس فما فضله عنداهللا عزوجل ؟ قال 

.عزوجل من حیث اليلحن ، و ذلك ان الدعاء الملحون اليصعد الى اهللا عزوجل 
).10ص ))عده الداعى ((و )) ارشاد القلوب ديلمى ((49باب (

يت فدا: راوى گفت . دو مرد برابر در حسب و دين آن كه اديب تر است در نزد خدا برتر است : ((امام فرمود
شوم ھر آينه فضل اديب را نزد مردم در انجمنھا و مجالس دانستم فضل او نزد خداى عزوجل چگونه است ؟ 

زيرا قرآن را چنانكه نازل شده است قرائت مى كند، و در خواندن خداى عزوجل دعا را درست مى : فرمود
))خواند چه اينكه دعاى نادرست به سوى خداى عزوجل باال نمى رود

صلى اهللا علیه وآله (ان االحكام تتغیر بتغیر االعراب فى الكالم ، اءال ترى الى قوله : گويد)) عده ((در ابن فھد 
صلى اهللا علیه وآله (انا نذبح الناقه و البقره و الشاه و فى بطنھا الجنین اءنلقیه اءم ناءكله ؟ قال : حین سئل ) 

بالرفع ) الذكاه الثانیه ظ- كذا (لناس يروى ذكاه الثانى فبعض ا. كلوه ان شئتم فان ذكاه الجنین ذكاه امه ): 
و بعض رواھا بالنصب فیكون معناه ان ذكاه الجنین . فیكون معناه ان ذكاه امه تبیحه و ھى كافیه عن تذكیه 

فافھم ذلك فانه من مغاض الفھم و رقیق . مثل ذكاه امه فال بد فیه من تذكیه له بانفراده و ال تبیحه ذكاه امه 
.لعلم ا

پرسیدند كه ) صلى اهللا علیه وآله (با دگرگونى اعراب ، احكام نیز دگرگون مى شوند مثال از پیغمبر ((يعنى 
اگر : آيا آن را بیاندازيم يا بخوريم ؟ فرمود. شتر و گاو و گوسفند را تذكیه مى كنیم و در آنھا جنین است 

ر اين جمله ذكاه الجنین ذكاه امه اگر ذكات دوم را به د. خواھید بخوريد زيرا كه ذكات جنین ذكات مادر اوست 
رفع بخوانیم معناى آن چنین است كه ذكات جنین ھمان ذكات مادر اوست كه جنین را نبايد تذكیه كرد بلكه به 

و اگر به نصب بخوانیم معناى آن چنین . تذكیه مادر، او نیز مذكى است يعنى ذكات مادر مبیح اكل اوست 
نین مثل ذكات مادر اوست يعنى جنین را بايد مثل مادرش تذكیه كرد كه اگر شتر است به است كه ذكات ج

.))نحر و اگر گاو و گوسفند است به ذبح 
اين سخنى سخت استوار است كه معانى و احكام به تغیر اعراب متغیر مى گردند و شواھر در پیرامون آن 

سابق ما در ضبط قراءات قرآنى و اجازات روايى تا چه بسیار است لذا مى بینیم كه اھتمام و عنايت علماى 
و كتب مربوطه در اين امور و نقل وقايع . اندازه بوده است چنانكه كتب قراءات و درايه و اقسام اجازات گواھند

و نه تنھا . قرائى و ادبى در آنھا بدان حد است كه ورورد در آنھا موجب خروج از موضوع رساله خواھد شد
مام در قراءات داشتند بلكه در رسم الخط قرآن نیز ھمت گماشتند كه به ھمان صورت مكتوب مسلمان اھت

نثر المرجان فى رسم نظم ((كتاب وحى محفوظ مانده است يعنى رسم الخط قرآن سماعى است و كتاب 
.تالیف عالم نبیل محمد غوث را در اين امر اھمیت بسزا است )) القرآن 
محمول برتر غیب و حث فراگرفتن علوم ادبى و ناظر به مدح و فضیلت ) علیه السالم (كالم امام جواد : تبصره 

آن علوم است كه دعاى به اعراب صحیح را كمال و رتبتى است كه در ملحون آن نیست نه اينكه اعراب و 
غیر از عبارت دعا مقبول بودن كه مراد از تعبیر به صعود آنست. معرفت نحو يكى از شروط و آداب دعا باشد

صحت لفظ را شاءنى است و رتبت معنى را شاءنى ديگر . استجابت دعا و حال و دل شكسته داشتن است 
لذا منطق وحى و سفراى حق و ھاديان خلق قاطبه مرد و زن اعم از . و چون جمع شوند نور على نور است 

ن وعده و نويد داده اند كه لحن عوام و خواص را به دعا و ذكر و رابطه با پروردگار دعوت فرمودند و بدانا
انما االعمال بالنیات ، و نیه المرء خیر من علمهنادرستشان به صورت دست در مى آيد و مقبول مى شود كه 

است و در عین حال آنرا به فرا گرفتن علوم ادب خوانده ) صلى اهللا علیه وآله (و در ھر دو حديث رسول اهللا 
.اند

میانه رائج وصیت كند كه فالنى را از ثلث مال من نامحروم نكنید، يقین داريم مراد مثال اگر عوامى به زبان عا
و رسول اهللا . اين است كه او را محروم نكنید كه وصى بايد از ثلث مال موصى به طور متعارف چیزى به او دھد

.سین بالل در نزد خداوند شین است : فرمود) صلى اهللا علیه وآله (
13عده الدعى ص (االءعجمى من امتى لیقراء القرآن بعجمیه فتعرفه المالئكه على عربیهان الرجل : و فرمود

)1ط 
يا حفص من مات من شیعتنا و لم ): علیه السالم (و فى الكافى باسناده الى حفص ، عن موسى بن جعفر 

)معرب 2ج 443ص (.الحديث -يحسن القرآن علم فى قبره لیرفع اهللا به من درجته 
علیه (جاء رجل الى اءمیرالمومنین : نقل كرده است كه )) عده الداعى ((رضوان اهللا تعالى علیه در -ن فھد اب

يا اءمیرالمؤ منین ان بالال كان يناظر الیوم فالنا فجعل يلحن فى كالمه و فالنا يعرب و يضحك : فقال ) السالم 
انما يراد اعراب الكالم و تقويمه لتقويم االءعمال و يا عبداهللا): علیه السالم (فقال اءمیرالمومنین . من بالل 
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تھذيبھا، ما ينفع فالنا اعرابه و تقويمه لكالمه اذا كانت اءفعاله ملحونه تنج لحن ؟ و ما ذايضر بالال لحنه فى 
.كالمه اذا كانت اءفعاله مقومه احسن تقويم و مھذبه احسن تھذيب ؟

بالل با فالنى مناظره مى : آمد و بدان حضرت عرض كرد كه ) ه السالم علی(مردى نزد امیرالمؤ منین : ((يعنى 
اى بنده : امام فرمود. كند و الفاظ وى ملحون است و آنكس عباراتش معرب و صحیح است و به بالل مى خندد

خدا اعراب و تقويم كالم براى تقويم و تھذيب اعمال است ، آنكس را اگر افعال او نادرست باشد اعراب 
)).ش سودى ندھد، و بالل را كه افعالش بدرستى آراسته است لحن الفاظش زيانى نرساندكالم

آرى با الفاظ بازى كردن و عبارت پردازى كردن حرفى است و دل آگاه و سوز و گداز داشتن و با حسن مطلق 
حات اند كه دل و چه بسا ارباب مقال و سرگرم به قبل و قال و انباشته از اصطال. بسر بردن امرى ديگر است 

:ثبت است )) دفتر دل ((مرده و روح افسرده دارند ھمانطور كه در 

گمانت اين كه با خرج عبارات
به كر و فر و ايماء و اشارات

سوار رفرفستى و براقى
ورم كردى و پندارى كه چاقى

امر ديگر، اگر در يكجا جمع شدند چه نحوى و صرفى بودن حرفى است و آدم بودن و سلوك الى اهللا داشتن 
آيا ماجراى مرد نحوى را در كشتى با . و مطلب عمده اين است كه جوھر نفس داعى ملحون نباشد. بھتر

:آورده است شنیده اى ؟)) مثنوى ((كشتیبان كه عارف رومى در مجلد اول 

آن يكى نحوى به كشتى در نشست
تپرسرو به كشتیبان نمود آن خود

گفت ھیچ از نحو خواندى گفت ال
فناگفت نیم عمر تو شد بر

دل شكسته گشت كشتیبان ز تاب
لیك آن دم گشت خاموش از جواب

باد كشتى را به گردابى فكند
بلندگفت كشتیبان بدان نحوى

ھیچ دانى آشنا كردن بگو
مجوگفت نى از من تو سباحى

اى نحوى فناستگفت كل عمرت
زانكه كشتى غرق در گردابھاست

فى الكافى عن . در عین حال بايد سعى شود كه قرآن كريم ادعیه اعم از ماثور و غیر ماثور صحیح قرائت شود
مع ذلك فاقراءوا ما تیسر ). ((معرب 2ج 450ص (اءعرب القرآن فانه عربى: قال ) علیه السالم (اءبى عبداهللا 

.))تدبر ترشد ان شاء اهللا تعالى ). ((21: المزمل )) (من القرآن 
روايت ذكات جنین ، صحیح آن اين است كه ذكات دوم مرفوع و خبر اول است كه ذكاه جنین ھمان : تبصره 

و شقوق بحث آن موكول به كتب . حر يا ذبح كردذكاه ام او است بلى اگر جنین زنده خارج شود بايد او را ن
14ج (و اقوال طائفه اى از علماء نقل شده است )) بحار((فقھى است و روايات مربوط به آن در سماء و عالم 

مرحوم مجلسى در ھمین مورد بعد از . ورود بحث در آن سبب خروج از موضوع رساله مى شود). 818ص 1ط 
ن المقطوع به فى كالم االصحاب اءن تذكیه االم تكفى لتذكیه الجنین وحله اذاتمت و اعلم اء: نقل اخبار گويد

و الحكم فى االخبار مختلف ففى بعضھا منوط بتمام الخلقه ، و فى بعضھا بالشعروا . خلقته و اءشعرو و اءوبر
لجمع بین الجمیع كما لوبر، و فى بعضھا بالشعر، و فى بعضھا بتمام الخلقه و الشعر و كان بینھا تالزم فیحصل ا

و من تمام الخلقه الشعر و الوبر، والمشھور بین المتاخرين انه الفرق بین اءن تلجه الروح و )): س ((قال فى 
ابن فھد نقل كرده ايم فرموده است از عامه روايت )) عده ((آنگاه حديثى را كه از .عدمه الطالق النصوص 

الحديث -انا نذبح الناقه ): اهللا علیه وآله صلى(و قدروى العامه عن النبى : شده است 

.در دعاى ماثور و غیر ماثور است و در آن يك تبصره است : فصل ھشتم 
. در اين فصل بحث از دعاى ماثور و غیر ماثور است و نتیجه مستفاد آن براى اھل بصیرت بسیار گرانقدر است 

و خواندن غیر ماثور خواه شخص را قدرت آن باشد كه از خود . ماثور آنست كه از پیغمبر و امام منقول است 
ن را حرام ندانسته است و مانع نشده انشاء كند، و يا ديگرى انشاء كرده است بخواند، جائز است و كسى آ

است چنانكه در ابتداى تصنیف و تالیف و وعظ و خطابه وصلوه جمعه و عیدين و نظیر آنھا حق سبحانه را ھر 
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884نقل نكته . كس به لسان خود حمد و ثناء مى كند، و سیره علماء بر اين سارى است و آن را روا دارند
مطلب الزم است كه آنچه را در اين فصل بايد بگوئیم در آنجا بطور اجمال گفته در بیان اين)) ھزار و يك نكته ((

:اھل بصیرت بايد به ذيل اين حديث شريف توجه تام داشته باشند: شده است ، و آن اينكه 
وحدثنا اءبوعتاب : فى كتاب الطلب الءبى عتاب عبداهللا بن بسطام و اءخیه الحسین بن بسطام النیسابوريین 

حدثنا عبداهللا بن سنان ، عن اءخیه : حدثنا الوشاء قال : حدثنا محمد بن خلف قال : بن بسطام قال عبداهللا
ما من اءحد تخوف البالء فتقدم فیه : -علیھما الصلوه و السالم -قال جعفر بن محمد : محمد بن سنان قال 

صلى (ان رسول اهللا : قال ) علیه السالم (اءما علمت ان اءمیرالمؤ منین . بالدعاء اال صرف اهللا عنه ذلك البالء
.ان الدعاء يرد البالء و قد ابرم ابراما: قال ! لبیك يا رسول اهللا : قلت ! يا على : قال ) اهللا علیه وآله 

اءما انى فقد ساءلت عن ذلك الصادق : ھل فى ذلك دعاء موقت ؟ قال : فقلت لعبداهللا بن سنان : قال الوشاء
نعم ، اءما دعاء الشیعه المستضعفین ففى كل عله من العلل دعاء موقت ، و اءما دعاء : ال فق) علیه السالم (

)1ط 33ص (المستبصرين فلیس فى شى ء من ذلك دعا موقت الءن المستبصرين البالغین دعاوھم اليحجب 
ھالل شوال در دعاء -رحمه اهللا - و بر اين مبنى سید بن طاوس . اين نكته مستبصر را قره العین است 

