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  هو
121  
  

  يادداشت ناشر چاپ چهارم
گنابـادي سلطانعليشـاه    محمدسـلطان  آثار عالم و عارف رباني جناب حـاج مـالّ  مجموعة واليت نامه سومين اثر از 

جنـاب قطـب بزرگـوار سلسـلة نعمـت      مؤلف وارث معنوي محضر مبارك جانشين و شهيد است كه ناشر باكسب اجازه از 
، افتخار چاپ آن را دارد. موضوع اين مجذوبعليشاه آقاي حاج دكتر نور علي تابنده حضرت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

تـرين   تـرين و مسـتند   ع يعني واليت است كه در آن به دقيقآيد اصل اصيل تصوف و تشي كتاب چنانكه از عنوان آن بر مي
  نظير باشد. وضع ممكن تشريح شده است و شايد در موضوع خود اين كتاب بي

از چاپ سوم كه بـه همـت آقـاي     سه بار به چاپ رسيده و اينك چاپ چهارم آن عيناً لف عارف، قبالًؤاثر ماين 
به مسـاعدت مـالي آقـاي حـاج      – "مجموعه محبوب"جزو حسن عسكري نجفي منتشر شده بود، افست گرديده و  محمد

  گيرد. ي قرار ميدر اختيار مشتاقان مطالعه آثار اصيل عرفان اسالم -عبداللّه صادقي نژاد 
هـاي مختلفـي در انتهـاي آن اسـت. ناشـر       از مزاياي اين طبع كتاب اصالح بعضي اغالط و افزوده شدن فهرسـت 

  يه طبع آراسته گرداند، انشاءاهللا.لاميدوار است كه بتواند ديگر آثار مؤلف عارف را به ح
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  بسمه تعالي
  مقدمه چاپ سوم

  
و عارف اكمل جامع المنقول و المعقول  ت نفيسه و آثار منيعه شيخ اجلّكتاب مستطاب واليت نامه يكي از تأليفا

بـن مـال حيـدر     محمدداني الشهيد في سبيل اهللا الحاج مـال سـلطان  مو حاوي الفروع و االصول و العام الرباني و الحكيم الص
ريقـت و حقـايق حقيقـت و    الملقب به سلطانعليشاه طيب اهللا روحه الشريف است كه جامع اسرار شريعت و رمـوز ط  محمد

ت و هزينه تيمسـار سـرتيپ علـي    قمري با چاپ سنگي بطبع رسيده و يكنوبت بهم 1323واليت است و نوبت اول در سال 
قمـري چـاپ شـده و چـون      1385خود ايشان در سال  ةبسيار اديبان  و وقفه بچاپ حروف سربي با مقدمةپرورش حفظه اهللا

ميني است از درياي عرفـان و معرفـت و مـورد عالقـه طالبـان حقيقـت و نسـخ آن دو        ث ايست از علم و حكمت و در خزينه
ه از قطـب زمـان   تزاداهللا توفيقا حسن عسكري نجفي محمدچاپ ناياب و مشتاقان آن بسيار بودند لذا برادر سعادتمند آقاي 

ت، سـيدنا و موالنـا الحـاج    و هادي كاروان و سالكان طريق عرفان و خورشيد آسـمان معرفـت و نـور االنـور جهـان هـداي      
رضاعليشاه ارواح العالمين له الفدا اجازه خواستند كه بـا هزينـه خـود و آقـاي پرويـز عرشـيان وفقـه اهللا        سلطانحسين تابنده 

اهللا اغـالط   تجديد طبع نمايند و اجازه فرمودند و با معاضدت و معاونت برادر موفق ارجمند آقاي سيد قدرت اهللا آزاد وفقه
سخه قبل را تصحيح نموده و مهيا براي چاپ نمودند و در چاپخانه خواجه بچاپ رسـانيدند. اميـد اسـت طالبـان     چاپي دو ن

حقيقت و سالكان معرفت استفاده و استفاضه كامل نموده و اين حقير و ساير آقايان را از دعاء و شفاعت ياد فرمايند. فقيـر  
آقايان عسكري و آزاد و عرشيان مسئلت دارد و نيز كمال سپاس  اجر دنيا و آخرت و خير و سعادت دنيوي و اخروي براي

ت در چاپ آن اقدام نمودند و نيز دارد كه با كمال عالقه و محب -زاده توفيقاته -و تشكر از آقاي خواجه مؤسس چاپخانه 
عال خير و سـعادت  از كارمندان چاپخانه كه با نهايت دقت در چاپ آن سعي و كوشش نمودند تشكّر دارد و از خداوند مت

العالمين. و آسايش دنيا و آخرت براي همه آنان خواستار است. آمين يا رب  
  اهللا جذبي ثابتعلي هبةفقير سيد 

  قمري 1405در تاريخ هفدهم ربيع االول 
  عيد ميالد حضرت رسول اكرم صلوات اهللا و
  سالمه عليه و علي آبائه و ابنائه الطاهرين

  شمسي      1363برابر با بيستم آذر ماه 
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  سمه تعاليب
  مقدمه چاپ دوم

  
كتاب گرانبهاي واليت نامه يكي از آثـار حضـرت قطـب العـارفين جـامع المعقـول و المنقـول حـاوي الفـروع و          

س سرُّه العالي است كه مورد نيـاز صـاحبدالن و   قب به سلطان عليشاه قُدگنابادي ملّ محمدا سلطان االصول موالنا الحاج ملّ
ن طريقت و عاشقان حقيقت است و چون بدر سپهر كمال و ضياء مهر جالل كه سالكان را از انـوار معرفـت بهرمنـد    سالكا

  ساخته و بسان منبع فياضي است كه بغير عوض و غرض تشنگان را از زالل خود سيراب ميسازد. 
انوس معرفـت نمايـد و   مقدار را آن قدر و كمال نيست كه بتواند در يكبـرگ نـاچيز وصـف اقيـ     اگر چه قطره بي

مناسب بود كه كامالً سكوت اختيار نمايم؛ ليكن ايمان راسخ و عقيده و ارادت ثابت و عشق وافري كه بمقام مقدس اولياء 
هاي چاپ اول اين اثر نفيس كه به نابينابان راه حقيقت بينائي و در افق تاريك حيات  دارم مرا بر اين داشت كه چون نسخه

هاي جهل و تاريكي قلـوب بنـدگان را بـا نـور علـم و معرفـت روشـن و         بخشد و با كنار زدن پرده ري مينور اميد و رستگا
  ابصار را فروغ كمال ميدهد كمياب گرديده بفضل و توفيق الهي تجديد چاپ شود.

انـوار  باشد كه برادران ايماني كه در مسير قرائت اين كتاب قرار ميگيرند مشمول عنايات گرديده و از منبع عظيم 
كساني كه نادانسته درباره عرفان و تصوف قضاوتهاي  فيض الهي روزني بدانها تابيده و از اين راه خدمتي شده باشد. ضمناً

نابجا ميكنند با توجه به دستورات متين و محكمي كه درباره شريعت و طريقت و حقيقت در اين كتـاب داده شـده متوجـه    
عـين السـالكين و سـرور     ةتقاضاي خود را بحضـور حضـرت قطـب العـارفين و قـر     اشتباهات گذشته خود نمايد؛ باين نيت 

حسـن صالحعليشـاه ارواحنـا فـداه معـروض و       محمـد صاحبدالن و پيشواي بزرگ مشتاقان راه حق جناب آقاي حاج شيخ 
  واگذار گردد. ناستدعا گرديد تا اجازه خدمت و تجديد چاپ آن باين كمتري

اجازه مرحمت فرموده و نظـارت آنـرا بجنـاب شـيخ جليـل       1343ر فروردين ماه ي كه دارند دامتحضرتش با كر
اند واگذار و آقـاي سـيد زاهـد     مهدي مجتهد سليماني (وفا علي) كه صاحبدالن از بركات محضرش مستفيض محمدآقاي 

  ت.تجديد چاپ خاتمه ياف 1344زاهداني در مقابله و تصحيح آن همت گماشته و بحمداهللا در خرداد ماه 
ت كتـاب حفـظ و كـوچكترين    اي كه الزم بيادآوري است اينست كه برابـر روش جـاري مطبوعـات اصـلي     نكته

تغييري جز در نوع چاپ و كاغذ داده نشده اميد است كه بياري خداي بزرگ مورد استفاده صاحبدالن و عاشقان راه حـق  
  قرار گيرد، انشاءاهللا.

  بنده درگاه علي پرورش
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 ١٦١ .............................................................................................................. ذكر شرايط و آداب انبي در
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  هتاب مستطاب واليت نامك
  حيمالرَّ  حمنِ الرَّ  اهللاِ  مِ سْ بِ 

  
يُري يُل َو ُهَو الُمَوفُِّق َو الُمعيُن َو ِبِه َنسَتعيُن. اَلَحمُدِلّلِه الواِحِد اَالَحِد الَفرِد الصََّمِد الَّذي بـَُعَد َفال كوَ ُهَو َحسبي َو نِعَم الْ 

َهِج الَقويِم َو الصِّراِط الُمسَتقيِم َو َعلي َاهِل الُم َعلي َرُسوِلِه الهادي ِاَلي الِمنْـ َو َتعالي َو الصَّلوُة والسَّ  كَ َو قـَُرَب َفَشِهَد النَّجوي تَبارَ 
َفقاَل َعزَّ  –بِِاطاَعِتِهم  ِهُم الَّذيَن َاَمَر اهللاُ اّمتَو ال يَقَبُل اُهللا َعَمًال ِاّال ِبِواليِتِهم َو ال يُدِخُل الَجنََّة َاَحدًا ِاّال بِِام بيِتِه الَّذيَن َاَمَراُهللا ِبَمَودَِّتِهمْ 

ُم كقاَل اُهللا في َحقِِّه ِانَّما َوليُّ  يم ُخُصوصًا َاميُرالُمؤِمنيَن َو ِاماُم الُمتَّقيَن الَّذكاَألمِر ِمن يالرَُّسوَل َو ُاولِ ا َو َاطيُعواَهللا َو َاطيُعو  :ِمن قائلٍ 
ُت اََلسْ  :هِ ّمتَو قاَل َرُسوُل اِهللا (ص) في شأنِِه ِخطابا ِال  ُعوَن.كرا  وَة َو ُهمْ كالصَّلوَة َو يُؤُتوَن الزَّ  اهللاُ َو َرُسولُُه َوالَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُمونَ 

ُذل َمن َرُه َواخْ واالُه َو عاِد َمن عاداُه َوانُصر َمن َنصَ  َموالُه، الّلُهمَّ واِل َمنْ  ْيٌ◌ ُت َموالُه َفهذا َعلِ نْ كُ  َاال َفَمنْ ؟ مْ كُ ُفسِ اَنْـ  ِمنْ  مْ كبِ  يَاول
بِن اَبي طاِلٍب  يِّ ِواليَُة َعلِ  :َو َتعالي كائيَل َعن ِاسرافيَل َعِن اللَّوح َعِن الَقَلِم َعِن اَهللا تَبارَ كَخَذَلَ◌ُه. َو قاَل (ص) َعن ِجبرائيِل َعن مي

  . يَاِمَن ِمن َعذاب يَفَمن َدَخَل ِحصن يِحصن
دارد  مي غَفَرَاهللاُ لَهم عرضه محمدبن سلطانمحمددر يبن ح محمدسلطان  ينعمة الّلهزه خوار خوان ين ريو بعد، ا

ت باعث قبول جملة اعمال و يان ابرار، واليشوايار و آثار پيحات اخبار اخيات و نصوص و تلويه چون موافق اشارات آك
ت جزء يو وال –طرود نه چ عمل ميت هيست و با واليچ عبادت مقبول نيت هيه بدون والكبل –متمم نعمت اسالم است 

ان مقدمة كر اريان است و ساكت همة اريت، و چون غايان مقدمة والكر اريان اسالم است و ساكه اصل همة اركر بلياخ
ه كن كر يكص نفرمود در يه مقدمه بودند و ترخكن اسالم كص فرمود در چهار ريه خداوند ترخكاوست فرمودند 

ه كن را كر يكردند آن ك كص فرموده در آنها و تريه خداوند ترخكن را كار رت باشد، و مردم گرفتند آن چهيوال
  ص نفرموده است در آن.يخداوند ترخ
باشتباه رفته و از  ياريه خواهد آمد، بسكده يعد يانة معانياست م كت و مشتقات آن مشترين چون لفظ والكول

ه اقرار دارند بصدور كاز عامه  ياريهم السالم. و بسين عليت طاهريت اهل بيو وال امتا اقرار باميده يت، محبت فهميوال
لمه بر كن يه و آله از باب جواز حمل اياهللا عل يان حضرت رسول صلّياز دهان معجز بَموالُه  ينُت َموالُه َفهذا َعلكَمن  لمة ك

ه با احتمال، استدالل كرا يرون است زيگرفتن از قانون استدالل ب يل مدعيرا دل كلفظ مشتر :نديگو مي گر،يد يمعان
مقصود در اصطالح به  يت و خواص و آثار و فوائد و لوازم آنرا با معنيوال يه معانكن جهت الزم دانست يد؛ از اينشا
ن باب يات و اخبار را در ايرتان آيبص يرت باشند و چون بينندگان در اخبار بر بصكد تا نظر يان نمايق اختصار بيطر
ت يزه والين وجين مختصر را بر مقدمه و چند باب و خاتمه. و چون موضوع در ايب دادم ايد و ترتنيخبرانه نظر ننمايب

  دم. يت نامه ناميوالاست او را ب
  َو ُهَو الُمَوفُِّق َو الُمعينُ  
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تاب كمه مقد  
  در بيان معاني واليت است 

  
َه َعَليِه َو َتَصرََّف فيِه َو َاصَلَحُه َو َتَسلََّط َعَليِه َو قاَم تـَوَ بمعني  الشَِّئ َو َعَليهِ  َوِليٌ سر او مصدر كواليت بفتح واو و  جَّ

  بَِامرِِه َو َنَصَرُه.
 ،ه در لسان عجم باين معني شايع است و بمعني امارت و واليتكت را گويند، چنانكسر واو مملكو واليت ب

  .َلهاَلدَّوْ  قيل لغتان بمعني .سر و فتحكب
ه بيايد داخل ميشود كو بواسطه اين بيعت چنان ،ولويه مال ميشود در بيعت خاصة و واليت در عرف خاص استع

شود  مي ه بايمان ناميده ميشود بواليت نيز ناميدهكو آن صورت داخلة دل بايع چنان ،در دل بايع ولي امروتي از كصورت مل
ه بر شجرة تلخ وجود انسان كه است يوند شجرة الهيو آنصورت پ .اشاره بĤنصورت دارد مكَو َلّما َيدُخِل االيماُن في قـُُلوبِ 

:  لهيه اشاره دارد شعر مولوي قُدّسند. و باين پيوند شجرة اك مي ميرسد و ميوة تلخ او را شيرين رُّهس  
  نكتو علي وار اين در خيبـر ب    ـردانــه بـزن ــيا تبـر بردار و م
  ر، نور يـار راـن با نـاكوصـل     ن اين خار راكيا بگلبن وصل 

  ند خار تو راكوصل آن گلبن     شد نـار تـو را كه نـور او كتـا 
ه كبعد از آن –ه بار تلخ آورد كه چون اين پيوند شجرة الهية بدرخت تلخ وجود انسان رسيد مثل درختيكزيرا 

و  ؛ميوة شيرين دهدشد تمام را كاز زمين بخود  كهر چه عروق آن درخت تلخ آب و خا -پيوند درخت شيرين باو رسيد
اعمال او بجهت  ه جزا دهيم مؤمن را در ازاء جملة اعمال او بجزاء احسنكه فرمود در آنها كباين معني اشاره دارد آياتي

ه كوتي است كند از آن فعليتي در نفس او حاصل شود و چون فعليت اخيرة مؤمن همان پيوند ملكه مومن هر چه كاين
وم كه در وجود او حاصل شود محكأذون در بيعت گرفتن داخل دل او ميشود، و هر فعليت ردن با شيخ مكبواسطة بيعت 

ه معني كه از او صادر ميشود در گرفته بنور آن پيوند شود كپس هر عمل  ؛م فعليت اخيره و در گرفته بنور او استكبح
شود يه بعد از بيعت خاصه حاصل مك ام قلبيكين و تسليم احكشود بر حالت تم تبديل سيئات است بحسنات و اطالق مي

ه در مقابل اسالم استعمال ميشود همين بيعت خاصه است يا آن كمان خاص يه اكشود؛ چون مي مان بر او اطالقيه اكچنان
ه فرمودند: كه بواسطة اين بيعت حاصل ميشود، چنانكام قلبي كه داخل دل ميشود يا آن حالت تسليم احكوتي كپيوند مل

ه داللت كو اخباري .شدن در اين امر است يا معرفت اين امر است يا دخول در امر ما است يا معرفت امام استايمان داخل 
فرياد زده نشده است  :و در بعض اخبار : و روزه و حج و واليت ةوكزه بنا شده است اسالم بر پنج پايه نماز و كدارد بر اين

و در بعض  َاسناها َو اَنماها َو َاشَرفـَُها الِوالية.غدير خم. و در بعض اخبار ه بواليت فرياد زدند در روز كبهيچ چيز مثل اين 
ه خداوند فرض كو در بعض اخبار است  .ردند واليت راك كاخبار: پس گرفتند مردم بچهار چيز از اين پنج پايه و تر

ي از آنها كرده است در يكن رده است در چهار چيز از آنها و ترخيصكپس ترخيص  ،رده است بر خلق خود پنج چيز راك
ه واليت بايد از اعمال كتمام اينها داللت دارد بر اين -يد در اهتمام بامر واليت است كو اين از باب تأ -يعني در واليت 

گر مراد ه آنها مثل نماز و روزه از اعمال قالبية فرعية نيستند، و اكفرعية قالبيه باشد نه امر قلبي و اعتقاد و محبت قلبي زيرا 
ه مراد از واليت در اين اخبار يا كه ميباشند بسيار بله امور قلبيكه اصول عقايد كامر قلبي بودي تخصيص بواليت نميدادند 

ام قلبي كه بواسطة اين بيعت داخل قلب ميشود يا آن حالت انقياد تحت احكاست يا آن صورتي ولويه سِ بيعت خاصة نَفْ
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ه در كه يا خود واليت از اعمال فرعية قالبيه باشد يا مسبب از اعمال فرعيه باشد كشود ه بواسطة اين بيعت حاصل ميك
ه در جانب قابل و كو اين معاني واليت است  .ان اسالم باشدكاز ار ةوكو ز ةعداد اعمال قالبيه محسوب شود و چون صلو

از معاني واليت  كمشايخ آنها استعمال ميشود پس بهر ي ه در جانب امام عليه السالم وكبايع استعمال ميشود و اما واليتي 
تمام اينها صفات اين  ،ميل و امارت و سلطنت و توجهكه محبت و نصرت و تربيت و تكزيرا  ؛ه گذشت ميتواند باشدك

ه منشأ انتزاع جملة اضافات حق تعالي است و كاست  مشيته حقيقت واليت و واليت مطلقه حقيقت كواليت است چرا 
و چون پيوند شجرة الهيه بوجود انسان  .ه مظهر جملة اسماء و صفات حق استكملة صفات اضافيه را موصوف است بلج

باشد اگر بتدريج آن پيوند قوت گيرد و شاخ و بال تلخ وجود  مشيته كميرسد و آن پيوند شاخه ايست از شجرة طوبي 
هست  مشيته درمقام كپس هر صفت و اسمي  .انسان ظاهر شود از مشيتاند يا مغلوب سازد تمام صفات كانساني را بخش

ه از آنجمله است محبت و نصرت كه پيوند شجرة الهيه در آن قوت گرفته است ظاهر خواهد شد كتمام آنها در اين انسان 
ه از زمان كنون ند به آن قاكسي باين انسان اتّصال پيدا كو هر  ؛ميل و تربيت و سلطنت و امارت و تصرف و احاطهكو ت

آدم عليه السالم در ميان بندگان خدا بوده آن پيوند شجرة طوبي بواسطة اين انسان بر وجود او رسد و متاع الهي در نزد او 
 و نا َمتاَعنا ِعنَدُه.َمعاَذاَهللا َان نَأُخَذ ِاّال َمن َوَجدْ  :ه گفتكه حضرت يوسف عليه السالم اشاره باين پيوند نمود كپيدا شود 

واليت را  ،ه بيايدكشود گماشتگان الهي اين شخص را بواسطة همين پيوند از طريق بهشت ببرند. و چنان امتچون روز قي
   .در جانب والي مراتب و مصداق بسيار است
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لباب او  
  ت و در آن چند فصل است يان واليدر ب

  
  ت يقت واليان حقيدر ب –فصل اول 

ه در يكچون اضافات -در خارج نداشته باشد  1ه مابحذاءكست يمحضه ن ةيتبارر اضافات اعيت مثل سايوال هكبدان
ه او مصداق و يقيچون صفات حق يحقتعال ةيه صفات اضافكبل –د نچ مابحذاء در خارج نداريه هكان خلق هست يم

حق را مصداق و  ة ذات اضافةيقية محضه و صفات حقيقيه صفات حقكن است يه هست اك يمابحذاء در خارج دارند؛ فرق
لمة كنند بكر يه از او تعبكاست  ة محضه را مصداق و مابحذاء فعل حقّيو صفات اضاف .شأنه يمابحذاء ذات حقّ است تعال

مطلقه و  تيه السالم و واليعل يت عليه و آله و سلّم و علوياهللا عل يه صلّيمحمدقت يو حق مشيتجامعه و  لمةكو » نك«
ثرات اسماء و كو ظهور حق ب يت حقتعاليمعروف و مقام يرسكو عرش رحمن و  يه حقتعالياشراق ةنَفَس الرَّحمن و اضاف

نه  يمطلق قسم يعني -و وجود منبسط و وجود البشرط و وجود مطلق  و صفات ت و عالم اسماءيواحد صفات و مقام
ز مصداق يشأنه العز ياست تعال محلّ ظهور اسماء و صفات حق مشيتو صبح ازل و بالجمله چون مقام  - يمطلق مقسم

مصداق اسمِ  مشيتاست  ماءاَالسْ  ماُم اَالسماء َو ِاماُم اَِئّمِة◌ِ اِ  ،ِاسم اهللاو چون  ؛اسماء حق خواهد بود باعتبارات مختلفه جملة
و از  ؛و بمادونا عتبار انبساط او بر مادون و احاطةخواهد بود با يه مصداق علكچنان ،اهللا خواهد بود باعتبار ظهور ذات باو

 محمدو چون مقام  .ميناميه السالم ميعل يت عليه او را بعلوكاوست نسبت بمادون  ن جهت انبساط و احاطه و علويهم
لة معراج در وقت يه در لكچنان -باشد  مشيته مقام كان و تحت الوجوب است كه و آله و سلّم فوق االمياهللا عل يصلّ

 يعني ،م بسوزميشتر آيانگشت پ يكه اگر من كل بازماند و گفت تو برو ياست جبرئ يه عرش الهك مشيتعروج بمقام 
ه مبداء وجودات است و منظور نظر و كنيو باعتبار ا -است ان كن در فوق امير تو بعد از ايان است و سكمقام من مقام ام

 يو صفت ينجا ذاتيه در اكنيار انها و باعتبير ايم و غيو رؤف و رح ياست مصداق مشتقات است مثل عله يوم علكمح
ن جهت يو از هم ؛ه استيمصدراينجا قائم بذات خود نه بذات ديگر مي باشند مصداق مبادي و معاني  يه معانكست بلين
 يقت وجود است نه معنيو چون حق ،م او رايگوئيم يحقتعال ماند اضافةيم يه بوجود رابطكرد بلچ استقالل ندايه هك

و باعتبار بودن سلطنت و امارت و  .اشراق و تابش وجود حق است بر موجودات يعنيم يناميه مياشراق او را اضافه ياعتبار
اء يت او نسبت باشيور و باعتبار مبدئكت بدو اعتبار مذياست و وال يول يت و نصرت و دولت نسبت بما سويفاكمحبت و 
م يحاو در صعود رحمن است و ر يل بسوكو باعتبار رجوع  .ِسهابِنَـفْ  يَّةُ َو الَمش يَِّة◌ِ اء بِالَمشيُخِلَقِت اَالش ه فرمود:ك ،در نزول

ت يمال ربوبك يت جمله موجودات و اخراج آنها از نقص بسويو باعتبار ترب .يمياست و رحمت رح يو رحمت رحمن
 ،2وءيهو چون خواست است باعتبار تَ .است مشيتجاد موجوداترا يحق است ا و چون خواست .حق است و رب است
 مشيتن يو چون ا –است  مشيته اول كرا يز –است  مشيته اراده در بشر بعد از كن از آنجا كاسباب اراده است؛ ل

ند و يب مي ه اسبابيمت چون تهيو بعد از عز ؛مت استيشود عزيجهت تر ميكار كرسد و انسان در يمال مكج بحد يبتدر
رود قضا است و يار مكشود قَدر است و چون بِسرِ يده ميشكار كچون هندسه آن شود اراده است و يار تمام مكدر  يمعطّل
   .تابكشود بأذن و اجل و يل ميه تحلكرد امضاء است يگيار انجام مكشود و يار مكشروع ب چون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  (حذاء = ازاء، بمعني مقابل و برابر) ما بِحذاء: آنچه بهمتائي و يكساني در نظر آيد.  -1
  آماده شدن - 2
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قع ن عالم وايه در اكز يه فرمودند: هر چكاند  ردهكر كائنات را ذكفعل  ن نحو مقدماتيشأنه بهم يو در حق تعال
ن يكه علم هم از مقدمات است لكنيو حال ااند  ردهكر كرا ذ مشيتو اول  .باشد مشيته كشود بمقدمات سبعه است يم

و اما  .رده اندكر نكن ذات است در مقام ذات و ذات فاعل است نه از مقدمات فعل، علم را از مقدمات ذيع چون علم حقّ
و اما عزم،  .ر اراده استيغ مشيتچون در انسان  -ن اراده يو در مقام اراده ع است مشيتن يع مشيتدر مقام  يعلم فعل

وء شروع در فعل و شروع در ير از تهيغ يريردن و اندازه گك يرير از اندازه گياست و اراده غ مشيتپس او از مراتب 
ر از يرا غ يكمصداق هر  نجهت در حق هميمدت ساختن است، از ار از ير از صورت فعل را ساختن و آن غيفعل غ

ه از آن باسماء مختلفه كلّ، مقام فعل و ظهور اول حقّ است بفعل كه مقدم است بر ك مشيتقرار داده اند. پس  يگريد
 ،و مقام قَدر .دات از ماده و مدت باشندلّ و مجرّكه عقل كهست مقام صادر اول  مشيته بعد از كو اراده  .شودير ميتعب

ر ييه بداء و تغكرون شدن است يمان بكر از يه بمنزله تكجاد حق است يو قضا ا .باشنديره مات متقدو مجرده ينفوس جزئ
   :ه گفته شده استكتواند باشد؛ چنانيدر قدر و قضا هر دو م

  ه باز گردانند ز راهـر جستـيت    هـت قدرت از الـا را هسياول
   .ستيده است برگشت و بداء در آن نير بنشان رسيت لةه بمنزكمضاء ن اكده است ليه در خبر هم رسكچنان

  
ت ين مقام والياز ا يام الهكن اخبار و احيو همچن يه اسماء و صفات الهكان آنيدر ب –فصل دوم 

  تجاوز ندارند
ند و از يز گوينند و مجهول مطلق نكر يتعب يه از آن به عمكب مطلق است ياز آن غ مرتبة يقيه وجود حقكبدان

ِر َعِن الَمعدوِم الُمطَلِق َو َخبَ ِل الْ يُه ِمن َقبُه بِاَنَُّه ال َخبَـَر َعنْ َعنْ  َخبَـَر َعنُه َوال اَثـََر َواْلَخبَـرُ َم َلُه َوال َوال ِاسْ  .ستيچ خبر نيه آنمقام
  نَُّه ال َخبَـَر َعنُه.الَمجهوِل الُمطَلِق بِاَ 

ان و بعد از ظهور ق در اذهلاذهان و بعنوان مجهول مط نخبر از مقام ظهور اوست بعنوان معدوم مطلق دريه اكچرا 
 ريز تعبيت نينند بمقام واحدك مي ريتعب مشيته بكنمقام ظهور چنانياز او شود ياسماء و صفات ظاهر م مقام اطالق جملة

 ،ن مقاميه اكرا يز .تَ ِشئْ  مْ كَ  ثَرةُ كِت الجائَ ت يه در مقام واحدكند و گفته شده است يو عالم اسماء و صفات هم گو ؛نندك
ه از يقيصفات حق عتبارات و جملةا ه و جمله اضافات ويو قهر هيفطّاسماء لُ هور حقّ است باسماء و صفات و جملةمقام ظ

لُّ كَبسيُط الَحقيَقِة  اند: ه گفته كن يماء اقدمكه حكشود يم ممعلو ،ن مطلب معلوم شديو چون ا .شودين مقام انتزاع ميا
چ يه هكه مقام ذات و مرتبه وجود بشرط ال باشد كب يه مقام فعل حق باشد نه از مقام غكن مقام است ياز ااخبار  اءِ ياَالش

 - ست يز نيچ چيه با او هكه آن مقام بشرط ال است كرا ي؛ زحادَفضًال َعِن اِالتِّ  ،ت ندارديز معيچ چيست و با هيخبر از او ن
 وَ ٍء َعليٌم يلِّ شَ كاِهُر َوالباِطُن َو ُهَو بِ ُهَو اَالوَُّل َوا آلِخُر َو الظّ ه فرمود: ك يعالو قول حقت -  باشد يكيه او با آنها كآن يچه جا

 ه بشرط ال استكب يتواند باشد نه مقام غيز ميه ال بشرط است و با همه چك نمقام استياخبار از اٍء ُمحيٌط يشَ  لِّ كُهَو ِبِ◌◌ِ 
باشد  مشيته مقام كت ظاهره ياول و آخر و ظاهر و باطن را بر هو ردنكق حصر حمل يشود و بطريز جمع نميچ چيو با ه

ه كهما است نََيت و آنچه بيت و مرجعيبمبدئ ، اشاره استه اول و آخركرا ي؛ ززين مقام با همه چياشاره است باتّحاد ا
اره است باتّحاد مقام ظهور اش ٍء ُمحيطٌ يشَ  لِّ كبِ َو ُهَو  ٍء َعليمٌ يلِّ شَ كَو ُهَو بِ  :نيو همچن .اءباشديع اشياحاطه و اتّحاد با جم

از  ت علم عبارتيثينمقام از حيا نمقام است و احاطةين اينمقام عيا ه علم دركچرا  اء؛يقام فعل باشد با همة اشه مكحق 
ست ين و هوا بمحاط نكيان بمكاء مثل احاطه ظرف بمظروف و ميشأنه باش يحق تعال و احاطة ،زياحاطة ذات اوست بهر چ
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ن احاطه يو بجهت ا ،مينكصورت بماده و نوع هرگاه صورت را البشرط اخذ  نوع و احاطةبجنس و فصل  ه مثل احاطةكبل
ه كنيست مگر اين يودو موج يچ وجوديه هكن است يا يت حقتعاليوميق يوم خوانند و معنيشأنه را ق يه حق تعالكاست 
ه كماده و چنان ينوع و محصل بودن صورت از برا يم بودن صورت از براون مقَووجود اوست چ لِم و محصومقَ يحقتعال

 .هم البشرط اخذ شوند شود با نوع و با ماده هرگاه آنهايفصل است متّحد م يه معنكم ينكالبشرط اخذ را هر گاه صورت 
ط اخذ شود متّحد خواهد بود گر البشرا –شانه  يت ظهور حقتعاليثيت است و حيه مقام والك - مشيتن، اگر مقام يهمچن
فعل حق خواهد بود  يت براين اتّحاد و هويا ،است نمقام وجود البشرط فعل حقّيو چون ا ؛موجودات و وجودات با همة
را  يه بعضكچنان - الزم نخواهد آمد  3ينيو ش يو نقص يبيچ عين اتحاد در نظر احول نظران هياز ا ،پس ذات حق. ينه برا

است فعل حقّ  يو هستچه هست هر  كشيقه عبارت از مقام ظهور فعل حقّ است و بيط الحقيپس بس .استگمان شده 
ت يه ثَنَوكگر باشد يا صادر از مصدر ديه خالف فرض است كد واجب بالذّات باشد يا بايه اگر فعل حق نباشد كاست 

نمقام و صادق ياست تمام منتزع از ا ياله ه آنچه از اسماءكو چون معلوم شد  .است و خالف واقع و خالف مذهب است
نمقام پس يت مطلقه متّحد است با ايوال بت است و صاحيقت والينمقام حقيه اكن هم معلوم شد يو ا ،نمقام استيبر ا
ن يه اطالق شود در عكح است يت مطلقه صحيه بر صاحب والياله يسناه تمام اسماء حكه گفته شود كح است يصح

ه كح است يصح يت مطلقه وقتيبر صاحب وال ين اطالق اسماء الهكل ؛است يت مطلقه اسم اعظم الهيه صاحب والكنيا
ح است يصح يوقت :يُاخر  بعبارةٌ  .بودن يسمت ملحوظ و منظور نظر باشد نه بعنوان ميت مطلقه بعنوان اسميصاحب وال

ه يم ذهنيچون مفاه ياله يبيا نسبت بذات غآنه يه وجود خارجكت مطلقه يه را برصاحبان واليردن اسماء الهكاطالق 
ه ك - چ استقالل در وجود ندارند استقالل در نظر ناظر هم نداشته باشنديه هكه چنانك - ه يالفاظ شود نسبت بذوات خارج

ه بتوسط يبتوسط و عنوان آنها؛ چون اطالق الفاظ بر ذوات خارجباشد  يه درآنها اعتبار بر ذات الهياطالق اسماء اله
ِه يَوَصَف ِبها نَفَسُه َو َعَقَد َعلَ  يِه ِبِصفاتِِه الَّتيَعلَ  بِايقاِع اَالسماءِ  يَبَد الَمعنعَ َمن  فيث شريحد يه و معنيم ذهنين و مفاهيوعنا

ه اسم را منظور كن است يد ايتوح يعني ِه السَّالميَن َعلَ يرِالُمؤمنيَاصحاُب َام كِه فَاُولئِ تِّ ِسرِّ َامرِِه َو َعالنِي يف َقلَبُه َو َنَطَق ِبِه ِلسانَهُ 
بر او اطالق  يت مطلقه است منظور نظر نشود تمام اسماء الهيه مقام والكو اگر اسم  ،يشو كا مشريافر كه ك ينظر نساز
ه آن اسم اعظم را منظور نظر ك يباشد نسبت بذات نه آنوقت يت چون عنوان و مفهوم ذهنيه آنمقام والك يتيثّيشود بح

ت يه صاحب والكت خطا است اعم از آنيه بر صاحب والينوقت اطالق اسماء الهيه در اك يقرار ده يرا مسم و او يساز
د بدون التفات باسميبنظر آ يمسميت يل فرمودند:  ةه دربارك؛ ت اويد با مالحظه اسميبنظر آ يا مسمدربارة َر،فَ كَ فـََقد  او 
  .كَ فـََقد َاشرَ  يثان

ب نداشته يرا خدا گفتند، اگر آنها را اسم محض بنظر آوردند و گفتند ع هِم السالميعلَ يه ائمه هدكپس آنها  
آله  اسمِ يه گاهكن دو نظر است يو از جهت ا ؛ت داده گفتند خطا بوده استيئياست و اگر آنها را منظور نظر ساخته و ش

  خواندند. يافر و ملعون مكرا  ندهين اسم و گويدن بايردند از ناميكمنع م يگذاشتند و گاهيبرخود م
توان  يو عل ،است ينيب بيدر جهت غ يه فانكن لحاظ ين نظر و ايت مطلقه را اهللا توان گفت بايپس صاحب وال

ه در كچنان - باوستول كلّ موكت يه تربكو رب توان گفت  .لّ استكبر  يثرات و مستَعلكه مضاف بك ن اعتباريگفت با
شأنه بواسطة آن  يحق تعالت يه خالقكن يو خالق توان گفت باعتبار ا .ت استيدر واله رب مضاف رب كخبر است 

  اسماء.  ن جملةيافت و همچنيظهور 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ضد : زين .عيب، زشتي، ننگ، بدي -٣
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خود  يشأنه از مقام عال يحق تعال مشيتاست ب يه مسمك ت مطلقهيان نزول واليدر ب –فصل سوم 

  مقام خود  از يبدون تجاف
اسم و  - ت مطلقه است ياست و وال مشيته ك - ظهور بمقام فعل  ب است بدونيه مقام غكه وجود مطلق كبدان

ام و اخبار از او ظاهر كاح يتمام اسماء و صفات و تمام مشيتافتن بمقام يست و بعد از ظهور يم و خبر از او نكرسم و ح
است و نور قت يآن حق نمونة يقت نور و نور ظاهريوجود حققت يو چون حق .ه موصوف شديمالكاوصاف  يشد و بتمام

ه و افاضه و يت انوار جزئيار خالقكه مدام در كست بليفارغ ن يت و نور پاشياضياز ف يه آنكمشهود و معلوم است  يظاهر
  ت فارغ نخواهد بود. يت و خالقياضياز ف يقت وجود آنين حقيجاد امثال آنها همچنيه فائته است بايجبران انوار جزئ

در وسته انوار سطوح يه پكرا ياز سطوح، ز جاد امثال انوار فائته استيبش و اتاوسته در يه پكن نور آفتابرا كنظر 
جاد امثال آنها از آفتاب بنحو استمرارست فنا يو او چون فنا انوار سطوح  .فنا است و از تابش آفتاب در تجدد و بقانما است

 ؛ه استيوحدت شخص قِساوِم يحداناتّصال و :هكما است كالم حكن از يماند، و ايم يشود و همان نور اول باقيمعلوم نم
  باشند. ير هم ميه غكنين اياند در عينمايموجود آخر را همان موجود اول م ،تجدد امثال، بنحو اتصال :يعني

شود و يم يشود و فانينه تابش سطح تمام مه بمحض سد روزكده ياز روزنه بع ين بتابش آفتاب بر سطحكنظر 
وسته در فنا است و از آفتاب در يه آن تابش سطح پكنيست مگر اين نيش سطح موجود شود و ابمحض گشودن روزنه تاب

و  .آفتاب يخواهد بود برات و افاضه هم بوده و يد بود خالقه تا آفتاب بوده و خواهكتوان درباره آفتاب گفت يبقا. پس م
و آفتاب و . ياَالعل وِلّلِه اْلَمَثلُ  :يعالما قاَل اُهللا تَ ك تار اسياو را بس لِثَن مكست لين يريه و نظيرا اگر چه شب يقيوجود حق

لمات بزرگان و كر شده است و در يار تعبيات و اخبار از وجود بنور، بسيقت وجود و نور اوست و در آينور او مثل حق
ه نور در كه مباريآرد. يكر ميه از وجود بنور تعبيخ اشراق رضوان اهللا عليه شكاد است بليما اطالق نور بر وجود زكح

داللت دارد بر جواز  اِء ِمَن الشُّعاعِ يالضّ كُتنا ِمّنا  الشُّعاِع ِمَن الشَّمِس َو شيعَ كَنحُن ِمَن اِهللا  و خبر  ،يافكاطالق نور بر وجود 
عقول  ند و ازكاالنوار  - ر بنوريتعب مشيته از مقام كرده كه اصطالح يخ اشراق رحمه اهللا علياطالق نور بر وجود. و ش

آنچه در شرح نور گفته شده در  م جملةينكت نور يق ماهي. و چون تحق4هيه بانوار اسپهبديلكنوار قاهره و از نفوس ه بايلك
ه كاست  يقيه نور حقكرايت از نور؛ زيخواهد بود بنور ياَول پس وجود .ملكاتّم و ا ه بنحوكقت وجود موجود بليحق

 و - ييتنهاه نور ظاهر است بر ابصار به كمل در وجود است چرا كبنحو ا ينمعنيو ا رِيظاهر است به ذاته و مظهِر است لغَ
وجود ظاهر است بدون واسطه بر  و -شود بالواسطه يه بعد از موجود شدن ظاهر مكمطلقاً بلنه بدون واسطه  واسطة وجودب

پس  ؛كمدار اء را بر همةير است همة اشا بر ابصار و وجود مظهِال ركو نور مظهِر است الوان و اش .مطلقاً كمدار همة
پس چون نور افاضه و  ،است يقيقت وجود نور حقيه حقكو چون معلوم شد  .نور از خود نور ياست بمعن يولوجود اَ
ست بعلم ياو مسبوق ن ةه افاضكت فاعل موجب است چرا ياضيدر ف يه نور ظاهركن است يت ايت را الزم دارد نهايخالّق

از آفتاب هر چه از آفتاب . و چنانچه نور فائضة اريو اراده و اخت مشيتوجود مسبوق است بعلم و  ه و افاضةو اراد مشيتو 
رسد در تنزّل يم يبه بĤفتاب هست تا بجائيه در آفتاب و در انوار قرك يباشد مگر شدتيدور شود تمام اوصاف نور را دارا م

ده همان نور اول يقه نور بعيالحق ينامند و فيم يكينند و بتاريكز او سلب مه اسم نور و صفات نور را اكو بعد از منبع نور 
ت باشد يه مقام والك يقين نور حقيهمچن .خود ياز مقام عال يافته است بدون تجافيرده و بعد از منبع نور كه تنزّل كاست 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ارواح و موجودات مجرده. -٤
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ه كبوجود مطلق را  بةيوجودات قرگر شدت وجود مطلق و م از او تمام اوصاف و اسماء وجود را دارند وجودات فائضة
هم  ال و الوان و سطوح باشد، عدمكه اشكشد بر انظار يه بنور ظاهر مكست يزهائيه ظلمت پوشاننده چكو چنان .ستنديدارا ن