فصل فیما نذكره من كیفیه الدخول فى شھر شوال و ما اءنشاءناه عند : فرمايد) ط رحلى 305ص )) (اقبال ((
و اءما ما يقال عند رويه ھالل شوال فقد قدمنا فى كتاب عمل الشھر دعاء اءنشاءناه - الى قوله - رويه ھالله 

اللھم انك قد مننت علینا بضیاءالبصائر و : لھالل المذكوريصلح لجمیع الشھور، فان لم يجده فلیقل عند رؤ يه ا
مرحوم استاد عالمه . كه از منشئات خود سید است و نظائر آن از علماى مستبصر بسیار است الخ-االبصار 

و سید )) عده الداعى ((سید بن طاوس و ابن فھد صاحب : مى فرمود)) تفسیر المیزان ((طباطبائى صاحب 
عالوه اينكه ذيل حديث مذكور سرى مستسر براى اھل سر است و اشارات . كمل بوده اندبحر العلوم از 

.انتھى -قرآنى نیز بدان بسیار است از جمله در آيات سوره صافات تدبر شود 
دعاء : فرمود) علیه السالم (امام . اين بود قسمت از نكته ياد شده كه نقل آن را در اينجا الزم دانسته ايم 

ى شیعه مستضعف است اما شیعه مستبصر براى او دعاء موقت نیست كه خود مى داند چه بگويد موقت برا
و چگونه بخواھد زيرا كه بالغ است يعنى به حد بلوغ عقلى و رشد فكرى رسیده است و به زبان آمده است و 

).15: قصص (و لما بلغ اشده و استوى آتیناه حكما و علما. به فعلیت رسیده است 
كريم بسیارى از غرر دعاھا و حكم و كلمات برگزيدگان حق سبحانه را نقل فرموده است اين بزرگان قرآن 

آرى انسان مستبصر بالغ چنین است كه خود لسان اهللا . منشى آنھا بوده اند و از ديگرى ذكر و دعا نگرفته اند
اهللا را مراعات كند و او را با چه مى گردد و به بلوغ كمال خود مى داند كه چگونه بخواھد و بخواند و ادب مع

.زبانى وصف كند
از جمله در آيات سوره صافات تدبر شود، غرض ما اين است كه خداوند سبحان در آن فرموده : و آنكه گفته ايم 

تحفه الملكوت ((و به تقرير دلپذير صاحب ) 161-160(اال عباداهللا المخلصین# سبحان اهللا عمايصفون : است 
يعنى ايشان مى توانند ثناى الھى به آنچه سزاوار بارگاه اوست بجا آورند، و صفات )): ((و السلوك فى السیر

و تا ينابیع حكمت به امر خداوند . كبريايى را بشناسند و اين غايت مرتبه مخلوق است و نھايت منصب ممكن 
راتب عالم ممكنات را نكند و ديده بى ضنت از زمین دل ظاھر نشود بنده اين جرعه را نتواند كشید، و تا طى م

آرى تا كشور امكان را در ننوردد پا بر بساط عند . در مملكت وجوب و الھوت نگشايد به اين مرتبه نتواند رسید
حیات ابديه نتواند پوشید و حال آنكه بندگان مخلص را عطاى حیات ابديه ثابت و ربھم نتواند گذاشت ، و لباس 

و رزق و ال تحسبن الذين قالوا فى سبیل اهللا اءمواتا بل اءحیاء عند ربھم يرزقوناضرند در نزد پروردگار خود ح
)).اولئك لھم رزق معلوم : ايشان ھمان رزق معلوم است كه در حق مخلصین فرمود

اگر دعائى روايت : به مناسبت در دعاى غیر ماثور، اينك درباره حديث من بلغ نیز به اختصار گويیم : تبصره 
است ثوابى كه در آن روايت راجع به آن دعا مذكور است به خواننده آن داده مى شود ھر چند واقعا از شده

معصوم نباشد چنانكه در روايات فريقین آمده است ، و به ھمین حكم است اگر طريق روايت دعا ضعیف و 
خواند نه به قصد اسناد آن سست باشد و آن كه آگاه به ضعف سند است به قصد قربت مطلق دعا را مى

.ورود و خصوصیت 
باب من بلغه ثواب من اهللا على عمل : ((بابى بدين عنوان است ) 1ط 149ص )) (بحار االنوار((در مجلد اول 

)) كافى ((برقى و )) محاسن ((صدوق و )) ثواب االعمال ((آنگاه مرحوم مجلسى چند روايت از )) فاءتى به 
اءبى ، عن على بن الحكم ، عن على : سن : موده است از آن جمله اينكه كلینى در موضوع من بلغه نقل فر

صلى اهللا علیه (من بلغه عن النبى : قال ) علیه السالم (بن الحكم ، عن ھشام بن سالم ، عن اءبى عبداهللا 
و بعد از .لم يقله ) صلى اهللا علیه وآله (شى ء من الثواب فعمله كان اءجر ذلك له و ان كان رسول اهللا ) وآله 

ھذا الخبر من المشھورات رواه الخاصه و العامه باءسانید و رواه ثقه االسالم : نقل اين حديث فرموده است 
.الخ -فى الكافى 

ورود در ھر بحث موجب . در كتب اصول فقه نیز در پیرامون آن بحث شده است و رد و ايراد به میان آورده اند
.نیز در اين موضوع است )) ھزار و يك نكته ((646ه نكت. خروج از موضوع رساله مى شود
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و . در دو مطلب است يكى در اختالفات سنوخ احوال دعات ، و ديگر در بیان نحوه افاضه القاعات : فصل نھم 
در آن يك تبصره است

هللا دو مطلب در اين فصل براى اھل ذكر و دعا و وحدت و خلوت و سلوك و رياضت كه به كمال انقطاع الى ا
نائل آمده اند اھمیت بسزا دارد كه حقا سھل انگارى در توجه بدين دو مطلب نارواست و بايد اين كنوز اسرار را 

.قدر دانست 
سید بحرالعلوم و غیرھا، سنوح )) تحفه الملوك ((در كتب و رسائل ارباب سیر و سلوك مثل : مطلب اول اينكه 

و از جمله آثار، به : ((فرمايد)) تحفه ((مى دھند مثال در ھمین احوالى از خودشان در اثناء سیر و سلوك خبر
صدا آمدن قلب است ، و در مبادى آوازى مانند آواز كبوتر و قمرى از او ظاھر شود، و بعد از آن صدائى چون 

.الخ -)) انداختن مھره در طاس كه در آن پیچیده مسموع شود
م اين است كه آگاھى بدين گونه احوال رھزنت نشود كه بايد به غرض. و ھمچنین ديگران حكاياتى از خود دارند

.ھمان كیفیت براى تو ھم پیش آيد چه اينكه وجودات مقیده را احكام متخالفه است و ھر يك را حكمى خاص 
براى ھر شخص به وفق اقتصادى استعداد و تركیب مزاج و قابلیت او در اثناى سیر و سلوك وارداتى روى مى 

نطور كه چھره ھا و لھجه ھا مختلف اند استعدادھا نیز مختلف اند و مطابق اختالف استعداد واردات ھما. آورد
: نحل (و اهللا فضل بعضكم على بعض فى الرزق قلبى و آثار وجودى و استفاضه فیض الھى مطلقا گوناگون اند 

). 254: بقره (م على بعض ، تلك الرسل فضلنا بعضھ)56: اسراء(، و لقد فضلنا بعض النبیین على بعض )72
.پس اگر پشت به اين ده و رو به شھر آورده اى اين نكته حلقه گوشت باد و فراموشت مباد

نقل كرديم كه از جمله آثار به صدا آمدن قلب است ، در قصیده المیه ديوان الین كمترين چند )) تحفه ((آن كه 
:اثر گفته آمد از جمله اينكه 

دوستشبى در انتظار مقدم
ز مژگانم شدى باران وابل

بشستم ديدگانم را كه يارم
ببینم روى آن نیكو خصائل

بناگه ماسوى در لرزه آمد
كه گويى شش جھت بودى زالزل

صداھاى مھیب رعد آشام
چنان كز قله ھا آيد جنادل

ھمى گفتم كه رو آورد دشوار
سھلھمى گفتم كه اللھم

ھمى گفتم قیامت گشت قائم
ھمى گفتم كه اللھم مھل

كه تا لطف جناب دوست ما را
رھانید از چنان احوال ھائل

آنچه عائدت مى شود و القاءات و تمثالتى كه به تو روى مى آورد، ھمه درونى اند نه : مطلب دوم اينكه 
بیرونى ، و به عبارت روشن تر ھمانطور كه در فصل پنجم گفته ايم ھر يك از كلمات وجودى جدولى از بحر 

اين ). 84: يس (رجعونفسبحان الذى بیده ملكوت كل شى ء و الیه توجود است كه آن را ملكوت اوست 
انتساب كلمات نورى موجودات به وجود حقیقى كه حق سبحانه است ھمانست كه كمل اھل توحید فرموده 

و از اين شعاع تعبیر به رب شى ء و سر و حصه او نیز )). ھويه كل شى ء فى الحقیقه شعاع ھويته : ((اند
صل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من يف: سالم اهللا تعالى علیه اين حديث صادقى است . مى شود
.الشمس 

پس ). 133ص 2كافى معرب ج (ان روح المومن الشد اتصاال بروح اهللا من اتصال شعاع الشمش بھا: و ايضا
تعبیر به شعاع ناص است كه اشیاء به تمامتشان از علم به عین نازل نشده اند بلكه نازل شده اند در حالى 

د و اصلشان ھمان ملكوتشان است كه بیده ملوت كل شى ء و الیه ترجعون ، كه متصل به اصل خودشانن
.فافھم 

اگر اين جدول درست تصفیه و اليروبى شود . در میان اين جدولھا انسان ھا بزرگترين جدول بحر وجود است 
ى غرض اينكه آنچه بر تو فائض مى شود در تو فائض م. مجراى آب حیات و مجالى ذات و صفات مى گردد

و در تو كارخانه اى به نام دستگاه خیال است كه ). 18: رعد(انزل من السماء ماء فسالت اءوديه بقدرھاشود 
از قدرت كامله حق سبحانه معانى را صور مى دھد، ھر معنى را به صورتى مناسب وى كه مظھر اسم 
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الى اهللا و لقاء اهللا به انتظار پس بدان كه در تحصیل علوم و معارف و اعتالى به مقام قرب. شريف مصور است 
اينكه چیزى از خارج حقیقت تو از در درآيد و در نزد تو صورت يابد و حضور بھمرساند نبايد باشى بلكه آن علوم 

و معارف و تمثالت آنھا ھمه در تو تحقق مى يابند، و آن اعتالء ارتقا و اشتداد وسعه وجودى تو به حسب 
و بیان نحوه اين فیضان و . به صفات ربوبى و تخلق تو به اخالق الھى است كمال يعنى اتصات گوھر ذات تو

مدلل و مبرھن )) دروس اتحاد عاقل به معقول ((مسائل ديگر در حول اين امور را به نحو مستوفى در كتاب 
.ساخته ايم الحمد هللا رب العالمین 

ل و صافى در وى پديد آيد، وگرنه مثل حقائق و بدان كه چون اين جدول تصفیه و اليروبى شود، انوار الھى زال
الھیه در جداول مثل باران كه از آسمان نازل مى شود پاك و پاكیزه است و در جدول و مجارى و اوديه و 

.لجنھاى زمین رنگ و بو مى گیرد خواھد بود
:آمده است كه )) مصباح الشريعه ((در باب دھم 

بايد صفاى تو با : ((يعنى .اتك كصفوه الماء حین اءنزله من السماءولتكن صفوتك مع اهللا تعالى فى جمیع طاع
))خداى تعالى در ھمه طاعات تو مانند صفاى آب زمانى كه خداوند آنرا از آسمان فرو مى بارد بوده باشد

و نیز بدان كه اگر چاھى حفر كنى كه به آب نرسیده باشد، و بخواھى از بیرون سطل سطل از اينجا و از آنجا 
در او آب بريزى باالخره آن چاه مفید نمى افتد و آب نمى دھد و به كارت نمى آيد، و آن وقت چاه آب خوراكى 

نافع خواھد بود كه به آب رسیده است و از خود او آب بجوشد كه ھر چه بكشى جريان آب بیشتر و گواراتر 
و مفھوم از اين ، و فرا گرفتن يك خواھد بود، مثل شخص انسان نیز اينچنین است از فرا گرفتن يك اصطالح

اصطالح و مفھوم از آن بخواھد به فعلیت برسد و به كمال خود نائل آيد مثل آن چاه به آب نرسیده و از اينجا و 
و چون به . سعى كن تا به آب برسى با اينكه از آب بريده نیستى . از آنجا پیمانه پیمانه در او آب ريختن است 

: در دعاى ماثور آمده است كه . ست كه حسن حال دارى و ابتھاج تو به وصف نمى آيدآب رسیده اى آنوقت ا
پس خداى تعالى حسن حال دارد، آرى اين حسن حال ھمانست كه . اللھم غیر سوء حالنا بحسن حالك 

فافھم )). اجل مبتھج بشى ء ھو االول بذاته : ((فرمود)) اشارات ((شیخ در فصل ھجدھم نمط بھجت و سرور 
.

و نیز بدان كه احوال اين جدولھا در مكاشفات و مشاھدات انسان حتى در روياھاى مناماتش اثر مى گذارد و 
آنھا را رنگ مى دھد، پس درست بینديش و در راه تحصیل عقائد حقه در كنف استادى تربیت شده و راه 

)).آن يھدى للتى ھى اقوم ان ھذا القر((پیموده خويشتن را رھايى دھى و سعادت ابدى را به دست آورى 
97ص (صدرالدين قونوى )) نفحات ((در اقسام القاعات و تمیز صحیح آنھا از سقیم در نفحه دوازدھم : تبصره 

و در شرح عالمه قیصرى بر ديباچه ) 1ط 15ص (عالمه ابن فنارى )) مصباح االنس ((و در ) چاپ سنگى 1ط 
به طور مستوفى و مفصل عنوان شده ) 1ط 56و 55ص (بى شیخ عارف محیى الدين عر)) فصوص الحكم ((

.است ، اگر خواھى رجوع كن كه مائده ھايى پر از عائده و فائده اند

در ادب مع اهللا است كه به ھفت قلم آراسته شده است و در آن سه تبصره است: فصل دھم 
:آن به ھفت قلم آراسته مى شودغرض ما در اين فصل اين است كه مطلب اھم در دعا ادب مع اهللا است و 

در ادب مع اهللا حضور قلب بايد كه در خطاب و مناجات توجه به حق بايد و گرنه دعاء با انصراف قلب به -الف 
بر آن باش تا . غیر و عدم توجه به حق سبحانه محض سوء ادب است ، و اين دعا قرب نیاورده بعد مى آورد

ھزار و ((483به نكته . ق عند ملیك مقتدر، كه عبداهللا عنداهللا است مقام عنديت را حائز شوى فى مقام صد
.رجوع شود)) يك نكته 

ھمى عنداللھى اى خواجه گر عبداللھى
انسانىھمه انست به خدا ھست اگر

و ديگر ادب مع اهللا ايجاب مى كند كه بدون اذن و امر به تصرف در برنامه اى از برنامه ھاى چرخ نظام -ب 
و اگر چیزى به تو دادند ادب . تكوينى ، و حكمى از احكام كتاب تشريعى ، دست تصرف به چیزى دراز نكند

. آن را به ھر نحو بخواھى صرف كنى اقتضا مى كند كه در ازاى آن عبد شكور باشى نه اينكه بى اجازه مولى 
و چه بسیار از اولیاء اهللا كه به آنان دست تصرف عطاء شده است و لكن ادب و معرفتشان مانع از اعمال 

فان اءوحى الیه بالتصرف بجزم : آمده است )) فصوص الحكم ((ھمانطور كه در فص لوطى . تصرف شده اند
.الخ -ترك التصرف اال اءن يكون ناقص المعرفه تصرف ، و ان منع امتنع ، و ان خیر اختار

اگر وحى آيد به تصرف تصرف كند، و اگر وحى آيد به منع تصرف : ((ترجمه آن به تحرير حسین خوارزمى اينكه 
پس ظاھر شود به مقام . و اگر تخییر كرده شود میان تصرف و ترك تصرف ، اختیار ترك تصرف كند. ممتنع گردد

را به حضرت حق باز گذارد از براى تادب به آداب عبوديت و مالزمت آنچه ذات او اقتضاء مى عبوديت ، و تصرف 
كند از عجز و ضعف ، مگر كه مخیر ناقص المعرفت باشد پس تصرف كند و طريق تادب بین يدى اهللا را مسلوك 

د ذاتیات اشرف و ندارد به واسطه آنكه نداند كه وصف ذاتى او ضعف و فقر و مسكنت و عجز است و وقوف نز
و مالحظه اين معنى نكند كه تخیر در حق او شايد كه ابتالء من اهللا باشد، اما چون عارف كامل . اعلى است 



)حفظھ اهللا ( حضرت عالمھ ذوالفنون حسن زاده آملی:اثر "        نوٌر علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور"کتاب

مى داند كه تاثیر و تصرف بنده را عارضى است و ذاتى حق است و مخصوص به حضرت او پس ھر گاه كه 
)).تصرف كند در عالم به ھمت ، آن تصرف از امر حق باشد

اين امر از . دگر ادب مع اهللا اقتضاء مى كند كه از او جز او را نخواھى كه اين عبادت احباب و احرار است -ج 
رضوان -يكى از مشايخ ما . كسانى كه دون ھمت اند به وفق دنائت خود طلب دارند. بلند ھمتى عبد است 

اللھم انى ) علیه السالم (مد باقر ما را ترغیب مى فرمود به مثل دعاى سحر حضرت مح- اهللا تعالى علیه 
كه در آن بھاء و جمال و جالل و عظمت و نور و رحمت و علم و ...اساءلك من بھائك بابھاه و كل بھائك بھى 

.شرف است و حرفى از حور و غلمان نیست ، اگر بھشت شیرين است بھشت آفرين شیرين تر است 

چرا زاھد اندر ھواى بھشت است
خبر از بھشت آفرين استچرا بی

به تفصیل بحث كرده ايم و )) مجموعه مقاالت ((و )) لقاءاهللا ((در اين معانى در ديگر رسائل چون رساله 
.رواياتى از غرر احاديث نقل نموده ايم ، نیاز به اعاده و تكرار نیست 

حركت . سعى كن حركت تو چون حركت ايجادى باشد: و مطلبى كه در اينجا توصیه آن مھم است اينكه 
و اين حركت فوق حركت طبیعى اعم از . ايجادى حركت حبى است و از آن تعبیر به سیر حبى نیز مى شود

حركت نقلى و جوھرى و حركات اعراض است كه در فلسفه عنوان مى شود و در حقیقت شانى از شئون
الحركه . اصطالح سیر حبى ماخوذ از ماثور كنت كنزا مخفیا فاءحببت اءن اعرف است . حبى و ظلى از آنست 

كنت كنزا : على ذلك بقوله ) صلى اهللا علیه وآله (التى ھى وجود العالم حركه الحب ، و قدنبه رسول اهللا 
لعالم فى عینه ، فحركته من العدم الى الوجود فلوال ھذه المحبه ما ظھر ا. مخفیا لم اعرف فاءحببت اءن اعرف 

)456، شرح قیصرى ص ))الحكم فصوص ((فص موسوى (الخ- حركه حب الموجد لذلك 
و . غرض اينكه چنانچه از آن سوى سیر حبى است سعى كن كه ترا نیز از اين سوى سیر حبى باشد

راى عبد سالك ھیچ نھجى شیرين تر از سیر و ب)). السیر عباره عن تلبس االحوال المتعاقبه ((دانستى كه 
.حبى نیست 

جھان در سیر حبى شد ھويدا
پیداتو مى گو جمله شد از عشق

نباشد غیر حبى ھیچ سیرى
غیرىنه خود سیر است عشق و نیست

اهللا مره لقد دعوت ): علیه السالم (قال الصادق : آمده است كه )) مصباح الشريعه ((در باب بیستم 
فاستجاب لى ، و نسیت الحاجه الءن استجابته باقباله على عبده عند دعوته اءعظم و اءجل مما يريد منه 
العبد و لو كانت الجنه و نعیمھا االبد و لكن ال يعقل ذلك اال العالمون العابدون المحبون العارفون صفوه اهللا و 

.خواصه 
و هللا االءسماء ((اى عزوجل را به اسماى حسنى بخوانیم دگر اقتضاى ادب مع اهللا اين است كه خد-د

)).الحسنى فادعوه بھا
در اين كريمه دقت در امر ادعوه بھا شود كه دعوت حق تعالى بايد به اسماء حسنى باشد ھر چند كه او را 

و اسماء و صفات عین ذاتند و ھمه اسماى او حسنى اند ولكن سخن در ادب . اسماى غیر متناھى است 
حق سبحانه را اسماى حسناى غیر متناھى است مطالبى است ، و دعوت او به لحاظ ادب . عاء است د

در اين مقام بايد از اھل سر و آداب دانان حرف . داعى به اسماى حسنى بوده باشد مطلبى ديگر است 
.بشنوى و سخن بیاموزى تا اھل تمیز گردى 

انسانى به : شايد تا اندازه اى به مقصود نزديك گرديم در اين مثل كه به عرض مى رسانیم اگر دقت شود
شما احسانى كرده است و مى خواھید او را بستايید و يا به اسمى بخوانید، اين انسان را اوصاف و اسماء 
گوناگون است كه ھمه آنھا در حفظ نظام وجود انسانى او اصیل اند و با فقدان يكى از آنھا نقص اختالل در 

مثال عطسه و تنفس و اكل و قواى ھضم و باه و . واھد آمد و انسان سالم و تمام نخواھد بودنطم او پیش خ
غضب و دفع و جذب و نظائرھا كه ھر يك آنھا در كمال او دخیل اند و چه بسا كه با فساد و عدم يكى از آنھا 

ء مى كند كه نداء و باقى نماند و تن به مرگ دھد، اما چون بخواھى او را بخوانى و وصف كنى ادب اقتضا
وصف به اسمائى خاص باشد چون يا محسن و يا كريم و يا جواد و يا واھب و يا معطى و نظائر آنھا نه اينكه 

خطاب كنى به ياعاطس و يا متنفس و يا من له قوه الباه و نظائر اينھا كه ھر چند براى انسان عنصرى اين 
ادب خطاب و محاوره اقتضا مى كند كه اسماى ادبى احوال و اوصاف و اسماء ضرورى و حسنى است ولكن 

به ھمین وزان است سر كريمه و هللا االءسماء الحسنى . غیر اين اسما مانند اسماى دسته قبل بوده باشند
.فادعوه بھا، فافھم و تبصر

آرى . و از اينجا به معنى توقیفیت اسما پى مى برى كه سر اين حكم شريف اعنى توقیفیت اسماء چیست 
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آورده ايم و به تفصیل و )) توقیفیت اءسما((اين حكم شريف را اسرار دقیق ديگر نیز ھست كه در رساله 
.مستقصى و مستوفى در مسائل توقیفیت اسماء بحث و تحقیق كرده ايم 

بعضى از مشايخ ، صفات سلبیه را به ھمین معنى دانسته است يعنى آن اسما و صفاتى كه اطالق آنھا در 
مع ذلك كله به اين گفتار عارف . و نعم ما قال . اء بر خداوند سبحان ، از روى ادب حائز نمى باشددعاء و ند

:رومى ھم توجھى شود

موسیا آداب دانان ديگرند
ديگرندسوخته جان و روانان

عاشقانرا ھر زمان سوزيدنى است
برده ويران خراج و عشر نیست

مگوگر خطا گويد وراخاطى 
مشوگر شود پر خون شھید آنرا

خون شھیدان را ز آب او لیتر است
استاين خطا از صد صواب او لیتر

تو ز سرمستان قالوزى مجو
رفوجامه چاكان را چه فرمائى

ملت عشق از ھمه دنیا جدا است
عاشقانرا مذھب و ملت خدا است

الى اهللا تعالى نظما و نثرا كلماتى از قبیل وجود و موجود و واجب الوجود بذاته و در عبارات سالك : تبصره 
تجلى و عشق و عاشق و معشوق و ساقى و جام و شراب و خمر و سكر و اشباه و نظائر آنھا ديده مى شود 

كه دسته اى از آنھا را ماخذ قرآنى و روائى است ، و دسته ديگر بر اصطالحات خاص اين فريق است 
ھمچنانكه اديب و فقیه و اصولى و متكلم و محدث و قارى و غیر ھم را اصطالحاتى است و اين اصطالحات 
... محض قراردادى ھر طايفه راست كه بر آن اصطالح نه آيتى دارند و نه روايتى و نه لزومى به داشتن آنست 

:به ذكر چند آيت و روايت تبرك مى جويیم 
على سرر # فى جنات النعیم # فواكه و ھم مكرمون # اولئك لھم رزق معلوم # االعباد اهللا المخلصین -1

: صافات (الفیھا غول و ال ھم عنھا ينزفون# بیضاء لذه للشاربین # يطاف علیھم بكاءس من معین # متقابلین 
41 -48(
عمه و انھار من خمر لذه مثل الجنه التى وعد المتقون فیھا انھار من ماء غیر آسن و انھار من لبن لم يتغیر ط-2

)16): ص (محمد (للشاربین و اءنھار من عسل مصفى و لھم فیھا من كل الثمرات و مغفره من ربھم ، االيه
-18: طور(يتنازعون فیھا كاءسا اللغو فیھا و التاءثیم-الى قوله سبحانه - ان المتقین فى جنات و نعیم -3

24(
# اليسمعون فیھا لغوا و الكذابا # و كواعب اءترابا و كاءسا دھاقا # عنابا حدائق و اء# ان للمتقین مفازا -4

)37- 32: نباء(جزاء من ربك عطاء حسابا
يطوف علیھم ولدان مخلدون -الى قوله تعالى - فى جنات النعیم # اولئك المقربون # والسابقون السابقون -5