ه نور برطرف كو چنان .باشد اتيحدود ماه ه جملةكشد يدا ميعقول و در عالم پوجود بر  ه بواسطةكست يزهائيپوشاننده چ
ن يهمچن -فتر از او نباشد يه ضعكباشد  ياگر چه نور - ال است بر انظاركسطوح و الوان و اش نندةكت و ظاهر نندة ظلمك

ه وجود رفته عدم را طرد نموده اگر كت است و تا آنجا ايحدود ماه نندةكمت عدم و ظاهر ظل نندةكنور وجود برطرف 
و تا هر جا  - است  الوجود قّوةه كما كبقول ح يولاُ يواليچون وجود ه -ه ملحق بعدم شود كف باشد يچه وجود ضع

 ه از باب اختفاء بعض صفاتكن است يت ايف باشد تمام صفات را با خود برده است نهايوجود رفته اگر چه وجود ضع
علم و سمع و بصر  :نسازند در عرف چون يآن موجود را بĤن صفت موصوف و بĤن اسم مسم ،ثرات و حدودكدر تحت 

وان در ير حيه از افق انسان و ساك يسازند مگر وقتينمه موجودات عالم طبع را بĤنها موصوف كرها يلّم و غكتو قدرت و 
  و موصوف سازند.  ين اوصاف مسمين اسماء و بايه آنوقت وجود را باكطالع گردد صعود 

ه شود در يه و عرضيل طوله و عقويلكر بعقول يه از آنها تعبكد يل توحكا يت ظهور اوست بهين واليو اول نزول ا
و در زبان شرع انور اند  و ارباب طلسمات و انوار قاهره هم گفتهاند  ردهكر يه و ارباب انواع هم تعبيما و بعقول طولكزبان ح

ر ياب امث جنيو در حد .ده انديز ناميه نيو به اقالم عالاند  ردهكر يتعب َو الّصافاِت َصّفاً  .َظرونَ نُ ياٌم ال يقِ از هر دو قسم به 
اشاره بĤن  يو َاوَُّل ما َخَلَق اهللاُ نُور  يَاوَُّل ما َخَلَق اهللاُ َعقل :ده اندير شده و بعقل و نور هم ناميتعب َاواِئِل الِعَلله به يصلوات اهللا عل
صفت  ه از جمله آنهاكه بعد از منبع نور ندارند تمام اوصاف وجود يلكو چون عقول  .ز همان استين نياست و امام مب

ه كر يخود در عالم صغ يه است بماسواينسبت نفوس جزئ يسوه نسبت عقول بماكرا يز ؛دا استيت است در آن هويوال
هر چه خواهند بمحض  يعني ونُ كيفَ  ،نكُ ئًا تـَُقوُل  يَاراَدت شَ ذا اِ و اعضاء و جوارح:  يه نفوس در ابدان خود نسبت بقوكچنان

نسبت بصورت اند  دون مثل نفوسه عقول نسبت بماكن شأن دارند بليدون هممان عقول نسبت بينند همچنكجاد يااراده 
   :ليماقك ؛م بالتفات وعدم التفات استاجاد و اعديه اكه يذهن

  د قالبهاــزهم پاشن يــند گاهك يازــاگر ن   ش را ــنيده دارد آفرــزن يفاتــالت كباند
ه و لوح يو بالواح عال ،ده اندير نامامراً در زبان شرع مطهه بمدبرات كه ظاهر شدند يلكرده نفوس كگر يتنزّل د

ه چون يلكگشته اند. و نفوس  يه مسميه و انوار اسپهبديلكما بنفوس كر شده و در زبان حيز تعبين نيتاب مبكمحفوظ و 
ت باشد يوال يعانر ميه امارت و سلطنت و ساكت يند تمام اوصاف وجود و نور در آنها ظاهر است و واليكبمنبع نور نزد
   .هيه انسانيان مثل نفوس جزئيدر آنها نما

ن از يقدمگشت. و اَ يمسم ع و ُسّجدكُر و  اَالجِنَحةَ  يَذوِ ه كرده عالم مثال ظاهر شد و باسم مالئكبعد از آن تنزّل 
ا يالم مثال و عالم طبع را بهورقولع انةيال صاعد را بجا بلسا و برزخ مه مثكچناناند  دهيماء عالم مثال نازل را بجا بلقا نامكح
ن عالم يه وجود در اكو چنان .ده استين اسماء رسيآنها با ةير تسمين عوالم و تقرير ايره تقرعت مطهيو در شر ؛ده اندينام
ر است در يت غيظهور بالذّات و مظهِر يه معنكت يه نوركنيان است بجهت ايصفات وجود هم بتمام اجزاء نما ،انينما
ت و تقدرات اّيه حدود و ماهكر يغ ش دهندةين عالم ظاهر است و نمايا ه همه اجزاءكچرا  ؛ن عالم هستياجزاء ا تمام

لُّ ك يه معنكدهد يش مياجزا را نما يصورت مابق يكه هر كاست ها  نهيآئ ن عالم بمنزلةيه همة اجزاء اكباشد هم هست بل
ت امور باشد يفاكه تصرّف و سلطنت و محبت و كت يوال ين معنيهمچن .ودشين عالم ظاهر ميدراجزاء ا ءٍ يلُّ شَ ك يٍء فيشَ 

نجهت ير و از ايباطنه بعالم صغ كر مداريال انسان است و ساير نسبت خيبكم م بعالَن عالَين عالم ظاهر است و نسبت ايدر ا
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دا و ن است و بيشود ايز در آن ميمه چه هه بعد از اراده قدر و اندازك يند و عالم قَدرِ الهير گويبكال عالم ين عالم را خيا
يحو و اثبات هم در امّره  نامات صادقةن است و مشبرِه و منذه در زبان كه ياشفات صوركم ؛ن عالميوقت اتّصال است بام

م ارواح را ه جمله عالكنامند چنانيوت هم مكن را بملين عالم و ايافتن است باياست باتّصال  يض الرّجال مسمياهل اهللا بح
  نامند. يوت مكبمل

  دا گشت. يآسمانها و عناصر باشد هو رِوه صكط يبسا رِورد صكگر يتنزّل د
ه كقائلند  يولاُ يواليه هكما كه باشد ظاهر گشت و بنا بر قول حيه صورت جسمكط يواد بسارد مكگر يتنزّل د

الوجود است بدون فعل ةقول ختين عالم طبع آميد در او چون وجو .گرفت يت وجود سمت هستيه بعدم و وحدت مبد
ن عقل و يه وجود عكنين ايه در عك ؛ماند يز مختفيدر تحت ظلمت شد تمام صفات وجود ن يفختَت ميانثرت و نوركب

ن يا ير عالم و عاجز شمارند و اجزاير عاقل و غيموجودات را غ -ن عالم يدر ا -و قدرت است  كعلم و شعور و ادرا
ده باشد يالوجود رس ةهر جا وجود رفته است اگر چه بقوه تا كن است يق اين تحقكل .شعورير ذيمادات نامند و غعالم را ج

 يگر مختفيان است و در بعض ديه در بعض موجودات صفات وجود نماكن است يت ايتمام صفات وجود رفته است، نها
ند صفات وجود را و در هر يكان است مشاهده ميه صفات وجود نماكن است در هر مصنوع يه مصنوع بكده ياست و د

   ه:ياهللا عل رحمةاست  يمعنو يندارد. و از مولواز صفات وجود پ يست آن موجود را خاليان نيه صفات وجود نماكموجود 
  انـــد روزان و شبــنيگوـــيبا تو م      ان ـــم در نهــــه ذرات عالــــجمل

  مــيان ما خامشـــا نامحرمــبا شم     م ـيم و خوشـيريم و بصــيعيما سم
  دــيشو كيادان ــرم جان جمــمح     دـيرويم يادــجم يا سوـچون شم
  دـــيوــم بشنــعال يل اجزاــــغلغ     د ــيان جان روــدر جه يادـاز جم

  دتــــير باــها بـــليه تأوـــوسوس     دت ــيادات آــــح جميــفاش تسب
  ل هايأوــت ةردكش ـــنير بـــــبه     ها ــليدــو قنـان تـــچون ندارد ج

  يمــاعج يــبير غيد از تصوـــباش       يـد آدمــيايرون نيس بــچون زح
  رد. كد در عناصر و مواد عناصر آغاز صعود يو چون تنزّل وجود و صفات وجود بانتها رس

  
  داصل خو ير صفات وجود بسويت و سايان صعود وجود و واليدر ب –فصل چهارم 

ثل و اگر چه نور وجود را م .نور وجود است ه نور آفتاب نمونةكبل ،آفتاب استه نور وجود چون نور كبدان
ه بعض كنور وجود است و چنان ياعال لِثُت او ميه نور آفتاب از جهت نورانكا است يلن او را امثال عكست ليمانند ن

ه كدارند. و آن اجسام يه نور آفتابرا مجتمعاً نگاه مكفند يثكجسام دارند و بعض ايه نور آفتاب را نگاه نمكفند ياجسام شف
سام مقابل آنها س بر اجكق عيند و باز بطريكه نور آفتابرا جمع مكف يثكباشند و يم يقليا صيدارند ينور آفتابرا نگاه م

ند و مجتمعاً يكتابرا جمع مه نور آفكمانند است ف يف و شفيثكو  يقليا صيوه داشته باشد يه پشتش جك نةيتابد مثل آئيم
رون يه مجتمعاً از آنها بك يه آن شعاعكشود يم اجتماع نور بمرتبة يتابد و گاهيم در پشت آنها بر اجسام مقابل پشت آنها

در پشت آن و  يتر روشنائ يه هر چه صافكلّوره مثل ب -دهد يادتر ميز يشتر و روشنائيتابد از خود آفتاب آثارش بيم
فند و نه يثكا يسوزاند يتابد او را ميه مك يشود و بر هر جسميه از حرارت آن آتش روشن مك بمرتبة شتر تايب يگرم
ق يرون دهند و نه از پشت بطريس بكق عيطربنند و نه از رو كه نور آفتابرا نگاهدارند و مجتمع كفند يو نه شف يقليص
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 ه بمنزلةكه يه و نفوس جزئيلكنفوس م عقول و ه عالَكرا چ .ر تماماًيبكم و تابش آن در عالَ يقين آفتاب حقيهمچن ؛بلوره
ثرت و كچون  - نار و هوا ةركمثل سموات و  - گذردياز آنها م يقيه نور آفتاب حقكفند ير شفيبكنسانند در عالم ال ايخ

ات و ياوه سموات و سمكثافت و غلظت در عالم اجسامند و عالم طبع ك ه بمنزلةكم كار ينجا بسيات در ايحدود و ماه
ون شود مثل كو در بعض اجسام صلبه آتش مت .ه نور آفتابرا نگاهدارندكاند  اتيارض و ارض د باشد بمنزلةيعناصر و موال

 .دا شوديرون تابد پيه بك يه مثل بلّوره آتش از شعاعيد و در بعض اجسام صافيرون آيه بچخماق آتش از آنها بكسنگها 
ن عالم و از يون آتش شود در باطن اكَاز آن نور باعث تَ يمجتمع شود و بعض يقين در عالم طبع نور آفتاب حقيهمچن

شود و از آن آتش يون آتش مكتابد و باعث تياز آن نور مثل نور بلّوره بخارج م يون شود و بعضكآن آتش جن مت
از نور آفتاب  يعيل آتش طببر مثا يقيه از نور حقكاست  يقين آتش حقين اياطيه ماده جن و شكشوند يد مين تولياطيش

  .شود مي ديدر عالم طبع تول
   

  زاج عناصرامتت يفكين ايدر ب –فصل پنجم 
رات يرد و بتقدكد و نور وجود در عالم عناصر مجتمع شد و نفوذ نيه چون تنزّل وجود در عناصر بانتها رسكبدان

نند و كگر فعل و انفعال يديكمع شوند در ز خاص دارند در محلّ واحد مجتكمر يكه هر كعناصر  5بواسطه قاسر ياله
سباشند با تَ يات اربعه بر حال خود باقيفكيسر شود چه كمن يكهر  6تورل يات اربعه زايفكيو چه  يكاجزاء هر  غُّرِص

ا ت تضاد و تخالف آنهيثيمال رسد و حكو چون فعل و انفعال آنها ب .هِ ياِالخِتالف ف يَعلَ ت خامسه حاصل شود يفكيشود و 
از جانب  ،آنها حاصل شود يو وحدت از براالجمله بعالم ارواح  يفو مشابهت  يرنگ يكمبدل شود بالفت و محبت و 

و آن  ،يه آن صورت حافظ الفت و اجتماع آنها باشد تا مدتكبر آنها فائض شود  واحدة االطالق صورت ياض عليف
ه كگر هم فائض شودياملتر شود صورت دكتر و شيب كو چون تفاعل عناصر اند .نامند يصورت را صورت معدن
ثره از آن حاصل كافعال مختلفه و آثار مت ،ن وحدت و حفظ اجتماع عناصريه در عك -شتر باشد يمشابهتش بعالم ارواح ب

تفاعل  كو چون اند .ست و علم بعلم ظاهر نهيان نينها شعور نماياز ا يكچين در هكند؛ ليگو يو آن را نفس نبات -شود 
و اراده هم داشته  كره ادرايثك ه و صدور افعال مختلفةيصورت نوع حفظه عالوة كاملتر فائض شود كود نفس لتر شامك

ه در تحت كاست  ين نفس جنسيند و ايگو يوانياو نباشد و آنرا نفس ح ياراده برا كو ادرا كادرا كن ادراكباشد ل
زاج امتشتر شود و يو اگر تفاعل ب .تا مرتبه نفس نسناس ينيراطض دارد از مرتبه نفس خيره افتاده و عرض عريثكاو انواع 

نها علم بعلم و شعور بشعور و شعور باراده او يا نها را داشته باشد و عالوةيهمه ا هكاملتر فائض گردد كاملتر گردد نفس ك
ه وجود در عالم طبع مختلط كو چنان .ندياو باشد و او را نفس ناطقه گو ير امور از برايو تدب يشيرا باشد و عاقبت اند

ه اطفال مفطورند بر كنيبا ا - ل گفتندياترا اصيمحض دانستند و ماه يه اهل حس وجود را اعتبارك يتيثيباعدام شد بح
ه علم و شعور و اراده و قدرت كماند  يز مختفين صفات وجود نيو همچن -ات و حدود يت ماهياصالت وجود و اعتبار

ت و يه حافظكت يوال يد بعض معانيو چون وجود در صعود بمعدن رس .ماند يمختف يانت هم بتمام معيباشد و وال
را داراست با توجه  يه آن معنكان شد يشتر نمايرد و در نبات بكش يت حفظ عناصر متضاده باشد در اجتماع نمايفاك
از برگ و  يكحتاج هر يما ان نداشتن ازيده و غفلت و نسيردن در امور عدكر و تصرّف يردن بجهات مختلفه و تدبك
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20  

ان شد مثل يشتر صفات وجود نمايد بيوان رسيحبو چون وجود  .مال آنكدن بيبرسان يكردن هر كل يمكشاخ و دانه و ت
ه از كر امور ين چون شعور بشعور ندارند و تدبكان تر شد؛ ليوان نمايت در حيو اراده و قدرت و وال كشعور و ادرا

صفات وجود ظاهر  د جملةيو چون وجود بانسان رس نديوانرا عاقل ننامند و عالم نگويح ستيصفات عقال است در آنها ن
ه را از نصرت و يت فطريوال يان نمود و معانيمون بود نماكه هر چه در آن مكد يوجود مطلق گرد ينه سراپانمايشد و آئ

افراد نسبت  اهر ساخت در جملةت و دولت ظكو مملر و توجه و اصالح و تصرّف و امارت يت و تدبيفاكمحبت و 
مال كز بيدن هر چيل و رسانيمكت و تيو چون ترب .ان شديز نماينسبت بخارج ن يشترير خود و در بيت عالم صغكبممل

ر يخَه غيطّه و بِخَيبس يهم السالم نسبت باراضين عليمت است وارد شده در اخبار معصويت اهل بينوع خود از صفت وال
مال ظاهر كنها بيه از صفات وجود است در اكت يث واليح يعني رده اند،كت ما را قبول نينها واليه فرمودند اكلوه ح

   .نشده است
  

  ه اويفيلكه و تينّيوكت تيان انسان و واليدر ب –فصل ششم 
املتر از كتر باعتدال شوند از جانب واهب الصور صورت يكشتر شود و نزديزاح عناصر هرگاه بهتر و بامته كبدان

ونبات رصوانيه و حيو از نفس ناطقه آنچه از صورت  ،نندكر يه از آنصورت بنفس ناطقه تعبكشود يه بر آن فائض مي
ر امور بر وفق يات و تدبيلك كه آن ادراك يادتيشود با زيشد صادر م مي صادر يوانيو نفس ح يو نفس نبات يجماد

تُّب رَر تَيب مقدمات و تدبيات و ترتيلك كاشاره بĤن در نٌ يٌم ُمبيفَِاذا ُهَو َخص نساَن ِمن نُطَفةٍ َخَلَق اْالِ  مةيركمت باشد و كح
ن دو عالم ين باشد با ايباه مكنيعالم طبع و عالم ارواح نه ا انةيواقع است در م و نفس ناطقه .متكات است بر وفق حيغا
در مقام عالم ارواح متّحد با عالم ارواح اگر چه  ه سعه و احاطه دارد بهر دو عالم و در مقام طبع متّحد با طبع است وكبل
  ل: يق ماكو از مرتبه طبع تجاوز ندادند،  الَوِرد ياِن الماِء فِ يَسرَ كدر بدن گفتند:  يوته نظران او را جسم سارك

  هــالقام يوــت مستــسيوانيح    ه ـــذهب عامــان بمــــحد انس
  وــــكر بخانه و په سارــبا دو پ     ه پوست زموــن برهنــپهن ناخ

  ق و حق در او واقعــصورت خل    ع ــرزخ جامـــست بيچ يــآدم
  ط وحدت غرقيش در محـباطن     ل فرق ـار ساحـــنكظاهرش بر 

   :هيل فيو ق
  وانـيه وز حــز فرشته سرشتك     است  يـزاده طرفه معجون يآدم
  ازانود به ــآن ش يور رود سو     ن ين شود پس از ايل ايند مكگر

ه خداوند متعال كت شده است يه رواكچنان -خود قرارداده است  يسراپا نما نةيو چون خداوند متعال انسانرا آ 
ه حضرت حق در عالم كه چنانكت فرموده است يخود را باو عنا سعه و احاطة - رده است آدم را بر صورت خودكخلق 

ند يكت نميفاكا يآ :ه فرمودكچنان - ع موجوداتيحد است با جمز و بحسب مقام فعل متّير سعه و احاطه دارد بر هر چيبك
از اند  كنها در شيه اكد يآگاه باش؟ زيخود پروردگار و حضور او در نزد هر چ ،قت حقيردن بر وجود و حقكدر داللت 

 -  ستينرون يطه وجود او بيح ز ازيچ چيز و هياحاطه دارد بهر چ ه خداوندكد يمالقات پروردگار خود ! آگاه باش
متّحد  يد مثل حقتعاليرون آيب ه اگر از قوهكر بليع موجودات عالم صغير متّحد است با جميدر عالم صغ ين آدميهمچن

م ر عالَيه بغكفرنگ  يماكه حكه عوام النّاس بلكن سعه و احاطه است ير؛ و از جهت ايبكع موجودات عالم يشود با جميم
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شمارند انسانرا محصور بر جسم دانند ! و يه خود را از خواص مكن يلّمكز متا يشتريستند و بيقائل ن يمحسوسات عالم
ه از او كه روح انسان كچنانو  .ن اتّحاد استيشتند از بابت همكد را زدند و يردند و زكد را دفن يردوزد ميند زيه گوكنيا

ه از او ك يفعل حقتعال ،ريدات عالم صغع موجويو متّحد است با جم ينند ساركر يه و نفس ناطقه تعبياره انسانيس فةيبلط
اند  ما گفتهكه حكنير و ايبكع موجودات عالم يو متّحد است با جم يم سارينكر يتعب يت عليت و علويو وال مشيتب

   :ه گفته شده استكن شعر ين اتّحاد است و اينمقام و اياء اشاره بايلّ االشكقه يط الحقيبس
  الغَمامِ يه والشَّمسِ فيالدج يفالبدرِك  لدوام ا يان علَيست سر عشق در اعيسار

ه يو آ ،راِبُعُهم ِاّال ُهوَ  ثَلَثةٍ  يو َنجْ  َو ما ِمنْ  ،نُتمكُ َنما  يم اَ كُ ُهَو َمعَ  ةكه مباريو آ .ت و اتّحاد او دارديان والياشاره بسرَ 
ت و يان والياشاره بسر طٌ يٍء ُمحيلِّ شُ كُهَو بِ ه كه مباري، و آمٌ يٍء َعليلِّ شَ كبِ  باِطُن َو ُهوَ ُهَو اَالوَُّل و اآلِخُر َو الظّاِهُر َو الْ ه كمبار

مال نوع خود را كه ك يهر موجود ،موجودات ت باشد در جملةيه والك يعل حقتعالان فيو از جهت سر .ن اتّحاد دارديا
ه ك رده استكاست قبول  يحمت رحمانثر ره اكاصل وجود را  يعني ؛رده استكت ما را قبول نيدارا نبود فرمودند وال

است قبول  ينيوكت تيمال والكاست و  يميه اثر رحمت رحكمال وجود نوع خود را كن كباشد ل ينيوكت تياصل وال
ه در حال كت و اتّحاد اوست يت واليو از جهت سرا .ض در آن نبوده استين فيا افاضةاستعداد  يعني ،رده استكن

اند  ه نسبت دادهير صلوات اهللا عليه بحضرت امكچنان ؛افركچه مؤمن و چه  ،ظاهر شود سكت بر هر ياحتضار صاحب وال
انسان  ةينيوكت تيال باشد آن واليجب خه حال انسالخ از حكدر حال احضار  يعني .يَرنيَـ ُمت يا حاَرَهمداَن َمن ي :ه فرمودك
موافق استعداد او ظاهر  يسكن با هر كند، ليارا او را ببكه آشكانسان ظاهر شود  است در مقام و مرتبة ولي امره متّحد با ك
  ر مقبوله. يبصورت غ يبصورت مقبوله و با بعض يبا بعض :دوشَ
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  باب دوم

  ه و در آن چند فصل است يفيلكت تيان واليدر ب
  

  فيلكت بحسب تيان اطالقات واليدر ب –فصل اول 
ف در زبان شارع و عرف يلكه بحسب تيلغو ياسبت معانسر واو و فتح آن و مشتقّات آن بمنكت بيه والكبدان

رنده باعث تحققّ يعت گيننده و بكعت يعت در طرف بين بيه اكرا يز ،اطالق شده است ولويه عت خاصة ين بر بيمتشرّع
در باب ت شده است يرُهما روايو غَ يو واف يافكه در ك يشود و جمله اخباريت مية واليه و عرفيلغو ياز معان ياريبس
ه كنياسالم ثلثه است تمام داللت دارد بر ا 7يا اثافيان اسالم پنج است كه اركن است يه مضمون آنها اكان اسالم كار
ت را مقابل و مرادف با ياسالم وال يه هايا پايان اسالم كه در اركرا يز ؛عت استعمال شده استيب يمعن رت در آنها ديوال

ن اخبار مثل نماز و روزه و حج از اعمال يت در ايد واليه باكشود يو معلوم ماند  ردهك ركذ و روزه و حج ةوكنماز و با ز
اسالم شمرده  يان و اثافكه از اركبود  ياز اعمال اَول امتو امد و نبوت يه واالّ توحيه باشد نه از اصول اعتقادية فرعيبدن

شود يت ميو سبب قبول وال يست بدنيه امركولويه خاصه  عتيست مگر بيه باشد نيه تواند از اعمال بدنك يو آن معن ؛شود
  ت باشد. يوال ير معانيل و محبت و نصرت و سلطنت و امارت و تصرّف و سايمكه تك

   :هيه اسالم بنا شد بر پنج پاكت شده است يه السالم رواياز جانب باقر عل
اد زده شده يه فركه چنانياز اعمال اسالم كيچياد زده نشده است بهيو فر ،و روزه و حج ةوكو ز ةت و صلويوال
ه و آله و سلّم در روز ياهللا عل يت نمود حضرت رسول صلّيه اهتمام بامر والكچنان يعنير خم يت در روز غدياست بوال

 ةيه آكعت گرفت يه در ده موطن بكه السالم است يعت گرفت و در خبر از جانب جواد عليه سه مرتبه بكنير خم بايغد
گر است يو در خبر د .اند عت گرفتهيا ده مرتبه عقد بيعت يرا اشاره بسه مرتبه عقد ب َها الَّذيَن آَمُنوا َاوُفوا بِالُعُقودِ يا اَيّـ  ةكمبار
   .را تيوال يعنيه را ين پايردند اك كه را و تري، مردم گرفتند چهار پايهِوالبِالْ  يَ ما نُودِ  لَ اِد ِبَشيٍء ِمثْ ينُ  َلمْ ه فرمود بعد از ك

 ةوكنماز و ز :ز استياسالم سه چ رگيد يها هيپا يعني يه اثافكت شده است يه السالم روايو از جانب صادق عل
ه بسبب ك ياعمال يعني -ه نماز استية اسالميه اصل اعمال قالبكنيبجهت ااند  ردهكه اقتصار ين خبر بر سه پايدر ا ؛تيو وال

و روزه داخل  ،ثراتكردن است از كه بسبب آنها پشت ك ياعمال يعني ،است ةوكو ز - ت استيآنها توجه بحضرت احد
گر يد يه هايه آن پاكاست ها  هيان است و آخر پاكه سوم اركت است ياست و حج و جهاد ملَفَّقِ از هر دو و وال ةوكز

نماز و  يعني ،گريه ديدو پاه مگر بĤن ين سه پاياز ا يكچيست هيح نيه صحكه است و در آخر خبر فرمود ين پايمقدمه ا
ت نداشته باشد بر رو در آتش جهنم اندازد و يه والكرا  ةوكه خداوند صاحب نماز و زكست يح نيت صحيبدون وال ةوكز

رد بر خلق كه خداوند فرض كه السالم است يگر از جناب صادق عليو در خبر د .ماندينم يباق ةوكت بدون نماز و زيوال
مرخص نفرمود در يك امر باشد و  و روزه و حج ةوكه نماز و زكرمود مردم را در چهار امر آنها پنج امر را پس مرخص ف

 ين و خواهكب يو حج و روزه را خواه ةوكه فرمود نماز و زكعت است يباز آنها كه واليت باشد؛ و اين از باب اهتمام به 
عت و يست در امر بيص نيچوجه ترخيست و بهين رفتهيچ عذر پذيه در آن هك يد بعمل آوريت را البتّه بايوال ،نكن

و  يام قلبكعت دشوار است و بر قبول احير بيردن آنها بر غكه حمل كار است ينها اخبار بسيب باين اخبار و قريبمضمون ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  جمع اثفيه، بمعني ديگدان يا سه پايه. -٧
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يتَـَولَّ  َوَمنْ ه كه مباريو آ .ز اطالق شده استين ولويه عت خاصه يبواسطة ب ولي امرقبول تصرّف و قبول امارت و سلطنت 
وَة َو كالصَّلوَة َو يؤتُوَن الزَّ يُقيمُوَن ُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن كما َوليُّ ِانَّ فه يه شريل آيه در ذك َو َرُسوَلُه َو الَّذيَن آَمُنوا اَهللا◌َ 
قبول تصرّف و قبول محبت و  يه بمعنك روديعت باشد و احتمال ميقبول ب يه بمعنكن دارد يواقع است احتمال اُعوَن كرا  ُهمْ 

ن ية قبل و مومنين است در آيه خطاب بمومنكرا يعت حاصل شده باشد زيه بواسطة بكنصرت و امارت و سلطنت باشد 
شود بر قبول محبت و نصرت و قبول امارت و سلطنت و قبول يو اطالق م ؛رده باشندك ولويه عت يه بكهستند  يسانك

بر شود ياطالق مو -در زبان عامه خلق همين معني استعمال مي شود ه كچنان -عت يبِنحلَه باشد نه به به كتصرّف و محبت 
ِانَّما َو  ةيهدا يه وافيعت. و آيردن و سلطنت و امارت و نصرت بواسطه بكبر تصرّف بيعت گرفتن چنانكه اطالق مي شود 

ح يصح ين معانيا ةبهم اهللاُ َوِلي الَّذيَن آَمُنوا فيهءشاة ين آيدرست است و همچن يانن معيه بهمة اير آتا آخَُم اهللاُ َو َرُسو لُُه كُ ليُّ 
  ند. يگويم كممال ةن را واليام و سالطكه حكچنان ،ق نحلَه باشديه بطركشود بر امارت و سلطنت ياست و اطالق م

  
  انب قابله در جانب قابل و نحلة آن در جيفيلكت تيان تَحقُّقِ واليدر ب –فصل دوم 

 -ه دارند ك يردن بĤن شروط و معاهداتكعت يشد مگر به بيه در جانب قابل محقِّق نميفيلكت تيه والكبدان
عه ممتاز ير شيه بĤن اتّصال از غكدارد  يه داللت بر نحو اتّصالكن الفاظ يتمام و امثال ايد و ايع و اقتدا و تقليه تشكچنان
نها از ير ايو غ يتمام و اقتدا و تَولّيد و ايع و تقليه تشكرا يز -ردن كعت ين بيمگر بهمشد يآنها محقَّق نم يشوند، معانيم

چ منشأ انتزاع و مصداق و مابحذَاء در واقع نداشته باشد يه هكست يه نينها محض اضافة اعتبارينها و مساوِقات ايمرادفات ا
ه كاند  ه و اشراقات وجود حقّيه تمام آنها اضافات وجودك ين معنيبا - نامنديه ميه را اضافة اشراقيه اضافات الهكه چنانكبل

ردن كعت يه بواسطة بك يوند وجود الهين پيهمچن -آنها را منشأ انتزاع و مصداق است يحقتعال يآن اشراق و وجود اضاف
ردن كعت يبسبب به كست يوند صورتيگردد و آن پين اضافات ميشود منشأ انتزاع و مصداق جملة ايدر دل انسان داخل م

وند وجود يشود و پيننده مكعت يه داخل دل بكه بواسطة همان صورت كشود يننده مكعت يرنده داخل دل بيعت گياز ب
ننده كعت ينصورت متَّصله بدل بيد انشاءاهللا. و چون ايايه بكد چنانيĤيانه آنها صادق ميماُبـُوَّت و بـُنَـوُّت  شوديتلخ انسان م

تمام است منشأ انتزاع اقتدا و يد است، و چون ما به االقتدا و ما به االيالزمه انسان است منشأ انتزاع تقل عت قالّدةيبواسطة ب
شود منشأ يم يرويت و پيند و سبب تبعيكننده تابش مكعت يرنده در دل بيعت گيه از بكست يگردد، و چون شعاعيتمام ميا

و چون  ،شود منشأ انتزاع محبت خواهد بوديننده مكعت يرنده و بيگعت يانة بيو چون باعث محبت م ،شوديع ميانتزاع تش
ن يدن ايو بعد از رس .است يت و تولّيسبب قبول تصرّف و قبول نصرت و قبول امارت و سلطنت حقّ است منشأ انتزاع وال

شود و  يوند الهين پيا شد قوتكاعمال ب كانسان از آب و خا 8آنچه عروق وجود تلخ و مرّو بشع يوند بشجرة تلخ انسانيپ
 كَ تاَب َوآَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِلحًا فَاُولئِ  ِاّال َمنْ ة يهدا يه وافيو آ .شوديئات ميل سينجهت سبب تبدين بخشد، و از ايريثمر ش

ُل اُهللا َسيئّ يُـ  ه يكبول عهود و شروطعت توبه است و بعد از آن قيه جزء اول بكرا يز ؛عت داردين بياشاره بهم َحَسناتٍ  اِتِهمْ َبدِّ
و  ،شوديرنده و بواسطة قبول عهود آنصورت داخل دل ميعت گيست مگر همان قبول عهود از بيمان هم نيمقرر است و ا

وصل  يوجود انسان ةشود و بر شجرين قبول عهود داخل دل ميه بواسطة اكوند است يشود همان پيه داخل دل ميكمانيا
ند كه عذاب كنيند از ايكا ميه خداوند حكاست وارد شده است  يه و شاخه طوبيهوند از شجرة الين پيو چون ا ،شوديم
ن يه اكرا يز ؛در اعمال خود فَجره باشند امتاگر چه آن  يامام عادل امتن بخدا آورده باشند بواسطه اميه دكرا  يامت
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نصورت را يند صاحب اكوند عذاب شود اگر خدايره انسان ميت اخيه است و فعليه و شاخة شجرة الهيصورت اله ،صورت
ه ثواب و عقاب و نعمت و نقمت تمام بر كرا يز -ردكخود را عذاب خواهد  يرده و صورت ولكشاخه خود را عذاب 

ه مصداق و منشأ انتزاع محبت كن صورت است يو هم -شوديننده مكعت يرة بيت اخينصورت فعليره است و ايت اخيفعل
شانه  يد اگر گناه جنّ و انس را در روكوند نخشين پيماند و ا ينصورت نرود و با انسان باقير اه السالم است و اگيعل يعل

ه منشأ كنصورت يو چون ا .ُضرَُّمَعها َسيَِّئةٌ َحَسَنٌة ال يَ  يٍّ ُحبُّ َعلِ ه كنجهت فرمودند يخود داشته باشد تمام را بپاشاند، و از ا
بشروط و معاهدات معهوده در  يست بدون اتّصال صوريد است و وصلة معنويلت و محبت و اقتدا و تقيع و واليانتزاع تش

ه كست يوند امرين پيو چون ا .بودياو منتَحل م ،عتيشد بدون بينها ميا يه مدعكس كشد آنين حاصل نميان ديشوايان پيم
ه در خبر از حسن كدند چنانينام عُزَم َعَليهِ غي َان يَ بَ نْ ما يَـ  يعنيمت يل و حفظ آن باشد او را بعزيد تمام اهتمام انسان بتحصيبا

ن ين اكهم السالم ليه محبت دارند بائمه علكهستند  يش ما جماعتيه در پكالحسنِ (ع)  يرد بِاَبِكه عرض كبن جهم است 
بر آن د عزم يه باكست يزيوند است و چية حصول پيه ماكعت ين آن بكند ليگويرا بزبان م امتمت را ندارند امر اميعز

ست منظور يدر وجود آنها ن يوند الهين چون پكع را بزبان دارند لينها اگر چه تشيندارند؛ حضرت فرمودند ا ،داشته باشند
ه كرا يباشند ز يه مورد خطاب و عتاب الهيكسانكستند از ينها نيست و اين يع را اعتنائيه نحلَه تشكستند چونين ينظر اله

فَاعَتِبُروا ه فرمودند: كرا يز ؛ونديآن پ ةرت حاصل نشود مگر بواسطيرت دارد و بصين بصخداوند خطاب و عتاب با صاحبا
  يا ُاولِي االَبصاِر.

س آن كپس هر  ،ت و منشأ انتزاع آن استيقت واليشود حقيه داخل دل مكوند يه آن پكو چون معلوم شد 
   .تيقت واليت خواهد بود نه حقيلة والاو نح يند منتحل خواهد بود و ادعاكت يوال يوصله را ندارد و ادعا

  
 يزمان خاتم صلّ يه السالم اليه از زمان آدم علك ردنكعت يعت گرفتن و بيان بيدر ب –فصل سوم 

  ان و ملل بوده است يه و آله و سلّم معمول همة صاحبان ادياهللا عل
-نند يكانذار خلق م يكيه بكدو شأن است هم السالم آن بزرگوارانرا ياء عليهم و اوصياء صلوات اهللا عليه انبكبدان

 ييراهنما يگريو بد -ترساننديرهانند و از عذاب برازخ و آخرت ميم يوانيات حيتوقّف بر مشته بĤن شأن خلق را از يعني
هم السالم صاحب شأنِ انذار و صاحب شأن ياز آن بزرگواران عل يكه هر كخدا  يآخرت و بسو ينند بسويكخلق م
 يام قالبكاده از احيهم السالم چون گفتگو با عامه خلق دارند و اغلب افراد انسانرا زياء علين در انبكد. لباشنيت ميهدا
ان يه آنها را زكتوانند آگاه شوند ينم يام قلبكد معمول داشت و از احيف با آنها نباياده از تخويرد و زكتوان يف نميلكت
هم السالم. ياء عليباشد. و در اوصيت مغلوب و مستور ميغالب و ظاهر و شأن هداهم السالم ياء عليبخشد، شأن انذار در انبيم

ده عمدة اشتغال آنها يمال رسانكهم بياء صلوات اهللا و سالمه عليباشند، و انذار را انبيهم مياء صلوات اهللا عليچون بعد از انب
نجهت يو از ا ؛ت غالب و شأن انذار مغلوبيشأن هدا ،حق و آخرت يام قلب و بردن بندگان خداست بسوكم احيبه تعل

خود بست و بدعوت  يست و پنج سال در خانه نشست و درِ دعوت ظاهره را بر رويه السالم بين عليرالمومنيحضرت ام
شد يس مكچون انذار از هر  -در آن نداشتند يچ حقّيه هكواگذار فرمود  يسانكد و دعوت ظاهره را بيباطنه مشغول گرد

ق يهم غالب بود بطرياء صلوات اهللا عليو چون انذار در انب -شديردن با آنها بنحو صحت واقع نمكعت يه بكن بود يت اينها
از انبياء صلوات اللّه عليهم و اولياء عليهم السالم صاحب هر  يك. و چون هر لِّ َقوٍم هادٍ كُ َت ُمنِذٌر َو لِ ِانَّما اَنْ حصر فرمود: 

اهللا  يصل يام نبوكو اح يام قالبكقبول اح يخلق را بسو يعنينمودند ينذار دعوت ظاهره مبشأن ادوشأن بودند هر يك 
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ن يو ا ،يقالب ياد آن بزرگواران در امر و نهيام رسالت و انقكگرفتند بر قبول احيعت عامه مينمودند و بيه و آله دعوت ميعل
ردند و يكر ميمان تعبيعت باين بينجهت از اي؛ و از ارندهيعت گيع بدست راست بيبود مگر باتّصال دست راست بايعت نميب

ع بتائب و ياز با ،عت توبه الزم است و جزء اول آن توبه استيردند. و چون در بيكر ميز تعبين يمانَقُة اْال َو َصفْ  دِ َقُة اليَ فْ صَ به 
ر شده كار ذيدر اخبار بس ذاكَ طاِلٍب (ع) فـََعُلوا   يِن اَببْ  يِد َعلّ يَ  يَاال َو ِانَّ التَّوابيَن َعلنمودند. ير ميعت بتوبه تعبيتواب و از ب
 ِانَّما َجزاُء الَّذيَن يحارِبُوَن اَهللا َو َرُسوَلهُ ة يم الهدايه عظيل آيدر ذ ِاّال الَّذيَن تابُوا ِمن َقبِل َان َتقِدُروا َعَليِهم ةكمبار ةياست و آ

 ِمنْ  كَ بَعِدها َو آَمُنوا ِانَّ رَبَّ  َو الَّذيَن َعِمُلوا السَّيئاِت ثُمَّ تابُوا ِمنْ ه كه مبارين آيعت باشد و همچنيه در ضمن بكاشاره بتوبة دارد 
ر توبه در آنها شده است مراد توبه كه ذكات ياز آ يارين بسيعت دارد و همچنين توبة جزء بياشاره بهم بَعِدها َلَغُفوٌر رَحيمٌ 

ن توبه است نه لفظ استغفار يتوبه مراد از آنها ا يرد بر استحباب غسل براه داللت دايكعت است. و اخباريه جزء بكست يا
ه در هر آن كرا يز ؛ت موصوف شدنيو بازگشتن از معص امتتوبه را بدل آوردن و بوصف ند يبر زبان آوردن و نه معن

غ رسالت يو چون انذار و تبل ر استبار متَعسيكردن متَعذِّر و هر روز كانسان باشد و در هر آن غسل  يد از براينحال بايا
ست مگر ين نيت و ايقبول وال يت دلها است از برايت و تربيوند واليپ يرا از برا امتاست شجرة وجود  ينَحوِ اصالح
عت را الزم ين بيه السالم ايسر نبود؛ لهذا از زمان آدم عليم يبدون اتّصال جسمان ين اتّصال روحانيو ا ياتّصال روحان

ه حقّ يكسانكه و آله و سلّم و بعد از آن بزرگوار ياهللا عل ين در زمان حضرت خاتم صلّيداشتند و همچنيسته و معمول مدان
عت را معمول يردند صورت بيكعباس تا باسم خالفت سلطنت م يبن يردند (خلفايكار را مكن يد ايآنها نبود بتقل

اء و يه در خبر فرموده باب همة اشكرات است چنانيشد باعث تمام خبا يمانيعت ايه بكعت خاصه ين بيداشتند.) و چون ايم
 9شود، ضَنَّتيعت داخل دل مين بيه بواسطة اكه باشد يوند شجرة الهيعت خاصه و پيه بكت است يمفتاح همة امور وال

ردن كعت يخبار به اكنباشد چنان يعت واقعيعت آنها همصورت با بيه بكدند و صورت آنرا از نظر خلفاء جور بردند يورز
ن يعه دست دادند و اينها بفسخ البيه تمام اكه حضرت فرمودند كشاهد است  ين معنيت بر ايه السالم بواليبا جناب رضا عل
اند  ه زنها بظاهر نامحرمكنمود ين ميبود و چن ُمَتَحتِّمن يلّفكعت الزم و بر جملة مين بيعه دست داد. و چون ايجوان بعقد الب

ه زنها هم چون كآخر  يال َان يَعل كالُمؤمناُت يبايعنَ  كِاذا جاءَ ة كة مباريرده در آكدارند، خداوند متعال اعالم د معمول ينبا
را خود آن بزرگوار  امتام كه و آله و سلّم تمام احياهللا عل يرم صلّكنند و چون حضرت رسول اكعت يد بيمردها با
عت يبردند و بيان آن ميردند و دست بميكآب م يا قدحيه كاد بلدينم يشد دست بدست نامحرم بدون حجابيمتحمل م

انه باشد. و چون يدر م يه ما به االتّصال حسكگذاشتند يانه ميگر در ميا وصله ديگرفتند يعت ميجامه ب يا از رويگرفتند يم
ام كگرفتند بر قبول احيم عت عامهينمودند و بيهم صاحب دو شأن بودند بشأن رسالت دعوت ظاهره مياء صلوات اهللا عليانب
نمودند و يگرفتند؛ و چون بشأن رسالت تمام خلق را دعوت ميعت خاصه مينمودند و بيت دعوت باطنه ميو بشأن وال يقالب

ه حضرت را باعتبار كو محبت  يبمهربان يد قتل و اَسرونَهب و از بعضيبتهد ياز بعض -گرفتنديعت عامه را مياز همه ب
 الرَّحَمة ينَبِ گفتند و باعتبار شفقت و رحمت  الّسيف ينبام رسالت كعت و قبول احيفرمود بر بيم هك يئيد و سختيتهد

السالم، چون  مهياء آن بزرگوار عليماند. و اما اوص يت مختفيت و واليان و شأن هدايشأن انذار و رسالت نما -خواندند
ام كغ احيت خلق و تبليوسته بهداينمودند اشتغال آنها پيرسالت مام كغ احينشر انذار و تبل ينفسان يروان ملّت بخواهشهايپ

ت در يت و والينجهت شأن هداينداشتند، و از ا يعت عامه را اعتنائيگرفتند و بيعت خاصه از خلق ميقلب بود و در اغلب ب
  ماند. يم يآنها ظاهر و شأن رسالت و انذار مختف
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ن در يس اكت در آنها و عيهم و اختفاء شأن واليء صلوات اهللا علايظهور شأن رسالت در انب يگر از برايوجه د
ه يردند و تنبك مي فيتخو يوانيات حيهم بشأن رسالت خلق را از مقتضياء صلوات اهللا عليه انبكنيهم السالم اياء علياول
ن و تمام درخواب غفلت يمكار در يست و راهزنان بسيان نفس افتاده و راه خروج معلوم نيپا يابان بيه تمام در بكردند يكم

ه و آله و ياهللا عل يماندند در صحت و سقم قول رسول صلّيم كشدند و اغلب در شين سبب خلق مضطرب ميگرفتار، و با
ت يت و هدايعت گرفتن بشأن واليبشأن رسالت و انذار غالب و ب يرينجهت دستگياز ا ؛امدنديسلم و در طلب راه بر نم

رون يب كشدند و اغلب خلق از اضطراب و شيل رسالت واقع ميمكهم السالم چون بعد از تيعلاء يو اوص .مانديم يمختف
 يشد و مختفيشتر و بشأن رسالت نادر ميت بيعت آنها بشأن واليو ب يريĤمدند دستگيبرم يĤمدند و در طلب راه و راهنمائيم
وند شجره يدادند و پيام قلب مكم احيعت تعلين بيدر اگرفتند و يگر ميعت ديت بيهم بشأن والياء صلوات اهللا عليماند و انبيم
ت حقكوند بود ين پيزدند و بواسطه ايننده مكعت يه را بر دل بيالهمديرنده صادق ميعت گيع و بيانة بايم يروحان يقيه ابوĤ. 