).20-11: واقعه (نھا و الينزفوناليصدعون ع# باءكواب و اءباريق و كاءس من معین # 
يسقون من رحیق مختوم # تعرف فى وجوھھم نضره النعیم # على االرائك ينظرون # ان االءبرار لفى نعیم -6

مطففین (عینا يشرب بھا المقربون# و مزاجه من تسنیم # ختامه مسك و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون# 
 :23-29.(
الى قوله - # عینا يشرب بھا عباداهللا يفجرونھا تفجیرا # من كاءس كان مزاجھا كافورا ان االءبرار يشربون -7

و يسقون فیھا # قوارير من فضه قدروھا تقديرا # و يطاف علیھم بانیه من فضه و اكواب كانت قواريرا - سبحانه 
ذا كان لكم جزاء و كان ان ھ# و سقیھم ربھم شرابا طھورا -الى قوله تعالى - كاءسا كان مزاجھا زنجبیال 

)23- 6: ھل اتى (.سعیكم مشكورا
صلوات اهللا -در تفصیر و سقیھم ربھم شرابا طھورا، كالمى معجز نظام از سالله نبوت صادق آل محمد -8

مروى است كه مسحه اى از علم الھى و قبسى از نور مشكوه رسالت و نفحه اى از - علیھم اءجمعین 
بدين صورت )) مجمع البیان ((و آنرا امین االسالم طبرسى در تفسیر شريف شمیم رياض امامت است ،

:روايت كرده است 
رووه عن جعفر بن . اءى يطھرھم عن كل شى ء سوى اهللا اذ الطاھر من تدنس بشى ء من االءكوان اال اهللا 

)علیھما السالم (محمد 
، از عرب و عجم كالمى بدين )لى اهللا علیه وآله ص(من در امت خاتم : چنانكه در ديگر كتب و رسائلم گفته ام 
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در غايت قصواى طھارت انسانى روايت شده است از ھیچ -صلوات اهللا علیھم -پايه كه از صادق آل محمد 
.عارفى نه ديده ام و نه شنیده ام 

يث پس حد. حديث به صورت مفرد يعنى روى روايت نشده است بلكه به صیغه جمع يعنى رووه مروى است 
.خیلى ريشه دار است كه جمعى آن را روايت كرده اند
:، ھم مطلبى است كه ))ھم ((رب ابرار ساقى ابرار است و در اين رب و اضافه آن به 

نھفته معنى نازك بسى است در خط يار
دانمتو فھم آن نكنى اى اديب من

صیغه مبالغه طاھر است يعنى طاھر پاك است و طھور در لغت عرب. و در فصل پنجم بدان اشارتى نموده ايم 
پس شرابى كه از دست ساقیشان مى نوشند، عالوه بر اينكه پاك است پاك كننده ھم . طھور پاك پاك كننده 

.ھست 
.آب مضاف ممكن است كه طاھر باشد اما مسلما طھور نیست ولكن مطلق آن ھم طاھر است و ھم طھور

فرموده است از ھر چه كه جز خداست ، ) علیه السالم (تطھیر مى كند؟ امام اين شراب ابرار را از چه چیز 
و مراد نقص امكانست كه . دنس چرك است و اكوان موجودات . زيرا طاھر از دنس اكوان جز خدا نیست 

.خداوند از نواقص ممكنات طاھر است زيرا كه صمد حق است 
ھو د و اينچنین انسان به نور شھود مى يابد كه اين شراب انسان را از ماسوى اهللا شست و شو مى دھ

.برايش تجلى مى كنداالول و االخر و الظاھر و الباطن و حقیقت فاءينما تولوا فثم وجه اهللا
در عبارات اھل دل كه خطاب به ساقى مى شود و شراب طلب مى كنند مراد ھمین سقیھم ربھم شرابا 

و كاءس را . مى كنند)) مى ((ياد شده را به فارسى تعبیر به طھورا است ، و شراب اين آيه و خمر در آيات
اين عالم نامور روحانى جامع علوم عقلى و . گاھى به قدح و گاھى به جام و پیمانه و پیاله تعبیر مى نمايند

:نقلى اسالمى مال مھدى نراقى است كه گويد

بیا ساقیا من به قربان تو
توفداى تو و عھد و پیمان

مئى ده كه افزايدم عقل و جان
فتد در دلم عكس روحانیان

شنیدم ز قول حكیم مھین
فالطن مه ملك يونان زمین

كه مى بھجت افزا و انده زداست
ھمه دردھا را شفا و دواست

نه زان مى كه شرع رسول انام
شمرده خبیث و نموده حرام

غفوراز آن مى كه پروردگار 
طھورنموده است نامش شراب

بیا ساقى اى مشفق چاره ساز
گدازبده يك قدح زان مى غم

علیه (خرج على ): علیه السالم (قال الباقر قطب راوندى ، )) خرائج ((به نقل از ) 580ص )) (بحار((تاسع -9
تقدم بین اءيديھم حتى طاف بمكان يقال له يسیر بالناس حتى اذا كان بكربالء على میلین اءو میل ) السالم 

قتل فیھا مائتانبى و مائتاسبط كلھم شھداء، و مناخ ركاب و مصارع عشاق ، ): علیه السالم (المقدفان فقال 
.شھداء اليسبقھم من كان قبلھم و اليلحقھم من بعدھم 

انه و تعالى در اين حديث كلمه عشاق ذكر شده كه جمع عاشق است و معشوق اين عاشق حق سبح
.است 

علیه (باسناده الى عمروبن جمیع عن اءبى عبداهللا ) 68معرب ص 2ج )) (اصول كافى ((باب عبادت - 10
افضل الناس من عشق العباده فعانقھا و اءحبھا بقلبه و ): صلى اهللا علیه وآله (قال رسول اهللا : قال ) السالم 

.اءصبح من الدنیا على عسر اءم على يسرباشرھا بجسده و تفرغ لھا، فھو اليبالى على ما 
اءفضل الناس من عشق العباده : فرمود) صلى اهللا علیه وآله (است كه رسول اهللا )) اصول كافى ((اين روايت 

...
ان الجنه الءعشق لسلمان من سلمان ): صلى اهللا علیه وآله (النبوى )) سفینه البحار((ماده ع ش ق - 11
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.للجنه 
وسائل ((كه عالم محدث جلیل شیخ حر عاملى صاحب ))) علیه السالم (یه سید الساجدين صحیفه ثان((- 12

الھى فاجعلنا من : امام در مناجات العارفین آن صحیفه چنین خطاب دارد. جمع آورى فرموده است )) الشیعه 
فھم الى الذين توشجت اءشجار الثوق الیك فى حدائق صدورھم ، و اءخذت لوعه محبتك بمجامع قلوبھم ،

.اءوكار االفكار ياءوون ، و فى رياض القرب و المكاشفه يرتعون ، و من حیاض المحبه بكاءس المالطفه يكرعون 
)).ما را از كسانى قرار ده كه جام مالطفت را از حوضھاى محبت سر مى كشند: ((امام مى فرمايد

ساقى حسن فداى تو خم ده پیاله چیست
حواله چیستو به فرداامروز ده به نقد 

بى شغلم و سزاست به خمخانه كار من
چیستمزدم قبول توست كتاب و قباله

در عنوان نور فى الحب و در درجاته روايت نقل كرده است )) انوار نعمانیه ((محدث شھیر سید جزائرى در - 13
ص (و كتم و عف غفراهللا له و اءدخله الجنهمن عشق : انه قال ) صلى اهللا علیه وآله (ابن عباس عن النبى از 

)طبع حاج موسى 303
تا .الحب ھو میل الطبع الى الشى ء الملتذ، فان تاءكد ذلك المیل و قوى سمى عشقا: و خود سید گويد

اءما المرتبه الرابعه و ھى العشق فاشتقاقه من العششقه و ھى نبت يلتف : اينكه در بیان مراتب آن گويد
تا پس از نقل .من اءصلھا الى فرعھا فھو محیط بھا كما اءن العشق محیط بمجامع القلب على الشجره
لما كانت ) علیه السالم (و ھذه الحاله قد كانت فى الحب الحقیقى و ذلك اءن امیرالمؤ منین : حكايتى گويد

دم احساسه بھا ذلك النصال تلج فى بدنه الشريف من الحروب كان الجراح يخرجھا منه اذا اشتغل بالصاله لع
و ھكذا عشاق اهللا سبحانه-الى قوله - الوقت الشتغال قلبه بعالم القدس و ملك الجبروت 

را به سید العاشقین وصف مى كند ) علیه السالم (ھمان نور ياده شده امیرالمؤ منین 307و نیز سید در ص 
ما بال وجھك تعلوه االءنوار و ): ه السالم علی(روى اءنه قال رجل لسید العاشقین امیرالمؤ منین : و مى گويد

)) بحار االنوار((و آن جناب يك محدث نامور از شاگردان صاحب .الحديث -انت على ھذا الحسن و الجمال ؟ 
حب چون قوى گردد عشق نامیده مى شود، و عشق از عشقه مشتق : فرمود كه و چه خوش . است 

پیچك گويیم ، بر درخت مى پیچد چنانكه از بیخ تا شاخه ھاى است و آن گیاھى است كه آن را به فارسى
.و حب چون قوى گردد چون عشقه ھمه قلب را فرا گیرد كه عشق نامیده مى شود. آنرا فرا مى گیرد

حال اگر يك شخص پلید حب مفرط يعنى عشق غیر عفیف شھوانى به خواسته ھاى نفسانى داشته باشد 
ق مذموم ھوى و ھوس آمده باشد چه ربطى با عشق حقیقى با كمال و روايتى ھم در نكوھش چنین عش

مطلق و عالقه شديد و اكید به قرب الى اهللا و لقاء اهللا دارد تا بر سر الفاظ دعوا و نزاع باشد؟ سعى كن تا در 
صدوق به اسنادش )) امالى ((در . حب به خدا صادق باشى خواه در لفظ محب خوانده شوى و خواه عاشق 

قلوب خلت عن ذكر : عن العشق قال ) علیه السالم (ساءلت ابا عبداهللا : عن المفضل قال شده است روايت
بديھى است كه اين حديث در مذمت عشق نفسانى غیر عفیف است ، و سخن .اهللا فاءذاقھا اهللا حب غیره 

ادب نیست در عشق حقیقى با خدا است و اطالق عاشق و معشوق بر حق سبحانه ھیچگونه خطاب خالف 
.عالوه اينكه اجازه روايى را ھم نقل كرده ايم 

نیز در اين مقام ھمین بیان را دارد و )) گلزار قدس ((در رساله )) صافى ((و )) وافى ((مرحوم فیض صاحب 
خالصه آن اينكه گروھى از قاصران گمان كرده اند كه نسبت عشق و محبت به جناب الھى روا نیست از جمود 

ه و بناى آن بر قصور است از شناختن جناب الھى ، و معنى عشق نیست مگر فرط محبت و طبع ناشى شد
.والذين آمنوا اءشد حبا هللا : استیالى آن كه در قرآن مجید از آن به شدت حب تعبیر شده چنانكه مى فرمايد

ه ايم ، عارف جامى نیكو سید جزائرى نقل كرد)) انوار((را كه از ) علیه السالم (داستان نصل با امیرالمؤ منین 
):1ط 412ص (نقل كرده است )) كشكول ((به نظم در آورده است و آن را شیخ بھائى در دفتر چھارم 

شیر خدا شاه واليت على
صیقلى شرك خفى و جلى

روز احد چون صف ھیجا گرفت
تیر مخالف به تنش جا گرفت

غنچه پیكان به گل او نھفت
گل محنت ز گل او شكفتصد

روى عبادت سوى محراب كرد
كردپشت بدرد سر اصحاب
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خنجر الماس چو بند آختند
انداختندچاك به تن چون گلش

غرقه به خون غنچه زنگار گون
آمد از آن گلشن احسان برون

گل گل خونش به مصلى چكید
بديدگشت چو فارغ ز نماز آن

اين ھمه گل چیست ته پاى من
ساخته گلزار مصالى من

صورت حالش چو نمودند باز
رازگفت كه سوگند به داناى

كز الم تیغ ندارم خبر
خبردارترگرچه ز من نیست

طاير من سدره نشین شد چه باك
گر شودم تن چو قفس چاك چاك

جامى از آاليش تن پاك شو
شودر قدم پاكروان خاك

شايد از آن خاك بگردى رسى
گرد شكافى و به مردى رسى

ص )) (نقد النقود فى معرفه الوجود((و در ) 205ص )) (جامع االسرار((اين روايت را سید حیدر آملى در - 14
قره ((و نیز فیض كاشى در ضمن كلمه نوزدھم . روايت كرده است ) علیه السالم (از امیرالمؤ منین ) 676

مھور االحسائى عن امیرالمؤ منین روى محمد بن ج: گويد)) كلمات مكنونه ((و كلمه سى و پنجم )) العیون 
سكروا، و اذا سكروا طربوا، و اذا طربوا ) منه (ان هللا تعالى شرابا الءولیائه اذا شربوا : انه قال ) علیه السالم (

طابوا، و اذا طابوا ذابوا، اذا ذابوا خلصوا، و اذا خلصوا طلبوا، و اذا طلبوا وجدوا، و اذا وجدوا وصلوا، و اذا وصلوا 
.وا، و اذا اتصلوا الفرق بینھم و بین حبیبھم اتصل
).144: اعراف (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا: قوله سبحانه و تعالى - 15
و اهللا لقد تجلى اهللا عزوجل لخلقه فى كالمه و لكن اليبصرون): علیه السالم (قال جعفربن محمد الصادق - 16
).1ط 625شیخ بھائى ص )) كشكول ((ط مصر، و 100ص 1ج ابوطالب مكى)) قوت القلوب ((

علیه (از سید اوصیاء امیرالمؤ منین على -صلوات اهللا علیھم - مانند ھمین كالم عرشى صادق آل محمد 
فتجلى سبحانه لھم فى )): نھج البالغه ((145در چند موضع روايت شده است ، يكى در خطبه ) السالم 

.ونوا راءوه بما اءريھم من قدرته كتابه من غیر اءن يك
.تجلى صانعھا للعقول : آن 184و ديگر در خطبه 

)) وافى ((و نیز در ) ط رحلى 271ص (خطبه اى كه در ذى قار اداء فرموده است )) روضه كافى ((و ديگر در 
.فتجلى لھم سبحانه فى كتابه من غیر ان يكونوا راوه ): 22ص 14ج (فیض 

.الحمدهللا المتجلى لخلقه بخلقه )): نھج ((106و ديگر در خطبه
)49نھج البالغه خطبه (.فھوالذى تشھد له اءعالم الوجود على اقرار قلب ذى الجحود- 17

).150خطبه )) نھج البالغه (((الحمدهللا الدال على وجوده بخلقه 
)))نھج ((183خطبه (.الدال على قدمه بحدوث خلقه ، و بحدوث خلقه على وجوده 

)1خطبه )) نھج (((كائن العن حدث ، موجود العن عدم 
كیف يستدل علیك بما ھو فى : در دعاى عرفه فرموده است ) علیه السالم (امام سوم سید الشھداء - 18

).رحلى 349سید بن طاوس ص )) اقبال (((وجوده مفتقر الیك 
فھذا الوجود كله وجه اهللا : وجه اهللا فرمود است در جواب سوال رھبان از ) علیه السالم (و امیرالمؤ منین - 19

)211سید حیدر آملى ص )) جامع االسرار. (((فاءينما تولوا فثم وجه اهللا : ، ثم قراء
به غیر : سوال كردند كه وجود چیست ؟ گفت ) علیه السالم (و نیز از جناب وصى حضرت امام على - 20

)31كشف الحقائق نسفى ص (((وجود چیست ؟ 
موجب شگفتى است كه بعضى از منتحلین به دين حتى در اطالق تجلى و متجلى و وجود و موجود به بسى

.نزاع برخاسته اند
شايسته است كه برخى از اصطالحات متوغلین در توحید و ارباب ذوق و عرفان و اھل ايمان و ايقان را براى 

:زيادت بصیرت ديگران و آشنايى آنان عنوان كنیم 
)).االنسان سرى و اءنا سره : ((كامل است نه صورت انسانیه ، و در حديث قدسى آمده است انسان مرد 
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.است ) علیه السالم (پیر مغان امیرالمؤ منین على 
.بزم مجلس خاص اھل حق است 

.تجلى نور مكاشفه است كه بر دل عارف سالك متجلى شود
.است ترسا و ترسابچه مرد روحانى كه از صفات ذمیمه نفس پاك

.خرابات مقام فنا و خراباتى اھل فنا را گويند
.خال كنايه از وحدت ذات مطلقه است 

.خط عبارت از ظھور تعلق ارواح به اجسام است 
.خمار و باده فروش پیران كامل و مرشدان واصل را گويند

.دير مغان كنايه از مجلس عرفا و اولیاست 
.د ايشان از غبار كدورات بشريت صافى و پاك گشته است رند اشاره به اولیا و عرفا است كه وجو

.ساقى كنايه از فیاض مطلق است ، و در بعضى مواضع مراد از ساقى كوثر است 
.ساغر و صراحى مراد دل عارف است و آن را خمخانه و میخانه و میكده نیز گويند

.شاھد كنايه از معشوق است 
.شراب كنايه از سكر محبت و جذبه حق است

.عشق كنايه از مقام واليت مطلقه علويات عارفى است 
.غمزه و كنار و بوسه كنايه از فیوضات و جذبات قلبى است 
.قلندر كنايه از صاحب مقام اطالق است حتى از قید اطالق 

.كلیسا و كنشت كنايه از عالم معنى و شھود است 
.مشاھده و مكاشفه و محاضره حضور قلب انسانست 

اين شراب ابرار را از ھر : در تفسیر كريمه و سقیھم ربھم شرابا طھورا فرمود) علیه السالم (آنكه امام :تبصره 
چه جز خداست تطھیر مى كند، اين ھمان معنى اشمخ و ارفع واالترين مقام وحدت است كه محققان اھل 

فصوص الحكم ((فص شیثى اهللا تعالى در صحف نورى عرفانى عنوان كرده اند، از جمله عارف جندى در شرح
):195ص )) (مصباح االنس ((و ابن فنارى در ) 1ط 260ص )) (

ان العامه من اءھل اهللا يرون التوحید و ھو سته و ثالثون مقاما كلیا كما نطق بھا القرآن فى مواضع عده فیھا 
.ذكر ال اله اال اهللا فى كل موضع منھا نعت مقام من مقامات التوحید

فیرون الوحده فان التوحید فیه كثره الموحد و الموحد و التوحید و ھى اءغیار عقال عاديا، والوحده اما الخالصه 
.لیست كذلك 

و اءما خاصه الخاصه فیرون الوحده فى الكثره و الغیريه بینھا
.و خالصه خاصه الخاصه يرون الكثره فى الوحده 

فكامل : م فى ھذا الشھود الجمعى على طبقات و ھ. و صفاء خالصه خاصه الخاصه يجمعون بین الشھودين 
له الجمع ، و اءكمل منه شھوده اءن يرى الكثره فى الوحده عینھا و يرى الوحده فى الكثره كذلك شھودا 

و اءكمل و اءعلى و اءفضل . جمیعا، و يشھدون العین االحديه جامعه بین الشھودين فى الشھاد و المشھود
عن الوحده و الكثره و الجمع بینھا، و عن االطالق المفھوم فى عین السواء اءن يشھدالعین الجامعه مطلقه

.و ھوالء ھم صفوه صفاء خالصه خاصه الخاصه . بین ثبوت ذلك كلھا لھا و انتفائه عنھا
عامه توحید گويند، و خاصه وحدت بینند، و خاصه آنان وحدت در كثرت ، و خالصه اينان كثرت در : ((يعنى 

كاملى كه گفته : و جمع شھودى به چند طبقه است . ء اين فريق كامل جامع شھودين است وحدت ، و صفا
آمد، و اكمل از وى كثرت را در وحدت عین وحدت ، و وحدت را در كثرت عین كثرت بیند كه عین احديت جامع 

الق و تقیید و اكمل از وى آنكه عین جامع را مطلق از ھر گونه اط. بین الشھودين در شاھد و مشھود است 
غرض اينكه شراب طھور اين رتبت اخیر را كه منتھى غايت آمال عارفان )) مى بیند و اين صفوت صفا است 

.است مى بخشد، خدا روزى ھمه كناد
دگر اقتضاى ادب مع اهللا كه بسیار بسیار اھمیت بسزا دارد، موضوع وقايه است زيرا الخیر بیديك و الشر - ه 

خود در اوقايه حق سبحانه قرار دھد تا به تقواى خواص متصف شود و متقى بدين يعنى عبد . لیس الیك 
زيرا كه تقواى عوام اتقاى از نواھى است ، و تقواى خواص اتقاى از اسناد كماالت و افعال و . معنى گردد

و صفات به خودشان ، و تقواى اخص از كمل اتقاى از اثبات وجود غیر با حق سبحانه به حسب ذات و صفت
اما مراتب تقواى . و اين سه وجه مراتب تقواى هللا است كه آن قبل از وصول به مقام جمع است . فعل است 

ان تتقوا : و الزم ھر مرتبه از مراتب تقوى فرقان است قوله تعالى . باهللا و فى اهللا نزد بقاى بعد از فنا است 
فصوص الحكم ((شرح قیصرى بر (بعد از جمع است پس اعظم و ارفع فرقانات مقام فرق . اهللا يجعل لكم فرقانا

).199ص )) 
يا ايھا الناس در تادب در پیشگاه حق سبحانه به تفسیر كريمه )) فصوص الحكم ((شیخ عارف در فص آدمى 

اتقوا ربكم ، اجعلوا ما ظھر منكم وقايه : فقوله : تمسك جسته گويداتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده
لوا ما بطن منكم و ھو ربكم وقايه لكم فان االمر ذم و حمد فكونوا وقايته فى الذم ، و اجعلوه لربكم ، و اجع
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.وقايتكم فى الحمد تكونوا ادباء عالمین 
چون شیخ استشھاد به آيت كرد به ذكر مطلع آن قیام نمود و سالك را در حضرت : ((خوارزمى در بیان آن گويد

ادت شود و در مھالك اباحت نیفتد چه توحید افعال مقتضى خیر و ثمر است حق تادب تعلیم داد تا نوريت او زي
پس اگر سالك ھر دو را به حق اسناد كند پیش از زكاء و طھارت نفس شايد كه در بوادى اباحت . به حق 

الجرم اتقا را به . ھالك شود و بعد از طھارت نفس به اسناد قبايح به حق موسوم گردد به نسبت اساءت ادب 
معنى آيت اين است كه وقايه سازيد آنچه ظاھرست از شما كه آن جسد : عنى اتخاذ وقايه داشت و گفت م

است با نفس منطبعه مر پروردگار خود را يعنى نسبت كنید نقايص را با نفس خويش تا وقايه رب خود باشید 
خويش سازيد در حمد و آنچه از شما باطن است و آن روحى است كه تربیت شما مى كند وقايه . در ذم 

يعنى نسبت كنید كماالت را به رب خود چنانكه حق سبحانه و تعالى از زبان مالئكه خبر مى دھد كه سبحانك 
چه امر ذم است و حمد، پس شما وقايه او باشید در ذم ، و او را وقايه خود سازيد در . العلم لنا اال ما علمتنا

م به تقديم رسانیده باشید، و در نسبت كماالت به حق شما را حمد تا سلوك مسالك ادب و ابتھاج مناھج عل
:آرى . از ظھور انیات و تقید به قید ھستى خالصى دست دھد و شیطان را بر شما سلطانى نباشد

علتى بدتر ز پندار كمال
نیست در جان تو اى مغرور ضال

الجرم سرمايه ھر كمال و پیرايه ھر جمال . خاصه ال قدره و ال فعل اال هللا: و شیخ در حكمت قدريه مى گويد
))اوست 

مع اهللا تعالى از چندين وجه بايد ادب آموخت كه ان ھذا القرآن ) علیھم السالم (در قرآن كريم در ادب انبیاء 
:يھدى للتى ھى اقوم 

لنا و ترحمنا لنكونن ربنا ظلمنا اءنفسنا و ان لم تغفر : تعبیر حضرت آدم صفى مودب به آداب اهللا چنین است 
فبما اءغويتنى الءقعدن لھم صراطك المستقیم : و ابلیس بى ادب مى گويد). 22: اعراف (من الخاسرين

.آن فرخنده آيین ظلم را به خود نسبت مى دھد و اين كافر كیش اغوار را به حق تعالى ). 17: اعراف (
و اذا # و الذى ھو يطعمنى و يسقین # ھدين الذى خلقنى فھو ي: حضرت ابراھیم خلیل الرحمن مى فرمايد

بیمارى را به خود نسبت مى دھد و شفا و ). 82- 79: شعرا(والذى يمیتنى ثم يحیین# مرضت فھو يشفین 
.ھدايت و اطعام و سقى و اماته و احیا را به حق سبحانه 

ذاالنون اذ ذھب مغاضبا فظن ان لن و : دانسته اى كه ) علیه السالم (در ذكر يونسى از حضرت يونس پیغمبر 
).87: انبیاء(االيه - نقدر علیه فنادى فى الظلمات ان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین 

و ايوب اذ نادى ربه اءنى مسنى الضر : حكايت فرموده است ) علیه السالم (و خداوند سبحان از ايوب پیغمبر 
).83: انبیاء(و اءنت اءرحم الراحمین

و با اين ) 5: قلم (و انك لعلى خلق عظیم : را وصف فرموده است كه ) صلى اهللا علیه وآله (و حضرت خاتم 
.وصف احدى را عديل او نمى يابى 

و فى المجمع ). 56: اعراف (ديگر اقتضاى ادب مع اهللا عدم اعتداى در دعاء است كه انه اليحب المعتدين -و
.ن يطلب منازل االنبیاء فیجاوز الحدفى الدعاءھو اء: قیل : عن اءبى مجلز((

در اين مقام ارشاد به مطلبى ضرورى است و آن اينكه مظاھر واليت مطلقه و وسائط فیوضات الھیه : تبصره 
انسانھا را به نداى تعالوا به سوى خود كه در قله شامخ معرفت قرار گرفته اند دعوت كرده اند يعنى ما را 