باَع رده بودند و كعت يعت عامه بيعت بعد از بين بيه باكم بودند كه و آله و سلّم ياللّه عل يو در زمان حضرت رسول صلّ
عت الرّضوان منقبت آن بزرگوار يبه ب يعت ثانيردن بكر يه گفتند و تفسير صلوات اهللا عليدر مقام منقبت حضرت ام الَبيَعَتينِ 

ع يدل با يبر رو يفه نبيا خلي ينب يوتكعت عامه دست مليردند. و بواسطه بكعت يعت بين بيه تمام صحابه باكنخواهد بود 
ن شجرة تلخ مستعد يه اكشود يسته مكدر هم ش ينفسان يشاخ و بال شجرة تلخ هواها يوتكن دست مليشود و بايگذارده م

ستن شاخ و بال شجرة كنرسد ش ين شجرة تلخ انسانيه بايت از شجرة الهين واليريوند شيت شود اما تا پين واليريوند شيپ
زاب يه اگر بندة تمام عمر خود را در تحت مكوارد شده است  دهينجهت در اخبار عديده نخواهد داشت و از ايچ فايتلخ ه
 يها از روين بندگيا يعنيالّناِر.  يِمنَخَريِه فِ  يبَُّه اُهللا َعلكَأل  را نداشته باشد  ولي امرت يبگذراند و وال يعبه به بندگكخانه 

ق آتش يچ نخواهد داشت و اليه ير تلخيوة آن غيند مگر همان شاخ و برگ تلخ وجود را و ميكاد نميز يعت اسالميب
ن چنان اُبوت و بنُوت كد ليĤيشود اُبوت و بنُوت صادق ميع گذاشته ميسر با يه بر روك يخواهد بود و بواسطة آن دست نب

 اَنَا وَ ن نسبت بنحو ضعف فرمود: يست و از جهت صدق ايننده نكعت يرنده و بيعت گيانة بيچ نسبت ميا هيه گوكفة يضع
َرُسوُل  نْ كم َو لكُ رِجالِ  اَبا َاَحٍد ِمنْ  محّمداَن كما  ست فرمود: يچ نيا هيه گوكن نسبت ي. و از جهت ضعف ااََبواهِذِه االُمَّة يٌ َعلِ 

 ،مكاسالم يشود فرمود: ال تَمنُّوا علَ نمي ع افزودهيبا يچ برايستن شاخ و بال شجرة تلخ هكر شيعت غين بيو چون در ا اهللا.
وند يسته شده و شجرة وجود شما مستعد پكهواها ش يعت شاخهاين بيبواسطه ا يعني .يمانِ ْال م لِ كُ م َان َهديكُ َعَلي اُهللا َيُمنُّ  َبلِ 
  ن واسطه خدا راست منّت گذاشتن بر شما. يمان داخل قلب شده است و بايه اكت يوال
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  باب سوم

ان مراتب نبوت و رسالت و يباب است ب نيت و در ايانة قبول رسالت و قبول واليان فرق ميدر ب
  بمحدث يو گاه نندكر يبه امام تعب يه گاهك يو رسول و ول يانة نبيت و فرق ميوال

  
  تين قبول رسالت و قبول واليان فرق بيدر ب –فصل اول 

 كخا ريه دانه شجر در زك. و چنانكر خايه استقرار نطفه انسان در رحم مثل استقرار بذر شجر است در زكبدان
رود يمال مكن رو بيشود و همچنيظاهر م كامله نسبت بصور سابقه تا از خاكسِ صور ند بخلع صوِر ناقصه و لُبك مي شروع
 ؛شوديمال آن شجر در ثمر دادن حاصل مكرسد و يرد تا بزمان ثمر دادن ميگيرا ميماالت شجركند و يكص را طرح ميو نقا

د يĤيا ميت تا بدنينيت و جنيت و دموِيت و علَقيد در خلع صور ناقصه از صورت نُطفَوِنيكن نطفه در رحم شروع ميو همچن
ن يرسد و تا ايند تا بحد مراهقَت و بلوغ ميكامله مكص و لُبسِ صور يج خلع نقايمال ضعف و بتدركا هم اول در يو در دن

رسد از يار از خود او. و چون بحد مراهقت مياراده و اختند بدون مداخلة ك مي ريم سيبر صراط مستق يبات الهيحد به تسب
رات و ين وقت از خيشود و در ايت حاصل ميت و سببيماالت مد خلكص و لبس يار انسان هم در خلع نقاياراده و اخت يبرا

در  يوانيمات حه مالئمات و نامالئكنيرا و حال ايطانيو ش يوانير مالئمات و نامالئمات حيداند غيچ نميه يشُرور انسان
 يطانيو ش يوانياو نباشد از طرق مختلفه ح ياز برا يو اگر منَبه يراند با مالئمات و نامالئمات انسانياغلب مخالف و مغا

است  يطانيو ش يوانيمال حكه تمام آنها اگر چه كخارج شود  يوانيات حيفعل يج بسويبتدر يند و از قوة انسانكر يس
را  يسكه كند يكشأنه اقتضا م ينجهت لطف حق تعالياز ا .ت استيانسان كاست و مهل ينسانماالت اكن تمام ضد كل

 ؛يطانيو ش يوانيات حيات و مشتهيند از مقتضكر يو تحذ يرات انسانيند بر خكب يه و ترغيه بندگان او را تنبكزاند يبرانگ
اشجار تلخ را  يشاخها يرسد بعض يكاغ نزدوند خوردن اشجار بيه چون وقت پكرده باشد يكه مالحظه مك يمثل باغبان
ه بعد از استعداد كحاصل شود  ين الهيريوند خوردن از درخت شيرد و استعداد پيگر قوت بهتر گيند تا بعض دكدر هم ش

ه كاست  يه بمنزله باغبانيو شخص رسول صلوات اهللا عل .را بر او زند يوند درخت الهيپ يوند خوردن باغبان الهيپ
وند خوردن حاصل شود و شخص يپ يامل براكه استعداد يباق يبعض شاخها يند تا براكخت تلخ را در هم شدر يشاخها

ه كوند خوردن مراقبت داشته باشد ين زند و بعد از پيريوند شيوند را پيمستعدة پ يه شاخهاكاست  يبه منزله باغبان يول
و  .ندكف نياند و ضعكوند را نخشيه پكا را زود بزند رد و اگر قوت گرفت بعض شاخهيتلخ قوت گ يه شاخهاكنگذارد 
ده باشد، و يالن خوابيان پر از درندگان و غيپا يب يابانيه در بكاست  يسكف بمنزلة يلكگر انسان در حد تيبعبارت د

راهه يدر به كد يف نموده او را آگاه نمايالن و درندگان تخويند و از غكدار يده را بيه آن خوابكاست  يسكرسول بمنزله 
ه كاست  يسكت آن يد و خود را براه رساند. و صاحب والياو هست تا در طلب راهنما برآ يت براكاست و خوف هال

ام كم دادن احيت تعلياست و وال يام قالبكم دادن احيرسالت تعل ،گريراه. و بعبارت د يند طالبان راه را بسوكداللت 
ت دعوت خاصه باطنه چه دعوت رسالت عموم خلق را يهره است و والرسالت دعوت عامه ظا ،گري. و بعبارت ديقلب

وند خوردنراست ين پيت مستعديباشد. و دعوت واليارا مكب و دعوت هم آشيب و چه بترغيشود، چه به ترهيشامل م
السالم سالها  هيعل يه علكده است چنانيه پوشكست بليارا هم نكن است و آشيا يبرا الّدينِ  يراَه فِ كال اِ ه كب محض يبترغ

ه معاندت خلفاء جور با آن كهم السالم ير ائمه علين سايو همچن ؛داشت ين دعوت را مخفيدعوت باطنه نمود و ا



28  

شدند و گمان يعت خاصه و آنها هم مطلع ميگرفتند از مردم به بيعت مينار بكه در گوشه و كن بود يبزرگواران بواسطة ا
ام كثَرات و احكال سلطنت دارد! و چون رسالت روآوردن است بجانب يرد خيعت از مردم بگيس بكه هر كردند يكم
ثرات كدن و قبول رسالت اشتغال بيد را رسانيام توحكد و احيت روآوردن است بجانب توحيدن و واليثرات را رسانك

  دند. يشف حجاب نامكرا  يد، اول را حجاب و ثانيت اشتغال بتوحياست و قبول وال
ردن است بر قبول كعت يه قبول رسالت بكت يانة قبول رسالت و قبول واليمعلوم شد فرق مو از آنچه گذشت 

ه جزء ما كمان نامند چنانيرا ا ياول را اسالم و ثان ،يام باطنكردن است بر قبول احكعت يت بيو قبول وال يام ظاهركاح
 يام قلبكم احيو تسل يام قالبكم احيه تسلكن را يعتيه حالت حاصله از بكمان نامند و چنانين اسالم و ايعتيبعد توبه را از ب
م َان كُ َعَلي ُمنُّ نَّ اَهللا يَ كَوله فرمود: كت است يوال يمان نامند. و چون قبول رسالت بجهت وصول بسويباشد اسالم و ا

غ ياگر تبل ؛ه السالم استيعل يت عليرسالت تو مقدمه وال يعني ،َت ِرساَلَتهُ َعل َفما بـَلَّغْ َلم تـَفْ  ِانْ  :و فرموديماِن م ِلْال كُ َهدي
ست و يالمقدمه وجودش با عدم مساو يه مقدمه بدون ذكردة كغ رسالت نيچ تبليه يت نگرفتيعت بواليو ب يردكت نيوال

 ةمقدم يام قالبك. و چون قبول تمام احكَلّمٌا َخَلقتُ  يٌ َلوال َعلِ ه كث داده شد يت نسبت بحديت رسالت و واليثيبمالحظه ح
ص يه و ترخيص نمود در چهار پايه و خداوند ترخيباشد فرمود: اسالم بنا شد بر پنج پا ولويه عت يه بكر است يجزء اخ

ه مقدمة يآن چهار پا يعنيه پنجم را ! يردند پاك كه را و تريت باشد و مردم گرفتند چهار پايه والكه پنجم ينفرمود در پا
المقدمه است بمقدمه  يه ذكر باشد يه اخيند و اگر پايايار نكه مقدمه بودند بكد آنها ر نباشيه اخير بودند، اگر پايه اخيپا

قه يالحق يه فكنيت نه ايد است در حفظ والكينها همه از باب مبالغه و تأيه اكد دانسته شود ين باكل ؛حاجت نخواهد بود
ة يماند و قلندريام رسالت محفوظ نمكحت بدون مراعات ايه والك ةوكنماز و روزه و حج و ز كص باشد در تريترخ
ه كن اخبار طرح عبادات باشد بليه منظور از اكالّ كن اخبار متوسل شده و طرح عبادات نموده اند! حاشا و يه بامثال اياباح

در فرمود يد مكيقت تأيعت و طريانه شريه جامع بود مكت و االّ شارع مطهر چنانيد و مبالغه است دربارة والكيمقصود تأ
پوست هرگز  يه مغز بكام قلب چون مغز است كام قالب چون پوست و احكه احكام قالب و قلب كانة احيجمع داشتن م

ع يعت تشريشر :ميگوئيه مكبل ؛عتيام شركح احيست مگر تصحيقت نيه طركرا يق آتش باشد زيمغز الينرسد و پوست ب
ر اصحاب يحفظ مغز. غ يرده است مگر براكخلق نه پوست را خداوند كقت؛ چنانياصحاب طر ينشده است مگر برا

   :رده استكه الرّحمه اشاره يعل يه مولوكچنان ،ر مضرّتيعت نبرند غيقت از شريطر
  جــا استكشــرع بر اصحاب گورستان     ا است يشــرع بهــر زندگان و اغنــ

چ ذوق و يو از آن هاند  تهد آباء و امثال گرفيعت را گرفته محض تقليت شريه بدون معرفت والكه آنها كبل
ام قالب كچشد و لذّت احيعت را ميام شركاح يس چاشنكه آنكرفت يت را پذيه والكس كبخالف آن اند  افتهين يچاشن
  برد. يرا م

  آن نقـــد را بگرفتـــــه اند كمحــيب    اند  پذرفتـــه مي ــديتقل يشـرع ب
ردن بĤنها كو اهتمام تمام در عمل اند  ت گرفتهيا بدون والعت ريام شركا احيه چون عامة عمك ِمن ِعنِديّينو 

ت يوند واليه پكاند  ق آتشيقت نداشته اليعت حقّ آنها نبود و گرفتند و مغز طريه شركاند  دارند چون اصحاب گورستان
وة يد ميس نرسكوند بهر ين پيگردد. و ا يقيق حضور سلطان حقيرد و اليس برسد جوز و فستق اعمال او مغز گكبهر 

 يسكه اگر كده اشاره شده است يه در اخبار عدكچنان ،ق آتش باشديمغز و الياعمال او ب 10اعمال او تلخ و جوز و فستق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  مأخوذ از پسته فارسي و به معني آن. -١٠
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را نداشته باشد  ولي امرت يعبه باشد و والكزاب خانه يه تحت مكنه كتمام عمر خود را در روزه و نماز باشد در اشرف ام
ن بخدا آورند بواسطه يه دكرا  يامتند كه عذاب كنيند از اك مي ايندازد و خداوند حاو را خداوند بر رو در آتش جهنّم ا

ن بخدا يه دكرا  يامتند كه عذاب كنيند از ايكا نميدر اعمال خود فجره باشند و ح امتاگر چه آن  يامام عادل امتام
چون مغز  يفرقه اُول يعنيل خود برَره باشند؛ در اعما امته از جانب خدا نباشد اگر چه آن ك يامام امتآورند بواسطه ام

ه يق آتش است و فرقة ثانيه الكست بلين يقيق حضور سلطان حقيمغز است و اليت نگرفته اعمال آنها چون پوست بيوال
ش آنها است يه در پك يت گرفته اگر اعمال آنها ناقص هم باشد بسبب متاع الهيت خورده و مغز واليوند واليچون پ

 يلّكا اثر آنها را بيئات است بحسنات يل سيتبد يه معنكه از آن اعمال حاصل شده است بدست عقل سپارند ك يتيفعل
   .ئات استيغفران و عفو از س يه معنكص آنها چشم بپوشند يا از نقايئات است ير سيفكت يه معنكنند كل يزا

  
ه كه عت خاصيت به بيو قبول وال شده اسالم باكعت عامه يد قبول رسالت به بيان فوايدر ب –فصل دوم 

  مان باشديا
 - ه و آله يرسول صلوات اهللا عل ياد سلطنت ظاهريو انق يام قالبكردن است بر قبول احكعت يچون قبول رسالت ب

شود يسته مكپس بقبول رسالت در هم ش -ا زبان و جنان موافق باشند با هم يمحض باشد  ياد زبانين قبول و انقيچه ا
بقبول رسالت  ،گريت خوردن. و بعبارت ديوند واليپ يمانده از برايباق يرد شاخهايگيخت تلخ وجود و قوت مدر يشاخها

ست و درندگان و يان نينما يان افتاده و راهيپا يابان بيه در بكشود يشود شخص انسان از خواب غفلت و آگاه ميدار ميب
و  .ده خواهد بوديفايوند نخورد بيه اگر پكوند خوردن است يتلخ پ يستن شاخهاكو فائده در هم شاند  نيمكالن در يغ
ه كد و خود را براه رساند يه در طلب راه و راهنما برآكن است يراهه بوده است ايان در بيپا يابان بيه در بك يدة آگاهيفا

ح و اشعار يار تصريبس د. و در اخباريايار انسان نكن فائده نباشد فائدة آن جز خوف و اضطراب نباشد و در آخرت بياگر ا
ست مگر يا تجاوز ندارد و بĤخرت نرسد و اجر نيه قبول رسالت باشد از دنكفائدة اسالم ه كنيشده است برا

ه قبول رسالت كه فائده اسالم كده است يو در اخبار عد باشد. ولويه عت خاصه يت و بيه قبول والكمان يبر ا
مان است يبر ا يست و اَجرِ اُخرَويح و تَوارث نكال و عرض و خون و جواز تَنااده از حفظ ميه زيعت عامه نبويباشد به ب

ه كنيشود بجهت ايتماماً بر آن مترتب م. و اما قبول واليت، پس فوايد اخرويه ولويه قبول واليت باشد به بيعت خاصه ه ك
ع يدست بدست دادن داخل دل با و يردن و اتّصال صوركعت يت بواسطة بيه از صاحب واليوتكت صورت مليبقبول وال

ه هر چه عروق شجرة وجود انسان كرسد يه بر شجرة وجود انسان مكه است يوند شجرة الهيه پيوتكو آنصورت مل ،شوديم
ن شجرة وجود را يتلخ ا يا شاخهاين دنيرد و در همين دهد و اگر قوت گيريوة شيوند مين پيشد تمام آنها بواسطة اكبخود 
و اگر آنصورت  ؛ا با شخص همراه شودين دنيدر هم ولي امرصورت  -ن است يا ُموُتوا َقبَل َان َتُموُتوا ينه معك -اند كبخش
   :هكن مقال شود ير از لذّت وصال نخواهد و بزبان حال و قال مترنّم بايغ يند و لذّتكرا طرح يوانيلذّات حم ان شود تماينما

  ديچ نبايچون تو دارم همه دارم دگرم ه
   :دينه وار گوو مستا

  ت اهللا نـوريان برفراشــت رايقــد زم    رد شهنشــاه عشق در حرم دل ظهور ك
  ن مصراع را ورد زبان سازد: يار بپردازد و ايو خانه دل را از اغ
  اد نداد استـادميگر ينــم حرف دكچ   دوسـت  امتست برلوح دلم جزالف قين
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البته در وقت احتضار ظاهر شود و قائد شخص گردد و او را  ا ظاهر نشوديه در دنيوند شجرة الهيو اگر آن پ
ده است در خبر يبوده است و آنچه رس يكيه بر امر نكبمقصد رساند و در حال احتضار خواهد دانست و خواهد شناخت 

ن يا ياز برا» ام  بوده يكير امر نه بكنوقت يگفت در ا يخواه«و نا ههُ  ير ِاذا بـََلَغِت النَّفُس ِالهَذا اَالمْ  يوُن ِالكَاحَوُج ما تَ ه ك
باشم. يم يكيه بر امر نكا خواهد گفت ين دنيظاهر شود در هم ياريهرگاه بموت اخت ولي امره صورت كرا يز ؛س استك
است  وندين پيو ا ُضرَُّمَعُه َسيَِّئٌة.ال يَ ه كه السالم است يعل يعل بماند حب يه چه ظاهر شود و چه مختفيوند شجرة الهين پيو ا

امام  يوتكه صورت ملكشده است  بِاماِمِهمْ ر يه تفسكنجهت است يو از ا نُورُُهم بَيَن اَيديِهم َو بِاَيماِنِهم. يعسيه يكآن نور
وند است ين پي. و بواسطه اَو َاشَرَقِت اَالرُض بُِنوِر رَبِّهاد يشود و صادق آ ين دل نورانيوند زمين پيه السالم است و بنور ايعل
دا شود يات در وجود انسان پيرة انسان شود و آنچه از فعليت اخيوند فعلين پيه اكرا يز ،ئات بحسنات شوديل سيتبده ك
ع يط است بر جميره محيت اخيدر نفس حاصل گردد. و چون فعل يتّيات انسان فعلكره باشد و از تمام حريت اخيم فعلكبح
چون  يخرُا ةٍ و بعبار .وند است خواهد بوديه آن پكره يت اخيم فعلكوم بحكات و متحد است با همة آنها تمام آنها محيفعل
شد و در عروق تلخ كبخود  كه هر چه عروق آن شجره از آب و خاكه بر شجرة تلخ خورد كست يونديوند مثل پين پيا

گناه جنّ و انس را بر  د و انسانكوند هم اگر نخشين پيا ،ن آورديريوة شين گردد و ميريوند رسد شياو تلخ شود چون به پ
ا يه حكوند است ين پيرساند و بواسطة ايئه ضرر نميچ سيه با وجود او هكشانه خود ببرد در دم آخر همه را بپاشاند  يرو
ن يه ايكسانكو  ؛در اعمال خود فَجرَه باشند امتده باشند اگر چه آن يگرو يه بامامكرا  يامتند كه عذاب كند خدا يكم
ه هر كنجهت است يمغز و مستحقّ آتش بروند و از ايوند بĤنها نرسد و تلخ و بيه دردم آخر پكد محتمل است وند را ندارنيپ
 رِاهللامْ ُمرَجوَن ِالَ ست و داخل يوم بنجات و بهشت نكرد اگر عبادت جنّ و انس را داشته باشد محكعت نيس با امام خود بك

بُـ  :هكاست  ه است ببهشت هر چند يوم علكد محيوند باو رسيه پكس كو آن .َْو ِاّما يـَُتوُب َعَليِهم ُهمْ ِلّلِه فيِهُم الَمشيَُّة ِاّما يـَُعذِّ
وند يه اگر آن پكده است كيوند نخشيه آن پكاست  يببودن او از اهل بهشت تا وقت يم قطعكن حين اكار نباشد لكويكن

َت ِمن َقليِل َمل ما ِشئْ َت فَاعْ ِاذا َعَرفْ ه كنجهت در خبر است يو از ا .شدبا اَالشِقيا يَاشقَ  :هكشود  يِّ فطراَلَعياُذ بِاِهللا ُمرَتدد كيخش
و  .ستيعة ما نير شيغ ين از برايچ ديعه ما و هيست بر شيچ عتَب نيه فرمود هكوند است ين پيو از جهت هم ثيرِه.كَ ِر َو  الَخيْ 

  ل.اللْحَ◌َ◌◌َ ُل ِاالَّ اكُ ال يَأ يّ َعلِ  يُّ َولِ :ه فرمودكوند است ين پيبواسطه ا
  خورد مرد خــــدا االّ حــالل يــك     ــرد خود جهانــرا مال مــال يگر بگ

 - عبه كه از هفتاد زنا با محارم در خانة كبل -ردن مومن بدتر است از زنا كبت يه غكوند است ين پيو بسبب ا
 ولي امرحد با است و متّ لي امروه صورت كوند يردن آن پكبت يشود بغيمانه راجع ميث ايبت مومن من حيه غكنيبجهت ا
شوند و در يرنده پدر ميعت گيننده فرزند و بكعت يه بكوند است ين پيو بسبب ا ولي امر يبت بسويشود آن غيو راجع م

در  اُبـُوَّت و بـُنـُوَّته كمشهود شوند بل يه اوالد آنها بصورت اوالد جسمانكمشهود شوند؛ بل ياغلب بصورت فرزند جسمان
چون بانفصال مادة فرزند است از مادة پدر و ماده  يه جسمانكرا يز يجسماناُبـُوَّت و بـُنـُوَّت  تر است از يملتر و باقاكنجا يا

 يوتكباتّصال صورت مل يروحاناُبـُوَّت  ره است و دريت اخيه بر او شود بر صورت و فعلكم كه هر حكم ندارد بلكشئ ح
 يجسمان .انتر شوديبمردن نما يبمردن تمام شود و روحان يرة فرزند و جسمانيت اخيو فعل ياست بصورت روحان ولي امر

وَم الِقيَمِة ِاالَّ ُخلٍَّة َو ِنسَبٍة ٌمنَقِطَعٌة يَ  لُّ كُ  ،ت استيروحاناُبـُوَّت و بـُنـُوَّت  ه هست بر مصداقكم كهر ح يم ندارد و روحانكح
ا باشد بمردن منقطع گردد يه از جهت ماده و دنكه هر نسبت و هر خُلَّت كرا ينمطلب است زيشاهد ا اهللاِ  يالُخلَِّة َو النِّسَبِة فِ 
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نندگان واقع كعت يانة بيدر م ُاُخوَّتوند ين پيگردد. و بهميه منقطع مكنيرد نه ايه بمردن قوت گكه ياله ينسبتها يسوا
. و اَلَمسيُح ابُن اهللاِ گفتند  يو نصار َو ُعَزيٌر ابُن اهللاِ نحُن اَبناُؤ اِهللا هود در صدر اول گفتند: يه كوند بود ين پيشود و بجهت ايم

ه از كه هر عمل كرا يز ،احسن اعمال يعمل از انسان صادر شود او را جزا دهند بجزا ره هكوند است ين پيبواسطه ا
ره يت اخيله فعكوند افتد يت بدست آن پيدر نفس او حاصل شود و آن فعل يتيوند صادر شود از آن عمل فعليصاحب پ

وند ين پيه بدست اكن نباشد يت قابل ايره شود و اگر آن فعليت اخيفعل ياو هم مثل جزا يم او شود و جزاكاست و در ح
ل گرداند از او يه فرمود جزا دهد خداوند مؤمن را در ازاء احسن اعمال و زاكل گردد يوند از او زاين پيد بواسطة ايآ

ان يعيه فرمودند شكوند است ين پيد و با انسان بماند. و بجهت ايوند آيه بدست پكن نباشد يه قابل اكن اعمال او را يبدتر
اء صلوات اهللا يس داخل خانة انبكو فرمودند هر  .باشنديان از ما ميعيو فرمودند شاند  ونيفاطم ،ون انديون اند، علويما هاشم

، و ِعباِدنا نا ِمنْ َطَفيْ تاَب الَّذيَن اصْ كِ َنا الْ ثُمَّ َاورَثْـ ه فرمود: يكتابك وند استينپيهم باشد. و اياء صلوات اهللا عليهم شود از انبيعل
خارِِج ِمن : يعنيِسه. َو ِمنُهم َمقَتِصٌد ِسه َويُحوُم َحوَل نـَفْ بَيِت نـَفْ  َغيُر خارِِج ِمنْ  ييعنِسه ُهم ظاِلٌم ِلنَـفْ َفِمنْـ  .ن سبب اصطفا استيهم

ده و از اهل بهشت يفه آمرزيو هر سه طا يُحوُم ُحوَل رَبّهِ  ييعنِن اِهللا ُهم ساِبٌق بِالَخيراِت بِِاذْ َقلِبه. َو ِمنْـ  لَ ِسه َو يُحوُم َحوْ بَيِت نـَفْ 
وند ين پيست او را از او بپاشاند. و بواسطة ايع اعمال ناشايرون برد و جميب كوند در آخر انسانرا از مهالين پيه اكرا يز ،اند

  : ن و فرموديفرمود از طرد مومن يه رسول خود را نهكبود 
 ِمنْ  َعَليِهمْ  كَ ِحسابِ  ٍء َوما ِمنْ يشَ  ِمنْ  ِحساِبِهمْ  ِمنْ  كَ َهُه ما َعَليريُدوَن َوجْ يُ  يِّ بِالَغدَوِة َوالَعشِ  دُعوَن رَبـَُّهمْ ُرِد الَّذيَن يَ َوال َتطْ 

ست يچ نيبندگان از تو ه يام براكغ رسالت و احيما و بجز تبل از جانب يتو رسول يعني وَن ِمَن الظّاِلميَن.كٍء، فـََتطُرَدُهم فـَتَ يشَ 
 يوند ربطيت رسالت را بĤن پيثيت و حيت واليثيباشند از حيمان خاص باشند فرزندان تو مين بايه مومنكوند خوردگان يو پ
. و ايظهور آن پاند  ن خواهانيه مومنكرا  يست و وجهين ه كه سبب شد ك وند استين پيوند است و همان است وجه رب

م. و يكتو پس بگو سالم عل ين بسويه هرگاه آمدند مومنكه و آله و سلّم ياهللا عل يفرمود خداوند ودود برسول خود صلّ
َو ُعوَن رَبـَُّهم بِالَغدَوِة دْ َمَع الَّذيَن يَ  كَ سَ ِبر نـَفْ َواصْ  :ه و آله و سلّمياهللا عل يغمبر خود صلّيه فرمود به پكوند است ين پيبجهت هم

ُهم تُريُد زيَنَة الَحيوِة َعنْـ  كَ ناَعيْ  دُّ َوال تـَعُ گر گرداند و فرمود: يد يه از آنها چشم بجاكن يفرمود از ا يو نه َهُه.ريُدوَن َوجْ يُ  يِّ الَعشِ 
نيا دة يا و آخرت است و فايرات دنيه تمام خيت مايه قبول والكن است يات و اخبار اي. وخالصه و مجمل اشارات آالدُّ
د و جواز يه حفظ خون و مال و عرض نماكنبخشد بل يا هم لذّت و بهجتيه در دنكنينه ا ؛ا تجاوز ندارديرسالت از دن قبول
   .ح و توارث آوردكتنا

  
  تيانه رسالت و نبوت و واليان فرق ميدر ب - فصل سوم

ه گذشت كو لُبس است چنان ار خلعكه نطفه باشد در رحم در كه انسان از اول استقرار مادة او كد دانسته شود يبا
بات يار است به تسبكق در ين طريرد تا بمقام مراهقَت بهميگياملتر را مكند و صورت يكه هر آن صورت ناقصه را خلع مك
و بغض و  يست و از آن به تبرّا و تولّيو فطر ينيوكت ةو صلو ةوكن خلع و لُبس زيند و ايكر ميس يق انسانيه و بر طرياله

ه دادن فضول ك ةوكد امر شود بزين بايرسد بجهت تمرينند. و چون بمقام مراهقت ميكر ميز تعبيه نيانابه فطر حب و توبه و
ها يه توجه تام بجانب خدا باشد و گرفتن گرفتنك ةد امر شود بصلويو اعضا باشد و با كو مدار يه و فضول قُوياموال صور

بĤن  ةً ناً و فطريوكه تكامله است كصورت گرفتن صور  يه اول صورت طرح صور ناقصه است و ثانكاز آنحضرت 
او  ياز برا ةو صلو ةوكن امر بزيد ايف رسيلكه بحد تكن بعد از آنيبود. و همچن يو فطر ينيوكت ةو صلو ةوكمشغول و ز
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آخرت و  يبسو ريار انسانرا در سين مطابق باشد. و چون در حال مراهقت و بلوغ اراده و اختيوكف با تيلكد باشد تا تيبا
ه مالئمات و ك يوانير و شرّ حير از خيبغ ير و شرّيداند خيت هست و در اول امر نميت مدخليفعل يخروج از قوه بسو

م است و يت شر و نامالينسبت بانسان يوانيمات حيه در اغلب مالكو حال آن -باشد  يوانيح كو مدار ينامالئمات قُو
ه كنسبت به بندگان خود  يند لطف حقتعاليكنجهت اقتضا مياز ا -م است ير و ماليت خينسبت بانسان يوانيمات حينامال
د بر يه نمايد و تنبيب از شر نماير و ترهيخ يب بسويتا ترغ ير و شر انسانيه دانا باشد بخكرا از جانب خود  يسكزاند يبرانگ

 يوانيمات حيآگاه شوند و وقوف بر مالت است تا بندگان خدا يانسان كو مهل ير انسانيمضر خ يوانيه مالئمات حكنيا
ن دعوت قبول يغمبر. و چون منظور از ايفة پيا خليغمبر است يا پيس كن يند و ايبر آ يمات انسانيننموده در طلب مال

و بد  يكسر و از نيب ميف و ترغيار بتخوكن ياست و ا يصور ياد امر و نهيو دخول در تحت سلطنت و انق يام قالبكاح
خواندند و يم يب و مهربانيرا بترغ يردند و بعضيكداخل م 13و اجالء 12و نَهب 11د قتل و اَسريبتهد را يبعض ،ديĤيهر دو برم

گران واگذار نمود و خود ين امر را بديآنحضرت ا يه و آله و سلّم وصياهللا عل يمرتبت صلّ يبعد از رحلت حضرت ختم
ه بر دست ك يعتيه بكح نبود چنانيردند بحسب واقع صحك مي ريه بر دست غك يعتيه بكن است يت ايدر خانه نشست نها
عت ين بيح نبود و صحت در ايترس و بدون اعتقاد قلب صح يردند از رويكه و آله و سلّم مياهللا عل يحضرت رسول صلّ
بر  يو آگاهچ نداشت مگر تنبه يآخرت ه يبود و منفعت برا ولويه عت يه و بيعت ثانيعت مقدمه بين بيمنظورنبود، چون ا

ح يبود و چه صح نمي ايبود يعت اول ميبود چه ب يافكه او را يعت ثانينمود همان بيت ميس قبول والكت و هر يقبول وال
ه در خانه كنمدت يرا واگذار نمود و در ا يعت اوليآنحضرت ب ينجهت وصيشد و از ايح واقع نميشد و چه صحيواقع م

تلخ وجود بود تا  يستن شاخهاكه گذشت بمنزلة شكه چنانيعت نبويه بكچون -نمود  يم ولويه عت يتفا به بكنشسته بود ا
وقوف هر دو يستن از با وقوف و بكن شيوند خورد و ايوند گرفتن را گرفته پيوند خوردن و قوت پيه استعداد پيباق يشاخها

  د. يĤيبرم
صلوات اهللا و  يزد جناب موليبر شجرة وجود م يبود و با وقوفيد ميه بايوند زدن، پس چون از شجرة الهيو اما پ

ا به يشد يوند زدن ميپ يه خود آنحضرت متصدكگران واگذار ننمود بليار را بدكنيآنحضرت بود ا يه وصكه يسالمه عل
بهمان  يخوردند بعضيت ميوند واليه پكنمود. و آنها يوند زدن واگذار مين پيه مثل خود آنحضرت بود در اك يباوقوف

شدند و در يم ِمنُهم ظاِلٌم ِلَنفِسهِ دند و مصداق يانكخشيشجرة تلخ وجود را نم ينمودند و شاخهايتفا مكخوردن اوند يپ
 ،گشته ِمنُهم ُمقَتِصدٌ ر برآمده و مصداق يه بسيكسانكگر از يبعض د ينها و از برايا يماندند و از براينفس م 14مربض

ه يكسانكان نبوده و مثل يت نمايوند واليتا آنروز پ يعنيهُهنا  يُس ِالِر ِاذا بـََلَغِت النـَّفْ مْ هَذا اْالَ  يوُن ِالكُ َوُج ما تَ َاحْ  فرمودند:
ه السالم بر تو ظاهر يامام عل يوتكان شود و صورت مليت نمايوند واليه پكبود و آنروز  يخواهاند  و در اضطراب كشا

 يبودة و خواه يكيه تو بر امر نكد معلوم تو خواهد شد ش رو و در دست راست گرديدر پ يوند نُورِ ساعيشود و آن پ
ه نسبت ببعض بندگان محبوب خود ك يد و ابتالآت الهيگر را جذبة شوق قايو بعض دامٍر َحَسن.  يُت َعلنْ كُ َلَقد   گفت
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نند كا رحلت ياز دن وندين فرقه قبل از ظهور پياز ا يگردند و بعض ُهم ُمقَتِصدٌ ِمنْـ ند و مصداق ير برآيگردد و بس 15دارد سائق
ت بر آنها ظاهر گردد و انتظار يوند والير پيگر در حال سيد يو بعض يت ظاهر گردد مثل فرقة اوليوند واليو در دمِ آخر پ

ت بوجود يوند واليه پكس كو آن .ه بر آنها ظاهر گردديصلوات اهللا عل محمدوند نداشته باشند و حضرت قائم آل يظهور پ
 يعني .تظارِهُه ِألِن◌ْ فـُرَِّج َعنْ  َر فـََقدْ َعَرَف هَذا اَالمْ  َمنْ ه كنجهت فرمودند يرون آمد و از ايوند خوردن بيپ د از انتظارياو رس
ان شد و يوند او نمايه پكس كو آن .او هست يوند براين انتظار ظهور آن پكوند خوردن از او برداشته شده است ليانتظار پ

ن انتظار فناء از افعال و از كرون آمد لياو ظاهر شد از انتظار ظهور قائم عجل اهللا فرجه به السالم بر يامام عل يوتكصورت مل
ه مقام فناء از افعال كس كاو خواهد بود و آن يه روح نُبوت است از براكت يت و مقام واليه مقام عبدكصفات و از ذات 

صفات او را خواهد بود و صاحب مقام فناء صفات انتظار  رون آمد انتظار مقام فناءين انتظار بياو حاصل شد از ا ياز برا
او خواهد بود و  يت است انتظار مقام نُبوت از برايت و واليه مقام عبدك ياو هست و صاحب فناء ذات يفناء ذات از برا

هست و صاحب  او ياوست و صاحب مقام رسالت انتظار مقام خُلَّت از برا يصاحب مقام نبوت انتظار مقام رسالت از برا
ه انتظار مقام فوق را دارند صاحب كن مقامات چنانياز صاحبان ا يكاو باشد و هر  ياز برا امتمقام خُلَّت انتظار مقام ام

ه و يلّكت ياو خواهد بود تا برسد بوال ياز مقامات برا يكوسعة مقام از هر  يلّكن مقامات انتظار مقام ياز ا يمقام جزئ
ت يد بسبب سنخيت بشجرة تلخ وجود انسان رسيوند واليه. و چون پيلّك امته و اميلّكه و خلّت يلّكه و رسالت يلكنبوت 

   .ديوند است بدست او آين پيه همكد باب علم يلكاو گشوده شود و  يوت از براكمل يوت راه بسوكوند با ملين پيا
وت و كمل ير بسوياو گشوده شود و س بر يد و در صدد گشودن باب علم باشد درير برآين انسان بسياگر ا ،پس

ه كر را از حدود نفس تا وصول بحدود قلب ين سيد اير برآيو چون بس ؛سر گرددياو م يعالم آخرت و عالم وحدت برا
ن است. و چون بحدود قلب كين سفر اول از اسفار اربعه ساليالحق نامند و ا يبت امام است بسفر من الخلق الير در غيس
وند، ظهور حضرت قائم ين ظهور پيه السالم بود بر او ظاهر شد و ايامام عل يوتكه صورت ملكت يوند واليپ يعنيد يرس