باال بیايید،، و دعوت آن ارواح طاھره و افواه عاطره ، حاشا كه به سخريه و استھزاء و ھزل ببینید و به سوى ما 
پس اگر نیكبختى ندايشان را ). 67: بقره (قالوا اتتخذنا ھزوا قال اعوذ باهللا ان اكون من الجاھلینو لغو باشد 

نیع و درجاتى رفیع ارتقاء و اعتالء به حقیقت نه به مجاز لبیك بگويد تواند كه به قدر ھمت خود به مقاماتى م
نمايد و به قرب فرائض نايل آيد ھر چند به فضل رتبت عبوديت و نبوت و رسالت و امامت تشريعى منادى 

ما اين . اين امر ھمان واليت تكوينى است كه بايد در كناره سفره رحمت رحیمیه تحصیل كرد. دست نمى يابد
به میان آورده ايم و با )) انسان انسان كامل از ديدگاه نھج البالغه ((و ))نھج الواليه ((مسائل را در رسائل 

:نیز ثبت شده است كه )) دفتر دل ((و در . برھان عقلى و نقلى و اشارات لطیف عرفانى بحث كرده ايم 

تعالو را شنو از حق تعالى
باالترا دعوت نموده سوى

چه بودى مر تعالى را تو اليق
تعالوا آمدت از قول صادق

چه مى خواھى در اين الى و لجنھا
چمنھاچرا دورى ز گلھا و

تويى آخر نگار ھمنشینش
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بزرگى جانشین بى قرينش
نبودت ھیچ فعل و تمیزى

درين حدى كه سلطان عزيزى
چه بعدى حال چون سرمايه دارى

به راه افتى و كام دل بر آرى
و نبوت . لذا آنكه طلب منازل انبیا را تجاوز در دعا مى داند بايد فرق بین نبوت تشريعى و نبوت مقامى بگذارد

مقامى را در اصطالح خاصه اعنى اھل واليت ، نبوت عامه گويند، و گاھى به نبوت تعريف در مقابل نبوت 
كه از )) شفاء((فصل دوم مقاله چھارم نفس و شیخ رئیس نیز بدين نبوت عام در . تشريع نیز تعبیر مى كنند

در نبوت عامه انباء و اخبار معارف الھیه ). 1ط 1ج 336ص (غرر فصول كتاب نفس است ايمائى مى فرمايد 
چون اين معنى براى اولیاء . است يعنى ولى در مقام فناى فى اهللا بر حقائق و معارف الھیه اطالع مى دھد

تشريعى ندارد در لسان اھل واليت به نبوت عامه و ديگر اسماى ياد شده است و اختصاص به نبى و رسول
.تعبیر مى گردد

وقصه مريم و غیرھا تعطى جواز ظھورھا : مطلبى بسیار شريف به اين عبارت دارد)) تجريد((خواجه طوسى در 
.على الصالحین 

و -سالم اهللا علیھا -براى مريم آرى ظھور كرامات و خوارق عادت براى غیر پیغمبران ھم جائز است چنانكه
و . غیر وى كه از انبیاء نبودند كرامات ظھور كرده است ولكن بايد به آداب آنھا بود تا چنان قابلیت حاصل شود

فاتخذت من دونھم حجابا فاءرسلنا الیھا روحنا فتمثل # اذكر فى كتاب مريم اذانتبذت من اءھلھا مكانا شرقیا 
اذ قالت امراءت : و تاءمل بنما در آل عمران كه خداوند سبحان مى فرمايد). 18-17:مريم (لھا بشرا سويا

يا مريم اقنتى لربك و اسجدى و اركعى مع - الى قوله تعالى -عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا 
)44-36(الراكعین

نشد تا جان تو بى عیب و بى ريب
درى روى تو نگشايند از غیب

عبادت حبى باشد كه عبادات احرار است نه براى - چنانكه در پیش گفته ايم -در عین حال بايد توجه داشت 
تو بندگى كن ، به از آنچه كه . ظھور كرامات و خوارق عادات و وصال حور و جنات كه آن عبادت مزدوران است 

.باطل است بلكه اگر عبادت قربه الى اهللا نباشد. مى پندارى به تو مى دھند
ديگر اقتصاد ادب مع اهللا تعالى تعظیم اسماءاهللا مطلقا چه به حسب لفظ و چه به حسب توجه و نیت و چه - ز

.فتدبر ترشد ان شاءاهللا . اسماى تدوينى و چه اسماى تكوينى 
ه عزوجل و در روايات مى بینى كه وسائط فیض الھى حق سبحانه را نام با تعظیم مثال به تبارك تعالى ، و يا ب

صلوات اهللا تعالى -و ھمچنین است ادب تعظیم با اسماى شريف وسائط فیض الھى . نحو آنھا نام مى برند
.عظم اءسمائى : حق سبحانه و تعالى به پیغمبر اكرم خطاب فرمود كه - علیھم 

ايد امتثال شود اجازه نفرموده است به ھمان نحو كه امر فرمود ب- جل شاءنه -آرى اگر در جايى خود مولى 
به )) تحفه االبرار((مثل تكبیره االحرام و آن چنان است كه مرحوم حجه االسالم سید محمد باقر رشتى در 

:تفصیل افاده فرموده است كه 
تكبیره االحرام ركن نماز است پس اخالل به آن موجب بطالن نماز است خواه عمدا بوده باشد يا سھوا، ((

و . اشد ما بین آنكه اخالل به نفس آن بوده باشد يا به جزء آن يا به امر معتبر در آن تفاوتى در اين باب نمى ب
اخالل به جزء اعم است از اينكه احد جزئین تكبیره بوده باشد، يا بعض اجزاى ھر يك از جزئین ، خواه به تبديل 

يا به عكس آن اگر چه در ھر دو بنابراين ھر گاه اتیان به لفظ جالله نمايد بدون خبر،. بوده باشد يا به اسقاط
.صورت محذوف منوى او بوده باشد نماز باطل خواھد بود

: و ھمچنین در صورت تبديل خواه تبديل جالله نمايد به اسم ديگر از اسماى الھى جل جالله مثل اينكه گويد
اهللا اءعظم و : ينكه گويديا تبديل اسم تفضیل نمايد به مثابه آن مثل ا. الرحمن اءكبر، اوالخالق اءكبر و ھكذا

.يا تبديل اجزاء ھر يك از جزئین كه بوده باشد نمايد. الرحمن اءعظم و نحوه : با تبديل ھر دو نمايد مثل . نحوه 
از اين قبیل است اداى حروف را از مخرج حرف ديگر نمودن مثل اداى ھمزه از مخرج عین ، يا اداى ھاء از مخرج 

.ز باطل خواھد بودحا، و ھكذا در جمیع صور نما
خواه زيادتى كلمه بوده باشد مطابق واقع دال بر تعظیم الھى جل . و ھمچنین است حال در صورت زيادتى 

اهللا جل شاءنه اءكبر، اءو اهللا االءفضل اءكبر، اءو اهللا اءكبر من اءن يوصف ، اءو اهللا اءكبر : شاءنه مثل اينكه گويد
))صور نماز محكوم به بطالنست يا به نحو ديگر در جمیعمن كل شى ء،

در سّر استجابت دعا است و در آن دو تبصره است: 11فصل 
غرض ما در اين فصل سر استجابت دعا است كه دعا نیز از اسباب موثره است و مخالف سنت جاريه الھى 
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.نیست 
ا در تكوينیات عاجز است انسان در نسبت و اسناد و رابطه فروع و كیفر و پاداش به اصول و علل و موجبات آنھ

، و به حكم عادت و مشاھده و تجربه برخى را به اصلش اسناد مى دھد و مى داند از اوست اما نمى داند 
مثال اگر نشیده و يا نديده بود كه در . كه چگونه از او پديد آمده است و در ادراك سر و حقیقت آن ناتوان است 

گونه آن را به تاك نسبت مى داد؟ و به راستى خوشه انگور با مو چه نظام تكوين خوشه انگور از رز مى رويد چ
.سنخیت دارد؟ با اينكه مى دانیم از آن به ظھور آمده است و اين فرع بر آن اصل متفرع است 

اگر يكى از ما فرضا به طور ابداع در اين نشاه خلق مى شد و اين ھمه الوان میوه ھا جداى از درختھا و بوته 
ديد چگونه مى توانست مثال ھر يك از خوشه موز و خرما و انگور و توت را به درختش نسبت دھد و ھا را مى 

.بگويد ھر يك از اين چھار خوشه از ھر يك از آن چھار درخت پديد آمده است 
و ھمچنین در جزاى افعال و احوال و اقوال و نیات انسان مى دانیم به حكم محكم برھان و منطق حق قرآن 

خداوند . وفاق است يعنى بین ھر فعل و جزايش موافقت و مناسبت است و روى حساب است جزاى 
و ما : جزاء من ربك عطاء حسابا، و فرموده است : جزاء وفاقا، و فرموده است : سبحان در نبا فرموده است 

نسبتى خاص چنانكه بین غذاھا و داروھا با مزاج ). 30: شورى (اءصابكم من مصیبه فبما كسبت اءيديكم
و چنانكه مى دانیم در احكام الھى آنچه مامور . است و غذاھا را در اعتدال مزاج و عدم آن دخلى تمام است 

.به است در آن مصلحتى است ، و آنچه كه منھى عنه است در آن مفسدتى است 
ھى اندكى بدان پیدا در بعضى از موارد نسبت بین فعل و جزاء را به خوبى پى مى بريم ، و در بعضى موارد آگا

مى كنیم ، و در بعضى ھا چیزكى مى بويیم ، و در بسیارى از موارد در وجه نسبت مى مانیم چنانكه در وجه 
.نسبت بین فواكه و ديگر اثمار با اصولشان عاجزيم 

عن مجاھد، عن اءبى صدوق به اسنادش روايت شده است )) امالى ((مثال در مجلس ھشتاد و چھارم 
يا : فقال ) علیه السالم (على بن ابى طالب ) صلى اهللا علیه وآله (اءوصى رسول اهللا : درى قال سعید الخ

.على التجامع امراءتك بشھوه امراءه غیرك فانى اءخشى ان قضى بینكما ولد اءن يكون مخنثا مونثا مخبال
اھل نظر در وجه مناسبت )).در وقت صحبت خیال زن ديگرى را در خاطر نیاور كه فرزند مخنث آيد: ((يعنى 

بین فعل و جزاى نكاح بدان وصف چیزى پى مى برند و بدان آگاھى مى يابند اما پى بردن به وجه مناسبت 
نقل كرده است كار )) جامع صغیر((بین ھمین فعل و جزاى آن كه در اين روايت آمده است و آنرا سیوطى در 

.ائض فقضى بینھما ولد فاءصابه جذام فاليلومن اال نفسه من وطاء امراءته و ھى ح: آسان نیست و آن اينكه 
در اين حديث نیل به وجه علیت نكاح در حال حیض و معلول آن كه مجذوم شدن ولد است ، دشوار است و 

و از اين گونه روايات بى . بسیار تحلیل طبى و كاوش علمى به طرق عديده الزم است تا علت آن به دست آيد
.م مناسبت بسیارى از آنھا قادريم و در بسیارى از آنھا عاجزشمار است كه در فھ

و اگر در مبانى عقلى و طبیعى و روانشناسى درست تامل شود يعنى به سر اين قضیه بتیه كه علم و عمل 
دو گوھر انسان سازند و اغذيه و اوقات و امكنه حتى احوال و امزجه والدين در حین انعقاد نطفه و بعد از آن 

زا در نحو تكون ولد و اخالق و اوصاف ديگر ظاھرى و باطنى وى دارند به خوبى آگاھى حاصل گردد، دخلى بس
بلكه مشاھده مى گردد كه عوارض درونى انسان بر اثر . معلوم شود كه انسان ساخته از چه عواملى است 

مراج و افكار و ھمه روى آوردن احوال گوناگونش خواه مادى و خواه معنوى در تغییر رنگ رخسار و دگرگونى
و انسان در حقیقت معجون افعال و احوال و نیات و . آثارش اھمیت به سزا دارند و عواملى بسیار قوى اند

اعمال است انه عمل غیر صالح سعى خود است و به عبارت ديگر انسان اعمال خود است و جزاء نفس 
)46: ھود(

ا نیز تكوينا در ذات انسان بلكه در بیرون از ذاتش آثار عجیب و گناه و ثواب را، دعا و ذكر و حضور و مراقبت ر
جبروت كرده است شروق نور حق در غريبى است چنانكه انسانى كه فكرش را دوام منصرف به قدس 

سرش صفا و جالئى و نور و ضیائى پديد مى آورد زيرا كه خو پذير است نفس انسانى و آنكه مصاحب با 
آنھا در مى آيد و كسى كه به صفات آنھا متصف شده است سعادتمند است و ملكوتیان است به خوبى 

)):مدينه فاضله ((سعادت انسان ھمین است ، به قول شريف فارابى در 
السعاده و ھى اءن تصیر نفس االنسان من الكمال فى الوجود الى حیث ال تحتاج فى قوامھا الى ماده ، و ذلك 

ئه عن االجسام فى جمله الجواھر المفارقه للمواد و اءن تبقى على تلك اءن تصیر فى جمله االشیاء البري
و انما تبلغ ذلك باءفعال ما اراديه ، بعضھا اءفعال . الحال دائما اءبدا اال اءن رتبتھا تكون دون رتبه العقل الفعال 