نامند. ينه مكير و سكن را بحضور و فيت و ايه السالم است بنورانيعل ين معرفت علير و ايعجل اهللا فرجه است در عالم صغ
 كسلو ،ن مقاميق است و ازيالطّر يال كسال كنجا ساليتا اه كحق  يم است بسويق مستقيطر ولي امرن صورت يو هم
وند معرفت يه ظهور آن پكرا يالحق؛ ز يسفر من الحق است ال كسال كق و سلويالطّر ياهللا است علَ يال كسلو كسال

ن يحقّ منزّه از تقدر و ا يحقّ است بسو ينوقت از صورت تقدريدر ا كسال كوند حقّ است و سلويحقّ است و آن پ
وسته در اضطراب و يه السالم است و پيبت امام عليده است درغين مقام نرسياست و تا با كاز اسفار اربعه سالّ يسفر ثان

وسته مناجات با محبوب دارد و يمرتفع و در عبادت پ يلّكلفت عبادت بكد ين مقام رسيو چون با ،لفت از عبادتكدر 
ه كبرد يم يشود و از عبادت در حضور محبوب چنان لذّتيمتصور نم ين لذّته فوق آك يبرد لذّتيلذّت از مشاهده محبوب م

ه كماند چنانيند و از خورد و خواب باز ميب مي را حجاب لَذَّت وصاليوانيذ حيه لذاكاندازد بليرا از نظر ميوانيتمام لذائذ ح
   :هكه السالم نقل شده است ينا و اله و علينب يعل يسينسبت بحضرت ع

رَأِسه  يَعلَة ُمناجاتِه فَِاذًا ِبَشْيِخ َلذَّ  َيِجدْ  ُز فـََلمْ ِبِه الُخبْـ قـَلْ  يٌء، ثُمَّ َخَطَر َعليطُُربِباِله شَ رَبَُّه ال َيخْ  يربَعيَن َصباحًا يُناجَث اَ كْ مَ 
  .يُخ اُدُع اَهللا لَفقاَل يا َشيْ 
ن خطره مجرم دانست و يبواسطة ا بعد از خطورِ نان بر دل آنحضرت از لذّت مناجات محروم ماند و خود را يعني
   .دعا خواست ،رير جست و از غيتوسل بغ
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ن ين بر مبايبنحو ظهور مبا يگاه :شوديظاهر م كبر سال كباطوار مختلفه بحسب احوال سال ولي امرو صورت 
ه يكتيثيشود بحيم ظاهر كبنحو حلول در سال يپندارد و گاه مي وندير پير خود و خود را غيوند را غيآن پ كه ساليكتيثيبح

رة خود يت اخيه آن صورت ظاهره فعلكنيشود و غافل از ايند و معتقد حلول ميب مي نندة در خودكآن صورت را حلول 
ند يب مي ند و او را خوديب مي ه خود را اوكشود يبنحو اتّحاد بر او ظاهر م يره اوست و گاهيت اخيت شئ بفعليئياوست و ش

 كو سلو كه سالك يتيثيشود بحيظاهر م يشود و گاهيه معتقد اتّحاد مكنجا است يند و از ايب مي هانين خود و او را در مكل
ت ينيز اثنياء نير اشيانه آنصورت و سايشود ميو آنصورت برداشته م كانه ساليت مينيرود و چون اثنيانه ميت از مينيو اثن

   :هكشود يا مين مقال گويحال او با ند و زبانيب نمي چير را هيخود را و غ كه سالكشود يبرداشته م
  ن ضالل اســتيع يه در وحـــدت دوئك     نــجا محـــال است يحلول و اتّحـــاد ا

   :ن شعر ورد زبان حال او شوديو ا
  تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته  تا سر من  يال تو تو گشتم پايز بس بستم خ

ع يت و جميه السالم است بنورانيعل يو اول درجة معرفت عل است يصغر امتيق ولي امرن ظهور صورت يو ا
و ظهور  يصغر امتيه قكشود بليم يز جارياست ن يبرك امتيه قك يبركت يست در ظهور والينظهور جاريآنچه در ا

 كسلّااز  16اتيه بعض شَطحكن سفر است ياست بدون تقدر و در ا يبركت يو ظهور وال يبرك امتيبنحو تَقَدر نمونه ق
ن سفر و يعبادات در ا كد فاسده مثل حلول و اتّحاد و وحدت وجود و غلو و اباحه و ترياز عقا ياريشود و بسيظاهر م

شود مثل حلول و يشف مكمن يزيتن و طبع چ 17يآنها در حال انسالخ از غواش يه براكچون ؛شوديم يل سفر ثالث ناشياوا
چند باعتقاد يپ مي خ خوديشود و بعد از افاقه سر از شيبر آنها ظاهر م امرولي ن ظهور صورت يه در حكاتّحاد و وحدت 

نند و ك مي هنگام افاقه اعتقاداند  ردهكن انسالخ مشاهده يخ ندارند و آنچه را در حيو حاجت بشاند  امل شدهكه كنيا
افر كاگر موحد باشد بحسب حال بحسب اعتقاد  كنند! و در سفر اول ساليكز گمراه ميگرانرا نيند و خود گمراه و ديگويم

 يو در اواسط سفر ثان .غافل است يلّكدهد و از خدا بيه افعال و صفاترا بخود نسبت مكمشرب است  يمحض و معتزل
ه كشود در افعال و صفات يب بĤخر موحد ميدهد و در قرينسبت م ولي امره افعال و صفات را بخود و كاست  كمشر

حاصل نشده است  ياو فناء ذات يه هنوز از براكند و در اواخر يب نمي چيدهد و از خود هيافعال و صفاترا بحق نسبت م
 ه افعال را از حقك ين معنيبا ،شده است كه حال سالك يحيه جبر صحكبلاند  ه قائليه جبرك يشود نه جبر باطليم يجبر
د ينباكه ن است ياِن َن اَالمَريْ َامٌر بـَيْ  َتفويَض َبلْ  َر َو الال َجبْـ ف يث شريحد يمعن يكو  ؛ند بر اعضاء اويكم يه جاركند يب مي

در  كد ساليه باكبل ؛ه جبر استك يض محض است واقف بود و نه در اواخر سفر ثانيه تفوكو سفر اول  يدر مرتبة اُول
ملتفت صدور ر شود و سيم كاو سلو يه از براكملتفت نسبت افعال و صفات بخود باشد  يعنيند كر ين دو حال سيانة ايم

خود هم باشد بقدر  يشاند و ملتفت ظهور افعال بر اعضاكالجمله جذبة حق او را ب يه فكز باشد ين يقيافعال از مصدر حق
ند كن دو نسبت با نفس مجاهده يوسته خود را مقصر و ماده خود را ناقص داند تا تواند با مالحظة اياستعداد و استحقاق تا پ

ه اوسع كست يانة جبر و قدر منزله ايه مكه داللت دارد ك يع عقل گرداند و اخباريامل و مطكن مجاهده يو او را در ا
ه فناء از ذات و از نسبت وجود بخود باشد كن سفر يدارد و آخر ا ينمعنين است داللت بر اين آسمان و زمياست از آنچه ب

نمقام مقدم است ينها است و چون ايو مقدم بر اه روح نبوت و رسالت و خالفت است كاست  يتيت و مقام واليمقام عبود
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چ تصرّف و ياز شخص ه الَواليُة ِلّلِه الَحق كُهنالَ و چون بمضمون  .هيجزئ امتام يعنينامند ياو را م امتبر آن سه مقام بام
ام در پشت سر نمقيدر ا يو قو كه؛ و چون تمام مداريت جزئيوال يعنينامند، يت او را ميست بوالينمقام نيتسلّط در ا

باشد  كسال ينمقام برايدر ا يالجمله صحو و التفات يه اگر فكست مگر قوة سامعه يچ استشعار بĤنها نيه هكافتاده است 
ن مقام را بامام يث و صاحب اين مقام را بمقام تحديشنود و ايرا م كند و آواز ملك ي ميسامعه از بابت قوة تجرّدش همراه

ردن است در اسماء و صفات حق بدون كر يه سكالحق است  ير بالحق فيو سفر ثالث س .نندك مي ريو محدّث تعب يو ول
مستلذ و غرق راحت  يبرا ين سفر اگر چه غرق لذّت است بدون ذاتيدر ا كاز او و سال يو بدون اثر كسال يبرا يذات

غرقاب نجات دهد و اگر لطف حق شامل و رد و از ير را نتواند بگيد و دست غياير نيل غيمكن از او تكح ليبدون مستر
 ين برگشت براياو را شود و در ا ،سفر رابع او يشاند ابتداكثرت كاً بساحل يوحدت ثان يايفضل او حامل شود او را از در

شود ياو حاصل م يالجمله التفات بوجود خود از برا ين برگشت در اول امر فيه در اكرا يز ،ده حاصل شودياو حاالت عد
نفس انسان  يه او براين حال از بابت قوت تجرّد سامعه و قوت تبعيو اعضا و جوارح و در ا كو مدار يالتفات بقو بدون

ه مثل كا در واقعه يشنود در خواب يرا م كانسان است و آواز مل يه در آخر سفر ثالث براك يابد مثل حالتييت ميوتكمل
و  يدارينه در خواب و نه در ب ،نديب نمي را كست ملَيجوع مستشعر نگر هنوز بعد از ريد كن چون بمداركخواب است ل

مقام  ين مثل آخر سفر ثانيه محروم باشند و اكمالئ كاز در كر مدارين سايند و همچنكن را استشمام ييوتكمل ينه بو
واند بشنود او را تيرا م كالم ملكنمقام يه روح نبوت و رسالت است و چون در اكه است يت جزئيه و واليجزئ امتام

وت درگرفته كباطنه را بنور مل كر مداريه سايكتيثيشتر رود بحيثرات پكدر رجوع خود ب كو اگر اند .نديمحدث گو
ن چون كند لينه ب يداريرا در ب كر نساخته مليوت مستنكظاهره را بنور مل كند و چون مداريرا در خواب ب كسازد مل

ظاهره را هم  كه مداريكتيثيشتر رود به حيپ يرا و اگر قدر كبشنود آواز مل يداريسامعه قوه تجرّد دارد در خواب و ب
قه يآنها را بذا يند و غذاكحة آنها يرا شنود و استشمام را كند و آواز مليرا ب كمل يداريت بخشد در خواب و بيوتكمل

ه كنيه عالوه براكو ثالث رسول است  ينب ياست و ثان يو اول محدث و امام و ول ؛ديبالمسه نما كند و مس ملَك كادرا
ه خبر داده شده است از كنيند و عالوه بر ايكام خلق را هم استماع مكند احيكاستماع م كام خود را از ملكدربارة خود اح

ه و يجزئ امتز. پس امام باميشأنه العز يتعال يجانب خداوند دربارة خود خبر دهنده هم هست خلق را از جانب خدا
نه در خواب و نه در  -را نتواند  كت ملين رؤكرا بشنود ول كه آواز ملكس است كه آنيت جزئيبوال يو ول محدث

ت و قوه يوت ندارد و سامعه از باب قوت تبعكرا در گرفته به نور مل يكچيظاهره و باطنه ه كه مداركرا يز - يداريب
را در خواب  كرا بشنود و مل كه آواز ملكس است كآن يبند. و نكاستماع  كند و از ملك ين مقام همراهيتجرّد در هم

ن ندارد كمم يدارين جهت در بيست و از ايوت در گرفته نكظاهره او بنور مل كه مداركند، چونينب يداريند اما در بيبب
را شنود و  كه آواز ملكاست  يسكتواند. و رسول  كت مليباطنه رؤ كند و در خواب بمداركت يرا رؤ كه ملك
ت از يوتكر شده و مليوت مستنكظاهره و باطنه او بنور مل كه مداركچون ،ندكتواند  يداريرا در خواب و ب كت مليرؤ
 يه ظاهر و باطن را بنور الهكاست  يسكس. و رسول كر عيبغ يول يياست و هر نب ينب يآنها حاصل شده و هر رسول يبرا

ه دربارة كاست  يسكو  ،حقَّ الْ  يرَأَ  فـََقدْ  يَرآن َمنْ  :ديه تواند بگوكد ت داده باشيرا بظاهر از باطن سرا ير و صفات الهيمستن
من  يو ول .رده باشدكت بظاهر نير شده و سرايه باطن او بنور حق مستنكاست  يسك ي. و نبُم اُهللا ُرؤيـََتهُ كُ ُر كِّ يُذَ  او صادق آيد:

ه كد دانسته شود ين مسئله باين اكرده باشد لك تينه بظاهر و نه بباطن سرا يه اثر صفات الهكاست  يسكه يث الواليح
ت خالفت نبوت و رسالت اگر يثيت از حيت است واالّ صاحب واليت رسالت و نبوت و واليثيم بمالحظة حيه گفتكنيا
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 كند و آواز مليب ي ميداريرا در خواب و ب كت مليثين حيو از ا يبر او جار يام رسول و نبكخالفت داشته باشد تمام اح
ه كار مسطور ين مشهور و در اخبار بسيهم اجمعيه از ائمة ما صلوات اهللا و سالمه علكشنود چنانيم يداريدر خواب و ب را
   .شوديمستفاد م يو ول يت و رسول و نبيانة رسالت و نبوت و واليدند. و از آنچه گذشت فرق ميديو جنّ را م كمل
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  باب چهارم
  

ه غايت خلقت عالم و آدم كه بوده و بيان اينكهر ملت و دين در بيان اصناف مردم در هر زمان و 
  ه بوجود فرزند آدم برسدكپيوند واليت است 

  
  در بيان اصناف بني نوع آدم -فصل اول

مان متشابهه است و اصناف انسان از زمان آدم عليه السالم تا زمان حضرت خاتم صلي اهللا عليـه و آلـه و   ه اَزكبدان
رگوار تا اين زمان همه مثل هم بوده اند. بلي اختالف به زيادتي بعضي اصناف بر بعضي و قلّـت بعضـي   سلّم و بعد از آن بز

و مالحظة اهل زمان خود را اند  شود هيچوقت تفاوت نداشته مي ه بعد تعدادكمختلفه هاي  ن در عدد فرقهكاز بعضي بوده ل
  :شوند مي نيم مفتَرِق بچندين فرقهك مي هك

دهند  مي ه نه تميز خير و شر خود راكه عقول آنها مانند عقول اطفال است كل اندوزنها و مردهائي فرقة اُولي اطفا
َو  كقـاَل اهللاُ تَبـارَ باشـند.   مـي  ُهمَمعُفـٌو َعـنْـ تـاب  كتوانند، و اين فرقـه موافـق صـريح     مي و نه جذب خير خود و دفع شر خود را

ال يسـَتطيُعوَن حيلَـًه ه اشاره اسـت  ك داِن ال يسَتطيُعوَن حيَلًه َو ال يهَتُدوَن َسبيًال.النِّساِء َو الِولْ ِاّال الُمسَتضَعفيَن ِمَن الرِّجاِل َو  :َتعالي
ه هيچ تدبير ك. يعني اينها در قوه علّامه چنان ضعف دارند قـّوه َعّمالَـهاشاره است بضعف  هَتُدوَن َسبيالً ّوه َعّالَمه َو ال يَ ف قُـ عْ ضَ بِ 

جـذب  به اگر خير و شـر خـود را دانسـته بودنـد راه     كفع شر نتوانند و در قوه عماله چنان ضعف دارند براي جذب خير و د
   َعَسي اهللاُ َان يعُفَو َعنُهم. كَ فَاُولئِ  :خير و دفع شرّ خود نتوانند ببرند، و فرمود

ات حيـواني و از مبـدأ و   دانند در ماليمـات و ناماليمـ   مي ه خير و شر انساني را منحصركساني هستند كفرقة ثانيه 
ان و هـر  كـ در هـر م انـد   معاد و دين و آئين غافل و به آخرت و ثواب و عقاب آن هيچ ملتفت نيستند و اين فرقه معظم ناس

دربارة اينها و ساير فرق سنخ اينهـا نـازل    َبل ُهـم َاَضـلٌّ ه كيش و آئين و زيست آنها چون زيست بهائم است كزمان و در هر 
لي در كو به اند  ردهكفرقه يا دين و آئين بگوش آنها خورده و بر تقليد پدر و مادر و امثال و اقران اقتصار شده است و اين 
  امده اند، و يا دين و آئيني بگوش آنها نرسيده و غافل محض اند.يطلب تحقيق برن

مي لَاز تحقيـق عـا  ه دين و مذهب بگوش آنها رسيده و درصـدد تحقيـق برآمـده و بعـد     كو فرقة ثالثه آنها هستند 
و المـذهب شـده انـد؛ و اغلـب اهـل فرنـگ يـا        انـد   ار مبـدأ و معـاد نمـوده   كـ لّـي ان كر شده و بكوراي عالم محسوس را من

رده و ملّـت و  كـ ه به نـدرت تحقيـق   كمگر قليلي اند  و با هوشهاي آنها تمام از فرقة ثالثهاند  يا داخل فرقة ثانيهاند  مستضعف
  .مذهبي اختيار نموده باشند

ه در صـدد تحقيـق بـر آمـده و بـه اعتقـاد خـود مـذهب و ملّتـي درسـت نمـوده و            كـ ساني هسـتند  كو فرقة رابعه 
ه معـروف تـر بـوده    كس را از علماء كرده و علم عاديرا علم پنداشته هر كه از امثال خود شنيده قبول كمسموعات خود را 

ن خـود را مقَلّـد   كـ رده لكاب تقليد را دانسته و نه تقليد صحيح ن نه معني تقليد را فهميده و نه آدكخود قرار داده ل 18اُسوه
ن دانسته و نحلة مـذهب را مـذهب خـود پنداشـته و ايـن فرقـه       يت را ديا نصرانيا نحلة تَهود يآن عالم شمرده و نحلة اسالم 

ـ ه نحلة دين و ملّت را دين و ملّت پنداشته و بر مسكمعظم اهل هر دين و ملّت بوده و هستند  دارنـد و   كموعات خود تمس
ه پيوند واليت به آنهـا نرسـيده. و ايـن چهـار     كاند  ُمرَجوَن َالمـر اهللاِ نحلة تقليد را تقليد دانند. و اين چهار فرقه تمام داخل در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  مقتدا. پيشوا و -١٨



38  

شوند  مي مَعلَـيهِ َو يتُـوُب اهللاُ رسد  مي ه به آنهاه در دم آخر پيوند شجرة الهيكفرقه يا استعداد پيوند خوردن در اينها باقيمانده 
رسد و اينها  نمي يا استعداد پيوند و توبه در آنها باقي نمانده است و يا پيوند الهي به آنها –اند  و اينها اغلب اين چهار فرقه -

بـُُهم.يُـ  :ه دربارة اينها استكاند  مكبسيار    َعذِّ
يعنـي دسـت   انـد   د بدسـت آورده ه بايد بدست آورنـ كه صورت اسالم را بقانوني كباشند  مي سانيكفرقة خامسه 

ـ  اند  وقت يا خليفة او داده بدست نَبِي ويـه نَبام قـالبي را از روي ايـن بيعـت    كـ و احانـد   ه گرفتـه و اسالم را از روي بيعت عام
اول  رده اند؛ و اين فرقه يا دل و زبان آنها با هم موافق است يا دل با زبان موافق نيسـت. كو تقليد خود را صحيح اند  پذيرفته

  َشيئاً.  مْ كُ َاعمالِ  ِمنْ  مْ كُ ِلتُتطيُعوا اَهللا َو َرُسوَلُه ال يَ  َو ِانْ  :و دربارة فرقة اولي است .مسلم حقيقي و ثاني منافق خواهد بود
تاب و سنّت بتصريح و تعريض و تلويح مـذمت و توعيـد بسـيار    كباوصاف و عالئم و در اند  و فرقة ثاني معروف

سته باشد كه باغبان، جزء شاخهاي تلخ آنها را شكباشند  مي و اينها مثل درختهاي تلخاند  مسلم صادق شده اند. و فرقة اولي
ه شاخهاي باقي استعداد پيوند خوردن گرفته باغبان با وقوف و رئيس باغبانها وقت پيونـد زدن آنهـا را پيونـد زنـد و ايـن      ك

رده باشـند و فـوت شـوند    كـ بـي وقـت خـود بـه صـداقت پيـروي       فرقه مقام آنها از مقام تقليد بيرون نيست اگر در حيـات ن 
آمرزيده خواهند شد و اگر در حيات نبي وقت خود فوت نشوند و بعد از نبي وقت دست بيعت عامه به نبي ديگر ندادند يا 

باقيه  ه شاخهايكسته باشند كه شاخهاي او را شكردند به بيعت خاصه مانند درختي خواهند بود كبيعت با صاحب واليت ن
نـد و ماننـد اول   كه پيوند زننده به خوبي پيوند زند و پيوند نخورده باز شاخهاي تلـخ قـوت   كاستعداد پيوند خوردن گرفته 

ه حقتعـالي  كـ ساني هستند كو فرقة اُولي از اين دو فرقه  .باشند مي شود؛ و اين فرقة اخير داخل فرقة سابقه و مرجونِ لاَمرِ اهللاِ
   .يُتوَب َعَليِهمْ  اً َعَسي اهللاُ َانْ َخَلُطوا َعَمًال صاِلحاً َو آخَر َسيئِّ  تَـَرفُوا ِبُذنُوِبِهمْ َو آَخُروَن اعْ  :نهافرموده دربارة آ

ه پيوند شجرة الهيه بوجود آنها رسيده و بواسطة اين پيوند اعمال و اقـوال و احـوال   كباشند  مي و فرقه سادسه آنها
وتي امـام عليـه   كـ ه صـورت مل كـ و اين پيوند چنان .اند شده ُاوُلواالَلبـاب و بواسطة اين پيوندو اخالق و وجود آنها مغز گرفته 

ه مـأخوذ از شـعاع اسـت، و چـون باعـث      كـ نامنـد   مـي  السالم است شعاع وجود او نيز هست و از اين جهـت آنهـا را شـيعه   
گيـرد   مـي  ننده قراركه در گردن جان بيعت كت نامند؛ و چون به منزلة قلّاده ايس مي پيرويست به اين جهت نيز آنها را شيعه

دهنـد ايـن بيعـت و پيـروي را اقتـدا و       مـي  نامند، و چون بواسطة اين پيوند امام را پيشواي خود قرار مي پيروي آنها را تقليد
ارت و يعنـي سـلطنت و امـ    –ننـد  ك مـي  و چون بواسطة اين بيعت و اين پيوند واليت بيعت گيرنده را قبول ،نامند مي ايتمام

  آنرا تولّي ناميدند. –نند ك مي اولَويت تصرّف و محبت امام را قبول
  

  ه غايت خلقت عالَم و آدم واليت استكدر بيان اين –فصل دوم 
ي از حيثيـت تـابش بـر روي    كـ رات فلكـ ب و كـ واكود و محسوس است آفتاب و ماه و ساير هه مشكه چنانكبدان

ه كب در دور زمين گردش داشته باشند چنانكواكه آفتاب و ساير كشند اعم از اينبا مي ار تأثير در مواليد ارضيكزمين در 
ب گردش داشـته باشـند   كواكز باشد و ساير كيا آفتاب مراند  ستان و مصر و يونان بر آن رفتهكماي ايران و توران و تركح

رات كساليانة آفتاب. پس تمام  در دور آفتاب و در دور زمين و زمين گردش داشته باشد به گردش شبانه روزي و گردش
ه تمـام مواليـد   كسماوي از جهت اشعه خود براي توليد مواليد و تربيت و تَعيشِ حيوان خلق شده اند، و اينهم مشهود است 

ة خلقِ اَرضـيات  پس انسان غايت اخير ما ِفـي اَالرِض َجميعـاً. مْ كُ َخَلَق لَ  :ما قاَل اهللاُ َتعاليكاند  براي انسان و انتفاع او خلق شده
 ار انسان سرگردانند اگر چه در بادي نظر چنين به نظـر كه جميع سماويات و ارضيات در كو غايت تربيت سماويات است 
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ن ايـن  كه بسياري از حبوب و نباتات و سموم و حيوانات براي انسان مضرّاند و هيچ انتفاع در آنها متصور نيست لكآيد  مي
وتي اسباب طبيعي مواليد ارض كه با قطع نظر از اسباب ملكازم اسباب خلقت اشياء است زيرا خيال از غفلت از اسباب و لو

مختلفه است در ممتزجات  يفياتكزاج عناصر و تأثير اشعه حدوث امتزاج عناصر است و الزمة امتب و كواكاز تأثير اشعة 
و مفنـي بعضـي مواليـد     يفيـت بعضـي مضـرّ   كه كمختلفه متضاده است در نفس عناصر و الزم اين است  يفياتكو حدوث 

يفيـت خاصـة   ك كه بالمناسبه هر يكعناصر  يفياتكه بعض ممتزجات مناسب باشد با بعض كباشد؛ و ايضاً الزم اين است 
 19ننـد و وِعـاء  كسمية عناصر را بـه خـود جـذب     يفياتكه بعضي ممتزجات كند، و از اين جهت است كرا به خود جذب 

يفيـت سـمية بـارده يـا     كه كـ مت بالغه الهيه اين اسـت  كنيم اقتضاء حك مي و چون نظر باسباب الهي .ر شوندبيكسموم عالم 
ه باعـث  كـ يفيـات در عناصـر بمانـد    كه آن كـ شـاند و نگـذارد   كشود آنها را بِاَوعية خاصـه ب  مي ه در عناصر حاصلكحاره 
مت الهيه اقتضاي كشند. عالوه بر اين، حكموم را بخود ه سكرد كت مواليد گردد؛ از اينجهت ذوات السموم را خلق كهال

ه كند كه غلظت داشته باشد بقوت حرارت ترقيق كه آن ممتزجرا كيفيت سميه حادث شود كه در ممتزجات كند كاين مي
 ه رقّت داشته باشد بقـوت بـرودت تغلـيظ   كي بعمل آيد و آن ممتزجرا كبه ني كيفيت هر يك 20سر سورتكسر اجزاء و ك
  ه ممتزج بقوام آيد و مستعد فيضان نفسي گردد.كند ك

ه چهار خلط باشـد  كه خداوند منّان چگونه چهار عنصر در عالم صغير خلق فرموده كن بعالم صغير انساني كنظر 
بـود و بعـد    نمي بود خلقت انسان نمي ه اگر اين چهار خلطكه وجود اين چهار خلط الزم خلقت انسان است به اين معني ك

زاج عناصـر بتـأثيرات اشـعه    امتـ ه در خلقت انسـان و سـاير حيـوان    كن نبود زيرا كخلقت زيست انسان و ساير حيوان مماز 
ه كـ يفيـت حـارة يابِسـة    كمختلفـه را مثـل    يفيـات كب الزم دارد حـدوث  كواكزاج عناصر و تأثير اشعه امتب الزم و كواك
يفيت هوا است كه كيفيت حارة رطبِه كيفيت جزء ارضي است و مثل كه كيابِسه بارده يفيت كيفيت جزء ناريست و مثل ك

  يفيت آب است. كه كو مثل باردة رطبه 
سميه در همة بدن منتشر نشود و  يفياتكه كه چهار خلط باشد كيفيت چهار محل قرار داد كو از براي اين چهار 

ه از آن محـل هـم در همـة بـدن منتشـر نگـردد و       ك يفيات سميه نيز وعائي قرار دادكت گردد. و از براي محلّ كباعث هال
و انـد   ةحيـو  يفيـات ك كيفيات سميه حرارت و يبوست و برودت و يبوست است كه هـردو ضـد   ت گردد و آنكباعث هال

رده كـ مـت بالغـه الهيـه اقتضـا     كيفيت مجتمعه صفرا و سوداست و وعاء آنها مراره و طحال است. و ايضـاً ح كمحلّ اين دو 
ه در همة بـدن مثـل   كند كه غذاي بدن و باعث نمو تن شود، و بلغمي را خلق كند كن انسان خوني را خلق ه در بدكاست 

ند و او را مثل كمياب شود طبيعت در آن تصرّف كه اگر خون ناياب يا كه در مزاج قريب بخون باشد كخون منتشر باشد 
ند و خونرا في الجمله رقّت بخشـد  كآميزش با خون  ه چيزي از آنكند كرده غذاي بدن نمايد. و صفرائي را خلق كخون 

ه اگـر  كند كند و غذاي تن شود. و سودائي را خلق كعروق در خلل بدن نفوذ  21ند و از فَوهاتكه تواند در عروق نفوذ ك
ودا در ند و بقوام آورد و اگـر ايـن صـفرا و سـ    كخون بواسطة آميزش صفرا زيادتر از اندازة اعتدال رقّت گيرد او را تغليظ 

رد و او را بـالطّبع  كرا خلق  22مت الهي مرارهكت شود. باز حكه مورث هالكشد  مي ماند سبب يرقان اصفر و اسود مي بدن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ، بمعني ظرف، محل.ةجمع اوعي -١٩
  شدت. -٢٠
  هانه راه و دهانة جوي.دجمع فَوهه به معني  -٢١
  زهره و ظرف صفرا. -٢٢
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و  .شـد كبد بماند و بعد از انتشار در بدن در نواحي بدن بماند مراره آنرا به خـود  كه آنچه از صفرا در كجاذب صفرا نمود 
داد طبيعت صفرا را مايل بمراره قرار داد و طبيعت انسـان را نيـز مثـل هوشـياران چنـان       ه طبيعت مراره را جاذب قراركچنان

ت خرابـي  كـ ه در اطـراف ممل كـ ند آن صفرا را بجانـب وعـاء آن   كت خود دفع كه از اطراف بدن و نواحي مملكقرار داد 
 23ه سـدة كاينها پيدا شود مثل ايني از كند و مورث يرقان نگردد و همچنين است سودا و طحال و اگر قاطع طريق براي يكن

د و باعث نه جانماند اينها در بدن منتشر شوكدر مجراي صفرا و سودا بسوي مراره و طحال حاصل شود يا وعائين پر شوند 
ه عناصـر  كـ بيـر  كسـميه در اخـالط انسـان     يفياتكت گردند. همچنين است حدوث كيرقان و محتاج بمداوا يا مورث هال

شود  مي يفيت سمية حارة يابسه يا باردة يابسه در عناصر و در ممتزجات حادثكب اين كواكواسطة اشعة ه به كباشند، چون
  ت مواليد شود. كو اگر بماند در عناصر و در ممتزجات باعث هال

سـميه شـوند و ذوات    يفيـات كه سموم محلّ كرد كمت بالغة خود سموم و ذوات السموم را خلق كخداوند به ح
ه گـاهي  كـ ن كنند تا ممتزجات از سموم خالص شوند و مواليد سالم بمانند. نظر كسميه را جذب  يفياتكم و السموم سمو

ند چگونه امراض عفوني مثـل وبـا و طـاعون    كممتلي و از آنها زيادتي  يفياتكسميه اوعية آن  يفياتكه بواسطة زيادتي ك
ه در كـ حاصل ميشود. پـس سـموم و ذوات السـموم     يفيت هواكه بواسطة كشود؛ و همچنين است امراض ديگر  مي حادث

و مواليد تماماً براي انسـان و انتفـاع   اند  ي مواليد خلق شدهمته مضر انسان باشند نه نافع آن براي سالكآيد  مي بادي نظر بنظر
ن صـحيح  و همچنـي انـد   ه از براي انتفاع انسـان خلـق شـده   ه جميع موجودات سفليكانسان خلق شده اند! پس صحيح است 

ات براي انسان خلق شده اند. اگر انسـان را غـايتي نبـودي و همـين     ات از حيثيت تأثير در سفليه علويكه گفته شود كاست 
يم علي االطـالق بيغايـت مانـدي، زيـرا     كه فراهم آورده است حكچهار روزه حيات حيواني براي او بودي اين همه اسباب 

  يم لغو نمودي.كي بعد از اين فنا نبودي فعل حه فناء حيات حيواني مشهود و اگر بقائك
س خـوابي  كـ س تمام باشد بر همه كه بايد حجت بالغة الهيه بر همه كه حضرت حقتعالي از آنجا كوجه ديگر اين

س را بـه عـالم آخـرت راه داده    كـ خوابرا نمونة مرگ قرار داده است و در خواب همه  اَلنَّوُم اَُخ الَموتِ  گماشته و بِمضمونِ
را، و براي هر س گردد و دليل بر اين عالم و مشهود شدن قرار داد رؤياي صادقة كه عالم آخرت مشهود همه كت تا ايناس

ه گذشـته و آينـده در آن عـالم هسـت و     كـ ه عالمي سواي اين عالم هسـت  كه بداند كقرار داده است كس رؤياي صادقة 
ه كـ افتـد   مـي  ه بسـيار اتفّـاق  كـ اطة آن عالم بيرون نيسـت؛ زيـرا   ه هيچ چيز از حيطة احكمحيط است بر اين عالم به حيثيتي 

شـود و همـين داللـت واضـحه      مي بيند و آن خواب به عينه يا به تعبير ده سال بعد يا صد فرسخ دور واقع مي شخص خواب
د از مـردن و  و انسـان را بعـ  انـد   ان در آن عالم مجتمـع كه متباعدات زمان و مكه عالمي سواي اين عالم هست كدارد بر اين

  ه خواب بزرگ است رجوع به آن عالم است.كخالصي از تن 
ه كـ نفـر هـم در همـة احـوال مسـاوي نيسـت بل       كسان نيسـتند و خـواب يـ   كهمه ي كوچكه در خواب كو چنان

ه براي بعضـي  كسان نخواهند بود بلكس در خواب بزرگ يكباشد همچنين همه  مي خوابهاي مؤلمه و خوابهاي سرورانگيز
ه برزخ داشته باشد گاهي بدحال و گاهي خوشحال كس كه آنكب بزرگ الم خواهد آورد و براي بعضي سرور بلاين خوا

 لّـي خوشـحال خواهـد شـد. و چـون احتمـال      كلّي بدحال و يـا ب كند و بعد از تمامي برزخ يا بكخواهد بود تا برزخ را تمام 
ه از كـ سعة خود انبياء عليهم السالم را مبعوث فرمـود  ه انسان در خواب بزرگ بدحال باشد خداوند به رحمت واكرود  مي

نند خلق را از بدحالي آخرت و خواب بزرگ و از جهت واليت بشـارت دهنـد خلـق را بنعـيم و     كجهت رسالت تخويف 
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ذاب عـ ه در آن عـالم  كـ عـالمي   :ه مشهود شما است در خواب صغير دو عالم اسـت كه آنعالمي كخوشحالي و خبر دهند 
س وصـلة از آن عـالم بوجـود او    كـ ه هر كه در آن عالم متَنَعّم سازند بعضي را و به خلق برسانند كو عالمي  نند بعضي راك

انيد البتّـه  كس از استعداد وصله خوردن بيرون رفت يا وصله بـه او رسـيد و وصـله را خشـ    كرسيد البتّه بعالم نعيم رود و هر 
 ُمرَجـوَن ِالَمـرِاهللاِ رد و وصله هم بوجود او نرسيد او داخـل  كرا باطل نه استعداد وصله خوردن كس كبعالم جحيم رود. و آن 

ه در دم آخر اگر هنگام طليعة نور آن عالم وصله بوجود او رسيد بعالم نعيم رود و اگر نرسـيد بعـالم جحـيم رود و    كاست 
ه صورت بيعت باشـد  ك ه بواسطة اتصال صوريكاست  ولي امره آن صورت كه آن وصله، وصلة واليت است كند كبيان 

است اگر چـه اعمـال او    ةس پيوند واليت به شجرة وجود او رسيد البته اهل نجاكه هر كشود و بگويد  مي داخل دل انسان
از ايـن   كه بمضـمون هـر يـ   كـ ه اهل عـذاب باشـد چنان  كشود  مي ه پيوند واليت بوجود او نرسدكس كزشت باشد و هر 

ه تمام خلق را كرده است كيم علي االطالق خلق كه حكرار شده است.و از آنجا كه تمقدمات اخبار بسيار از اول اين نسخ
وت است بدار نعيم رفتن محال است؛ كه وصلة عالم ملكاين پيوند واليت » بدون«شاند و از دار جحيم رهاند و كبدار نعيم 

وت گيرد هـم بهشـت اسـت و    ه چون قكه شاخة شجرة طوبي است كپس غايت خلقت عالم و آدم آن پيوند واليت است 
ه در مظهـر  كـ اسـت  » واليـت خـدا  «همان پيوند  َمعرَِفتي بالّنورانيه َمعرِفَـُة اِهللا،ه به مضمون كهم نعيم و هم حور و هم غلمان بل

ن با او هست و پنهان و اين كه تا ظاهر نشده بر بندة خدا پوشيده است لكوتي واليت ظاهر شده است نهايت اين است كمل
ه چـون آن  كـ وتي امام عليه السالم باشد براي ايـن اسـت   كه ظهور صورت ملكر اصطالحي كبار در فكمام مشايخ همه اهت

نمايـد   مي قيام امتصورت حاصل شود تمام خيرات براي بنده حاصل شود و غايت خلقت واصل و دنيا آخرت گردد و قي
  شود. مي و انتظار تمام
شـود   مي ه داخل امر ما شد يا شناساي امر ما شد انتظار او تمامكسي كه كه در اخبار بسيار وارد شده است كو اين

ه استعداد پيوند خوردن دارد بحسب فطرت انتظار پيونـد خـوردن دارد   كه شخصي كمرتبة از انتظار است زيرا  كنظر به ي
 فـََقـد فـَـرََّج َعـنْ  :سـيد و چون پيونـد واليـت بوجـود آنهـا ر     –ليف هم در طلب باشد و چه نباشد كچه به حسب اختيار و ت –

  ِانِتظارِِهم. 
ه در ميـان فسـطاط قـائم عجـل اهللا فرجـه      كسي است كه شناساي اين امر شد مثل كسي كه كو اخبار ديگر بسيار 

ه به همراهي رسول خـدا صـلّي اهللا   كسي كند يا مثل كه در پيش روي قائم عجل اهللا فرجه جهاد كسي است كباشد يا مثل 
ه كـ  ولي امـر ه پيوند واليت بوجود او رسيد صورت كسي كه كند. و اينها هم اشاره به اين است كم جهاد عليه و آله و سلّ

ن نمايـان نيسـت و چـون    كـ صلوات اهللا و سالمه عليهم است در عـالم صـغير در وجـود او هسـت ل     محمدحضرت قائم آل 
رده و در اين وقـت  كه در عالم صغير ظهور كاست صلوات اهللا عليهم اجمعين  محمدنمايان شود بوجهي حضرت قائم آل 

ه جمـع بـين رحمـت و غضـب     كـ ي شوند محمده گرگ و ميش عالم صغير با هم آب خورند، يعني در اين وقت كاست 
است و بوجهي امـام عليـه    ولي امرشوند در عين ظهور رحمت آنها بين خود ايشان، و بوجهي  ّفاركُ َاِشّداٌء َعَلي النند يعني ك

رده كنزول  كه در خانة دل سالكجهي رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله و سلّم است و بوجهي خدا است  ست و بوالسالم ا
ال َيَسـُعني َارضـي َو ال َسـمآئي َو ه دل مؤمن را بيت اهللا نامنـد.  كاست؛ و به اين اعتبار است يا به اعتبار اصل پيوند بدون ظهور 

  ر اصل پيوند واليت است يا به اعتبار ظهور آن. اعتبا يَسُعني َقلُب َعبِدي الُمؤِمنُ 
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  باب پنجم

  
  در بيان فوائد واليت مستعمله در زبان اهل اهللا و در آن چند فصل است

  
  در بيان فوايد واليت به معني بيعت –فصل اول

از ه كـ تـاب  كه گذشـت در اول ايـن   كـ ه واليت در اخبار و آيات به معاني عديده استعمال شده اسـت چنان كبدان
ان اسالم و اثافي اسـالم بـه همـين    كه در اخبار اركو قبول دعوت باطنه  ولويه ردن به بيعت خاصه كجملة آنها است بيعت 

رسـد و پيونـد    مـي  ه پيوند واليت بشجرة وجود انسـان كشود  مي معني استعمال شده است؛ و چون اين صورت بيعت سبب
پس اين بيعت نيز ماية جميع خيرات و دافع جميـع شـرور خواهـد بـود     واليت ماية جميع خيرات و دافع جميع شرور است 

  بواسطة آن پيوند.
ه بعـد  كـ پس فايدة واليت بمعني بيعت، رسيدن پيوند شجرة الهيه است بوجـود انسـان و جميـع فوايـد آن پيونـد      

ستن شاخهاي تلـخ  كدر هم ش هه فايدة بيعت عامة نبويكچنان –شود بر همين بيعت بواسطة آن پيوند  مي خواهد آمد مترتّب
شـود. و چـون فائـدة بيعـت عامـة اسـالميه و قبـول         نه شاخهاي باقيه قوت گيرد و مستعد پيوند خوردكشجرة انسانيه است 

از ائمـه علـيهم السـالم     كستن شاخهاي خواهشهاي حيوانيه باشد نبود هر يـ كه شكدعوت ظاهره زياده از تخويف و انذار 
گرفتنـد مثـل خلفـاي تيمـي و      مـي  چـه بيعـت   –نمودند  مي اين تخويف را به صاحبان ملّت واگذارشيدند و كدست از آن 

اس و چهعدوتبي و كه بر همان قبول اسالم به پيروي پدر و مادر و ملّا مكگرفتند مثل زمانهاي بعد  نمي ي و اُموي و بني عب
ه اين انـذار  كزيرا  –بردند  مي اديان معمول بوده است از ميانه در تمام كردند و رسم بيعت عامه را ك مي ملّا منبري اقتصار