ده است صاحب عزم و آن كس كه به صفات ملكوتیان در آم). ط مصر66ص (الخ -فكريه و بعضھا اءفعال بدنیه
و ھمت و اراده مى گردد ھمتى كه به قول شیخ اجل ابن سینا در فصل دوم مقاله چھارم كتاب نفیس 

و قد يتفق فى بعض الناس اءن تخلق فیه القوه المتخلیه شديده : كه از مھمترين فصول آن است )) شفا((
وره ، و تكون النفس اءيضا قويه ال يبطل جدا غالبه حتى انھا ال تستولى علیھا الحواس و ال تعصیھا المص

فھؤ الء يكون لھم فى الیقظه ما يكون لغیرھم فى . التفاتھا الى العقل و ما قبل العقل انصبابھا الى الحواس 
: در فص اسحاقى آن گويد)) فصوص الحكم ((بلكه به قول شیخ عارف صاحب ). 1ط 1ج 366ص (المنام

یاله ما ال وجود له اال فیھا، و ھذا ھو االمر العام ، و العارف يخلق بھمته ما بالوھم يخلق كل انسان فى قوه خ
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.الخ -يكون له وجود من خارج محل الھمه و لكن ال تزال الھمه تحفظه
ھر انسانى اعم از عارف به حقايق و صور از خواص و غیر او از عوام قادر است كه فقط در قوه خیال : ((يعنى 

خارج آن ، ولى عارف كامل متصرف در وجود با ھمت خود در خارج محل ھمت خلق مى خود خلق كند نه در
)).كند و ھمواره ھمت حافظ آن مخلوق اوست 

پس سر استجابت دعا را كه به اذن اهللا تكوينى در نفوس انسانى تحقق مى يابد از اينجا درياب كه بر دعا و 
اين امر مخالف با سنت جاريه الھى نیست ھر چند در فھم ذكر و ثواب و گناه تكوينا آثارى مترتب است ، و 

و چون به روايت رجوع مى كنیم و مى . نسبت میان گناه مثال با آثار سوء آن در بسیارى از موارد عاجزيم 
بینیم كه سفراى الھى مى فرمايند حیوانات گوناگون صور ملكات انسانند و انسان منحرف مطابق ملكات 

ه است در قیامت ، با صورى كه از آن ملكات مى باشند محشور مى گردد و به زشتى كه اكتساب كرد
صورتھاى آن حیوانات در مى آيد، چنانكه انسان در صراط مستقیم نیز از ملكات حسنه اى كه كسب كرده 

است ، صور ارواح طیبه و مالئكه عالین و مھیمین و سیماھاى شیرين دلنشین در صقع ذات او محقق مى 
با آنھا محشور خواھند بود، لذا بدن اخروى به مكسوب و مكتسب تقسیم مى گردد كه لھا ما كسبت گردند و

و اين ابدان را انسان با خود از اين نشاءه مى برد يعنى بذر و ريشه آنھا در اينجا تحصیل . و علیھا ما اكتسبت 
.فاقھم -شده است 

آن را به شاگردش ) علیه السالم (حضرت وصى است كه ) علیه السالم (دعاى معروف كمیل دعاى خضر 
مجموعه (((نوشته ام )) واليت تكوينى ((كمیل تعلیم داد و به نام او شھرت يافت ، تفصیل آن را در رساله 

):66-64ص )) مقاالت 
م اللھم اغفر لى الذنوب التى تھتك العصم ، اللھم اغفرلى الذنوب التى تنزل النق: در دعاى كمیل آمده است 

، اللھم اغفر لى الذنوب التى تغیر النعم ، اللھم اغفرلى الذنوب التى تحبس الدعاء، اللھم اغفر لى الذنوب 
التى تنزل البالء

قال : از امام صادق روايت شده است كه ) 324معرب ص 2ج )) (اصول كافى ((و در باب تفسیر ذنوب از 
و الذنوب التى تورث الندم القتل ، و التى تنزل النقم الظلم ، و الذنوب التى تغیر النعم البغى ،): علیه السالم (

التى تھتك الستر شرب الخمر، و التى تحبس الرزق الزنى ، و التى تعجل الفناء قطیعه الرحم ، و التى 
.تردالدعاء و تظلم الھواء عقوق الوالدين 

بیان بعضى ) علیه السالم (است و ظاھرا امام فھم ارتباط اين گونه ذنوب با كیفر آنھا كه در اين پنج فقره آمده
از مصاديق را فرموده است نه به نحو انحصار، براى اوحدى از آحاد رعیت با تامل و تفكر به دست مى آيد، و به 

: رعد(ان اهللا اليغیر ما بقوم حتى يغیروا ما باءنفسھم : ھمین وزان ظاھر اينكه خداوند سبحان فرموده است 
ولكن به باب عقوبات المعاصى . گردد كه آن فقره ھاى دعا و نظائر آنھا بیانگر ھمین كريمه اندمعلوم مى ) 12

) 173ص 3ج (فیض )) وافى ((و باب اصناف عقوبات الذنوب از كتاب ) 277معرب ص 2ج )) (كافى ((از كتاب 
ينكه و لم يمنعوا الزكاه اال و يا ا. اذا فشا الزنا ظھرت الزالزل : رجوع شود مى بینى كه معصوم فرموده است 

منعوا القطر من السماء و مانند آنھا از احاديث بسیار ديگر كه در وجه ادراك علیت بین ذنوب و عقوبات آنھا 
و به مفاد اين گونه روايات عارف رومى در اول . عاجزيم ، و معصوم آنچه را كه مى فرمايد محض حقیقت است 

:گويد)) مثنوى ((دفتر اول 

ر برنايد پى منع زكاتاب
و از زنا افتد و با اندر جھات

ھر چه آيد بر تو از ظلمات و غم
آن زبى باكى و گستاخى است ھم

گويا انسان به فھم ارتباط دعا و اثر آن بھتر و روشن تر از نسبت بسیارى از ذنوب و آثار آنھا كه عقوبات متفرع 
بیان كه آدمى در توجه و ذكر و دعا به اخالق ملكوتیان متخلق مى گردد و به بدين . بر آنھا است پى مى برد

مى گردد، و با چنین )) كن ((اوصاف عقول قادسه متصف مى گردد كه واجد رتبه واليت تكوينى و صاحب مقام 
كرامت از نفس قدسى اعتالء به ملكوت يافته اقتدار بر تصرف در ماده كائنات مى يابد و خارق عادت و معجزه و 

.و ھمه معجزات و كرامات و خوارق عادات مبتنى بر اين اصل قويم اند. او بروز و ظھور مى كند
. را كه در اسرار آيات است در بیان ھمین مطلب مھم قرار داده است )) اشارات ((شیخ رئیس نمط دھم 

اسرار، وجوه و علل صدور آنھا از ازمرادش از آيات ، غرائبى است كه از اولیاء اهللا صادر مى شود، و مرادش 
و در اين نمط شريف ھمت گماشته است كه ظھور اين عرائب را بر مذاھب طبیعت و روش برھان . آنانست 

عقلى و مشھودات و مجربات عادى مردم بیان كند و حقا نمطھاى سوم و ھفتم و ھشتم و نھم و دھم اين 
.ير بسیار گرانقدرندكتاب عظیم در معرفت نفس يعنى روانشناسى از ذخا

بدان اصل قويم كه اشارت نموده ايم كالمى كامل در غايت )) شفاء((و نیز در آخر مقاله چھارم كتاب نفس 
و دانسته باد كه نقل . اتقان و احكام دارد كه سزاوار است به نقل آن تبرك جويیم و به ترجمه آن تشريف يابیم 
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ز رجال دانسته شود كه سیره مقلدين است بلكه انتخاب قول كالم اين اعاظم نه از اينروى است كه حق ا
: بارى شیخ گويد. حق در تايید مرام است كه سنت محققین است 

بل النفس اذا . و كثیرا ما توثر النفس فى بدن آخر كما توثر فى بدن نفسھا تاءثیر العین العائنه و الوھم العامل 
لعنصر الذى فى العالم و انفعل عنھا و وجد فى العنصر ما يتصور كانت قويه شريفه شبیھه بالمبادى اءطاعھا ا

و ذلك الءن النفس االنسانیه سنین اءنھا غیر منطبعه فى الماده التى لھا لكنھا منصرفه الھمه الیھا، فان . فیھا
كان ھذا الضرب من التعلق يجعل لھا اءن تحیل العنصر البدنى عن مقتضى طبیعه فال بدع اءن تكون النفس

الشريفه القويه جدا تجاوز بتاءثیرھا ما يختص بھا من االبدان اذا لم يكن انغماسھا فى المیل الى ذلك البدن 
شديدا قويا، و كانت مع ذلك عالیه فى طبقتھا قويه فى ملكتھا جدا، فتكون ھذه النفس تبرى المرضى و 

تستحیل لھا العناصر فیصیر غیر النار نارا كل تمرض االءشرار، و يتبعھا اءن تھدم طبايع و اءن تؤ كد طبايع و اءن
و بالجمله فانه يجوز اءن يتبع ارادته وجود ما يتعلق باستحاله العنصر فى االءضداد فان . بحسب الواجب العقلى 

العنصر بطعبه يطیعه و يتكون فیه ما يتمثل فى ارادته اذالعنصر بالجمله طوع للنفس و طاعته لھا اءكثر من 
و قد كنا ذكرنا خاصیه قبل ھذه تتعلق . و ھذه اءيضا من خواص القوى النبويه . داد الموثره فیه طاعته لالءض

بقواھا المتخیله ، و تلك خاصیه تتعلق بالقوى الحیوانیه المدركه ، و ھذه خاصیه تتعلق بالقوه الحیوانیه 
)ط رحلى 1ج 345ص (المحركه االجماعیه من نفس النبى العظیم النبوه

چه بسیار كه نفس چنانكه در بدن خود تاثیر مى كند، در بدن ديگر تاثیر مى كند مانند تاثیر شور : ((يعنى
بلكه ھر گاه نفس قوى و شريف شبیه به مبادى باشد عنصر اين عالم او را اطاعت كند و . چشم و وھم كارى 

و اين مطلب بدين . گردداز وى منفعل شود و آنچه كه در نفس تصور شده است در اين عنصر موجود مى 
سبب است كه بزودى بیان خواھیم كرد گوھر نفس بحسب ذات خود منطبع در ماده اى كه مر اور است 

پس چون بدين تعلق ، . نیست بلكه نفس ھمت خود را بدان ماده كه بدن اوست منصرف گردانیده است 
اگر نفس بدرستى شريف و قوى ھر عنصر بدنى را از مقتضاى طبیعتش احاله مى كند و دگرگون مى گرداند

مى يابند تجاوز كند، گاه در میل به بدنش سخت فرو رفته نباشد تاءثیرش به بدنھاى ديگر كه بدو اختصاص 
و مع ذلك اگر بحسب تكوين جدا در طبقه خود عالى و در ملكت خود قوى بوده باشد، چنین . تازه اى نیست 

یمار گرداند و طبايعى را ويران و طبايعى را استوار كند و عناصر او نفس بیماران را شفا دھد و اشرار را ب
استحاله شوند كه آتش جز آتش و زمین جز زمین گردد، و به ارادت وى باران فرود آيد و فراوانى روى نمايد 

ھمه اين امور به حسب واجب . چنانكه خسف و وباء پديد آيد يعنى زمین فرو ببرد و بیمارى و با حادث شود
.))عقلى است يعنى به اقتضاى حكم برھانست 

:كه در اسرار آيات است فرمود)) اشارات ((و به ھمین مضمون در فصل بیست و پنجم نمط دھم 
ان عارفا : و لعلك تبلغك عن العارفین اءخبار تكادتاءتى بقلب العاده فتبادر الى التكذيب ، و ذلك مثل مايقال 

ھم فخسف بھم و زلزلوا اءوھلكوا بوجه آخر، اءودعالھم فصرف عنھم الوباء استسقى للناس فسقوا، اءودعا علی
و الموتان و السیل و الطوفان ، اءو خشع لبعضھم سبع ، اءو لم ينفر عنھم طائر، اءو مثل ذلك مما اليوخذ فى 

ى لى اءن طريق الممتنع الصريح ، فتوقف و التعجل فان الءمثال ھذه اسبابا فى اسرار الطبیعه و ربما يتاءت
بعضھا علیك ) خ - اءقص (اءقتص 
: شايد ترا از عارفان اخبارى بر خالف عادت رسد كه بنابراين به تكذيب آنھا مباردت كنى چنانكه گويند: يعنى 

عارفى براى مردم باران خواست و باران آمد، يا بر ايشان شفا خواست و شفا يافتند، يا بر آنان نفرين كرد و 
برد و يا به زمین لرزه گرفتار شدند و يا به وجه ديگر ھالك شدند، يا آنان را دعا كرد و وباء و زمین آنان را فرو

مرگ و سیل و طوفان از آنھا دفع شد، يا درنده رامشان شد، و يا پرنده از آنھا نرمید و مانند اينھا كه نبايد در 
ور را در اسرار طبیعت اسبابى است و راه ممتنع صرف اخذ شود، پس توقف كن و شتاب مكن كه امثال اين ام