ه در همـين زمانهـا   كـ دادنـد چنان  مـي  و تخويف را صاحبان ملّت بهواهاي نفساني و اغراض فاسدة خود بيشـتر و بهتـر رواج  
ل اغـراض خـود   ام اسـالميه را وسـائ  كـ و اجراء حدود و اح 24ارباب منابر و اصحاب مناصب اسالميه مواعظ و نصايح و فَتيا

ام و جهاالت خود را به صورت علم بـر خلـق   كو اغراض خود را به صورت وعظ و نُصح و اجراء حدود و احاند  قرار داده
ن صاحبان دين و ائمـة معصـومين   كه خلق را از مناهي بازدارند. لكنند كاف مي حقتعالي 25دهند و خود را در مناهي مي جلوه

ه كـ ه امر دين را به ديگري كسي واگذار ننمودند زيرا كگوشه نشيني بيعت ايماني را به  صلوات اهللا عليهم اجمعين در عين
گرفتند و او را  مي ديدند بيعت از او مي ه مستعد و مستحقّكس را كن نبود و در گوشه نشيني هر كاهل آن نبود واگذار مم

  ردند. ك مي داخل دين
ردند و در صدد قتل و حبس و اهانـت ميبودنـد ميگفتنـد    ك مي زاعاز ائمة ما ن كه با هر يكه ائمة جور كن كنظر 

  گيري و مردم را بسوي خود ميخواني. مي خواهي بشوراني و شق عصاي مسلمين نمائي و بيعت از مردم مي ه تو خلق راك
ه در خانـه نشسـت بتوسـط مشـايخ و بـدون      كـ حضرت اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه در مدت بيست و پنج سـال  

ثيري را بدين خواندند و شـيعة بسـياري در ايـران و تـوران و روم و شـام و      كدر بالد قريبة بمدينه و بالد بعيده جمع  واسطه
ه داعية بيعت اسالمي ننمـود و بيعـت اسـالمي را ديگـران بوجـه      كمصر و يمن و سند و هند براي آن حضرت پيدا شد با اين
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ه در اخبـار بسـيار   كنه اجر اخروي. چنان المي استعداد پيوند خوردن بوده غرض از بيعت اسكگرفتند زيرا  مي باطل از مردم
ح و توارث نيست و اجر بر ايمان است و بس، يعني كه فايدة اسالم زياده از حفظ خون و مال و جواز تناكوارد شده است 

ه بـا انقيـاد دل باشـد يـا     كومت و سلطنت اعم از اينكام و آداب حكفايدة اسالم قبول رسالت و انقياد تن است در تحت اح
 ه فائـدة اخـروي وقتـي مترتّـب    كه اگر با انقياد دل باشد منافق نخواهد بود اما فائدة بر اين مترتب نخواهد شد زيرا كنباشد 
نـد تـا بعـد از    كه همان پيوند الهي باشد الهي كه پيوند شجرة الهيه بوجود رسد و انسان را به حسب فعليت اخيره كشود  مي

َن عي بـَـيْ ْسـيَ  نُـورُُهمْ ه در اخبـار بسـيار   كـ و شود و انسان را ببرد تا تحـت عـرش الهـي؛ چنان   ن آن پيوند الهي جلورخالصي از ت
ه كـ وتي امام عليـه السـالم اسـت    كه صورت ملكبامام عليه السالم تفسير شده است يعني همان پيوند الهي  ماِنهمْ َو باَيْ  اَيديِهمْ 

  ه امام و خدا باشد.كشاند بسوي اصل خود كد و انسان را بوصل شده است بشجرة وجود پيش رو
  

  رسد مي ه بواسطة بيعت خاصه بوجود انسانكبمعني پيوندي در بيان فوائد واليت –فصل دوم 
ه ميوه اش تلـخ و شـاخهاي او اصـالح    كه انسان قبل از بيعت خاصه مانند درختي است كاين دانسته شد از پيشتر 

ـ    ه نه از كنيافته باشد  ـة نبويه ميوة او انتفاعي حاصل شود و نه از منظر او بهجتي و نه از ساية او راحتي. و بواسـطة بيعـت عام
ند و مستعد پيوند شيرين كپيدا  كه منظر نيكه شاخهاي باقيه اصالح شود كشود  مي ستهكشاخهاي زياد هواهاي نفساني ش

و سلّم يا خليفة او صلوات اهللا عليه از روي سر انسان برداشـته نشـود    ه دست نبي صلّي اهللا عليه و آلهكو تا مادام  .الهي شود
ند و شاخهاي كاو را اصالح  ،ه خواهد قوت گيرد دست نبي يا خليفة اوكه هر شاخه كگيرد بل نمي شاخهاي تلخ ثانياً قوت

ظهـور نـور واليـت پيونـد خـورده       ه اگر در دنيا پيوند نخورد البتّـه در حـال احتضـار و   كد رباقي را مستعد پيوند خوردن دا
بواسطة نور واليت رستگار شود و از اهل بهشت و اهل اهللا گردد. و اگـر دسـت نبـي صـلّي اهللا عليـه و آلـه يـا خليفـة نبـي          

ردن او ثانياً شاخهاي تلـخ  كننده و نقض كردن بيعت كار كصلوات اهللا عليه از سر او برداشته شود بمردن بيعت گيرنده يا ان
ُمرَجـوَن ه نه منظر داشته باشد و نه ثمر و بغير سوختن فائدة ديگر نداشته باشـد و داخـل   كو از اصالح بيرون شود  قوت گيرد

لي از استعداد پيوند خوردن بيرون نشده باشد و مرتَد ملّي شـده باشـد در حـال احتضـار و طليعـة نـور       كشود، اگر ب ِالَمِر اهللاِ 
لّي از استعداد پيوند خوردن بيرون شود و مرتَـد  كند و اگر بكتعالي شأنه بر او توبه  ند و حقكواليت پيوند واليت را قبول 

ِاّمـا نـد و پيونـد نخـورد و از اهـل عـذاب شـود،       كفطري شده باشد در حال احتضار و ظهور نور واليت قبول نـور واليـت ن  
بـَُهمْ  ُمرَجـوَن ه جميع آنها كه پيوند واليت به آنها نرسيده باشد كساني كدربارة اينها است و دربارة ساير ْ َو ِاّما يُتوُب َعَليِهم يَعذِّ
ه اگـر پيونـد نخـورد هـيچ فائـدة اخـروي بـر او        كـ باشند. پس فائدة بيعت عامه همان استعداد پيوند واليت است  مي ِالَمرِاهللاِ 

ه در كـ نـة او و مسـلمانان چنان  ح و تـوارث ميا كمترتّب نخواهد بود سواي حفظ مال و خون و عرض از مسلمانان و جواز تنا
  اخبار بسيار تصريح شده است به اين مطلب.

 ه داخـل دل هـم  كـ خـورد و ايمـاني    مـي  ه بر وجود انسانكلهية باشد اه به معني پيوند شجرة كو اما فائدة واليت 
تُّبِ جملة فوائد بـر  شود بر آن و در تَرَ مي ه جميع فوائد اخروي و خيرات انساني مترتّبكشود همان است بسيار است بل مي

ه نماز كاسالم بنا شده است بر پنج پايه و خداوند ترخيص فرموده در چهار پاية از آن  :ه فرمودندكواليت همان بس است 
 –ه واليت باشد، و مردم گرفتند آن چهـار پايـه را   كي از آنها كوه و روزه و حج باشد و ترخيص نفرموده است در يكو ز
ب بر آن ه در آن هيچ ترخيص نيست و جميع فوائد مترتّكپايه را  كردند آن يك كو تر –است  سانكه بود و نبودش يك

و باب همة اشياء و رضاي رحمن طاعت امام عليه السالم است بعـد از  تاُحـُه مِر َو ِسناُمُه َو ِمفْ َذرَوُة اْالَ ه كاست و در خبريست 
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  معرفت او يعني واليت است.
تمام عمر شب در نماز و روز در روزه باشد و جميع مـال خـود را تصـدق بدهـد و در     ه اگر مردي كآگاه باشيد! 

ردن و امـر  كـ ه بوده باشد جميع اعمـال او بـداللت   ك –خود را نداشته باشد  ولي امررفته باشد و واليت  مي تمام عمر بحج
ار ايـن فرقـه را خداونـد بفضـل     كـ وكهيچ حق بر خدا نخواهد داشت و از اهل ايمان هـم نخواهـد بـود، بلـي ني     –ردن او ك

ان اسـالم بـدون واليـت    كاز عبادات و ار كه هيچ يكشود  مي رد. و از اين خبر معلومكرحمت خود داخل بهشت خواهد 
ه اخبار بسيار ديگر به همـين مضـمون وارد   كح و توارث چنانكهيچ فايده ندارد مگر حفظ خون و مال و عرض و جواز تنا

عبـه  كه بندة اگر تمام عمر خود را در تحـت ميـزاب خانـة    كه داللت دارد بر اينكخبار و از اخباريشده است، و از اينگونه ا
ه تمـام روزهـا را در روزه و   كيده شود كخش كه مثل مشكند كند يا آنقدر عبادت كبعبادت بسر برد يا هفتاد سال عبادت 

او، خداوند او را بـر رو در   ولي امراهللا عليه يا واليت  شبها در نماز باشد و نباشد از براي او واليت علي بن ابيطالب صلوات
جـابري   امـام  امته دين بخدا جويد بامكسي كه ديني نيست از براي كه داللت دارد بر اينكآتش جهنّم اندازد. و از اخباري

نـد  ك نمي ه خدا حياكه داللت دارد بر اين كعادلي و از اخباري امام امتوعتب نيست از براي كسي كه دين بخدا جويد بام
در اعمال خود  امتاگر چه آن  –ه از جانب خدا نباشد كامامي  امته دين بخدا جويند بامكي را امتند كه عذاب كاز اين 

ه از جانـب  كـ امـام عـادلي    امـت ه دين بخدا جويند به امكي را امتند كه عذاب كند از اينك مي و خدا حيا –ار باشند كوكني
ه با محبت علي يا واليـت  كه داللت دارد بر اين كو از اخباري  –در اعمال خود فَجره باشند  امتاين  اگر چه –خدا باشد 

ن كه چون شناسا شوي هر چه خواهي بكه داللت دارد بر اينكرساند، و از اخباري  نمي علي عليه السالم هيچ معصيت ضرر
شود مگر بواليت علي  نمي ه هيچ فائدة اخرويه بر هيچ عمل مترتبكشود  مي ثير خير يا قليل خير از تمام اينها استنباطكاز 

س كشود مگر به سبب واليت علي بن ابيطالب صلوات اهللا عليه و هيچ  نمي بن ابيطالب صلوات اهللا عليه و هيچ عمل مقبول
ه كـ ه واليـت چنان كـ  هيچ چيز به او نرسد مگر بواسطة واليت علي بن ابيطالب صلوات اهللا و سالمه عليه و سبب ايـن اسـت  

وتي كـ شود و آن پيوند صـورت مل  مي ننده وصلكه از وجود بيعت گيرنده بدل بيعت كدانسته شد پيوند شجرة الهيه است 
 ولـي امـر  شـود و همـان صـورت     مـي  ننـده كه از راه باطن بواسطة بيعت و اتّصال صوري متّصل بدل بيعت كاست  ولي امر

رسـاند و   نمـي  ه هيچ سيئه با او ضـرر كان صورت است حب علي صلوات اهللا عليه شود و هم مي ه داخل دلكايماني است 
   :ما قيلَكُل ِاالَّالَحالُل؛ كَوليُّ َعِليٍّ ال يأه وارد شده كبواسطة همان پيوند است 

  ــي خورد مرد خــدا الّا حاللك     گر بگيــرد خون جهــان را مال مال
 ه خداونـد حيـا  كـ يه به وجود او رسـيده باشـد و بواسـطة آن پيونـد اسـت      ه پيوند شجرة الهكوقتي مرد خدا شود 

ه كـ ردار باشـد؛ و ايـن پيونـد اسـت     كند صاحب پيوند را اگر چه آن صاحب پيوند در اعمال خود بـد كه عذاب كند ك مي
دگان؛ و آن پيونـد  ننـ كشـود ميانـة بيعـت     مـي  ننده وباعث اُخوتكشود ميانة بيعت گيرنده و بيعت  مي باعث اُبوت و بنُوت

بخـالف   –شـود   نمـي  ه منقطـع كـ  ِفـي اهللا ِفـي اهللا و ُخلّـتْ و اوسـت نسـبت    امـت شود در روز قي نمي ه منقطعكرحمي است 
 تفسير شده اسـت. و  بِِامـاِمِهم هك مـاِنِهمَو بِاَيْ  ديِهمْ عي بَيَن اَيْ سْ نُورُُهم يَ و همان پيوند است  –نستبهاي جسماني و خُلّتهاي دنيوي 

از اوست، و اوست باعث تبديل ارض طبع و اوست سبب تبديل سيئات بـه   َو َاشَرَقِت اَالرُض بُِنوِر رَبِّهـااوست رب زمين طبع 
به سوي طريق است نه بر طريق و چون آن  ك، سالكظاهر نشده است سال كه تا بر سالكحسنات و اوست طريق الَي اهللا 

اَنَـا الصِّـراُط  :ه فرمـود كـ نندة بر طريـق اسـت و بسـوي خـدا     كسير كشد آن وقت سالپيوند بصورت امام عليه السالم ظاهر 
باعتبـار همـان پيونـد اسـت و      بابُهـا يٌ ِم َو َعِلـاَنَـا َمدينَـُة الِعْلـ :ه فرمودكوت باشد كه ملكو اوست باب شهرستان علم الُمسـَتقيُم 
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َهَمـاً َو ال َلم يَورِّثُوا ِدرْ ه انبياء كبرند از انبياء،  مي ؤمنين ارثه مكاوست اصل ميراث انبياء صلوات اهللا عليهم، و بواسطة اوست 
. و آن احاديـث صـفات مـؤمنين اسـت و     َاَخـَذ َحظّـاً واِفـراً  َاَخـَذ ِبَشـيٍء ِمنهـا فـََقـدْ  ، َفَمـنْ ن ُاَورِّثُـوا َاحاديـَث ِمـن َاحـاديِثِهمْ كـدينارًا َول

  م آن پيوند است. ه همگي از لوازكاشفات آنها كاحوال و اخالق و م
ننده صـادق آيـد بـه انـدازة قـوت نسـبت ايـن فرزنـد از         كه چون اُبوت و بنُوت ميانة بيعت گيرنده و بيعت كزيرا 

ند و آن صفات است احاديث انبياء صـلوات اهللا علـيهم اجمعـين. و    ك مي ه صفات خدائيست در فرزند ظهوركصفات پدر 
صغري او است تمام صفات انبياء صـلوات   امتينه و ظهور قائم و قيكر و حضور و سكه فكند كچون آن پيوند ظهور پيدا 

ام كـ ه مـراد اخبـار رسـالت و اح   كاند  ند و تمام را بارث ببرد. و آنچه گمان بردهكاهللا عليهم اجمعين در شخص ظهور پيدا 
ت و حفـظ اخبـار رسـالت همـه     ام شـريع كه در تعليم احكس وارث انبياء شدي زيرا كشريعت است اگر چنين بودي همه 

  نند.كافر و مؤمن ياد گيرند و حفظ كس مساوي و ك
ه شيئيت شئ بفعليـت اخيـره و   كه چون بوجود انسان رسد فعليت اخيرة او گردد و از آنجا و اين پيوند شجره الهي

وند الهي شيئيت انسان صورت اخيره وفصل اخير است شيئيت انسان در اين وقت به همان پيوند الهي خواهد بود. و چون پي
ند از اعمال و افعال و اقوال و احوال و اخالق و علوم تمام بر همان پيوند الهي بـار خواهـد بـود و راجـع بـه او      كشود آنچه 

ه تمـام  كـ شـد بـا اين  كبـه خـود    كه آنچه عروق او از آب و خاكه پيوند شيرين به او رسد كخواهد شد چون درخت تلخ 
رده كه بر عروق تلخ گذرانيده و تلخ كرا  كاست قوت پيوند شيرين شود و تمام آن آب و خا نندهكعروق او تلخ و تلخ 

ند و ميوة شيرين بار آورد. و معني تبـديل سـيئات بـه حسـنات ايـن      كبه پيوند شيرين الهي رساند و بعد از تلخ شدن شيرين 
و معني جزا دادن جملة اعمـال در ازاء احسـن    ند.كتلخ شده را به پيوند شيرين رساند و شيرين  كه تمام آب و خاكاست 

نفس است چون به دسـت پيونـد شـيرين رسـد بـار       26ه باعث حصول مساويكه تمام اعمال زشت كاعمال هم همين است 
باشد و تلخ نشود و بار شيرين آورد. و چون فعليت اخيرة انسان پيونـد شـجرة الهيـه     كه از اول نيكشيرين آورد مثل اعمالي

ه كـ ه به آن صورت ظاهر شـده اسـت چنان  كه آن پيوند حق است تعالي شأنه كوتيه الهيه است بلكپيوند لطيفة ملشود و آن 
ه همان پيوند باشد اگـر نمايـان شـود    كيعني ظلّ نوراني من  َمعرَِفتي بِالنُّوراِنِ◌يَِّة َمعرِفَـُة اهللاه كحضرت امير عليه السالم فرمود 

ه ايـن پيونـد مظهـر تـام خداسـت فعـل و       كو از آنجا  .ردن بر خدا و شناسائي خداستك ردن بر او و شناسائي او نظركنظر 
   :ه فرمود حق تعالي شأنه العزيزكدهند چنان مي صفت صاحب آن لطيفه را بخدا نسبت

ٌد يَن َحّتي يؤِمُنوا َو َلَعبْ كِر ُحوا الُمشْ كتُن م َو الْتكُ َجبَ ٍة َو َلو َاعْ كٌر ِمن ُمشِر ياِت َحّتي يؤِمنَّ َوَالَمُة ُمؤِمَنٌة خَ كُحوا الُمشِر كَو ال تَن
ُعوَن ِالَـي دْ َوالُمؤِمنُـوَن يَـه بجاي ك نِـه.ِفـَرِةِ◌ بِِاذْ ُعوَن ِاَلي الّناِر َواهللاُ َيدُعوا ِاَلي الَجنَِّة َوالَمغْ دْ يَ  كم ُاولئِ كُ َجبَ َاعْ  َوَلوْ  كٍ رِ ُمشْ  ُر ِمنْ ُمؤِمٌن َخيْـ 

ين و نسـبت دعـوت بسـوي نـار را بـه      كمقابلـة بـا مشـر   انـد   ه مراد مؤمنينكگفت. و دليل بر اين  َلي الَجنَّـةِ الَجنَِّة، َواهللاُ يدُعوا اِ 
ه مظهر تام كه دعوت خدا را اذنِ خدا حاجت نيست، يعني آن لطيفة الهيه كين دادن و دليل ديگر افزودن بِاذنه، زيرا كمشر

همنشين خود را بسوي بهشـت و بسـوي مغفـرت خـدائي، و بـه زبـان        ندك مي رد جذبكخداست و از آن تعبير بخدا توان 
  ند. كند اگر چه به زبان قال هيچ دعوت نك مي حال دعوت

يا نسبت به پيغمبر صـلّي اهللا عليـه   اند  پس آنچه نسبت به مؤمن يعني شخص پيوند خورده دهند نسبت به خدا داده
يا نسبت به صاحب آن مؤمن داده اند؛ و از اين جهت در اخبار بسيار وارد اند  يا نسبت به امام عليه السالم دادهاند  و آله داده

شود يا دست خدا بـر روي دسـت آن    مي نند دست خدا در ميانة دست آنها داخلكه چون دو مؤمن مصافحه كشده است 
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ست و چـون دو مـؤمن   لطيفه ا كه محبتش بيشتر باشد از صاحبش. يعني آن لطيفة الهيه به وجهي در همه مؤمنين يكاست 
نند دست آنها دست آن لطيفه است و چون آن لطيفـه مظهـر تـام حـقّ اسـت دسـت هـر دو دسـت         كبدست خود مصافحه 

ه كـ دام كـ ه از هـر دو دسـت ظـاهر شـده اسـت و هـر       كـ دست خدا است  كي است و دست هر دو به منزلة آستين آنخد
ه بـر روي دسـت او   كـ ه آن لطيفه دست خدا است كتر خواهد بود وتية الهيه در آن بيشكمحبتش بيشتر باشد ظهور لطيفة مل

 ه رحمت خـدا آنهـا را فـرا   كگذاشته شده است يعني خدائي در آن غالب بر خوديت او خواهد بود و در اخبار ديگر دارد 
ار بسـيار  و در اخبـ  .شود بر خوديـت آنهـا   مي آيد و غالب مي ه رحمت الهي است به هيجانكگيرد يعني آن لطيفه الهيه  مي

ه بـا  كـ شوند يا دو مؤمن  مي ند تا از هم جداك مي نند خداوند متّصل نظر به آنهاكه مصافحه كه دو مؤمن كوارد شده است 
ه آن كـ ريـزد و تمـام اينهـا از همـان اسـت       مـي  ه برگ از درخت در زمستانكريزد چنان مي نند گناه آنهاك مي هم مصافحه

ريـزد. و از جملـة عالمـات     مـي  گيرد و مساوي نفس را از انسان مي آيد و قوت مي هيجانلطيفة الهيه و پيوند شجرة الهيه به 
ه آن پيوند مظهر كني تفاوت حالي در خود بيابي؛ و از اين جهت كه چون با برادر ايماني مصافحه كصدق ايمان اين است 

نـد  كه زيارت برادر ايماني خود كسي كه كتصريح و تلويح اشاره شده است به تام خدا و بوجهي خداست در اخبار بسيار 
بجهت محبـت بـرادري و بـه جهـت     برادر ايماني رده است يعني زيارت كه خدا را در باالي عرش زيارت كمثل اين است 

ن كه اينجا زيارت در روي زمين است لكه زيارت خداست كايمان او نه بغرض ديگر في الحقيقه زيارت لطيفة الهيه است 
ه آن پيونـد شـجرة الهيـه    كـ رده باشد و بـه مالحظـة اين  كدر فوق عرش بي پرده و حجاب خدا را زيارت  هكمثل اين است 

، يعنـي آن پيونـد الهـي    بايُعوَن اَهللا َيُد اِهللا فَـوَق اَيـديِهمْ ِانَّما يُ  كَ بايُعونَ َانَّ الَّذيَن يُ  :مظهر تام خداست و فعليت اخيرة انسان، فرمود
از تو صحيح است. پس اگر در نظر قاصرين، بيعت را بـا   َمن َرآني فـََقد رَأي الَحقه كبه حيثيتي  چون در تو نمايان شده است

ه فعليـت خـدائي   كـ م بر فعليت اخيـره اسـت   كه تو در ميانه نيستي و حكن به حسب تحقيق بيعت با خداست كتو پندارند ل
تَـَلُهم كفـََلم َتقتـُُلوُهم َو له بوجهي خداست. كاست  ه سلب نسبت قتل از مـؤمنين  ك نَّ اَهللا َرمـيكـَت َو لَرَمْيـ َت ِاذْ َو ما َرَميْ نَّ اَهللا قـَ

رد اگر چه قتل بر دست شما جاري و رمي بر دست كو سلب نسبت رمي از آن حضرت فرمود و اثبات نسبت را براي خدا 
ود در آن هنگـام نمايـان و حجـاب    ه پيوند الهي بكن چون فعليت اخيرة آنها كرسول صلي اهللا عليه و آله و سلّم واقع شد ل

ن در واقـع خوديـت   كـ خوديت از بين برداشته شده بود اگر چه در نظر قاصرين قتل و رمي بخوديت آنها نسبت داده شد ل
ه كـ آنها از بين رفته بود و دست آنها آستين دست خدا بود و قتل و رمي بر دست خدا بود نه بر دست آنهـا. و از جهـت آن  

ه نسـبت بـه خـدا    كـ و بد مثل آنسـت   كشود آنچه نسبت به مؤمن داده شود از ني مي اخيرة پيوند خورده پيوند الهيه فعليت
ه خار گرداند مؤمني كسي كه كه وارد شده به اين مضمون كشاهد اين است و اخبار بسياري  ينَلم تـَُعـدْ ُت فَـ َمِرضْ داده شده، 
ه آن لطيفـة  كه در مقام محاربة با من برآمده است داللت دارد كق من را به تحقي ند وليكند مؤمني را يا خار كرا يا اذيت 

رد كـ ه در ليلـة معـراج وحـي    كو در خبري از حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله و سلّم است  .پيوند الهي ظهور حق است
ار ه خـ كـ سـي  ك محمـد ه گفـت بـه مـن اي    كـ با من سخن گفت آنچه گفت تا اين 27خداي من از وراء حجاب و به مشافهه

رد.كند با او محاربه خواهم كس با من محاربه كرده است براي محاربة من و هر كمين كه كمن را به تحقيق  گرداند ولي  
رده باشم ميثاق او را از براي تو و از كه اخذ كسي است كيست اين ولي تو فرمود آن ولي من كه كردم كعرض 

تو و اوالد شما، يعني بـه   صيورده باشد با تو و كه بيعت كي است سكبراي وصي تو و از براي ذريه شما هر دو؛ يعني آن 
ه پيوند واليت مظهر حق است و مظهر صاحب واليت است و فعليت اخيـرة مـؤمن   ك. و از همين جهت ولويه بيعت خاصه 
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جملـه معاصـي    غيبت مؤمن را و بهتان بر مومن و تحقير مومن را از –م بر مومن شود بر آن پيوند است كه هر حك –است 
رده اند؛ و سبب اين بدتري اين اسـت  كر كعبه ذكه غيبت را بدتر از هفتاد زنا با محارم در تحت خانة كبلاند  بزرگتر گرفته

ه نسبت به مؤمن داده شود راجع به سـوي آن فعليـت   كم و هر صفت كه اين پيوند الهي فعليت اخيرة مؤمن است و هر حك
ه كوتي امام عليه السالم يا نايب امام است مظهر تام خداست؛ پس بدي كه صورت ملكاناخيره است و آن فعليت اخيره چن

  ن بد نسبت به امام و خدا شده است. نسبت بمؤمن بشود آ
 شود فعليـت اخيـره انسـان    مي ه وصلة دل انسانكه چون واليت بمعني پيوند شجرة الهيه كالم اين است كمجمل 

وتي امام عليه السالم است پس جملة صـفات خـدائي و تمـامي خصـال امـام عليـه       كمل گردد و مظهر تام خدا و صورت مي
شود. تمامي صفات الهي و خصال امام عليه السالم براي اين انسـان   مي السالم را دارا خواهد بود و چون فعليت اخيرة انسان

. ُس ِالـي هُهنـاوُن ِاَليـِه ِاذا بـََلغَـِت الـنـَّفْ كـَوُج مـا تَ ْحـاَ  :ه فرمودكخواهد بود و فائدة اعظم از اين نخواهد بود، و از اين جهت است 
ه آن صـورت نمايـان شـود صـفات خـدائي و      كـ نمايان خواهد شد و بانـدازة   ولي امره آن وقت آن پيوند بصورت كزيرا 

ن بـر امـر   ه مـ كـ ه خواهد گفت در آن وقـت  كصفات امام عليه السالم از براي شخص خواهد بود و نمايان هم خواهد بود 
  ي بوده ام. كني
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  باب ششم
  

ند بين خود و خداي خود بعد از بيعت كه به آن طريق رفتار كرا الزم است  كدر بيان آنچه سال
شود  مي ه وصل بدلكه همان پيوند واليت باشد كخاصه و قبول دعوت باطنه و دخول ايمان در دل 

ه به كرر گذشت كه مكع يشود بدل با مي عت متّصليه بواسطة بكاست  ولي امروتي كو آن صورت مل
ننده و بيعت گيرنده كه اُبوت و بنُوت ميانة بيعت كوتي امام عليه السالم است كة همان صورت ملطواس

  شود و در آن چند فصل است مي نندگان محققكآيد و اخوت در ميانة بيعت  مي صادق
  

ند تا پيوند ايمان كه به آن رفتار كلة عبادات در بيان آنچه مؤمن را سزاوار است در جم –فصل اول 
اند و داخل شود در كند و شاخهاي تلخ را بتدريج بخشكه وصلة واليت است محفوظ بماند و نمو ك

  هه للّه و هو محسنٌو من اَحسنُ ديناً ممن اَسلَم وج :ه فرمود دربارة آنهاكساني كزمرة 
شـود، و همـان صـورت     مـي  نندهكوتي امام عليه السالم وصل بدل بيعت كورت ملردن صكه بواسطة بيعت كبدان

 ه باغبـان بـر درخـت تلـخ    كشود؛ و آن پيوند واليت مثل پيونديست  مي ه داخل دلكوتي است پيوند واليت و ايماني كمل
د و اگـر اَلعيـاذُ بِـاهللاِ آن    كرده زود بخشـ كـ سته نشود آن پيوند يا نگيرد يا اگر بگيرد نمـو ن كه اگر شاخهاي تلخ شكزند  مي

ام قالـب باشـد و   كـ ه احكـ ه اميد فالح دربارة او نباشد و اوامر و نـواهي شـرعيه   كد صاحبش مرتد فطري شود كپيوند بخش
ردن آن درخـت اسـت و شـاخهاي تلـخ او را     كـ همچنين خصائل و رذائل نفسيه و علوم و عقايـد عقليـه بـه منزلـة آبيـاري      

ه از كـ ه مراقـب باشـد   كـ ند بلكشت ناه دقيقة از اوامر و نواهي الهيه را فرو گذكرا الزم است  راه حق كستن. پس سالكش
در آداب و سـنن نمايـد بـه تـدريج باعـث تهـاون در        28ه چـون تهـاون  كند كآداب وسنن مستحبه نيز چيزي فرو گذاشت ن

نفس را قـوت دهـد و بـه تـدريج      واجبات و محرّمات گردد و به تهاون ورزيدن در واجبات و محرّمات شاخهاي هوسهاي
اب كـ اب شـبهات بـه تـدريج مـؤدي شـود بارت     كـ ه ارتكـ اند؛ و همچنين از شبهات احتراز الزم داند كپيوند واليت را بخش

و چون قلندريه بـه اخبـار غرورانگيـز مغـرور نشـود و طـرح        َب الُمَحرَّماِت.كَمن ِاقَتَحَم الشُُّبهاِت ِارتَ  :ه فرمودكمحرّمات چنان
. ُل ِاالَّ الَحـاللكـال يأ يَعلـ يُ َولِـ :و مثل َت فَاعَمل مـا ِشـئتَ ِاذا َعَرفْ  :و مثل ُضرُّ َمَعها َسِيَئةٌ َحَسَنٌة ال يَ  يٍ ُحبُّ َعلِ  :ننمايد مثلشريعت 
نـد  كه عـذاب  كند از اينك مي ه فرمود خداوند حياكدين نيست از براي غير شيعه و عتبي نيست بر شيعه؛ و مثل خبري :و مثل

در اعمـال خـود فجـره     امـت امام عادلي از جانب خدا اگر چـه آن   امتردن امكه دين بخدا آورند بواسطة قبول كرا  يامت
ه مرتـد فطـري   كـ اند كمعصيتي پيوند واليت را بخشـ  كه شايد اندكباشند و امثال اين اخبار بسيار است و غافل نشود از اين

ه مردود شيخي را اگر تمام مشايخ عالم جمع شوند و خواهنـد  كزرگان دين ه دربارة او فرمودند بكشود و توبه پذير نباشد 
   :ند و آن اين استك مي ه تمام اين اخبار غرورانگيز را تفسيركة كنند نتوانند و غافل نشود از آية مباركاو را اصالح 

ا َو آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ثُـمَّ اتـََّقـوا َو آَمنُـوا ثُـمَّ ا اتـََّقوْ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلواالّصاِلحاِت ُجناٌح فيما َطِعُموا ِأذا مَ  يَس َعلَ َليْ 
و بد بـر   كنند از نيكه پيوند واليت باشد بجا آورند هر چه بكيعني هر گاه شرايط اين آيه را بعد از ايمان َسـُنوا. اتـََّقـوا َو َاحْ 

ردة او مثـل  كـ ه كبجا آورد براي او مقام احسان حاصل شود  ه راكه شرايط اين آية مباركسي كآنها گرفتي نخواهد بود و 
  ردة حق تعالي شأنه غير احسان نباشد ك
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  نائب اســت و دست او دست خــداست  شد رواست كــه جان بدهد اگــر بكآن
هر گاه همت به معصيتي بسـتي بجـا نيـاور آن معصـيت را      :ه فرمودندكدربارة اوست، و غافل نشود از خبر مأثور 

 آمرزيد، يعني مه تو را نخواهكن كه خداوند تو را بر آن معصيت ببيند و بگويد بعد از اين هر چه خواهي بكبسا هست  هك
ه اميد آمـرزش بـراي تـو نباشـد. پـس بايـد در       كد و تو مرتد فطري شوي كه بواسطة آن معصيت آن پيوند بخشكشود  مي

نـد امـر و نهـي را    كند يـا ن كدا ملتفت اوامر و نواهي باشد و هر چه معاملة بين خود و خداي و در معاملة بين خود و خلق خ
ر باشد امر و نهي الهي را در نزد هـر فعـل. پـس نبايـد     كه متذكر اين است كه اعلي درجه ذكنصب العين خود داشته باشد 

جمـود   ن ِعنِديّـهِ ِمـچون قلندريه مغرور شود و بگويد چون دستم به دست صاحبم رسيد از همه چيز آزاد شـدم، و نـه چـون    
لي از اشارات و لطايف اوامر و نواهي غافل شود و از لذت مناجات بي بهره ماند كورزد بر ظواهر اوامر و نواهي شرعيه و ب

  و ذوق و چاشني اعمال را نچشد. 
ام و كـ وشـند و حـدود اح  كو در تصحيح صـورت اعمـال شـرعيه ب    دچه اين طايفة من عنديه رسم ملت را مقيدان

ام در مقام علم در نهايت دقّت تصـحيح نمـوده تفصـيل دهنـد و     كرعيه را چه عبادات و چه معامالت و ديات و احاعمال ش
ه از تقيـد بصـورت اعمـال در علـم و عمـل از التفـات بمعـاني و        كدر مقام عمل مراقب باشند و محافظت نمايند به حيثّيتي 

ه علـم اعمـال شـرعيه بـراي     كعلم و عمل پندارند و غافل از اين لّي غافل مانند و خود را در اعلي درجهكمقصودات آنها به 
ه مراقـب  كـ ردن باعمال شرعيه براي ايـن اسـت   كيند. و عمل آه از آنها پي بمقصود برند و در طلب مقصود بركاين است 

ت او اشارتاب خدا را عبارات كه فرمودند كتاب خدا است كه اعمال شرعيه در مقام علم و عمل مثل كمقصود باشند زيرا 
ه عبارات از براي عوام است و اشارات از براي خواص و لطايف از براي اولياء عليهم السـالم و  كو لطايف و حقايق است؛ 

  حقايق از براي انبياء صلوات اهللا عليهم اجمعين.
  

ه اگر قبول شود ساير كه عمدة اعمال شرعيه و ستون همة اعمال است كدر بيان نماز  –فصل دوم 
  قبول نشود كنيز قبول شود و اگر قبول نشود هيچياعمال 

ه عبارت از افعال و اقوال معلومه باشد، و صورت افعال به منزلة صورت اقـوال اسـت   كه نماز را صورتيست كبدان
ه از اشارات اين افعال و اقوال بيخبرنـد بـر صـورت اقـوال و افعـال نمـاز جمـود        كه عبارات باشد. عوام النّاس، يعني آنها ك
و و احكام افعال نماز را زياده از حد مي كنند كه مقدسين از زيادتي دقّـت در الفـاظ   ه تصحيح الفاظ كنمايند به حيثيتي مي

خواهند جـزء اخيـر نيـت را     مي هكشوند  مي بير مدتي معطّلكاندازند و در وقت نيت و ت مي حدود افعال، خود را بوسواس
ه حـروف از مخـارج ادا   كنند ك مي رّركلفظ را م كه يكشوند به حثيتي  مي معطّلبير نمايند و در الفاظ كمقارن جزء اول ت

ه حقيقت نماز را بيروح دارد و مانند جيفة كصورت نماز هم باشد چنان لرار و اين معطّلي مبطكه اين تكشود و دور نيست 
ه بسيار نمـاز گزارنـده   كشده است ه وارد كه صاحبش را از رحمت الهي دور دارد؛ و دربارة چنين نمازيست كعفنه نمايد 

  ند!كمي نه نماز آنها، آنها را لعك
س نتوانـد  كـ ه هيچ كشود  مي زماني متعفّن كه جسد حيوان و انسان اگر روح از آن بيرون شود باندكيعني چنان

و لطـايف  وشـند و از توجـه باشـارات    كه صاحبان آنها در زينت صورت آنها بكار و اعمالي كاو برود، همچنين اذ كنزدي
ه متعفّن و مبعد و مؤذي صاحبان خود آنها خواهد بود نـه مقـرّب و نـافع. پـس     كآنها غافل باشند جسد بيروح خواهند بود 

باشند و چون پيوند واليـت   مي ه تمام آنها روابط و قوالب امور آخرتكبايد اعمال قالبية شرعيه را مراقب بود و بجا آورد 
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ه اعمـال  كد. بلكند البتّه مغز بخشكاعمال شرعيه  29ه اگر طرحكية قالبيه بمنزلة پوست، بداند بمنزلة مغز است و اعمال شرع
ب اسـت از بـراي روح   كـ ه به منزلـة مر كشرعيه به منزلة قالب است و واليت و امور آخرت به منزلة روح و نفس؛ تا قالب 

ه به منزلة روح است نباشد تمام اعمـال جيفـة   كه اگر واليت كمال خود نرسد و چنانكسالم و بي آفت و باقي نباشد روح ب
  ه مضرّ خواهند بود و مبعد. كغيرنافعه بل

ه بايد درست بايستد و نظـر  كاند  ثّر اهللا امثالهم بيان فرمودهكرام كه فقهاء كپس، صورت قيام در نماز همان است 
ذارد و پاهـا را جفـت نگـذارد و بقـدر چهـار      در روي ران خود گها  ند و دستكخود را در مسجد خود اندازد و تيز نظر ن

ه بمنزلـة  كـ بيشتر از هم دور نگذارد و سر را راست بگيرد و بزير نينـدازد؛ اينهـا صـورت قيـام اسـت       30شبر كانگشت يا ي
ه تو در محضر حضرت سلطان حقيقـي ايسـتاده منتظـر امـر و فرمـان و متوجـه       كعبارات است. و تمام اينها اشاره دارد به اين

ه آن سلطان حقيقي همه وقت حاضر و ناظر اسـت و تـو   كشود  مي سلطاني و بس؛ و از اين اشاره اشارة ديگر مستفاد همان
وشي تا بسبب اين نمـاز بمقـام حضـور رسـي، و اينهـا همـه       كه بايد تو بكشود  مي باشد. و اشارة ديگر استنباط مي را مراقب

مدي و نمونة حضور حق را در خود يافتي از آثار قـدرت و ظهـور   وشش آكاشارات اين مقام است و اگر از اين اشارات ب
وتي امام تو بر تـو ظـاهر شـود ايـن نمونـة      كوشي تا صورت ملكحضور لطائف است و اگر بيشتر بهاي  وتيين اين نمونهكمل

محسـوب   ات اشارات است و اگـر صـاحب لطـائف شـوي از اوليـاء اهللا     كباالتر از اول خواهد بود و اين لطايف نمونة مدر
وتي متّحد شوي و خود را غير او نبيني و او را غير خود نه بيني اين اتّحاد حقيقـت اسـت؛ و   كشوي. و چون با آنصورت مل

. عبـارت او  ِبسـِم اِهللا الـّرحمِن الـرَّحيمِ چون چنين شوي صاحب حقايق گردي. و همچنين است جملة افعال و اقوال نماز مـثالً  
جويم به نام خلّـاق   مي نيم يا استعانتك مي نيم يا قرائتك مي ه ابتداكه معني او اين است كست اين لفظ و مفاهيم عرفية او ا

ه اسـم خداونـد بـا تـو هسـت و مبـدأ افعـال و اقـوال و         كـ روزي دهنده و خداوند بخشاينده. و اين عبارت اشاره دارد به اين
 َمـَألتْ  يالَّتـ كبَِاسـمائِ ه اسم خـدا بمضـمون فقـرة    كشود  مي نات تو آن اسم است. و از اين اشاره چنين معلومكات و سكحر

نات اشـياء بواسـطة او باشـد. و از ايـن جـا      كات و سك، بايد قوام هر چيز باشد تا با همه چيز تواند باشد و حرلَّ َشـيءٍ ُكـاَن  كـَار 
تبـي و مفهـوم   ك نات جميع موجودات باشد اسم لفظـي و كات و سكه واسطة حركه البتّه اسمي كند كاشارة ديگر استنباط 

موجودات غيبيـة قويـه نتواننـد باشـند پـس       كو محرّاند  ه اضعف موجوداتكه حال آنها معلوم است كذهني نخواهد بود 
ه اسم اگر بـر اسـميت خـود    كقوي از جملة موجودات. و از اينجا اشارة ديگر ملتفت شود ابايد آن اسم موجود عيني باشد 

ه بر اسم شـود از حيثيـت اسـميت    كمي كه هر حكم نيست بلكخود آن اسم را هيچ ح باقي باشد و او را مسمي قرار ندهيم
م بـر مسـمي   كـ نات و قوام اشياء باشد اين حكات و سكم بر مسمي است پس اسم از حيثيت اسميت اگر باعث حركآن ح