.انتھى - )) شايد برايم میسر شود كه برخى از آنھا را برايت بخوانم 
با جمعیت و دستورات خاصى بیان شده - على صادعھا الصلوه و السالم - نماز استسقاء در شريعت محمديه 

مع متحد را اثر يك نفس كلى الھى مجتو بطور اصل كلى نفوس . است كه در تاثیر نفوس اھمیت بسزا دارند
و يكى از فضیلتھاى نماز جماعت و حلقه ذكر و مجتمع دعا اين است كه ھر انسانى يك صفت يا . قوى است 

بیشتر از اوصاف خوبى و كماالت انسانى را دارد و به فرض اگر يك انسان كامل باشد تا چه اندازه واسطه 
ده در صلوه و ذكر و دعاء كاءن يك انسان كامل و يا ظل و مثال او را نزول بركات خواھد بود، انسانھاى گرد آم

چنانكه به تعبیرى تصور و صور علمى علل عالیه ، . تشكیل مى دھند كه آن مجتمع نزول بركات خواھد بود
پس تاثیر دعا و نفرين و ظھور معجزات و خوارق . مبادى صور موجودات مادون خود باذن اهللا تعالى مى باشند

دات و منامات ھمه مستند به علل و اسباب واجب خودند و رابطه بین اين نحو آثار و عللشان برقرار است عا
چنانكه بین آثار ديگر و عللشان در تسلسل مظاھر و شئونش است زيرا كه ھو االول و االخر و الظاھر و 

).123: ھود(المر كله و الیه يرجع ا) 36: يونس (اهللا يبدؤ ا الخلق ثم يعیده ) 4: حديد(الباطن 
و كان اذا اشكلت علیه مساله توضاء و قصد : ابن خلكان در شرح حال شیخ رئیس نقل كرده است كه 

ص 1ط 1ج )) تاريخ ابن خلكان (المسجد الجامع و صلى و دعا اهللا عزوجل اءن يسھلھا علیه و يفتح مغلقھا
مى گرفت و به مسجد جامع مى رفت و نماز ھر گاه مساله اى بر وى دشوار مى شد، وضو((يعنى ). 167
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)).مى گزارد و خداى عزوجل را مى خواند كه آن را بر وى آسان گرداند و آن در بسته را به روى او بگشايد
در اين كريمه و روايت آن به دقت توجه شود تا معلوم گردد كه نفوس قدسى را باذن اهللا تعالى چگونه دست 

) 57: زخرف (فلما آسفونا انتقمنا منھم فاءغرقنا ھم اءجمعین : قوله عزمن قائل :تصرف در ماده كائنات است 
ان اهللا تبارك و تعالى الياءسف : انه قال فى ھذه االيه ) علیه السالم (و فى الكافى و التوحید عن الصادق 

رضا نفسه ، و كاءسفنا و لكنه خلق اولیاء لنفسه ياءسفون و يرضون و ھم مخلوقون مربوبون ، فجعل رضاھم
)تفسیر صافى (سخطھم سخط نفسه

:به مضمون آن گويد)) مثنوى ((مالى رومى در 

تا دل مرد خدا نامد به درد
نكردھیچ قومى را خدا رسوا

پس استجابت دعا امرى خالف سیرت و سنت الھى نیست بلكه يكى از علل و اسباب تحول و تبدل در عالم 
طبیعت ، نفس متصف به صفات ربوبى و متخلق به اخالق الھى است كه باذن اهللا در ماده كائنات تصرف مى 

میه با ھر چیز دارد و بايد به معنى واقعى اين اذن توجه داشت كه اذن تكوينى است كه معیت قیو. كند
و در قرآن كريم به موسى و ھارون . اءنابدكم الالزم يا موسى : ھمانطور كه در حديث قدسى آمده است 

و ما كان لرسول اءن : و نیز فرموده است . التخافا اننى معكما اءسمع واءرى : فرموده است ) علیه السالم (
حكايت فرموده است كه - صلوات اهللا علیه - و از عیسى پیامبر ).39: ، رعد79: مومن (ياءتى بايه اال باذن اهللا 

اءنى قد جئتكم بايه من ربكم اءنى اخلق لكم من من الطین كھیئه الطیر فاءنفخ فیه فیكون طیرا باذن اهللا و : 
)50: آل عمران (االيه- ابرى االءكمه و االبرص و احى الموتى باذن اهللا 

من الطین كھیئه الطیر باذنى فتنفخ فیھا فتكون طیرا باذنى و تبرى االكمه و و اذ تخلق: و نیز فرموده است 
مائده (االءبرص باذنى فتنفخ فیھا فتكون طیرا باذنى و تبرى االءكمه و االءبرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى

.ى باذن: داد و در عین حال فرمود) علیه السالم (كه معجزه را اسناد به حضرت عیسى ) 111: 
و ھم فرموده ) 28: ، مومنون 38: ھود(اصنع الفلك باءعیننا و وحینا : فرمود- سالم اهللا علیه -و به نوح نجى 

كه ضمیر متكلم مع الغیر آورده ) 161: اعراف (و ظللنا علیھم الغمام و اءنزلنا علیھم المن و السلوى : است 
است نه اينكه دو كس ) علیھما السالم (موسى است و فھم آن بسیار لطیف و دقیق است و ھم فعل نوح و 

.و دو فاعل مستقل بلكه فعل نوح و موسى نیست مگر فعل اهللا ، فافھم 
و ھمچنین در آياتى كه خداوند متعال را در مقام استیال و سلطنت و قدرت مطلقه ضمیر متكلم وحده مى 

.یر مى آورد دقت بسزا الزم است آورد، و در مقامى كه اسباب را دخالت مى دھد ضمیر متكلم مع الغ
:در سر استجابت دعا بايد به اين چند مطلب توجه داشت : تبصره 

نفس ناطقه انسانى موجودى مشترك بین علم طبیعى و الھى است كه برخى از مسائل آن به عنوان : الف 
و غیر ھما، و )) شفاء((و كتاب نفس )) اشارات ((كتاب نفس در طبیعیات مطرح مى شود چون نمط سوم 

))شفاء((و برخى از فصول الھیات )) اشارات ((برخى در الھیات چون چھار نمط آخر 
مطلب ديگر توحید حق سبحانه و تعالى به منطق كامل قرآنى يعنى توحید اسالمى كه موضوع مباحث -ب 

ل االشیاء اليوجد ان البارى تعالى كل االشیاء و مع كونه ككتب حكمت متعالیه و صحف عرفانیه است يعنى 
و از آن در اصالح فنى خودشان تعبیر فیه شى ء من االشیاء حتى يكون ھناك كثره البالفعل و البالقوه فافھم

به وحدت شخصى وجود مى كنند كه وجود مساوق حق است يعنى ھو االءول و االخر و الظاھر و الباطن 
قل بل ربكم رب السموات و االءرض : است ) الم علیھما الس(زبان ابراھیم خلیل و يوسف صديق ). 4: حديد(

غرض در ).102: يوسف (، فاطر السموات و االرض اءنت ولیى فى الدنیا و االخره )57: انبیاء(الذى فطرھن 
.توجه به معنى فطر و فاطر در توحید حقیقى است 

چو ابراھیم و يوسف باش ذاكر
فاطرجناب حق تعالى را به

و تسلسلھاى فكرىكه بى دور 
بیابى دولت توحید فطرى

ترا صد شبھه ابن كمونه
نماند خردلى بھر نمونه

مطلب ديگر اينكه نفس ناطقه انسانى منطبع در ماده نیست و چون عارى از مواد وقوه و استعداد است -ج 
نسبت تعلق او با غیر از بدنش را امكان ھست چنانكه موجود مفارق عقالنى را كه وجودى احدى الذات و ذو 

بدن انسان از آن حیث كه و به حكم برھان و عرفان. وضع نیست نسبت او با جمیع ماديات متساوى است 
و تعلق را انحاء گوناگون است كه الزم نیست ھرگونه تعلق نفس با . بدنست مرتبه نازله نفس است مطلقا
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و در اين . غیر خود به نحوه تعلق او با بدنش باشد تا پندارى كه از تعلق الزم آيد كه آن متعلق بدن نفس شود
در تثلیث عالم و آدم در ضمن شماره ) علیه السالم (صادق امر به مطلب شامخى كه از حديث شريف امام

.فصل اول گفته ايم ناظر باش 33
مطلب ديگر در توحید و تجمع و عزم و ھمت و اراده نفس است كه اگر از رنگ تعلق رھايى يابد و صاحب -د 

مختلف حاضر باشند كه لذا ارواح كمل توانند در آن واحد در اماكن. ھمت باشد آثارى شگفت از وى صادر گردد
بدون تقیید و انحصار در صور كثیره در آيند و آن صور بر او صادق آيند كه ھمه از منشات او و مثالھاى قائم به او 

مصباح االنس ((در اين معنى به فصل پنجم از فصول سابقه تمھید جملى . ھستند به نحوه قیام فعل به فاعل 
االنسان الكامل مظھر له من حیث االسم الجامع ، و لذا كان : كه گويدرجوع شود ) 1ط 37ص (ابن فنارى )) 

الخ- له نصیب من شاءن مواله 
و النفوس االنسانیه : كه گويد)) فصوص الحكم ((و ھمچنین قیصرى در آخر فصل ششم مقدماتش بر شرح 

انسالخھم من اءبدانھم الكامله اءيضا يتشكلون باءشكال غیر اءشكالھم المحسوسه و ھم فى دار الدنیا لقوه
، و بعد انتقالھم اءيضا الى االخره الزدياد تلك القوه بارتفاع المانع البدنى ، و لھم الدخول فى العوالم فى 

).1ط 33ص (الخ-العلوام الملكوتیه كلھا 
رجه عن العارف يخلق بھمته اءى بتوجھه و قصده بقوته الروحانیه صورا خا: و نیز در شرح فص اسحاقى گويد

الخیال موجوده فى االءعیان الخارجیه كما ھو مشھور من البدالء باءنھم يحضرون فى آن واحد فى اءماكن 
)1ط 197ص (مختلفه و يقضون حوائج عباداهللا

:گويد)) مثنوى ((و بدين مضمون عارف رومى در دفتر دوم 

شیر مردانند در عالم مدد
رسدآن زمان كافغان مظلومان

بانگ مظلومان ز ھر جا بشنوند
دوندآن طرف چون رحمت حق مى

بیانى ) 150ص )) (اسرار الشريعه و اءنوار الحقیقه ((و ھمچنین عارف سید حیدر آملى در اين موضوع در كتاب 
بیعیه و لوال اشتغال النفس بتدبیر قواھا الط: گويد)) مفاتیح غیب ((و نیز مولى صدرالمتاءلھین در . شريف دارد

انفعالھا عنھا لكان لھا اقتدار على انشاء االءجرام العظیمه المقدار الكثیره العدد فضال عن التصرف فیھا بالتدبیر 
).1ط 627ص (و التحريك اياھا

و بخصوص فص شیثى . در اين موضوع مطالبى شريف است ) ط رحلى 312)) (حق الیقین ((و فیض را نیز در 
كه فصلى در سر دعا و احكام آنست )) مصباح االنس ((مشروح و مفصل تر از آن اواخر و )) فصوص الحكم ((
).1ط 258ص (

با در نظر گرفتن اين مطالب كه اصول و امھات در معرفت به سر استجابت دعايند آگاه مى شوى كه انسان 
نفوس و عقول تاثیر دارد و قابل حشر با ھمه است و از ھیچ چیز بريده نیست ، و به قدر ارتباطش با طبايع و 

تاثر مى يابد، و با اين ارتباط و تعلق وحدت نظام انسانى و كیانى مطابق لسان حال و استعداد نفوس و 
.و اهللا يقول الحق و ھو يھدى السبیل . حصول شرايط دعا مطلقا چه له و علیه به استجابت رسد

زبان روايات در اين امر بسیار . خالى برنمى گردددر دعا بايد توجه داشت كه ھیچگاه داعى با دست: تبصره 
اءتم فوائد و اھم مصالح آن اصالح جوھر نفس ناطقه و لسان استعداد است كه انسان آنرا در . شیرين است 

خالصه آنچه كه براى تحصیل آن به دعا نشسته اى بھتر از . دعا بر اثر تقرب به حق سبحانه تحصیل مى كند
و اگر آن حاجت مخصوص تو بر آورده نشد غمین مباش كه تبديل به . مى شودآنكه مى خواھى عائدت

ادعونى يعنى مرا بخوانید كه اين دعا ). 61: غافر(و قال ربكم ادعونى استجب لكم . احسن شده است 
ھو الحى ال اله اال ھو فادعوه مخلصین له الدين : آرى پس از چند آيه بعد از آن فرمود. مطلقا مستجاب است 
.الحمدهللا رب العالمین 

الحمد هللا رب العالمین كه رساله به اسم الھى افتتاح و به حمد الھى اختتام يافت ، و معنى نور على نور بر 
ھجرى 3/12/1364= ھجرى قمرى 1406و در شب يكشنبه دوازدھم جمادى االخر . منصه ظھور نشست 

شمسى در بلد طیب و دارالعلم قم به پايان رسید

حسن حسن زاده آملى

)علیه شیخ بھايى رحمة اهللا( مفتاح الفالح کتاب : منبع 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
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