اشد تـا آنوقـت بحسـب    نات همه چيز بكات و سكخواهد بود پس بايد مسمي با همه چيز باشد و باعث افعال و اقوال و حر
ه علم طالب عيان كمقام علم خدا را حاضر و ناظر داند و چون صاحب اين مقام گردد از خواص محسوب شود؛ و از آنجا 

پس چون اين شخص صاحب اشارات در طلب عيان برآمـده و بتـدريج نمونـة     –اگر علم باشد نه جهل مشابه علم  –است 
رد و معاينـه  كـ ه دل او باشد يا صاحبدل او باشد مشـاهده  كجدان باشد يا اسم حق را ه مقام وكاين معلوماترا در خود يافت 

ديد، اين وجدان و اين ديد و عيانرا لطايف گويند و صاحب آنرا از اولياء شمارند و چون متّحد بـا دل يـا صـاحبدل شـد و     
از انبياء يا خلفاء انبياء شمرده شـود.  ه كخود را نام حق يعني حق ديد و روزي دهنده و بخشاينده ديد صاحب حقايق باشد 
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و مفهـوم عرفـي آن عبـارت     بُـدُ نـَعْ  كاِايّـلفظ  بُـُد؛نـَعْ  كاوِم الّديِن ِايّ يَ  كِه َربِّ العاَلميَن الرَّحمِن الرَّحيِم مالِ اَلَحمُدِللّ  :و همچنين است
بايـد حقتعـالي حاضـر باشـد تـا خطـاب       ه كـ ه براي عوام است و از آن تجاوز ندارند. و خواص را اشاره دارد به اينكاست 

شود مگر بحضور حقتعـالي در همـه جـا و     نمي ه حضور حقتعالي بر منكشود به اين مي صحيح باشد؛ و از اينجا اشارة ديگر
ه هـيچ چيـز و   كـ ه بايد چنان احاطـة داشـته باشـد    كعبادت به آن حضرت اشاره دارد به اين 31احاطة او به همه چيز، و حصر

َو  :ه فرمـود كـ و از آنجـا   بُـُدوا ِاّال ِايـاهُ َاّال تـَعْ  كَ َو َقضي رَبـُّ :ه فرمودكت آن حضرت بيرون نتواند شود، چنانس از عبوديكهيچ
ت صغير از عبوديـت نفـس نتواننـد بيـرون     كه اهل مملكند و به بيند ك، بِمثَل اعالي حق تعالي شأنه رجوع يِلّلِه الَمثَـُل اَألعلـ

ه بايـد  كند ك. و از اين اشاره استنباط يَقَضيُت َاّال َتعُبُدوا ِاّال ِايّا :گويد مي ت خودكن باهل مملشوند و به زبان حال جان انسا
َه في هـَذا ال َحوْ ه كت كه غير ازآثار جان هيچ نيست در اين مملكت صغير نمايان است كه آثار جان در مملكچنان َل َو ال قـُوَّ
بير نمايـان باشـد و بجويـد آن آثـار را؛ و اعظـم آثـار پيونـد        كت صغير و كالي شأنه در ممل، آثار حق تعسِ ِة ِاّال بِالنـَّفْ كلِ الَممْ 

بَـيَن  يعَو نُـورُُهم َيْسـاو قيـام نمايـد    امـت ه آن پيوند نمايان شـود تـا قي  كوشد كمون است و بكه در وجود او مكواليت است 
ه از او تعبير بخدا تـوان  كه مظهر تام حقّ است كد و امام خود را ه بامام تفسير شده است نقد حال او شوك ماِنِهماَيديِهم َو بِاَيْ 

اشـاره بـه همـين مطلـب دارد. و چـون       بِالنُّورانِيَّـِة َمعرِفَـُة اهللاِ  يَمعرَِفتـه فقـرة حـديث   كـ ند و مخاطب سازد چنانكرد مشاهده ك
ه كـ س كـ ه آنكچنان –ه از اولياء شود انيند آثار حق يا خود حق را در مظاهر حقكبير بيابد يا مشاهده كبوجدان در صغير و 

بيند صـاحب   و با مظاهر حقّ مرتبه برتر رود و خود را متّحد با حقّ كاشاره فهم شود از خواص باشد. و چون از اين مقام ي
لفـظ آن  ه كـ  قُـل ُهـَواُهللا َاَحـدٌ  :حقايق شود و از جملة انبياء يا خلفاء انبياء عليهم السـالم محسـوب گـردد؛ و مثـل ايـن اسـت      

ه غافلند از مرتبـة  كار عوام است كه غافل سازد از مقصود و اشارات كوشش در آن به حيثيتي كعبارتست از براي عوام و 
بظواهر اعمال شرعيه و الفاظ و افعال نماز و به حيثيتي آنهـا را غفلـت از اشـارات و    اند  ارجمند اشارات و لطائف و چسبيده

رد كـ گويند در قرائت حمد و سوره در نماز قصد معني را نبايـد   مي و بوسواس افتاده و ه بعضي باحتياطكلطائف فراگرفته 
ه معنـي  كـ نيم از قرائت بودن خارج و مبطـل نمـاز خواهـد بـود و غافـل از اين     كه ما مأموريم بقرائت اگر قصد معني كزيرا 

صلّي اهللا عليـه   محمدوش خود را گوش ه بايد از خوديت بيرون آمد و زبان خود را زبان حق و گكقرائت قرآن اين است 
ه اگر غير اين باشد دربارة او صادق آيد آية كند ك مي تاب خدا و قرآن را قرائتكه كو آله و سلّم قرار دهد تا صادق آيد 

   :ةكمبار
حــاِل َاو ِبِلســاِن القــاِل ُهــَو ِمــن بِلســاِن الْ تــاِب َو يُقولــوَن كِ تــاِب َو مــا ُهــَو ِمــَن الْ كِ َســُبوُه ِمــَن الْ تــاِب ِلَتحْ كيـَُلــووَن اَلِســَنتَـُهم بِالْ 

  ِذَب َو ُهم يَعَلُموَن.كَ ِعنِداِهللا َو يُقوُلوَن َعَلي اِهللا الْ  ِعنِداِهللا َو ما ُهَو ِمنْ 
سي ديگر. و از كسي است و شنونده ك هه گويندكسي حالت حضور حاصل شود تميز بتواند بدهد كاگر از براي 

ه در وقـت قرائـت   كـ ه در حال قرائت بايد زبان خود را زبان حق نمايند رسـيده اسـت   كبر اين ه تنبيه شوند مردمكجهت اين
لي ارا از زبـان حقتعـ   قُـل ُهـَواهللاُ َاَحـدٌ ه لفـظ  كـ بگو، يعني چنين باش  اهللاُ رَّبي كذلِ كة توحيد دو مرتبه يا سه مرتبه كسورة مبار

ه دو مرتبـه يـا   كـ تا آخر سـورة مبار  ُقل ُهَواهللاُ َاَحدٌ امر برآئي و بجاي ثال امته در مقام كبشنوي و بعد از تمام شدن سورة مبار
ه امـر حـق را   كه بعد از آنكبگويي  اهللاُ رَبّـي كذلِ كور است كه مذكسه مرتبه به اندازة دو صفت يا سه صفت از صفات حق 

 گفـت پـيش نفـس    مـي  قُـل ُهـَواهللاُ َاَحـدٌ ه كـ ه آن بزرگوار بعد از آنكو از جناب رضا عليه السالم مرويست  .ندكثال امتشنيد 
ه كـ و از همين جهت  ُهَواهللاُ َاَحدٌ گفت  مي ثال امرامتشنيد و در مقام  مي . يعني لفظ قُل را از زبان خداُقل ُهَواهللاُ َاَحدٌ گفت  مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  در حصار كردن، محدود كردن. -٣١



52  

يا اَيَها الـَّذين از قرائت  ه زبانش در حال قرائت زبان حق باشد، فرمودند بعدكند كه بايد قاري چنان قرائت كنند بر اينكتنبيه 
ْيـ كَلبـَّيْ  :از قرآن، خود بگويد آَمُنوا ه در مقام جـواب ايـن نـدا    كه بايد زبانت زبان حق شده باشد كه متنبه شوي ك كاَلّلُهمَّ َلبـَّ

يـِه، َفقيـَل لَـُه َو َخرَّ َمغِشّياً َعلَ ه در نماز آن حضرت صيحة زد كگوئي. و از جناب صادق عليه السالم مرويست  كبرآئي و لبي
 ه اين آيه را بر زبـان كيعني در هر مرتبة  رَتِـهِة ُقدْ جسمي ِلُمعـايِن◌َ  ُبتْ يـَثْ  قائِِلها فـََلمْ  ُتها ِمنْ ُت اآليَة َحّتي َسِمعْ رَّرْ ك،  :َفقالَ  كفي ذل
خود غافـل شـده و از    لّي از خوديتكه بكشدم تا به جائي  مي مرتبه از پستي نفس بلند كآوردم بمضمون اقرَأ و ارقَ ي مي
   :هكت خودم گذشتم، و بمضمون اين مصراع يخود

  چو تو بيـــرون شـــوي او انـــدر آيـــد
رد؛ آنوقت آيه را از زبان حق شنيدم و احاطة كخود را متصرّف شد و زبان من را زبان خود  كاو داخل شد و مل
ه صورت آنها و تصحيح صورت آنهـا بـه   كوع و سجود كو همچنين ر ردم.كه افتادم و غشي كاو خوديت من را برداشت 

ه بواسطة اشتغال به تصحيح صورت آنها از اشـارات و لطـائف آنهـا بـاز ماننـد. و      كه شغل عوام است كمنزلة عبارات است 
ه جالل و عظمت حق تعالي شأنه يا جمال و محبت حق بايـد انسـان را   كرت سجود اشاره دارد به اينووع و وصكصورت ر

انـدازد يـا از جهـت عشـق و      كه از روي عظمت و هيبت دو تا شود و خود را به خـا كند در تواضع و فروتني كختيار بي ا
وع و سـجود بجـا   كـ ت را ملتفت شود و از جهـت همـين اشـارات ر   امالد.اگر اين اشار كمحبت صورت نياز و عجز به خا

ت نبود در عداد عوام محسوب خواهـد شـد. و اگـر    آورد صاحب اشارات و از خواص خواهد بود و اگر ملتفت اين اشارا
افتد يا دو تا شود و صورت  كعظمت يا محبت حق بخا 32نمونة عظمت و جالل و جمال حق را در خود بيابد و از وجدان

مالد صاحب لطائف باشـد و از اوليـاء علـيهم السـالم      كعجز و نياز در حضور آن پادشاه حقيقي يا آنمعشوق واقعي بر خا
ت وجود او هـيچ نباشـد و   كه بغير محبوب در مملكشاند شخص را كگردد. و اگر نمونة عظمت و محبت بجائي  محسوب

ساجد و مسجود و عابد و معبود را محبوب خود بيند و خود را در ميانه نبيند صاحب حقايق گردد و در زمرة انبياء يا خلفاء 
  انبياء معدود باشد. 

  
  در بيان روزه –فصل سوم 

ه بـه منزلـة عبـارات و اشـارات و لطـايف و      كـ ه نماز را عبارات و اشارات و لطائف و حقايق اسـت  كچنان هكبدان
و اند  ثراهللا امثالهم بيان نمودهكرام كه فقهاي كه صورت روزه چنانكتاب است، روزه را هم اين چهار مرتبه هست كحقايق 

ه در نيـت  كچناناند  گرفتار آن و از اشارات بي بهره و محرومه عوام كبه منزلة عبارات است اند  تب فقهيه تفصيل دادهكدر 
رد يا بايد هـر شـب عليحـده نيـت شـود و آيـا نيـت را        كتوان  مي ه آيا نيت تمام ماه رمضانرا در شب اولكاند  روزه گرفتار

خواهنـد   مـي  فتنـد و ا مـي  سپندارند و بوسوا 33رد. و نيت را اخطار ببالكتوان  مي ا پيشيرد كبايد  كمقارن اول وقت امسا
ون نيت ده فعل مختار بكو حال اين كمقارن سازند با اول جزء زمان روزه و امسااند  ه خطور ببال دادهكآخر جزء آنچه را 

توانـد   مي هكه ببال خطور دهند، زيرا كنات نيت است و نيت عمل نه آنست كات و سكحر محال و در شخص مختار روح
بعد از حقتعالي شود و قرب حق را هر گاه بطور غايت يا بطور علّت بـر قلـب خطـور     ه باعثكه داعي عمل چيزي باشد ك

عي بر روزه گرفتن حفظ منصب و مال و عرض و اوالد اه اگر روزه گيرد و دكدهند مثل استهزا شود بحق تعالي شأنه زيرا 
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عم بنعـيم بهشـت يـا تقـرّب يـافتن در نـزد       ا تحصيل اينها يا جهتي ديگر از جهات دنيا يا حفظ از آتـش دوزخ يـا تَـنَ   يباشد 
مـي گيـرم    ه روزة واجـب كـ حقتعالي، تمام اينها اسباب بعد از حق است؛ و هر گاه اين شخص بر قلب خـود خطـور دهـد    

ه نيت آن عمـل  كه داعي بر عمل كبجهت قرب بخدا يا براي حصول قرب بخدا اين شخص مستهزء بخدا خواهد بود زيرا 
ه داعي رضاي خدا يا امر خدا يـا قـرب خـدا باشـد و اينچنـين عملـي       كو راجع به نفس است نه اين است منفعت نفس است

لّي از انتفاع نفس چشم پوشيده دارد و داعي بر آن عمل يارضاجوئي حق باشد كه بكه عبادت آنست كعبادت نيست زيرا 
ثال اوامر و نواهي او يا هيبـت و عظمـت   تامه آن قرب داعي شود بر خدمت محبوب و كه براي انسان حاصل باشد كيا قربي

ثال امر او باشد و از خدمت او نتواند تجاوز نمايد بدون التفات بخود و خوديت خـود و انتفـاع   امته در مقام كاو داعي شود 
ه از خـوف  كـ ه مزد مزدوري خود را خواهد يا خائفي خواهد بـود  كه اگر غير اين باشد انسان مزدوري خواهد بود كخود 

  ند.كار كطوت ظالم براي او س
ه اگـر انتفـاع   كـ انـد   رام در وقف، خلع نفس را از انتفاع به آن وقف شرط صحت آن دانسـته كه فقهاء كن كنظر 

جملـة عبـادات اسـت و در    ازه وقـف  كـ نفس در آن منظور باشد وقف، وقف بر نفس خواهد بود و باطل خواهد بود، زيرا 
ثـال امـر الهـي    امتد عبادت را به محض رضاي الهي يا محض قرب الهي يا محـض  عبادات قصد قربت شرط است؛ يعني باي

ه كـ بجا آورد تا عبادت باشد و الّا اگر شَوبِ انتفاع نفس در آن منظور باشد از عنوان عبادت بيرون شود و از عنوان عبادت 
  وقفيت آن صحيح نخواهد بود.  دبيرون ش

ه نيـت  كـ بلانـد   و اخطار ببال در آن شرط دانستهاند  عمل قرار دادهه بالمواضعه نيت كپس، نيت عمل نه آن است 
ه كـ س بهر شأن كاشاره به آنست، يعني هر  َلِتهكلٌّ يعَمُل َعلي شـا كُقل  لة انسان است؛ كه شاكعمل همان داعي بر عمل است 

ه آن عمـل  كـ اسـت   هست همان شأن داعيست او را بر عمل؛ اگر در حال دنياجوئي و طلب جهات دنيـا اسـت نيـت او آن   
ه آن كـ وسيلة مطلوب او باشد و اگر در حال آخرت جوئي و طلب جهات آخرت است نيت او در هر عمـل همـان اسـت    

جهت از جهات آخرت را به دست آورد و اگر حال او خداجوئي و طلب جهتي از جهات خدائي باشد در هر عمـل نيـت   
  او و داعي بر عمل او طلب جهت خدائي خواهد بود.

بيزي،  كجوئي در اين خا مي ه چهكرد كسؤال  يسكبيخت،  مي وچةك كه مجنون خاكه در افسانه آورند كاين
ه باشي داعي بر عمـل تـو و مطلـوب تـو     كه تو در هر حال كجويم براي تنبيه بر اين مطلب است  مي ه ليلي راكجواب داد 

ه نيت الزمة عمل اسـت بـراي مختـار، در صـدر     كينهمان حال خواهد بود نه آنچه تو آنرا با قلب خطور دهي. و از جهت ا
ردند از نيت و چون مسائل شرعيه را به گفتگو آوردند و خواستند عامـة عميـا   ك نمي ري از نيت نبود و هيچ گفتگوكاول ذ

طـار ببـال   و اخاند  قرار داده بينند نيت را به صورت آورده و از براي او ترتيكم اهللا استنباط كبه رأي و قياس و استحسان ح
ه هنگـام  كـ ردم كـ ي از ائمة جماعت آنهـا مشـاهده   كه خود از يكه به لفظ آوردنرا جايز شمرده چنانكبلاند  را شرط دانسته

. و اهللا يُاَصّلي َصلوَة الظُّهِر الواِجَبِة ِلُوُجوِبها ُقربًَة ِالَ  :ن استماع نمودند و گفتيه جملة حاضركنماز ظهر به زبان آورد مجهوراً 
نم بـه  كـ  مـي  ه نمـاز كـ حال مطابق اين خطره يا اين مقال سرّي يا جهري نباشد البتّه استهزاء باشد بحق تعالي شأنه زيرا چون 

نم اين نماز را. پس اگر داعي بر نماز جهتي از جهات دنيا ك مي ثال امر اوامته به جهت كجهت وجوب، معني آن اين است 
ه عـادات خـود را   كـ عـادت اسـت    34ه در اغلـب مـردم داعـي   كچنان –ت باشد باشد يا جهتي از جهات عقبي يا امضاء عاد

ه بـه جهـت وجـوب يـا     كـ  ةو به خاطر بگذراند يا به زبان آورد به طريق جهر يا اخفـا  –آورند  مي عبادات اسم گذاشته بجا
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نند اگر از اين قـرب منظـور   ك مي ه ضميمهكآورم استهزاء باشد به خداوند و همچنين قربه الي اهللا را  مي ثال امر الهي بجاامت
ه ايـن  كـ ه گفتـه شـد   كـ قرب نفس باشد و قوت يافتن نفس باشد بواسطة قرب الهي اين في الحقيقـه بعـد از خداسـت چنان   

ه كـ دهد قرب حاصـل باشـد    مي ه علّت قراركشود؛ و اگر قربي مي رود و باعث بعد از حق مي عبادت از عبادت بودن بيرون
ه كـ جا اسـت  كن صاحب اين قرب كاين مطلوب خداست، ل –مقام بلند و درجة ارجمند است  هك –باعث خدمت گردد 

  جملة عالم فداي او باد، و عامه را از اين هيچ بهرة نيست و هيچ حاصلي نه. 
ردن كـ ه اگر حال او خـدمت  كند و حال خود را بسنجد كه مالحظه كرا الزم است اين است  كپس، آنچه سال

ل امر او يا طلب رضاي او نه مرضي بودن خود بنده يا مقرّب شدن خـود بنـده، داعـي بـر عمـل صـحيح و       ثاامتحقّ است يا 
خواهد بر قلب خود چيزي خطور بدهد يا ندهد و اگر نيت غير اين باشد چـه جهتـي از جهـات دنيـا      مي خدائي خواهد بود

باشد هر چند مقرّب شدن خود بنده باشـد  باشد يا جهتي از جهات آخرت باشد يا به حسب خطور جهتي از جهات خدائي 
در نزد حق يا مرضي شدن بنده باشد در نزد حق اين عبادت از عنوان عبادت بيرون يا داخل معاصي خواهد بود يـا مـزدور   

نيا ُمَؤنَـٌث َو طالِـُب الُعقبـي ُمَخنَّـٌث َو طاري خواهد شد و به اندازة مزد مزدور به او عايد خواهـد شـد،   ك الِـُب الَمـولي طالِـُب الـدُّ
َفِمـنُهم ظـاِلٌم ِلَنفِسـِه َو ِمـنُهم ُمقَتُصـٌد َو ِمـنُهم ة كـ در اينجا جاريست و آنچه از جناب صادق عليه السالم در بيان آيـة مبار  ركُمـذَ 

ه گـرد نفـس خـود    كـ سي اسـت  كه فرمود ظالم بر نفس خود كند؛ زيرا ك مي مأثور است بيان اين مطلب را ساِبٌق بِـالَخيراتِ 
ند حظّ نفس خود را در آن منظور دارد، يعني در اعمال خود نظر به انتفاع نفس داشته باشد اگر كعني آنچه يند، ك گردش

  چه آن انتفاع نفس تقرّب يافتن نفس باشد به خدا يا مرضي شدن نفس باشد در پيش حقتعالي. 
ي از براي او پيدا شـده باشـد   ه در دور قلب خود گردش داشته باشد؛ يعني في الجمله حالكسي است كصد تو مق

ه اول مقام حدود قلب و آخـر درجـة خـروج از حـد     كرده باشد ك كات و معلومات خود را به وجدان دركه نمونة مدرك
ات دارد و غير نمونه يا شهود يا معاينه ديدن معلومـات  كند نظر بر همين مقام وجدان مدركنفس است و اين شخص آنچه 

ند نظرش بر مقام قلب است و بودن در آن مقام و زياد شدن آن مقام با غفلت از خود كهر چه  چيزي را منظور ندارد يعني
ند، يعني رب مضاف او بـر  كه در اطراف رب خود گردش كسي است ك تو نفس خود و حظّ نفس خود. و سابقٌ بالخيرا

اف و ضـ نـد نظـر بـر رب م   كه هر چه كاشد او ظاهر شده باشد يا از مقام تقدر گذشته و رب مطلق براي او جلوه گر شده ب
  بيزي خدا جويد. كوچه بيزد در آن خاكسر  كه مجنون وار اگر خاكرضاي رب مضاف يا رب مطلق داشته باشد 

ه اگر در عمل خود حظّ نفس خود را خواهد ظالم است اگر چه آن حظّ نفس كرد كپس در نيت خود بايد نظر 
ات داعي بر عمل شده اسـت مقتصـد اسـت و اگـر     كرا در خود بيند و آن نمونة مدرات كقرب خدا باشد و اگر نمونة مدر

اسـت. و ايـن هـم بايـد معلـوم       ساِبٌق بِـالَخيراتِ رب مضاف يا رب مطلب بر او جلوه گر است و جلوة رب باعث عمل است 
ه اعمـال شـرعيه را   كـ ه طريقت نيست مگر تصحيح شريعت بواسطة تصحيح نيت در اعمال شريعت؛ بـه ايـن معنـي    كشود 

ار بيشتر عبادت كه كحضرت حق است بجا آورد نه از روي عادت  ه از شارع مطهر رسيده و مرضيكه چنانكمراقب باشد 
ه كـ انـد   با شعور و ملتفـت شـده   كه اندكه حال بسياري از آنها است كنندگان است و نه از روي حظوظات نفسانيه چنانك

م كنار باشند بسيار كه از عادت و حظوظ نفس بركه عادت را امضا نمود و آنها كنه اينبايد در اعمال، غايت منظور داشت 
  وُر!كالشَّ  َو َقليٌل ِمن ِعباِديَ  :اند

ه از براي عـوام  كتاب است كاز مشتهيات حيوانيه به منزلة عبارات  كه عبارت است از امساكپس صورت روزه 
. و ن َلُه ِمـن َصـوِمِه ِاّالَالُجـوِع َو الَعطَـشِ كُربَّ صاِئٍم َلم يه كربارة آنها فرمود غافلند و د كه از اشارات روزه و اين امساكاست 
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نفس را نمايد بر حضور حـق   كدر همه حال حبس نفس و قوي و مدار كه بايد انسان سالكاشاره دارد به اين كاين امسا
اليف كـ د مگر بـه قـدر ضـرورت معـاش و ت    ضرر دار كثرات در سلوكه تا ناقص است توجه و اشتغال بكسبحانه و تعالي 

كثرات و اشـتغال سـال  كاز جملة  كه خود شخص سالكشود و آن اين است  مي ه؛ و از اين جا اشارة ديگر استنباطمعادي 
ه خوديـت در ميانـه نمانـد و نسـبت افعـال و      كـ وشـد  كبه خود و نسبت افعال و صفات به خود دادن نيز مضر است و بايـد ب 

ه خود او از ميانه برود و حق تعالي شأنه به واسـطة مظـاهر يـا مجـرّد از مظـاهر در      كخص داده نشود بلصفات هم به خود ش
ملتفـت شـود بـه ايـن اشـارات از       كه نفس االمر است به او نسبت داده شود و چون سالكميانه بيايد و صفات و افعال چنان

ين نسبت افعال و صـفات را بـه سـوي حـق در     خواص محسوب شود و صاحب اشارات گردد و چون نمونة اين حضور و ا
وجود خود يافت صاحب لطائف و از اولياء عليهم السالم محسوب گردد و چون خود را در ميانه نبيند و حـق تعـالي را در   

ه گـر مـن گـويم تـوئي ز مـن      كـ ه خود را نبينـد و زبـان حـالش چنـين گويـد      كميانه بيند و افعال و صفات را از حق بيند بل
ول و كاز مـأ  كه امسـا كصاحب حقايق شود و از انبيائ يا خلفاء انبياء عليهم السالم محسوب شود و از جهت اينمقصودم، 

ثرات بازداشت و دروغ بر خدا و رسـول  كو قوي را از اشتغال به  كه بايد جميع مداركوح اشاره دارد به اينكمشروب و من
و دروغ بر مؤمن و غيبـت مـؤمن را اگـر چـه در ظـاهر شـرع       اند  ستهو ائمة طاهرين عليهم السالم را در ظاهر شرع مبطل دان

ه زنـي  كـ ه از حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله و سـلّم مـأثور اسـت    كچناناند  ن در واقع مبطل دانستهكلاند  مبطل ندانسته
گوشـت  رد كـ ه گوشـت خـوردة عـرض    كـ رد روزه دارم فرمودند تو روزه نداري كليف غذا نموده عرض كروزه دار را ت

  ردة.كه غيبت او كرا خوردة  يفرمودند گوشت برادر ايمانام  نخورده
  

  ةوكدر بيان ز –فصل چهارم 
ردن حـدود مـاده   كردن صورت ناقصه و خلع كه انسان از اول استقرار نطفة او و مادة او در رحم در طرح كبدان 

وه فطري و ايـن لُـبس و اخـذ    كين طرح و خلع زامله است بالنسبه بمادون. و اكامله و فعليت كردن صورت كاست و اخذ 
اليف الهيه اختياريه مطـابق  كه تكفطري اوست؛ و چون در تأسيسات نبوي صلي اهللا عليه و آله و سلم مقرّر آن است  صلوة

بنـاي   و سـلّم  ه بوده از زمان آدم عليه السالم تا زمان خاتم صلي اهللا عليه و آلهكوينيه باشد در هر شريعت كحاالت فطريه ت
ـ كه ته و عبادات قالبيشرعي كبوده است و جميع مناس شريعت و احكام رسالت برهمين دو پايه كه صلوة و ذكاة باشد ه ليفي

ثـرات و مـورث طـرح    كه جملـة عبـادات اگـر از روي توجـه بـه      كـ زيـرا   –در هر شريعت راجع به اين دوپايه بوده اسـت  
لّي باست و اگر از روي ت ةوكاتست راجع به زانانيليه صفات الهيـه اسـت راجـع بـه صـلوة     وجه به حق تعالي و مورث تَحح 

وه طرح و خلع نمايان و در مثل نماز لُبس و كباشد اگر چه در مثل ز مي ه جملة عبادات مشتمل بر هر دو جهتكبل –است 
  تحلّي نمايان است. 

رات و گرفتـار مرمـت معـاش و    ثـ كراه حـق اگـر مبـتال بـه      كن است سالكپس، چون بناي شريعت بر اين دو ر
ه امـر شـده   كـ ه از آنچه بدست آورد از اموال دنيا حقوقات آنرا بـه هـر نحـو    كپرستاري عيال و غير عيال باشد ناچار است 

، چه تصدقات و چه حقوق آل رسول صلي اهللا عليـه و آلـه   36و چه حقوق مسنونه 35چه حقوق مفروضه –ند كاست بيرون 
ه مـذموم تـرين   كـ خودخـواهي   كسر انانيت و تـر كمال مورث انتفاع فقراء مضطرّين و باعث ه اخراج حقوق از كزيرا  –

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  واجب و امر فرموده خدايتعالي. -٣٥
  وارد شده در سنت، جايز. -٣٦
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وه و كـ شـود و صـورت ز   مي ثال امر اوامتتوان گفت او را و سبب توجه به جانب حق و  مي الرَّذائِـلْ  ماُ صفات انساني است و
تـاب  كوه و مقدار آن از هر چيز بـه منزلـة عبـارت    كمزو اجناس اند  ه علماء اعالم ادام اهللا اعزازهم بيان نمودهكخمس چنان

  ه عوام گرفتار و چسبيده برآنند.كاست 
نند و به اعتقـاد  ك مي و خمس و صدقات مستحبة خود را بيرون ةوكنمايند و ز مي ه دقتكسانيست كاين سخن با 

و هيچ اعتقـاد و عمـل ندارنـد! مثـل     و خمسي هست  ةوكشنوند ز مي گويند و مي هكساني كرسانند نه با  مي خود به مستحق
است و در مقام عمل و رشـوت   َجَبِل ُاُحـده رشوت حرام است و درهمي از رشوت مثل كگويند  مي شنوند و مي هكقضاتي 
ورزند در گرفتن رشـوت. و ايـن دادن حقـوق     مي دة خود و تجرّييشوند به گفته و شن مي لي فراموش يابي اعتناكگرفتن ب

اهانـد و از قـوت قُـوي و اعضـا و     كدر راه خـدا از خوديـت و انانيـت خـود پيوسـته ب      كه بايد انسان سالكناشاره دارد به اي
دهنده ملتفت اين اشاره باشد داخل خواص گـردد و   ةوكجوارح و از آبروي خود در راه خدا بذل دارد؛ پس اگرشخص ز

ظـاهر و فروتنـي او    ُحـبِّ ِفـي اهللاِ اهيده شده و حالت كه در وقت دادن حقوق از انانيت او چيزي كاگر در وجود خود ببيند 
افزوده شد صاحب لطايف و از اولياء اهللا محسوب باشد و اگر از اين برتر شود و از انانيت خود هيچ نيابد و حق را در خود 

ه تحلّـي  كـ آنجـا  بدون خوديت خود بيابد صاحب حقايق شود و از انبياء يا خلفاء انبياء عليهم السـالم محسـوب شـود. و از    
 ةوكـ اهانيدن خوديت و انانيت و زكبحلية صفات ربوبي موقوف است بر تخلّي از رذايل و تخلّي از رذايل موقوف است بر 

ندهد به حسب صورت نماز او مقبول  ةوكه زكسي كه كه گفته شود كاهانيدن خوديت، پس صحيح است كاشاره دارد به 
ه تحلّي بحلية صفات الهي باشد كاهد نماز حقيقي او كي از خوديت خود چيزي نحقيقي ندهد يعن ةوكه زكسي كنيست و 

   :ه گفته شدهكه تحلي بحلية صفات الهي موقوف است بر طرح انانيت چنانكصحيح نباشد زيرا 
  چو تــو بيــرون شــوي او انــدر آيــد

ه اخراج حقوق كاست از اين لطيفه ثرات و تحصيل مال دنيا به جهت معيشت كه گرفتار به كراه حق  كپس سال
ه از آثار بزرگان كچنان –ثرات نيست معاملة او با خداي او آسان است كه گرفتار به كس كو اما آن  .باشد غافل نبايد باشد

 كثرات اسـت بايـد نيـ   كه مبتال به كس كو آن  –ثرات نيست معاملة او با خدا آسان است كه مبتال به كس كه آن كاست 
  ند.كه دقيقه اي از دقايق شرع انور را فرو گذاشت نك مراقب باشد
  

  در بيان حج و ساير زيارات -فصل پنجم
؛ و به حسـب فطـرت، انسـان از    نفطريه انسا كه گذشت مطابق است با مناسكليفية انسان چنانكت كه مناسكبدان

ليفي كت ةو صلو ةوكزاند  فطري متالزمو لبس لع خ هكاول انعقاد مادة او در طريق وصول بحق در خَلع و لُبس است و چنان
وه مفروضه و خمس كصورت خلع نمايانتر است مثل ز كن در بعضي مناسكلاند  ت خلع و لبس است نيز متالزمره صوك

و صدقات مسنونه و در بعضي صورت لبس نمايانتر است مثل نماز و در بعضـي صـورت خلـع و لـبس بـا هـم نمايـان مثـل         
ه در اينهـا صـرف مـال در طلـب رضـاي حـق و       كـ به جهت اين –ه و مشايخ بزرگوار و مؤمنين كه و مشاهد متبرّكزيارات م

ه از اول امر خدا مقصـود و پيشـوايان راه هـدي منظورانـد. و در     كاتعاب تن و اضعاف قُوي و صرف قوت آنها هست با اين
ت پيوند واليت نمايان شود و صـورت  ه اگر در اين زياركماالت انسانيه است كتوجه و زيارات تمام فعليات حاصله لُبس 

مـاالت  كردن داخل دل شده است ظاهر گردد حاصلي بـاالتر از آن و لـبس   كه به واسطة بيعت كوتيه امام عليه السالم كمل
ه مقصود ايـن  كه مقصود از اين اسفار همين انفاق مال و اتعاب نفس نيست بلكباالتر از آن نخواهد بود. و بايد دانسته شود 
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اهانيدن انانيت نفس توجه به خدا و صاحبان قبـور و  كه به واسطة كاهاند كات قدري از انانيت نفس بكدر اين حر هكاست 
اشخاص مزُور بيشتر شود و در اين ازدياد توجه و نقصان انانيت تعظيم حق تعالي بهتر و بيشتر و هر چـه تعظـيم حـق تعـالي     

 تصاف بصفات روحانيين هـر چـه بيشـتر هـم سـنخي بـا روحـانيين بيشـتر        شود و ا مي بيشتر اتّصاف بصفات روحانيين بيشتر
اليف زيـرا  كه آخر مرتبة متاعب نفس است در تحمل تكه صورت روحانيين در پيش نفس متمثّل شود كشود تا بجائي  مي
  ل گردد.اليف به لذّت و تعب تن به راحت مبدكلفَت تكه پيوند شجرة الهيه است ظاهر شود كوتي كه چون صورت ملك

نايه اسـت از  كردن كه اين راه ظاهر رفتن و زيارت خانة سنگ و گل كند چنين داند كارادة حج  كو چون سال
  :ما قيلكردن صاحب خانة دل، كه زيارت كردن خانة دل بلكتوجه نمودن بخانة دل و زيارت 

  بينم مي بيني و من خانه خدا مي خانه    ه توكالحاج  كجلوه بر من مفروش ايمل
   :ما قيلكدل و اطراف دل است،  كنايه از مناسكه تمام آنها كحج باشد  كملتفت دقايق مناسو 

  ه ره گــم نشودكعبــه نشانيست كغرض از 
. و َقلـُب َعبـِدي الُمـؤِمنُ  ين يَسـُعنكـال َيَسـُعني َارضـي َو ال َسـمآئي َو له فرمـود  كـ ه خانة خدا خانة دل اسـت  كو بداند 

ه ابراهيم عليه السالم باشد و خانة ظهور اراده و اخالص دل كه دست ساخت صاحب دل بود كعبه و مسجدي كچون خانة 
ه صاحب دل و از كه ساير مساجد را نيز به واسطة اخالص باني و واقف كآن حضرت بود اسم بيت اهللا بر او گذاشت، چنان

  نامند. مي اغراض نفساني بيرون است بيوت اهللا
يت اهللا ناميدن به واسطة بقعه نيست و بواسطة گل و آجر و خشت و بواسطة بنّـاء  ه مسجد را بكن كمالحظه  كني

پس جهت اختصاص اين بقعه به اسم خانه خـدا   - ت دارندكه ساير بقاع و بناها در اينها شراكزيرا  –و عمله آن نيز نيست 
و توجه آن دل بـه ايـن بقعـه و ظهـور     ه صاحب اين بقعه دل خود را خالص گردانيده و خانه خدا قرار داده كنيست مگر اين

  ه اسم خانة خدا بر او گذارده شود، و قد قيل: كنيت آن دل در اين بقعه او را همرنگ خود قرار داده 
  الجـــرم پيــــوسته رونقــها فزود    آن بــناي انــبيا بـي حــــــرص بود

  اش نـــامنبود مسجد اقــــص كلي     ـــرامكاي بســــا مســجــد برآورده 
  آن زاخالصـــات ابـــراهيم بــــود    ـش هــر زمان عزّمـي فزودكـعبه را ك

  نگ نيستچدر بنّاش حرص و  كلي  و سنگ نيست  كفضل آن مسجد ز خا
و بودن خانـه در بيابـان بـي آب و زراعـت و راههـاي او در نهايـت صـعوبت و بسـياري راهزنـان در راه و آب و          

ثرت راهزنان و صعوبت راه آن و عـزّت خانـه و شـرافت    كنايه از صعوبت و طريق قلب است و كها ، تمام ايننآباداني نبود
ننـد و بـه   كنند و دل از جان و مال و زن و خانه و فرزنـد برمـي   ك مي مردم قصد آنراها  ن ه با اين همه صعوبت و راهزكآن 

ند بايد دل را از جميـع  كعبة دل كس قصد كه هر كعبة دل و اشاره است به اين كنايه است از شرافت كروند  مي زيات آن
َو قَـد قـاَل الَمولَـوي  ؛ه مقصـد شـريف و مطلـب عظـيم اسـت     كدارد و جان و تن را در معرض تلف در آورد  كمتعلقات پا

   :رَحَمُة اِهللا َعَليهِ 
  ه بـــر او بسيـــار باشد قفــلهاك     عــزّت مخــــزن بود انـــدر بهــا

  پيچ پيــــچ راه و قصـــد راهزن     د اي ممتــــحنعزت مقصــــد بو 
  دزدي اعــراب و طول باديـــــه     عبــه بـود آن ناحيــــــــهكعزت  

ردن و بـر سـاتر عـورت و شـانه     كـ ه برهنه شدن از جامه و سـر و پـا را برهنـه    كو همچنين قبل از وصول به خانة م
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شـود   كراه حق قبل از وصول بحدود دل از جملة عاليق پا كنة دل و ساله بايد طالب خاكردن اشاره دارد به اينكاقتصار 
ردن تلويح است بـه  كه شايستة طواف خانة دل گردد. و بعد از طواف سعي بين صفا و مروه كدارد  كو دل از همه چيز پا

فا و صـ نـد و بـين   ك ه مجرد از همة عاليق است ثانياً برگشتكه طواف خانة دل نمود به همان نحو كس كه بايد آن كاين 
مروه نفس سعي و هربكله نمايد روĤود به سوي منـد بعاليـق نفـس و بعـد از ايـن      كنفس دل را تواند آلوده ن 37ه بعد از ع
  ه خو گرفته به بي عالقه بودن متوجه مĤرب نفس شود.كشود  38هروله و سعي محل

خانـه رود و در آنجـا از جامـه و عاليـق تـن       كيـ ردن ثانياً به نزدكس فو بعد از محل شدن و تردد در مايحتاج ن
ند و از آنجا مجرد برود بمني و عرفات و بعد از وقوف در عرفات به مشـعر آمـده   كمجرد شود و بر دو جامة احرام اقتصار 

نـد و  كاف ند و از آنجا بِمني بيايد و در مني دو روز يا سه روز وقوف نمايد و ثانياً به دور خانة دل و خانة گل طوكوقوف 
ثرات مشغول و بـه لذايـذ   كه هر چند به كن در تجرد از عاليق براي او حاصل شود كند تمكه چون چنين كبعد محل شود 

  نفساني ملتَذّ گردد از حالت تجرّد نماند و نظر توحيد مبدل نگردد. 
راهـت دخـول   كاني و حج از قرباني و رمي جمرات و طواف خانه بعد از احـرام ثـ   كو همچنين است ساير مناس

راهـت دخـول خانـه مطلقـاً بـه حسـب       كخانه قبل از اتمام طواف حج و استحباب دخول خانه بعد از اتمام طـواف حـج يـا    
اختالف احوال اشخاص و زيارت مزار انبياء و اولياء و ائمة هدي صلوات اهللا عليهم اجمعـين، چـون مراقـد آن بزرگـواران     

وتي مظهـر تـام حـق    كوتي متّحد بوده و روح ملكل بشري آنها چون سالها با روح ملكايو هاست ل بشري ايشان كمدفن هي
. عرِفَـُه اهللاِ َمعرَِفتـي بِالنُّورانِيـِه َم◌ِ  :ه در حديث معرفت به نورانيت از جناب واليت مĤب صلوات اهللا عليه مأثور استكبوده چنان

و روي  .ه جانب روحانيت و توجه به جانب خـدا اسـت  ه توجه به سوي مرقد مطهر آن بزرگواران توجه بكپس چنين داند 
ه در خروج از خانة مألوف و از ميان اهل و عيال و كجهت شده رو به جانب خدا آورد چنان كدل از ما سوي بگرداند و ي

  عشيره و ارحام به ظاهر دل برداشتن از آنها است در باطن هم وجهة دل از آنها بگرداند.
شـود   مـي  راقد مطهره سبب اتالف مال در راه و اتعاب تن و ضـعيف گردانيـدن قـوي   ه در ظاهر زيارت مكو چنان

اهاندن انانيت بـر توجـه بـه سـوي     كاهاند و بقدر كه بايد به همين اندازه از انانيت خود بكراه زيارت متنبه شود  كبايد سال
ه خـدا را  كـ زاير متمثل شود تا بر او صادق آيـد   مزُور بيفزايد و اگر بشود تا رسيدن به مرقد مزُور روحانيت آن مزُور براي

ه چون زائر به اين قصد بـه زيـارت   ك –رده است كفوق عرش زيارت  ه خدا را دركسي است كرده است يا مثل كزيارت 
و بـه   -ر شده است براي زيارت از براي او حاصل خواهد شـد  كه برود آنچه در اخبار ثوابي ذكمراقد مطهره و مشاهد متبر

  اهد.كاهاند از ثواب زيارت بكه از اين قصد و اين نيت بكدازه هر ان
بار بچندين مرتبه برتري دارد به زيارت مقـابر مطهـره   كو زيارت اشخاص بشرّيه ائمة هدي عليهم السالم و اولياء 

 فـََقـد رَأي الَحـق َمـن َرآنـيوت شده و به مضمون حديث كل بشرية آنها در گرفته به نور ملكه چون هياكآن بزرگواران، زيرا 
وت شود حيثيت اسميت و كه بنور ملتس در گرفكه از حضرت رسالت مرتبت صلي اهللا عليه و آله و سلم مثور است هر ك

نمايش حق در او غالب و حيثيت مسمي بودن و استقالل در او مغلوب خواهد بود. پـس رؤيـت آن بزرگـواران و زيـارت     
َمـن َاراَد َان  :يت حق خواهد بـود و اشـاره دارد بـه همـين مطلـب حـديث شـريف       آنها چون بينونت در آنها مخفي است رؤ

   :ما قيلكِلس َمَع َاهِل التََّصُوِف يا َمَع َاولياِء اِهللا،  جْ ِلَس َمَع اِهللا َفليَ جْ يَ 
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  گو نشينـــد در حضور اوليــــاء    ه خواهــــد همنشيني با خداكهر  
نمايد بايد از اول ارادة زيارت دقيقه به دقيقه بر توجه خـود بيفزايـد    ه اراده زيارت آن بزرگوارانكس كپس آن 

وت شـود تـا بـر او صـادق     كه بحضور آن بزرگواران برسد در گرفته به نور ملكاهاند تا آن وقت كو از انانيت و خودبيني ب
ه زيـارت  كـ يسـت  سكه مثـل  كـ نندة بزرگان كه وقتي صادق آيد بر شخص زيارت كرده است زيرا كه زيارت خدا كآيد 
وت و تفاوت حالي براي او در حين زيارت حاصـل  كه خود زاير در گرفته شود به نور ملكرده باشد در فوق عرش كخدا 

نمودند و از آنجا  مي ه مشاهدة جمال بي مثال حضرت ختمي مرتبت صلي اهللا عليه و آله وسلم راكشود و الّا بسياري بودند 
ه بـود خـود را در آن حضـرت    كيفيت كس به هر كداد هر  مي س را نمايشكهر  ه آن حضرت آينه وار صورت اخالقك

ذّاب كـ رميدند و او را ساحر و مجنـون و   مي ديد از آن جناب مي نمود و آن حضرت را به صورت اخالق خود مي مشاهده
شـدند. و   مـي  حـق خواندنـد. و از مشـاهدة آن حضـرت دورتـر از      مـي  و افسانه گوي و رياست جوي و مفسـد فـي االرض  

يت خه بـه سـن  كـ بار و مشايخ عاليمقدار آن بزرگوار همين حالـت از بـراي آنهـا بـود     كهمچنين بعد از آن بزرگوار اوصياء 
ه اگـر بـر آن حالـت    ك –شدند  مي وتكگرويدند و از مشاهدة آنها و زيارت آنها در گرفته به نور مل مي طينت آنها به آنها

ردنـد  ك مـي  ه آسمانها با آنها مصافحهكت رسول صلي اهللا عليه و آله وسلم منقول است مالئه از حضركماندند چنان مي باقي
 افر و ضالّ و مضلّ و مفسد في االرض و واجب القتـل كو بعضي ديگر بواسطة ناجنسي و عدم سنخيت، آنها را خبيث و  –
، و اينهـا از  َاعاَذنَـا اُهللا ِمـن ُشـُروِر اَنُفِسـناشـتند!  پندا مـي  دونمودند و اين قتـل را عبـادت خـ    مي خواندند و اقدام بر قتل آنها مي

  وت و قرب بشيطان و دار ظلمت حاصلي نداشتند.كمشاهده و زيارت آنها غير از بعد از خدا و از نور مل
ه زيـارت آنهـا را   كبار بايد دانست بلكو زيارت برادران ايماني را چون زيارت ائمة هدي عليهم السالم و مشايخ 

  زيارت خدا شناسد. َق َعرِشهِ زارَاَهللا فـَوْ  َمنْ كَ اَن  كَغيِر َعَوٍض و ال َغَرٍض   َمن زاَر َاخاُه الُمؤِمُن ِمنْ مون حديث شريف به مض
ه بـردارد آن توجـه را   كـ وشـد وهـر قـدم را    كبها  و از اول قصد زيارت در توجه به خدا و مشايخ آنها و خود آن

وتية شيخ آنها كه لطيفة ملكنند پيوند واليت كديگر كه بهم رسند و مالقات يكآن وقت اهاند تا كبيشتر و انانيت را بيشتر ب
ه در مالقـات شـما   كـ د يرده باشـ كـ  مـي  ديگر مالقاتكه فرمودند با يكث شريف ياست حيوه تازه بگيرد تا به مضمون حد

به ايـن نحـو باشـد زيـارت او ازآنچـه در      نندة برادر ايماني اگر كرده باشد. پس زيارت كاحياء امر ما است، احياء امر ائمه 
ه هـر  كـ ه تصـريح و تلـويح دارد بـه اين   كـ اخبار رسيده است از فوايد زيارت برادران بر آن مترتّب خواهد شد مثل اخباري 

ند برادر ايماني خود را به جهت طلب ماعنداهللا يا طلب رضاي خدا يا بدون عـوض و غـرض، او را زيـارت    كس زيارت ك
  ردة و ثواب تو بر من است.كه مرا زيارت كرده است يا خدا به او بفرمايد كه خدا را زيارت كرده است بلكن

ه در زيـارت و مالقـات مـؤمنين احيـاء امـر مـا اسـت و        كـ ه به تصريح و اشاره داللت دارد بر اينكو مثل اخباري 
نـد بـرادر   كه زيـارت  كـ سي كه كر اينه داللت دارد بكند امر ما را. و مثل اخباري كه احيا كسي را كند كخداوند رحمت 

ردم بر تو كنندة مني و بر من است مهماني تو و واجب كه تو مهمان مني و زيارت كگويد به او  مي ايماني خود را خداوند
س بـه زيـارت بـرادر    كـ ه هـر  كـ ه داللت دارد بـر اين كبهشت را بواسطة دوست داشتن آن برادرت را. و مثل اخبار بسياري 

ه كـ ننـد  ك مـي  ه در قفاي او فريـاد ك كهزار مل دند بر او هفتاك مي لكد بدون خدعه و استبدال، خداوند موايمان خود برو
ند به منزل خود. و ك تد تا مراجعنو خوش باشد براي تو بهشت و شما زوار خدائيد و ميهمان اوئيد و با او هست خوش باش

ند بر خود به حـق و  كم كه حكي آن كي :شود مگر سه نفر مين ه داخل اوكه خداوند را بهشتيست كمثل آنچه مأثور است 
ند برادر مـؤمن خـود را بـر    كه ايثار و اختيار كس كي آن كند برادر مؤمن خود را به جهت خدا و يكه زيارت كي آن كي
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سـازد   مي لكخود را مو نيند برادر ايماكه زيارت كشود  مي ه بيرونكه مؤمن كه داللت دارد بر اينكخود. و مثل اخباري 
اندازد پـس چـون داخـل منـزل بـرادر       مي بال او را سايه كند و به يك مي بال خود را در زمين فرش كه يكي را كبر او مل

 ه عظيم شمردي حقّ مـن را و پيـروي آثـار نبـي    كه اي بندة كو تعالي  كزند حضرت جبار تبار مي ايماني خود شود فرياد
وت كنم، سـ كـ ه اجابـت تـو   كـ نم بتو، بخوان مرا كني عطا كن تو، هر چه سؤال ردي، حقّ است بر من عظيم قرار دادكمن 
  ردن.كلم كنم بعطا و تكه من ابتدا كن ك

ردن ده بنـدة مـؤمن و هـر    كـ ه زيارت برادر مؤمن في اهللا بهتر است از آزاد كه داللت دارد بر اينكو مثل اخباري 
نـد فـرج را. و مثـل آنچـه     كه فرج حفـظ  كاز آتش حتي اينند هر عضو او عضوي را كند حفظ كس بندة مؤمني را آزاد ك

ه ايمن باشند از اذيت او و اميد داشته باشند آنچه كه هر گاه سه مؤمن در نزد برادر ايماني جمع شوند كداللت دارد بر اين 
ند كبايشان عطا نند از خداوند كند دعاي آنها را و اگر سؤال ك مي نند خداوند اجابتكه در پيش او هست؛ اگر دعاء كرا 

ه در اخبـار  كـ نـد بعطـا. و آن همـه ثـوابي     كنند از سؤال، خداوند ابتدا كوت كو اگر زياد بخواهند زياد بدهد و اگر آنها س
ه كـ اي ايـن اسـت   ره مشروع شدن زيـارات بـ  كرسيده است براي مصافحه و معانقه با برادران ايماني تمام داللت دارد بر اين

ه در كـ ه ماية حب في اهللا است في الجمله قـوت گيـرد زيـرا    كد و در اين توجه آن پيوند واليت توجه زائر بِمزور زياد شو
 ه دو مـؤمن چـون بهـم   كـ ه داللـت دارد بـر اين  كـ و آن اخبار مثل اخبار بسـياري   .قوت گرفتن او تمام خيرات مندرج است

شوند و خداوند بهر دو نظـر دارد تـا    مي هم جداه از كريزد تا آن وقت  مي نند پيوسته گناه از آنهاك مي رسند و مصافحه مي
ه در حال مصـافحة دو مـؤمن دسـت خـدا در ميانـة دسـت آنهـا        كه داللت دارد بر اينكو مثل اخباري  .شوند مي از هم جدا

اً اَن َاَشـدُّ ُهمـا ُحبّـكـَعلـي َمـن  آورد  مي ه دوستي بيشتر دارد يا خداوند روكشود يا دست خدا در روي دست آنست  مي داخل
 گويد بپاشـيد از آنهـا پـس ذنـوب     مي ند بر وي خود بر آنها و پيوسته رو به آنها دارد و بذنوبك مي يا خداوند نظر ِلصـاِحِبهِ 

مانـد. و از ايـن    نمـي  ه هـيچ گنـاه بـر آنهـا    كشوند در حالتي  مي پاشد، پس از هم جدا مي ه برگ از درختكپاشند چنان مي
ه مؤمن به دور خود بگـردد  كشود فرمودند حد مصافحه اين است  مي ه اجر مترتبه بر مالقات و مصافحه اين همكجهت 

نيد كو در خبر ديگر هر گاه مالقات  .نندكه از نظر صاحب خود مخفي شد با هم مصافحه كيا به دور نخلة بگردد يا همين 
د. و چـون در  يرده باشـ كـ  مـي  اه ركـ ار مالئكـ ه است و شـما هـم   كار مالئكه اين كنيد كفحه انيد و مصكديگر را سالم كي

ه دست خـود را  كه آن مؤمني كديگر دادن احياء آن پيوند واليت است رسيده در اخبار كردن و دست بدست يكمالقات 
  شد اعظم اجراً خواهد بود از صاحبش.كدر دست صاحب خود بگذارد تا صاحب آن، دست خود را ب

ه كـ شد تا وقتي كس بكه دست خود را از دست آن كي سكرد رسول خدا با كو در اخبار ديگر است، مصافحه ن
ه مصـافحه  كـ رده باشـيد  كـ  مـي  ه شماها با هم مصـافحه كو در اخبار ديگر وارد شده است  .شيدك مي س دست خود راكآن
ه در مصافحه احياء آن پيوند واليت است و به هر قدري كبرد و وجهش آن است  مي يني دلها را بيرونكينة دلها را و چرك
ه جملة فضائل باشـد افـزوده   كمتر شود و صفات عقل كه جملة رذايل باشد كآن پيوند قوتّش بيشتر باشد صفات نفس ه ك

ديگر كـ ه توجه مؤمنين بسوي يكوارد شده است داللت دارد بر اين 39ه در ثواب معانقه و تقبيلكگردد. و همچنين اخباري 
  وت گرفتن پيوند واليت خيرات بسيار مندرج است. ه پيوند واليت باشد و در قكباعث احياء امر آنها است 
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  باب هفتم
  با خلق كان معامله ساليدر ب

   
م داشته كه معاشرت كنيست از معاشرت با بندگان خدا اعم از ايات معاش چاره نيضرور رن را دكيه سالكبدان

ال و اوالد و خدم يه مبتال به عك يسانكمثل اد داشته باشد يا معاشرت زيباشند  مي ال و ماليه مجرّد از عك يسانكباشد مثل 
سب مال كد يبا مي نگونه اشخاصيو ا ،ا سازنديحتاج آنها را مهينند و ماكآنها  يد پرستاريه ناچار باكباشند  مي و حشم

باشند برسانند و در  مي ال اويال او و مثل عيه عكن يج بمصرف محتاجينند و مال را به تدركسب حفظ كنند و بعد از ك
ثرات مبتال و از كن اشخاص اگر چه بيدن آن حاجت بمعاون خواهند داشت، و ايسب مال و حفظ آن و بمصرف رسانك

ند و غفلت از صورت شرع ينما ياله يامر و نه ةتوانند مراعا ين گرفتارينها اگر در اين اكند لينما مي عالم وحدت دور
ب به ين قركآنها باشد و چه حالت حضور نباشد ل يد چه حالت حضور براه مجرّد باشنكباشند از آنها َاعَظُم َاجرًا نور زند 

بدهد و رو بحق برود زودتر از  ولي امره شخص مجرّد اگر دست بدست كرا يآنها حاصل شده باشد ز يحال حضور از برا
ن ين اكلوحدت زودتر شناور گردد  يايب بحال وصول باشد و در دريه قرك يا حالتيآنها وصول حاصل شود  يبرا

س نداشته باشند و در كد طاقت معاشرت با همه يبعدالفنا تفضّل فرما ينها بقايا ياشخاص اگر خداوند منّان از برا
ن مطلب اشاره فرموده است يشأنه با يمان است نتوانند داشته باشند و حق تعاليه بمنزلة سر و جان اكمعاشرت صبر و حلم 

. ينالًّ َوَعَداهللاُ الُحسْ كُد َو قاَتلوا َو  بـَعْ  َفُقوا ِمنْ يَن اَنْـ ذَ َن الَّ َظُم َدرَجًه مِ اعْ  كَ ِح َو قاَتَل اولئِ ِل الَفتْ قـَبْ  َق ِمنْ فَ اَنْـ  م َمنْ كُ ال يسَتوي ِمنْ بقوله: 
   ُقدََّس سّره: يقاَل الَمو َلو  َو َقدْ 

  وشــد در استبعاد خيب آــيحفظ غ    شــكد خوب و ــب آميدر غ يبندگ
  رم روـــود او شــــبت بيه در غكتا      ش اويد پـــــيگودح شاه ــه مكو ك

  ت ــه سلطنـــــيدور از سلطان و سا    ت ــكار مملــنكز ــــــك يقلعه دار
  ران ــــــيكد بمال بـــــقلعه نفروش    ان ـــــه را از دشمنـــپاس دارد قلع

  ان ـو جانفش راندـــه بخدمت حاضك    ران ــگيه بهتر بود از دــــــــنزد ش
  زان صد هزار يرــــه اندر حاضكبه     ار ـــكم ذره حفظ ــــيبت نيپس بغ

  ان مردود شد ــــــيبعد مرگ اندر ع    ون محمود شد ــــنكمان يطاعت و ا
   هــپس دهان بر بند و لب خاموش ب    ه ــــب و غائب و روپوش بيه غكچون

  
  خدا با عموم خلق كان معامله ساليدر ب –فصل اول 

باشد چه ظهور آثار يوجود گرفته مظهر اسماءحق و صفات او و آثار او م مته آنچه سكملتفت باشد  كد ساليبا
ار كال هم نتواند انيه خكب كواكاز آفتاب و گردش  يت حقتعاليال ظاهر باشد مثل ظهور آثار تربيحق از آنموجود برخ

ه نباتات و يه معادن و نفوس نباتين صور نوعيب و همچنكواكر يد منوط است به آفتاب و گردش سايت مواليه تربكند ك
د امثال يو تولو نفوس ناطقة اناسي كه تربيت اجزاء بدن خود و حفظ آنها و تشكيل صور آنها وانات يه حيوانينفوس ح
ر آثار نفوس از ين سايشود و همچن مي ن آثار از صور و نُفُوسِ آنها صادريه اكند كار كال نتواند انيه خكند ينمايخود م
و تدبير امور حكمت و غيرها، و چون جملة ن قوه و از اراده و شعور و علم و قدرت يه منوط است بچندكه يه و تَنميتغذ
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ه كت و مالحظة حق يد حفظ مظهريبا يكند پس نسبت بهريآثار او يو مجالاند  حقّموجودات مظاهر اسماء و صفات 
او را بĤنچه نامناسب  يه همه جاكن را نگذارد يد زمينما كبا همه بنحو حرمت سلو د ويظاهر در آن مظهر است نما

وه ية حيه ماكه در اخبار است. و آب را كن دارد، چنانيمخصوص مع يجا 40نياخبث يه از براكپندارد آلوده دارند بل
ان يط در ميندازد و بول و غاينآب  يه آب دهن و دماغ در روكنيوان است از آنچه نامناسب پندارد محفوظ دارد مثل ايح

نها اشاره شده يه در اخبار بهمة اكد نرود چنانكا راي يان آب جارين شود بمكند و برهنه بدون ساتر عورت تا ممكآب ن
ة يه مظهر لطف حقّ است و ماكهوا را و  .لة بر آن باشندكه موكه مالئكست يآب اهل يه از براكاست و وارد شده است 

 ية نعمتهايند و ماكه آنچه باو رسد همرنگ خود كنياست در ا ه مظهر حقّكنده است و آتش شَكفَس وانات نَيوه حيح
ه كنند. و معادن را از آن باب يكزدان پرستش مي يت او از برايان بودن مظهرياو را بواسطة نما يه بعضكار انسان است يبس

سه يبخصوص احجار نف ،ردكمالحظه  يكيد به نيتند البتّه باار بندگان خدا هسيباشند و باعث منافع بسيت خدا ميمظهر حافظ
از اعمال و  ياريه بسكو فلزّات اند  ردهكر كشمار ذيد بيار و فوايدر اخبار خواص بس يكهر  يه براكفه يو جواهر شر

نباتات و  اه صحرا ويو گ .ه معبود اغلب النّاس واقع شده اندكد و سرخ يد انسان منوط بĤنها است بخصوص زر سفيفوا
ب نرساند يسبب آس ين بكن را چون حرم شمارد و مهما امينسبت بĤنها حال محرَم باشد و تمام زم كد حال سالياشجار با
ر ينند بجهت نباتات نافعه و قطع اشجار غكمنفعت را قطع ياه بيه گكنيثل امداشته باشد  يرجحان ةجه ،ه سببك يمگر وقت

نها يو در اخبار اشاره شده است بحفظ حرمت ا ؛نيريوند شيشجره تلخ بجهت پ يخهامثمره بجهت اشجار مثمره و قطع شا
وان يواناترا چه حشرات ارض باشند و چه حيردن در تحت شجرة مثمره و حكط يراهت قطع شجرة سبز و بول و غاكمثل 
ند مگر جهت يآنها اقدام ننما سبب بر قتل ينند و بكجهت آزار نين شود بكرها تا مميسباع و غ ير اهليوان غيو چه ح ياهل

ا يه يده است بجهت حفظ نفوس بشريعت رسيات در شريه قتل موذكند مثل حفظ نفس اشرف از او چنانكدا يپ يرجحان
 يعال يرا فدا يه بزبان عرفا دانكنوع انسان  يت ابدان بنيحالل گوشت بجهت تقو يوانهايوانات نافعه و مثل ذبح حيح
د بنظر شفقت ناظر باشد و ينوع انسان با يو با بن .وانات معبود انسان واقع شده انديجار و بعض حند و بعض احجار و اشينما

   :هكه ياست رحمه اهللا عل يه از مولوكند: چنانيسان به بيكافر و مؤمن را ك ،در نظر داشتن از جهت بودن آنها مخلوق خدا
  ديه مسلمان مردنش باشد امك    ديمنگر يافر را به خواركچ يه
در مقام  يعنيباشند  يد مردم در مقام علم در نزد تو مساويبا ِللّناسِ  كَ َوال ُتَصعِّر َخدَّ فة ية شريان آيو در خبر در ب

ه مقام كن در مقام علم كس شأن عشق و محبت است لكبودن همه  يد مساويان توحيپا يعشق و محبت و شهود بحر ب
 يرا جاريام خدائكد احيه باكنين اير و شر است در عيو بد و تفرقة خ يكنز يثرات است و مقام تمكو مالحظة  ينيثرت بك

ع اهللا و دست ساخت آن يت بودن آنها صنايثَيد از حيبا ينمائ ين را بر آنها جارير مستحقيو در ظاهر حد و تعز ينمائ
 مْ كُ ِسرِّ الَقَدِر ال يلُوَمنَّ َاَحَد   يَعل َلِو اطََّلعُتمه فرمود: ك ينظر نمائ ،نظر يكهمه را ب يحضرت و مسخّر در تحت قدرت اله

 محّمده فرمود: كان است يمحمده و آله و ياهللا عل يصلّ محمدار كه كبل ،نيناقص يار صعب است از برايار بسكن ي. و اَاَحداً 
  اِر رَُحماُء بَينَـُهم.فُّ كال يَرُسوُل اِهللا َو الَّذيَن َمَعُه َاِشّداُء َعلَ 

 ياِهللا َو ُحبِّ فِ  يبُغِض فِ ن ينند بكتوانند جمع ياند ممحمده در درجة ك يسانكه و آله و ياهللا عل يصلّ محمد يعني
 ،يه بگدازكو آنرا  يبنواز ،يد بنوازيه باكو آنرا  يس باندازة قدر و مرتبة او نظر نمائكه بهر كنين ايدر ع يعني اهللا

مال كفر او كت يثياز ح يسكن شدت بر يدر ع يعني .يته باشسان داشيكس كاهللا را بهمه  يآن نظر حبِ فِ ؛يبگداز
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اند  معبود واقع شده ياريست و افراد انسان بسيمان فطريه وجود و اكت فطرت او يثيبر او از ح يرحمت را داشته باش
حبار و رهبان و بعبادت اطاعت مثل ااند  ره قرار دادهيرا سنّت و س يه پادشاه پرستكد يت مثل فرعون و جمشيبعبادت عبود

ه خلق اطاعت آنها را كه و آله ياهللا عل يصلّ محمدن ين در ديد يسالفه و مثل علماء و رؤسا يملل در ملّتها ير رؤسايو سا
نند چه موافق با ك يرويآنها را پ يه اتباع آنها امر و نهكام كن و حيرند و مثل سالطيپذ مي آنها را ينند و اوامر و نواهيكم

ام و كن و حيم مثل علماء و سالطيركم و تينند افراد انسانرا بعبادت تعظيكن عبادت ميمخالف و همچنشرع باشد و چه 
ا يدن يه براكنند چه بنحو تملّق مثل آنها كنند و از عظماء شمارند و تواضع آنها كم يه خلق آنها را تعظكر رؤساء يسا

  قُدس سرَّه:  ينند و نعم ما قال المولوكاضع آخرت تو يه براكمثل آنها  ينند و چه بنحو تواضع الهكتواضع 
  نخدمت بد استياز و مقصود ا يكل    ار دست كرا هســـت در هـــر  يآدم

  ست مقصود از جـهان يجز عبادت ن    ن بخوان يما خلقت الجن و االنـــس ا
  ــــــر يتا فرود آرنـــد سر قوم زح    ر يقدس در بـــاب صغ يساخت موس

ـاركزان بـاز يـــر است و نيدوزخ آن باب صغ    ان بدنــــد و سرفـــراز ه ج  
  ساخت هان  يرياز شهان باب صغ    ه حــق زلحــــم و استخوان كآنچنان

  اند  ا را دشمـنيبـركه سجدة كچون    نند كشان يــــا سجـــدة اياَهل دنك
  ر و پهلـــــوانينام آن محــراب م    محـرابشان  كين دانــــيساخت سرگ

  ورا بگـــــروندكــر را عاراست يش    ن خـــران خاضـع شوند ين سگانرا اآ
  س ينعمت نويتواش خـــداوند و ول    سياسه لك يس ايگ ليش ديرو به پ

  
 كو عمال و اعمال متعلّقه بسال  ال و اوالد و خدمين از عيبمعاشر كاج ساليان احتيدر ب –فصل دوم 

  رهايو غ يمثل زراعت و تجارت و شبان
وان هم او را قرار ير حيرده است و چون ساكم و بدن محتاج بغذا و لباس خلق كه انسانرا خداوند در شكبدان
از لباس  يه او را عاركند بلكتفا كاه و حبوب بدون تعمل ايبگ كا خورايند كتفا كحق ا يه بلباس موهوبكنداده است 

تفا نتواند نمود و بر لحوم كاه ايبر مطلق حبوب و بقول و گ كو محتاج در لباس بصنع صنّاع قرارداد و در خورا يموهوب
به ساخت و يد بتصرّفات غريو پوست با يتان و موكه لباس او را از پنبه و پشم و كردن اقتصار نتواند بلكبدون تصرّف 

وافق مزاج ه مكرد كد به تعمل اصالح يوانات مخصوصه بايح 41لباناَاو را از حبوب مخصوصة مزروعه و لحوم و كخورا
بصنعت مخصوص و صانع  يكار محتاج و آالت و اسباب هر ينها بĤالت و اسباب بسياز ا يكاو گردد و اصالح هر 

و چون  .شود مي ن صنعت و صانع محتاجيم و بدن بچندكم رفع حاجت شينكنظر  يكه چون نكاج دارد يمخصوص احت
او  يعت از غذايطب ،نوع يد مثل و بقايه بجهت توليلغة الهبا يمتهاكرد از حكا نيرد كر يم را سكد و شيبحد بلوغ رس

از آن  يمن 44ةياَوع 43يالامتند و بواسطة كره يدارد و او را بجهت نطفه ذخ 42تحلّل و از قدر نمو مفروزياز بدل ما يزيچ
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ه بĤن واسطه كقرارداده  يدفع آن محل خاص يبر دفع آن و چون خداوند متعال برا ؛ندك يكماده نطفه دغدغه و تحر
ردن با ابناء نوع كشود بمعاشرت ين حاجات محتاج ميشود و بجهت رفع اينوع تواند باشد لهذا محتاج بزن و خانه م يبقا

و اگر سر  يوانيجالب نفع و دافع ضَرِّ خود هستند بالطّبع و نفع و ضر هم ندانند مگر نفع و ضر ح يكو چون هر  ،خود
رفع  ين وقت برايا سالطيوقت  يه نبك 45يانكند بزاكد رجوع يد پس بايو مرج الزم آ خود باشند نزاع و اختالف و هرج

معاشرت بايد زاكان وقت خود را بداند و برآن زاكان چون ناچار است از  كاختالف و هرج و مرج گذاشته اند. پس سال
ده است از ير دستها رسين و زيمعاشرا رفتار كند تا آسوده تواند رو بĤخرت و بخدا داشته باشد. و آنچه در طريقة رفتار ب

ه و يشرع ياز مناهاند  فرموده يه معمول دارد و آنچه نهكر باشد كده در فين از آداب معاشرت و اخالق پسنديبزرگان د
ثال نمودن امتاد گرفتن و يمحض  ياب امر و نهكه ارتكن باشد يرش اكند و تمام فك كه تركر باشد كله در فياخالق رذ
ق رفتار يتحق يافت از رويرا در خود  يو بد يه اثر خوبكآنوقت وابد، يآنرا در خود ب ين و بديا يه اثر خوبكلنباشد. ب
ه كشتر خواهد شد. بليشتر از پير او بياد و سياو ز كافت شوق سلوياب و اتّصاف باوامر را چون كرد و لذّت ارتكخواهد 

ه عباداترا عبارات و اشارات و كه چنانكرا يق زيو از لطائف بحقاه از اشارات بلطائف رسد كن خواهد افتاد ير اكدر ف
  ن مراتب هست. يز هميه گذشت معامالترا نكق هست يف و حقايلطا

  
ن و كز و خدمت ينكر دستها از غالم و ير زيان آداب معاشرت با زن و فرزند و سايدر ب –فصل سوم 

  عامل اعمال
اده از يند و زكف نيلكرا با عمال شاقّة ت يكچيه يعني ،رفق باشدنها بيدر معاشرت با تمام ا كد شخص ساليبا

ند و وقت مالقات با صورت گشاده ك يامر و نه يبنرم يند و در هنگام امر و نهكقدر طاقت و حوصله آنها از آنها توقّع ن
ند كه بزن مزاح و مالعبا  يند. و گاهك يو اظهار محبت امر و نه ين زبانيريند و بشكو وسعت قلب و لب خندان مالقات 

ه از كر باشند يبت او دلگيغخوشنود و در  كدن ساليه زن و فرزند از دكند مثل آنها ك يو همراه يو با اطفال هم باز
ه كه در خانه چون اطفال بمزاح و لعب با آنها مشغول شود و در خارج چون رجال با وقار باشد كلمات بزرگان است ك

ن ساعت يه اگر اكند كشتر يه بيج قوه شوقيبا آنها بود تهبة بمالع يساعت كه چون سالك. َعُبوا ِبِهنَّ الْ فَ  ُهنَّ َلِعباتٌ فرمودند: 
شتر شود و آنحضرت يب بيحرارت شوق افزون گردد و توجه بجانب غ يند ساعت ثانكه بمالع يبجهت تلذّذات نفسان

ز حرارت را يخوش ن ين بويچون ا ،خوش يبو :ردمكار يز اختيشما سه چ يايه از دنكنجهت فرمود يه از ايصلوات اهللا عل
ه از كه را مشتد سازد، و نور چشم من در نماز است يه آنهم قؤة شوقكو زنها را  ،ه را مشتد سازديجان آورد و قؤّة شوقيبه

و در آنچه دارد از  .مدهند من را بر توجه تام و التذاذ بمناجات حضرت عالّيز اول اعانت ميآن دو چ يعنيا است يدن ةجمل
ابد بر جفت يه آنچه بكد آموخت يار فتوت را از خروس باكن يه در اكزن و فرزند را برخود مقدم دارد  ،اسباب راحت

ه خود را در معرض تلف كاموزد يد از خروس بيرت را هم بايخود مبذول دارد و بر او عرضه دارد و بعد خود بخورد و غ
بر خاطر او نشيند چون بخانه آيد بايد غبار مالل  يسكجفت او رود. و اگر در خارج از  يكزدگانه نيه نگذارد بكآورد 

با آنها خاطر آنها را برنجاند و رنجش خاطر خود را هم دو  يه بدرشتكنيد نه ايبزدااورا بشفقت با زن و فرزند از خاطر 
بُيوتاً  مْ فَِاذا َدَخْلتُ :  ه فرمودكال است چنانيع ين باعث دلخوشيه همكرد يچندان گرداند و چون داخل شود سبقت بسالم گ

  ًة طَيَبًة.كَ ِداِهللا ُمباَر ِعنْ  َتِحيًة ِمنْ  مْ كُ ُفسِ اَنْـ  يَفَسلُِّموا َعل
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ه اهل كخود شما  ةر خانيد چه خانه خود شما باشد و چه غينكسالم  ةد بر اهل خانيچون داخل خانه شو يعني
ف يز تخفياگر خادم و خادمه دارد بر آنها ن ؛ف دهديال تخفيدمت خانه تا تواند بر عو در خ .نند بر شماكخانه رد سالم 

   .ه بعض خدمات را خود متحمل شودكدهد بل
 يه داخل شد بر ما رسول خدا صلّكه فرمود ير صلوات اهللا عليه حضرت امكرده است كت يدر جامع االخبار روا

ابوالحسن از من  يه اكردم. آن حضرت فرمود يكم كود و من عدس پاگ نشسته بيش ديو فاطمه در پ ،ه و آلهياهللا عل
زوجة خود را در خانة آنزن مگر اينكه خواهد ند كه اعانت كست ين يچ مرديم مگر از امر پرودگار خود هيگويبشنو و نم

از باشد و عطا ه روزش را روزه بدارد و شبش را در نمكسال يكبدن اوست عبادت بود از براي او بقدر هر موئي كه بر 
ه ك يسك يعل يا .را يسيعقوب و عين را مثل داود و يرده است صابركرد خداوند او را ثواب مثل آنچه عطا كخواهد 

ند و خواهد نوشت از يكوان شهدا ثبت مياسم او را خداوند در د ،نورزد 46ال باشد در خانه او و تأنَّفيمشغول خدمت ع
رد در كو عمره و عطا خواهد  يثواب حجد را و خواهد نوشت بهر قدمي يهزار شهثواب  ياو در ازاء هر روز و شب يبرا

ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار سال و يك يعل يا .در بهشت يشهر يكه در بدن دارد ك يازاء هر رگ
ض و از هزار جمعه و يهزار مرادت يع ردن هزار بنده و از هزار غَروه و ازكاز هزار حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد 

اسب كه در راه خدا بجهاد بفرستد و بهتر است ه بپوشاند و از هزار كند و هزار برهنه كر يه سكهزار جنازه و هزار گرسنه 
 يند. ايان خود را در بهشت به بكه مك يرون نرود مگر وقتيا بيند و از دنكن تصدق كيه بر مساكنار يدبراي او از هزار 

و مهرهاي  رد.كر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد يباكفّارة كال يه تأنّف نورزد از خدمت عك يسك يعل
ا يد يا شهيق يال را مگر صديندعيكخدمت نم يعل يا حورالعين خواهد بود و حسنات و درجات را زياد خواهد كرد.

ه فرمود كند بعفو و اغماض بگذراند يب يدرشتا و آخرترا بخواهد. و چون از زن ير دنياو خ يه خداوند براك يسك
ه كد از آنها يند، پس بر حذر باشيشما يدشمنها يه از جمله ازواج و اوالد شما بعضيكن بدرستيگروه مؤمنيشأنه ا يحقتعال

آنها را  يد و بدين نداركيد و دلرا بر آنها چريافات با آنها نباشكو اگر در مقام م ؛دين خود را درباره آنها از دست ندهيد
و عاشرُوهنَّ  :و فرمود .م استيه خداوند غفور و رحكرا يد زينيب يد از خداوند مغفرت و مهربانينك يچشم پوش

ه اگر از آنها خوش نداشته كباشند  مي ا زشت رويد اگر چه درشت خو و زشت گوينكبا آنها معاشرت  يعني. معرُوفبِالْ
 يار در آن براير بسيد و خداوند خيراهت داشته باشكرا يزيه شما چكبسا هست  يا زشت روئي يد بواسطة درشت خوئيباش

ه السالم يوب عليند بر سوء خُلق زوجه خود خداوند اجر او را مثل اجراكه صبر ك يسكه كو در خبر است  .شما قرار دهد
   :ه گفته استكرده كرا نظم ينخ ابوالحسن خرقايت شياكل افسانه حيه الرّحمه بر سبيعل يش قرار دهد. و مولويبر بال

  ار منيكر نر پيش يديشك كي    بار زن  يديشيكگرنه صبرم م
و گفته شده  .ه زن فرعونياو اجر خواهد بود مثل اجر آس يند بر سوء خلق شوهر خود براكه صبر كهم  يو زن

ت شده يت آنها است. و روايه حسن خلق با زنها متحمل شدن اذّكردن آنها بلكت نايست حسن خلق با آنها اذيه نكاست 
 ردند و از آنحضرت قهريكه و آله و سلّم با آن حضرت محاجه و معارضه مياهللا عل يحضرت رسول صلّ يه زنهاكاست 
ابو  ،ه حضرتكرد كشه با حضرت منازعة يه عاكت شده است ياكه حكنيا يشدند، حتّ مي ردند و حضرت متحملك مي
ن كشه گفت تو بگو ليعا؟ ميا من بگوي يگوئيه تو مكاردادند و حضرت به او فرمودند م قركشه حيانة خود و عاير را مكب

ه و آله و سلّم ياهللا عل يدشمن خدا مگر رسول خدا صلّ يه بخون آمد و گفت اكشه ير زد بدهان عاكابوب ؛مگر حق ينگوئ
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  شأنه: يفرمود حقتعالو  .ين معمول داريه چنكاوردم يه من تو را نكحضرت فرمودند  ؛ديگوير حق هم ميغ
َفُحوا َاال عُفوا َو لَيصْ يَ َسبيِل اِهللا َولْ  ييَن َو الُمهاِجريَن فكَوالَمسا  يالُقرب يؤتُوا اُولِ يُ  َو السََّعِة َانْ  مْ كُ ِل ِمنَفضْ َوال يأَتِل ُاوُلوا الْ 

  َواهللاُ َغُفوٌر رَحيٌم. مْ كُ ُتِحبُّوَن َان يغِفَراهللاُ لَ 
 يجسمان يالقربا يو اقرب ذو ،ردن از اسائه آنهاكو عفو  يالقرب يدر احسان بذو يب فرمود بابلغ وجهيترغ
از  يه خالكد يستين يكچيه يعنياست  يسبب يالقربا ياست و اقرب ذو يانكم يالقربا يوزن اقرب ذواند  اوالد و آباء

د و احسان او را يحق را طالبو اغماض قصور باشيد نسبت به آنكسي كه بزرگترين بزرگها است برشما. اگر عفو ر يتقص
بت آن از نظر زن و يه يلّكه بكوشد كچندان ن يو مزاح و نرم 47ن در دعابتكد لينكرفتار  يكير دستان به نيد با زيخواهان

  ه فرمود: كند كع آنها رفتار يدرباره زنها فرموده با جم يه حقتعالكه بهمان دستور كفرزند و خدم برود بل
اَن كُغوا َعَليِهنَّ َسبيًال ِانَّ اَهللا  م َفال تـَبْـ كرِبُوُهنَّ فَِان َاَطعنَ الَمضاِجِع َو اضْ  يُجُروُهنَّ فِ ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو اهْ  َتخافُونَ  يَواّلالت

  بيرًا. كَعِلياً  
 يمد اول بنريدير دست خود دياز ز ياگر خالف يعنيه فرموده معمول دارد. كب ين ترتيد بهمين خصال را بايو ا

اگر از آن هم  ،ردنكو قهر  يرد بدرشتينپذ يو مهربان يد اگر بنرمينك يد و امر و نهينك حتياو را نص يرن زبانيو ش
مضجع بخوابد و پشت از زن  يكه در كن نحو باشد يردن از زن به اكقهر ه بترسد و كهمانقدر  ياصالح نشود بزدن جزئ

و بعد فرمود  ؛ا آمدن خون شوديه باعث قطع طرف كنباشد  يو زدن بنحو ن اندازه قهرش باشدير زن هم بهميند و از غك
د خدا را بر ير دست خود داريه شما تسلّط بزكه چنانكد ينكاد نيز 48د و تَعنُّفينكن يادتيه اگر باطاعت آمدند بر آنها زك

ه يكگاه انسان بهمان دستورو هر .دينكد بهمان اندازه رفتار يه از خداوند توقّع داركست بهر اندازه يشما تسلّط و برتر
خود را  يايخود بهشت قرار خواهد داد و دن يند خانه خود را براكال خود رفتار يبا اهل و عاند  او داده يخداوند و خلفا

نيا َفَمت يلُبونَها فِ طْ و الّناُس يَ  ةِ اآلِخرَ  يفِ  ٌت الّراَحةَ َوَضعْ  ي: ِانّ ه فرمودكد يم آخرت خواهد بخشكح   ِجُدونَها.يَ  يالدُّ
ة يسر خواهد شد و بزبان حال خواهد خواند آياو م يا براين دنيآخرت داشته باشد در هم رد ديه باك يراحت يعني

   ِفقيَن َفَمنَّ اهللاُ َعَلينا َو َوقينا َعذاَب السُُّموم.ِلنا َمشْ َاهْ  يُل فّنا قـَبْ كُ ِانّا   ه:كمبار
ر يرسد ما بواسطه حسن خلق و شفقت بر اهل و زيبندگان خدا م ا بهيم در دار دنيه از جحك 49يآن لَهب يعني

ن يو مجمل ا .مينيب نمي چيم هير نعيه غكما آخرت است  يم است برايه صورت جحك يائيم و دنيدستان از آن محفوظ
ر يبقصور و تقصات آنها عفو و اغماض داشته باشد و زالّت آنها را لّد بشفقت باشد و از زير دستان بايوسته با زيه پكاست 

 متر خود ماليد و اول خود را بر قصور و تقصيجان نيايمات آنها بهينامال ازخود در باره آنها و درباره خود نسبت دهد و 
 ين معنيبا -و انصاف دهد  ،ندكا امر يند ك يند و نهك متست آنها را ماليه و ردع آنها از آن ناشايند و بعد بجهت تنبك
 يه وقتكرا يز؛ ديانصاف نجو يكچيو از ه - ردن از آنهاكر خود داند تا آسان شود عفو يها را تقصآن 50ه منشأ زالَتك
لَِّم كو  شدند ير دست نميز يه عقل آنها را در درجه عقل خود داند و اگر عقل آنها به آن درجه بودكد انصاف خواست يبا

  را همه وقت منظور نظر دارد. َقدِر ٌعُقولِهم  يالّناَس َعل
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  ر خلق خدا يبا سا كان معامله ساليدر ب –فصل چهارم 
موجودات  يتمام َاَحبَّ َشيئًا َاَحبَّ آثارَهُ  َمنْ : د آثار حق دانست و بمضمون يه گذشت تمام خلق را باكه چنانكبدان

ن محبت را يد ابايدر وجود خود ن كو هر گاه سال ،ابديظهور  كاهللا در وجود سال يفة حبِّ فيد دوست داشت تا لطيرا با
دور و وصف  كن دو از شأن ساليو ا ؛اء آثار خدا غافليفه بودن اشيا از لطيد باشد يبهره با يفه حب خدا بيا از لطي

 ين معنيس بر امانت گذارد باكمعاشرت را با همه  يراه آخرت بنا كد بنده خدا و طالب و ساليو با .اصحاب غرور است
ختن يال ريه در خكن در عرض و ناموس آنها و در مجالس و اوصاف آنها يرد و همچنانت روا ندايه در مال آنها خك

چنانكه در وصف ستّاريت يابد و ناموس  –ظاهر شود آن عيب را بپوشاند از آنها  يبيه اگر عكس نباشد بلكچيه يآبرو
ه از كانت دار مجالس آنها باشد ر خود و اميانت روا ندارد نه از خود و نه از غيچوقت خيو ه .را ناموس خدا داندآنها 

بت شود و اوصاف آنها را به خالف يست و غيه خالف ستّاركند كار نكده باشد آشيد پوشيه باكرا يزيمجالس آنها چ
ه امانت الزمه شفقت است اگر شفقت بر خلق خدا را شخص كن است يانت شود و مجمل ايه خكآنچه هست ظاهر ندارد 

ردار و كدر گفتار و رفتار و  يعنيمعامله با خلق بر صدق گذارد  يگر بنايو د .ندكد موصوف شود خالف امانت نتوان
ه كات ينها ظاهر و باطنش موافق باشد مگر مواضع مستثنيه در همه اكاحوال و اخالق خالف آنچه بر او هست اظهار ندارد 

ن يه باعث اصالح شود بك يدروغ هكذب واجب مثل مقام اصالح كه صدق حرام و كذب در آنها از صدق بهتر است بلك
و مثل وعده دروغ  ،ر موقع بدتر استيذب در غكه صدق در آن مقام از كدارد از صدق بل ين درجه برتريمسلمانان بچند

ه داخل جماعت ك يسكه كاست  بره در خكنيا يحتّ ؛هيه در مقام تقيو مثل تق ،و انس و الفت او يدادن زن بجهت دلخوش
به است و رفتار  مورأْه مكردن با خلق كو مثل مدارا  ،امام در خون خود بغلطد يش رويه در پكاست  يسكآنها شود مثل 

ما  َو دارِِهمْ د يرفته باشيآنها م يضهايادت مريد و بعيه شما در جماعت آنها حاضر شوكار است يست و در اخبار بسيدروغ
رشته  هكبود  يسيبار حضرت عكاء يه السالم از اوصيطالب علي. حضرت ابِضِهمْ َارْ  يَت فنْ كُ ما   َو َأرِضِهمْ  دارِِهمْ  يَت فُدمْ 

آنها را  ين بتهاكين چون مشريبا وجود ا ،ه و آلهياهللا عل يمرتبت صلّ يشد بحضرت ختم يت آن حضرت منتهيوصا
   :هكه درباره آن بزرگوار وارد شد ك يناره نگرفتكو از رفتار آنها  يردكسجده 

  َرُهم َمرَّتَيِن.َفآتاُهُم اهللاُ َاجْ  كَ هِف َاَسرُّوااليماَن َو َاظَهُروا الِشرْ كَمَثِل َاصحاِب الكَمَثُل أبيطاِلٍب  
چه  –در معاشرت با خلق  يعني الَّراِس ِمَن الَجَسِد.كيماِن  اَلصَّبُرِمَن اْال ه فرمودند: كمعاشرت بر صبر داشته باشد  يد بنايو با
افتد نامالئم آنها را بحدت و يار اتّفاق ميال بسيخ ،ميشخص نامال يبرا –ر خلق ياه و چه سير دست باشند و چه همسايز

. نسبت ببعض َرؤَن بِالَحَسَنِه السَّيَئةَ دْ َو يَ وجه يكه كند كظ دفع يظم غكه بصبر و كند بلكافات نكسوء خلق و شتم و ضرب م
هم ين عليو اخبار معصوم يات قرآنيه وجوه آكشود  د دانستهينند. و باكظ دفع يظم غكم را بيه نامالكن است يهم كسالّ

 يشود مثالً از برايده اعتبار ميعداخالق نفساني نسبت بدرجات رجال و عباد بوجوه مختلفه و اعتبارات السالم و اعتبارات 
ه بدون كه نگذارد كند كت ياو را اذ ،ه نفسك َرُؤَن بِالَحَسَنِه السَّيَئةَ دْ َويَ ه كه مباريمان آياز اسالم و ا يصاحب درجه اول

ه كسر باشد يه مكند. و آنرا كت قصاص نيادتر از قدر جناين زكد ليافات برآكه درصدد مكن است يند ايافات آرام نشكم
َمُعنَّ ِمَن الَّذيَن َولََتسْ فرمود بقوله:  ريامر بص يوجه ه بِاَلطَفكند كد صبر ياورد بايرون نيافات بكند و دست مكظ يظم غك

ردن كه صبر كو آنرا  .رِ وُ ِم االُمُ َعزْ  ِمنْ  كَ ِبُروا َو تـَتـَُّقوا فَِانَّ ذلِ َتصْ  َو ِانْ  ،ثيراً ك يً وا َاذكرَ َو ِمن الَّذيَن َاشْ  مْ كُ لَقْب◌ِ  تاَب ِمنْ كا الْ ُاوتوُ 
ر و دل را پايمس كسن ياو اداشتن نموده و دفع بأحسن درباره  كن باشد امر بصفح و دل پاكمم يداشتن از حقد بر م

دارد  كه اگر دل را پاكرا آسوده دارد  ءيه هم خود آسوده باشد و هم مسك نه مسيءكيدارد از  كه دل را پاكاست 
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عناد بوداد و شقاق بوفاق مبدل شود و صادق  فينشود و از طريل ميما يم شود و دل او هم بĤشتكهم  ءيسدل م ينكيچر
 يمس يردن بسوكه احسان كس كآن يو از برا َحميمٌ  يٌ اَنَُّه َولِ كَو بَيَنُه َعداَوٌه   كنَ بـَيْـ فَأَذا الَّذي  :ه فرمودكة كة مباريد آيآ
: ن چهار مرتبه اشاره فرمود بقولهيو باَواُهللا يِحبُّ الُمحِسنيَن. :ه فرمودك ين باشد امر باحسان فرموده است بِأَلطَف وجهكمم

ه درصدد كد است يه از شأن مؤمن بعكنيرد بجهت اشاره باكادا  كش 51، بِاَداتِبه ُتمْ ِقبْ ما ُعو  لِ َفعاِقُبوا ِبِمثْ  مْ عاقَبتُ  َو ِانْ 
جنايت مكافات نكنيد و در اده از قدر يد زيافات آمدكد و بمقام ميردكمان تجاوز يد و اگر شما از شأن ايافات برآكم

. كه  ق امر خطا يد بهتر است و بعد بطرينكاد فرمود: اگر صبر يات زدكيبتأآخر آيه فرمود : ولكنْ صبرْتُم لَهو خَيرٌ للصابرينَ
گر ية دين و صبرت نخواهد بود مگر بواسطة خدا و در آكه و آله و فرمود تو صبر ياهللا عل يصلّ محمدص داد بيبرا تخص

   :ه فرمودكن يان وصف متّقيگر در بياشاره فرمود بسه صنف د
 يسانكن يمتق يعني بُّ الُمحِسنيَن.عافّيَن َعِن الّناِس َواُهللا يُح◌ِ َظ َوالْ َغيْ اِظمين الْ كالضَّراِء َو الْ  السَّراِء وَ  يِفُقوَن فِ نْ أَلَّذيَن يُـ 

ه كردار بلكنه بد كيدارند از  كه دل را هم پاكن يه باالتر از اكنند بلكن يافات با احدكنند و مكظ يظم غكه كهستند 
ند كه از او عفو كه از خداوند بخواهد كنيو احسان هم درجات دارد. اقلّ احسان اردار كنند با بد كه احسان كن يباالتر از ا
ن بنده خود گماشت يه خداوند غضب را بر اكبود  يجكو  يه البتّه در من بدكند كال يرد و با خود خياو نگ يو او راببد

ند و كاو را هم اصالح  ر و صالح من شده است پس خداونديند پس سبب خكمن را راست  يجكه من را اصالح و ك
ه در مقام معذرت كو باالتر از آن  ينك يو اظهار مهربان ياو بخند يه بروكن آن است يو باالتر از ا ؛ردينگ ين بديبرا

   .ندكخداوند مرا خوب  يو بگوئ يبرآئ يخواه
ز دهد يبه او دهد چ يزيچد يه اگر باكن آنيندازد، باالتر از ايه امثال تو را بزحمت و عذاب نكها وارهاند يو از بد

 يش مرا قدركه نفس سركد يديشكاد زحمت يه شما زكش را ببوسد يش را ببوسد دست و پايد دست و پايو اگر با
ام عباد كات و اختالف اخبار در احير آيات و اختالف آنها و اختالف تفاسيام و تفاوت آكد. و اختالف احيب نموديتأد

ات و ير آيه و اختالف تفاسيشرعمراتب آنها است و بيخبرها از منشاء اختالف احكام رجال و از تفاوت و اختالف احوال 
 يران و بعضيح ينند بعضيكات مشاهده مير آين اختالف را در اخبار و تفاسيهم السالم چون اين علياختالف اخبار معصوم
خاطر صاحبان  يشانيشتر اسباب پريو بنند كه يه بوجوهات فاسده توجكهه بلير وجيبوجوهات غ ياعتقاد آنها فاسد و بعض

م خدا نسبت به كست و اختالف در حكييم خدا نسبت بهمه بندگان كه حكردند كن گمان يه چنكرا يهوش شوند ز
م او اختالف نباشد كه در حكاست  يسكلم ست و عايكيم خدا كه حكنيه داللت دارد بر ايكست. و اخباريبندگان خدا ن

 يكيم خدا نسبت بهمه بندگان كه حكاند  ردهكن يباشد حمل بر ا يگريمخالف د يكيه كد و در قلب او دو علم نباش
س بر او معلوم كب حاذق حال هر يه مانند طبكاست  يسكه عالم كن است ين اخبار ايه منظور از اكاست و ندانستند 
 ،ا آنين است يم او اكه حكد نباشد مرَد يعنيم او اختالف نباشد و در دل او دو علم نباشد كس در حكباشد و نسبت بهر 

و  يعلم احتمال يعنيض، يا سه علم باشد نسبت بمريض را نشناسد و در دل او دو علم يه مرض مركب نادان يمثل طب
و  .ش در خون گرفتن استكه هالكا محرِقه يه عالجش خون گرفنن است كه احتمال دهد مرض مطبِقه است ك يتَصور

م كه حكگر باشند بليديكه مخالف كدا نخواهد شد ياو پ ةنيشناختن مرض در عالج، دو علم در سب حاذق بعد از يطب
رت بحال يا بصيباشد  يه صاحب وحكس كن آنيب حاذق و همچنيش آن طبيخواهد بود در پ يكيض در آنروز يآنمر

ن يه مخالف هم باشند. و همچك نه او دو علم نخواهد بوديخواهد بود و در س يكام هر كرت باحيعباد داشته باشد و بص
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د خود را بصبر يلّف باكن بتكر شود ليرون رود و متغّيه از نامالئم از جا بكست يسك يه صبر از براكاست صبر و حلم 
 ندازد. يه دل را باضطراب نكند ك يه مراقب خود باشد و در هنگام نامالئم تواند خودداركست يسك يوادارد و حلم از برا

چوقت يه هكنيا ايو  ،َو ال َتَجسَُّسوا : ه فرمودكند كس نكه تجسس عورت كن است يب معاشرت اگر از آدايو د
چ يند و اگر هكدا ياو پ يبرا يكبر او ظاهر شد محمل ن يسكاز  يبياگر ع ؛ندك يسكب يه تجسس عكن نباشد ير اكدر ف

ند كب خالص يه خداوند آن بنده را از آن عكند كو دعا ا يند و از براك ياو نتواند قرار دهد حواله بِقَدرِ اله يمحمل برا
مؤمن باشد غيبت او س كو اگر آن  ؛است تبيه غكاظهار ندارد  يسك ياورد و برايب را نياورد و بر زبان آنعيو در خاطر ن

 كش پايآالن ينه و دل را از ايد زبان و سيبا كسال –است  يت بزرگيمؤمن نباشد البتّه معصاز اعظم معاصي است و اگر 
  دارد. 

ان صفوف سؤال يه در مكد يرا د يدر مسجد مرد صالح يه روزكه منقول است يد رحمه اهللا علياز حضرت جن
دانست  ،او را عارض شد يديشب دردسر شد ؛رد بهتر بوديكسب مكن مرد صالح يه اگر اكرد بر خاطرش گذشت يكم
ه خود را از كام  ردهكت يا چه معصيرد خداكعرض  ؛اند ردهكتال مب ين دردسريه او را به چنكاز او واقع شده  يتيه معصك

گفت من بر  يه تو گوشت فالن مرد صالح را خورده اكباو گفت  يسكشب در خواب ؟ نمكآن محفوظ دارم و توبه 
   .ت استيمعص يه در خاطر آوردكگفتند از تو همان  ؛اوردميزبان ن

 يه بدكرا ياب و نه در حضور، زياورد نه در غيبر زبان ن را يسكه بد كن است يگر از آداب معاشرت ايو د
ه كرون رود ياز شأن خود ب كد سالياب آن مصنوع بر زبان آوردن بايا در غيا در حضور يمصنوع خدا را بخاطر آوردن 

زبان بر  ب آنرايو اگر آنچه ع ؛وه بندگان خداست خارج شوديه شك ينيد از نظر صنع بيصفت شفقت با خلق خداست و با
رده و اگر مسلم و مؤمن باشد كبت او ياب غيحرمت او شده و در غ كآورد اگر از صاحبان حرمت باشد در حضور او هت

ه ك يند مگر مواضعك يبت احديد غينبا كه سالكشود ينجا معلوم ميدتر خواهد بود و از ايت او شديحرمتش و معص
ر را بزبان آوردن و بخاطر آوردن ياب آن بدغيردن باشد در غرا بزبان آو يسكه بد كبت يه غكرا ياستثناء شده است ز

ده است از يه در اخبار رسكه البتّه چنانكبت مؤمن باشد يردن است و اگر غكدارد و نظر شفقت برداشتن و مالحظه صنع ن
با محارم در  يد زناعبه بدتر است از هفتاكبا مادر در تحت خانه  يه از زناكبا محارم بدتر است بل يه از زناكزنا بدتر بل

مان يفه ايبت لطيند بغيكردن رجوع مكمانش يت ايثّيبت مؤمن از حيه غكن است يعبه بدتر است و وجه آن اكتحت خانه 
ره يت اخيفعلّ يوتكوند مليه آن پكرا يوند وجود او شده است زيه پكصاحب اوست  يوتكمان او صورت مليفه اياو و لط

و بهتان زدن بر  .صاحبش باشد يوتكه صورت ملكره يت اخيجع خواهد شد بهمان فعله بر او شود راكم كاوست و هر ح
باشدكه مثل  ه بهتان بر مؤمنكاب و حضور خصوص يا در حضور بدتر از بد او را گفتن است درغياب يمخلوق خدا در غ

نند ك ين رفتاريد مؤمنيبدتر است نبا ياز تمام معاص غيبت راجع بصاحب مؤمن است؛ و از آنجا كه غيبت و تهمت مؤمن
در فكر اين وسته يه پكاعانت بر اثم و عدوان خواهد بود بل يه آنهم بوجهكا تهمت بندگان خدا شود يبت يه سبب غك

ه كبندگان خدا باشد. و از آنجا  ير خواهيدر مقام نُصح و خباشند كه كسي بسبب آنها در معصيت نيفتد بلكه پيوسته 
الم با حواريعل يسيست حضرت عيبزبان آوردن خوب ن صنع خدا را بنظر آوردن وبددند يگذشتند رسيم ين از جائييه الس
حضرت  53نانَهسض اَيه السالم فرمود: ما اَبيعل يسيحضرت ع ،52ن گفتند: ما اَنتَنَهييه متعفّن شده بود حوارك يفه سگيبج
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د، چرا نسبت باو يديده نقص فهميه نسبت بخود سنجكرا يزيد آنچيه شما چرا باكرد كه يش تنبين فرمايه السالم بايعل يسيع
ه بعد از كبود ين ميه اگر آن سگ چنكمال اوست نه از نقص او كفه از ياز آن ج يه ظهور بدبوئكرا يد زيبش دانستيع

مشام بد است و نسبت بها  بد نسبت بمشام شما يه آن بوكگر آنيبود و ديناقص م يت سگيشد او در جسميمردن متعفّن نم
   :لين بوها است و نعم ما قيفه خوار بهتريوانات جيح

  خطا پوشش باد كن بر نظر پايآفر     ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت يپ
د يه باك –ه با او انصاف دهد كنداشته باشد  يند و توقّع از احدكق انصاف رفتار يبا خلق خدا بطر كد ساليو با

در نظر خود  دو ب يكار خود را از نكه مانند زنان كن است ياول مرتبه انصاف ا و –د يوسته انصاف دهد و انصاف نجويپ
 ؛ندازدير نير و قصور خود را بگردن غيار خود را بپوشاند تقصكب يجلوه ندهد و اگر نتواند ع يكير خود به نيو در نظر غ

ر خود جلوه دهند و اگر نتوانند يو بر غ بر خود يكيار خود را به نكخواهند  مي ه تا توانندكن صفت زنان است يه اكرا يز
ه كبل ؛رون از انصاف استيو آن ب !ر نسبت دهنديار خود را بغكب آن يار خود را بپوشانند تا توانند نقص و عكب يع

شأنه  يوسته موازنه با واقع و خواست حقتعاليخود را پ يكار نكخود را مقصر داند و  يكار نكه در كانصاف آن است 
  د: يا ناقص داند و نقص آن را نسبت بخدا ندهد، و نگورده و آنرك

  ــر ده قضا راييتغ يپسند نمي گر تو
خود را بخود نسبت  يه بدكر هم ندهد بلير نپوشاند و نسبت بغظاو را بنظر آورد و از ن يار بد خود را هم بدكو 
ر را هم بخود نسبت يغ يبخود نسبت دهد بد خود را يه بدكنيه عالوه بر اكدوم آن است  ةو مرتب .رير را بغيغ يدهد و بد
ز نرم شود يه بشفقت باشد آن معاشر نكاگر انسان با معاشر خود برفق باشد بل ،است يا غير معاشر ا معاشرير يه غكرا يدهد ز
و  يو تند يدارد و دل بر او مهربان دارد و در صورت با بشر وجه باشد و اگر بد كند و اگر دل پاكن يو تند يو درشت
ه چون خداوند كند كند بنقص خود حواله كن بد يند و اگر با وجود اكند البتّه او بد نكمقابله  يند بنرميخالف ب

ه من را اصالح كرد كن بنده خود را مستحقّ سخّط خود يند اكمن را اصالح  يمال و ناهمواركخواست نقص من بيم
ه كنم كثال امر خدا امته چرا نتوانستم كند ك مترد خود را مالكر نند و اگكدفع  يضاً بنرمير معاشر باشد ايو اگر غ ؛ندك

اهد خود كاو ن ياصالح نشود و از بد ي. و اگر بنرمَحميمٌ  يأنٌَّه َولكَو بَيَنُه َعداَوٌه   كبَينَ  يفَِأَذالَّذ َسنْ َاحْ  يهِ  يبِالَّت َفعْ ِادْ  :فرمود
ط خود ه خداوند بنده خود را بتعب اندازد و مستوجب سخّكنم كخود را اصالح نتوانم  صيه چرا نقاكند ك مترا مال

   .ندكه من را اصالح كند ك
س در معاشرت و در معامله و در مجادله و مخاصمه از حق خود بگذرد و كه با همه كن است يخالصه انصاف ا

 يزيخود چ يه چون براكد ردنكر را منظور دارد چنانچه در ترازو مستحب يه از حقّ خود جانب غكر را نخواهد بليحق غ
ه كصنف اول  .يرين تر بگيطرف بار را سنگ يبده ير بخواهيغ يو چون از خود برا يريتر بگكطرف بار را سب يريبگ

و صنف اند  صفت ير خنثير را از غينند و گناه غيه گناه خود را از خود بكو صنف دوم اند  صفت ينتوانند انصاف دهند انث
ه خداوند گناه كه و آله و سلّم است يعل يبن عبداهللا صلّ محمدو اند  بخود نسبت دهند داخل رجالر را يه گناه غكسوم 
َم ِمنْ  كَ ِفَرلَ حًا ُمبينًا ِليغْ فَـتْ  كَ نا لَ : ِأنّا فـََتحْ ديرا گناه او شمارد و بگو امت َر(اآليه) كَ بِ َذنْ  ُهللا ما تـََقدَّ  امتر بذنب يه تفسك َو ما تََاخَّ
ه در عبادات بقدر كنيبا ا يعني .راِجُعونَ  رَبِّهمْ  يِال َن ما آَتوا َو قـُُلوبـُُهم َوِجَلٌه اَنـَُّهمْ تـَوْ ؤ يُ  :ه فرمودكن فرقه است يره او دربا .شده

ن يشند با وجود اكه بار خلق را خود بكنند بلكه توانند بار خود را بار خلق نيكوشند و در معامله با خلق بقدريكوسع م
ه انصاف كو گفته شده است  .ردكخدا چه خواهند  يو وقت رجوع بسواند  ردهكناند  چه از آنها خواستهه آنكاند  درخوف
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ان دوست و نقصان يف رود اگر چه در انصاف دادن زيده حيچ آفريه از طرف او بر هكه روا نداشته باشد كآن است 
   :ليو قد ق ؛كَرُه َلُه ِلَنفسِ كْ  َو تَ  َ كسِ ِلنَـفْ  يضما تـَرْ  كَ رِ ِلَغيْ  يَترض صاُف َانْ نْ َاِال  :هكار است يو در اخبار بس ؛عزّت باشد

  در قعود و در سجود يه عمركبه     د در وجــود يگر ز تو انصــاف آ
ه كشمارد بل يكو بد خود را در نظر آورد و آنها را ن يكه اعمال نك يسكن خلق خدا است يو از جمله بدتر

َسَبنَّ الَّذيَن حْ َو ال تَ  :يَو َتعال كما قاَل اُهللا تَبارَ كَ  ،نندكشمارند و او را بر آنها مدح  يكگران هم آنها را نيه دكدوست دارد 
نند يكع آنچه ميجم يعنيَعذاٌب اَليٌم.  َعذاِب َو َلُهمْ فازٍَه ِمَن الْ ِبمَ  َسبَـنـٌَّهمْ َعلوا َفال َتحْ فْ يَـ  َمُدوا ِبما َلمْ حْ يُ  ِحبُّوَن َانْ ا َو يُ تـَوْ َرُحوَن ِبماآفْ يَـ 

  َمُدوا َعَليها.حْ يُ  ِحبُّوَن َانْ ما َاَمَر اهللاُ َو يُ كَعلوها  فْ يَـ  َو َلمْ  ست:يه خدا خواسته است نكچنان
نند چاره خو كه تو را بر اعمالت مدح ك يل داريه مك ينيب ،وسته مراقب خود باش اگر در خوديز من پيپس عز

اند  ه خواستهكچنان ينكده هر چه يه و آله نرسياهللا عل يلّص يمحمده تا بمقام كنيبجهت ا ؛ن فرقهيه داخل همكن ك
َواُهللا الُمَوفُِّق . يرون وزن صفت باشيه از انصاف بكن فرقه يبود داخل هم يپس خواه ،َت ِبهاما اُِمرْ كَ َعلها  تـَفْ  َوَلمْ  :نخواهد بود

  َو الُمعين.
ار يه در اخبار بسكاتعاب تن و اتالف مال باشد د راحت بخلق رساند اگر چه بيه تا بتواند بنده خدا باكگر آنيو د
اهتمام به امور مسلمين نداشته باشد مسلم نيست و در اخبار ديگر اين است كه ند وكه صبح ك يسكه كوارد است 

ن يند، محبوبتريال خدايه خلق عكگر است يو در خبر د .ن شما است بخلق خدايخدا نفع رساننده تر ين شما بسويمحبوبتر
ه وارد شده است در مدح ادخال سرور در قلب يكاريو اخبار بس .ال اوين آنها است بعيخدا نفع رساننده تر يخلق بسو

ردن من است و كردن مومن مسرور كه فرمود مسرور ك يدن بخلق خدا مثل اخبار نبويمومن داللت دارد بر مدح نفع رسان
ه يكزيرده نشده است خداوند بچكه عبادت كنيدارد بر ا ه داللتيكو مثل اخبار .ردن خدا استكردن من مسرور كمسرور 

است  يه من را بندگانك يه فرمود حقتعالكه يخدا از ادخال سرور در قلب مومن و مثل اخبار قدس يدوست تر باشد بسو
ن يد و همچنننكه سرور بر مومن داخل كهستند  يسانكو آنها ام  م قرار دادهكو آنها را حاام  ه بهشت را بĤنها و اگذاشتهك

ه در باب حسن يكدر حاجت مومن و اخبار يه در بابت اجر سعيكحاجت مومن و اخبار يه در باب ثواب قضايكاخبار
و نسبت  .ن استيقيار صدكدن به بندگان خدا يه راحت رسانكنيرب مومن وارد است تمام آنها داللت دارد بر اكدفع 

شيريرا ديد كه ران شكاري در دهن گرفته و ميرود، ضرت ه آنحكت شده است يه السالم روايعل يبحضرت موس
ار افتاده است و ران كف از يضع يروباه54يالكنار كه در كد يد ؛ندك مي ر چهيند آن شيه به بكاز عقب رفت آنحضرت 

وان يح يگر و برايوان دير حكوان درنده در فيه حكنيرد از اكش آن روباه انداخت ! تعجب ير در پين شيار را اكش
   .ينكو بر ضعفاء بذل  ينكدا يه پكر باش ين شيمثل ا يموس يه اكشد به آن حضرت  يوح ؛ردكف خدمت يضع

دن تو منبسط شود ياز د يسكه هر ك ينه صاف و لب خندان باشيگشاده و س يس با روكد با همه يه باكگر آنيد
ار خدا دلتنگ و محزون كر خود در يشه از قصور و تقصيهم هكنين ايدر ع يعني. َقلِبهِ  يَوجِهِه َو ُحزنُُه ف يُبشُرُه فه مؤمن ك
ن يه از جمله بدتركد با بشروجه باشد يافر و چه مومن و چه موافق و چه منافق باكدر مالقات با بندگان خدا چه  ،باشديم

دن او يد مردم از كه است يسكن خلق خدا ير شوند و از جمله محبوبتريدن او دلگيه مردم از دكاست  يسكخلق خدا 
  خوشنود شوند. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  گودال بزرگ، زميني كه آب آنرا كنده و گود كرده باشد. -٥٤
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  با ارحام كان معامله ساليدر ب –فصل پنجم 
آن است  يش جسمانيخو .يرحم جسمان يو ثان يل رحم روحانشاوند بر دو قسمند: اويخو يعنيه رحم كبدان

 يمنته اصل يكه ماده بدن هر دو بك ين معنيبا ،داشته باشد يت و مناسبتكالجمله مشار يگر فيش ديه در بدن با خوك
ا فروع اصول يا فروع او ياصول اوست  ،ش شخصيخو يو بعباره اُخر ؛باشد چون آباء و اوالد يگرياصل د يكيشود با 

 يجسمان يشيار خويو مع –ل اصول او ل فروع اصول او و تمام فروع اوند و فروع او و اويه محارم او اصول اوكچنان –او 
د يو با .يگريش از دياز دو خوكي ي ي ا انفصال مادهيا بواسطه يال واسطه اصل ب يكش است از يانفصال ماده دو خو

خواهد بود و  يشيخوماده اگر بميزان خدا و خلفاي خدا باشد كه موافق شريعت باشد باعث  لانفصان يه اكدانسته شود 
زان نباشد ين ميبا كه يكه هر كنخواهد بود بل يشينباشد باعث خو يان اهل ملّتكزان ملّت و زايدام بمك يكا ياگر هر دو 

ي نخواهد داشت و احكام خويشچ اعتبار يه يشيدر خو ين تناسب جسمانين وقت ايه در اكو فرزند زنا خواهد بود هيلُقْ
و تا هفت پشت  ؛او نخواهد بود ياز برا يده است رستگاريه در اخبار رسكچنانبرآن جاري نخواهد بود و تا هفت پشت 

ده يه لعن او در اخبار رسكدهد داخل النّسب خواهد بود  يسكنسبت ب ،يشيخود را به نسبت خو يبدون تناسب جسمان
ار تمام يمع ين معنيو با ؛ره باصل واحديت اخيش است بحسب صورت و فعلّياتّصال دو خو يار رحم روحانيو مع .است

نجهت ينات از اكنع حق است و همه مملّ موجودات صك ةريت اخيه فعلّكنيگراند بجهت ايديكش يه خويانّكموجودات ام
 مشيتن يرا بنفسها، و ا مشيتو  مشيتا را بيرد تمام اشكه فرمودند خلق كحق باشد  مشيته ك ياتّصال دارند بفعل حقتعال

اهللا ه صلوات يت علويت مطلقه و علويه و آله و والياهللا عل يه صلّيمحمدقت ير بحقيه از او تعبكه حقّ است ياشراقّ ةاضاف
ه كه است ينّيوكت تيت دارند و همان والكه مشارينّيوكت تينات در والكچون همه مم يرو بعباره اُخْ .رده اندكه يعل
ت َعَليِهُم الذِّ َلَه ُضرِبَ  :هكمبار ةيه در اخبار اشاره شده است و آكلٍ منَ اهللاِ چناننند بِحبكر يره همه است و از آن تعبيت اخيفعل

ره جمله موجودات است و يت اخيه فعلكه دارد ينيوكت تين والي، اشاره بهمُفو ِاّال ِبَحبٍل ِمَن اِهللا َو َحبٍل ِمَن الّناسِ اَيَنما ثُقِ 
ن يباالتر از ا يشيو خو ؛ق و مهربان باشديبر جمله موجودات شف كد ساليه باكو مناسبت است  يشين خويبجهت هم

ردن كعت يه روا نباشد بك يسكرده باشند با كعت عامه ياسالم دارند چه به نحله كهست نسبت بĤنها  كسال يبرا يشيخو
ه در صدر اول كرده باشند مثل عامه كن يسكه با يعت عامه نبويا بيرده باشند كعت با خلفاء جور يه بيكسانكبا آنها مثل 

و  يسالم آنها نحله بود نه اسالم واقعبودند اين چون آنها اهلش نمكعباس ل يبن يه و خلفاياُم يبن يردند با خلفايكعت ميب
چ اسم و رسم از آن يانه اهل ملّت برداشته شده است و هيعت از ميه رسم بكن زمانها يه اكنيرده باشند مثل اكعت نيچه ب

وان نمود ير حيشتر از ساينوع انسانرا ب يد مالحظه بنيت دارند باكچون در صورت ملّت شرا ريتقد يا يست ! و علين
 كسال يگر است برايد يشير انواع موجودات. و خويت با آنها در خصوص نوع و شرافت آنها نسبت بساكشرابجهت 

عت خاصه و چه يا بيعت عامه يعت با او روا نباشد به بيه بك يسكرده باشند با كعت يع دارند چه بيه نحله تشكنسبت به آنها 
ه و مثل يه و واقفيليه و مثل اسماعيديداشتند و مثل زيت معمول معيه تا بودند رسم بكه يسانّكيرده باشند مثل كعت نيب

نها يه اكدارند يو ماند  داشتهيعت را بحسب ارث و رسم معمول ميو بعد از انقطاع رسم باند  ه منقطع شدهكه يسالسل صوف
ن صلوات ير المومنيمشتر است جناب ايع را حرمت بيه صورت اسالم و صورت تشكنيو از جهت هم .ترنديكن نزدياز سابق
نها را بر يا يه من بقاك« :فرمود يو حق خود را نگرفت يديشكر نيرد چرا شمشكه عرض ك يسكه در جواب ياهللا عل

 ياست در نحله مذهب اثن يشيخو ،يشين خويو باالتر از ا»  يفر اصلك يصورت اسالم خوشتر داشتم از ارتداد آنها بسو
ه ك يسكرده باشند با كعت ينها بيادتر دارند چه ايشتر و در مذهب قرابت زيموافقت ب يعشر ياثن كنها با ساليه اكه يعشر
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 يه هر دو منتحل مذهب اثنكرا يرده باشند زكعت نيو چه ب ولويه عت خاصه يا به بيه يعت عامه نبويعت با او روا نباشد به بيب
ه يهم السالم از زمان آدم علياء عليه از انبيكرا بهمان قانونه صورت اسالم كهستند  يسانكنها يو باالتر از ا .باشنديه ميعشر

ه يعت عامه نبويگرفته باشند و آن قانون باند  داشتهيه و آله و سلّم معمول مياهللا عل يالسالم مقرّر بوده و حضرت خاتم صلّ
عت يرا منقاد شود از او ب يالتام رسكند و احكر اسالم قبول يه را چه اسالم و چه غيخواست ملّت الهيه مك يسكه كبود 
عت عامه را ين بيس اكه هر كشمردند چنانيشد و او را از اهل آن ملّت ميعت گرفتن داخل آن ملّت ميگرفتند و بعد از بيم

گفتند و يرد مسلمش ميكهم ميآنحضرت صلوات اهللا عل يا بر دست خلفايه و آله ياهللا عل يبر دست حضرت رسول صلّ
آمد بر او  مي ن واردياو هم بود و آنچه بر مسلم ين بود از برايمسلم يه آنچه براكردند يكم ياو جار ام اسالم را بركاح

مسلم اورا نميگفتند نهايت اين است كه در امان بود رد ك ي مين را جاريعت اگر چه شهادتين بيآمد و بدون ا مي هم وارد
شد ياصل نمحمسلم تي از براي گفتند و باين بيعت اگرچه كيفيمسلم مياورا كه آنوقت ميكردتا بيعت عامه برقبول رسالت 

عت ين بيه قابل باشد بر اك يده اخرويشد و فايشتر ميت بيوند والين استعداد قبول پكشود ل يشيت مورث خويفّكيه آن ك
ح و كواز تنااده از حفظ خون و عرض و مال و جيده اسالم زيه فاكار ينجهت فرمودند در اخبار بسيشد و از ايحاصل نم
عت داخل دل انسان ين بيبسبب ا يتيفكيه كنجهت يو از ا ؛باشد ولويه عت خاصه يه بكمان است يست و اجر بر ايتوارث ن

به سبب اين  يعنيد ياورده ايمان نيه شما اكنها يبگو به ا :هكم يمان آورده ايه گفتند ما اكشود فرمود در جواب اعراب ينم
عت صورت ين بيه بسبب اكد ينكقت اسالم نيحق يادعالكن نگوئيد اسالم آورده ايم يعني  بيعت ايمان حاصل نمي شود

ا يباشد حاصل شود  ولويه عت خاصه يه بكر اسالم ين اخكه ركقت اسالم حاصل شود يحق ياسالم حاصل شود و وقت
 يمان وقتيايعني ه است ! شما نشد يمان داخل دلهايه هنوز اكننده در طلب حصول او باشد. و فرمود: كعت يشخص ب

 يه السالم باشد وصل شود بدلهايه امام عليوتكه صورت ملكت يوند واليد و آن پينكه يعت خاصه و لويه بكشود  لحاص
   .شما

  ستيف نيتعر يلفظ مومن جز پ    ست يف نيم و نون تشريم و واووميم
عت خاصه و يمان بيه ايو آن ما ،ديادق آه مومن صكخواهد يمان ميا» ةيما«له كمومن نشود ب يسكمومن » باسم«

ه است و يوند شجره الهيپ يوتكه آنصورت ملكه السالم را بدل يامام عل يوتكشود اتّصال صورت مليه سبب مكه است يلو
 يسكه اگر يعت اسالمين بين بواسطه همكارت خداست در فوق عرش ليارت مومن مثل زيه زكد يĤينجهت صادق مياز ا

ُتطيُعوااَهللا َو َرُسوَلُه ال  َو ِانْ ه فرمود: كند البتّه اهل بهشت خواهد بود كند و عمل كط اسالم وفا يبشرا يعنيند ك بقاعده رفتار
  َشيئاً. مْ كُ مالِ َاعْ  ِمنْ  مْ كُ تِ لْ يَـ 

آنها  يعني –م ينها ندارند آنچه ما داريه اكم از فالن جماعت يجوئيرد ما تبرّا مكعرض  يسكه كو در خبر است 
دارند و يما را دوست م :فرمودند –م يجوئينجهت از آنها تبرّا مياز ااند  ردهكت مثل ما نيو قبول والاند  ردهكت خاصه نعيب

جوئيم كه در پيش ما هست چيزيكه در پيش د از شما تبرّا ي! پس ما هم بااند  ردهكعت با ما نيه بكد يجوئيشما تبرّا م
 ام هكگر فرمودند يو در خبر د .ستيش ما نيه در پيكزيش خدا هست چيه در پك ديجوشمانيست خدا هم بايد از ما تبرّا 

 –شما شناسا شده ايد او شناسا نبود ه كرا  ن امر مايه او از اهل بهشت است و اكدهم يمن شهادت م؟ يشناسيمن را ميا
مانرا بهمان قانون يه اكهستند  يسانك نيو باالتر از ا .رده استكل نبوعت قيبنحو بيعني او بيعت خاصه نكرده واليت ما را 

قبول  يه براكه بود يعت ثانويردند و آن بيكه السالم مقّرر بوده اخذ ميآدم عل تمان از زمان حضريقبول ا يه از براك
و زردشتي بودن بودن  يبودن و نصران يهوديه كن اسالم چنانيشد در ديان اسالم تمام مكعت ارين بيردند و بايكت ميوال



74  

عت ناتمام بود و قبول ين بيان اسالم بدون اكه اركنيبجهت ااين بيعت ثانويه ناتمام بود و باين بيعت تمام ميشد؛ و  بدون
  الَم ديناً اِال سْ  مْ كُ َو َرضيُت لَ  يَمتنـُعْ  مْ كُ ُت َعَليو اَتَممْ  مْ كُ ُت لَ َملْ كْ َم اَ وْ يَـ اَلْ  :هكه مباريشد، نازل شد آيعت نمين بير ايت بغيوال

عت يبود نه ب يعت خالفتيعت هم بين بيه السالم دادند اگر چه ايعل يعت بدست عليه دست بكبعد از آن يعني
 ؛ن شمايامل شد دك» امروز«ه ك :عت خاصه شدند فرموديه مشرَّف بر بكدادند  ولي امرن چون دست بدست كل يتيوال
ان كر اريان او است و ساكه عمده اركلر اسالم است بين اخكه ركد يباشد امروز گرد ولي امرعت با يه بكر ين اخكر يعني

ه خداوند ك :ت باشد فرمودنديه والكر است ين اخكان اسالم مقدمه ركر اريه ساكنجهت يو از ا ؛ن استكن ريمقدمه هم
و  –باشد  ولي امرعت با يب يعنيت باشد يه والكن كن ريص نفرموده است در اين و ترخكص فرموده در آن چهار ريترخ

ه يعت ثانوين بير باشد؛ و چون بواسطه اين اخكه ركرا  ولي امرعت با يردند بك كن را و تركمردم گرفتند آن چهار ر
ه يعل يت عليوند است نورانيشود و همان پيع ميه السالم باشد وصل بدل بايامام عل يوتكه صورت ملكه يوند شجره آلهيپ

  بِالنُّورانِيِه.  يرَِفُه الّلِه َو َمعرَِفُه اِهللا َمعرَفتبِالنُّورانِيِه َمعْ  يعرَِفتمَ  :هكه بسلمان و جندب فرمود كالسالم 
اند و بدم مرگ رساند و گناه جنّ و انس را با خود ببرد همه را بپاشاند و بدون برزخ كع نخشيوند را باياگر پ

وند ياز پ يليقل ين از برايبرزخ، و ا يط ا بعد ازي ؛وند خوردگان استيشتر پيب ين براياو  ،خود برسد يبمقام عال
ه كشود  يرده مرتد فطركعت يد شخص بكوند فاسد شود و بخشيه اگر آن پكد دانسته شود ين باكول ؛خوردگان است

ق يبا عموم خلق بطر كد ساليو با .باشنديم كشخص سال ير شدند ارحام روحانكه ذكنها يو ا  -ر نباشديچ اصالح پذيه
ند و كمرتبه بمرتبه مالحظه  تاِب الّلهِ ك يٍض فبِبَـعْ  يلَاوْ  ُضُهمْ حاِم بـَعْ رْ َو اُوُلواْالَ  :ه فرمودكند و از آنجا كرفتار  يشفقت و مهربان

ه بواسطه آن كرا يز مقدم دارد زيرده است در همه چكت بقانون مقرّر يق داخل و قبول واليطريكه با شخص در كآنرا 
و چون و اُخُوت ميانه بيعت كنندگان نيز حاصل شود رنده حاصل شود يعت گيننده و بكعت يه بانيوند اُبوت و بنُوت ميپ
لُّ كُ ر معتبر در وجود شخص است فرمودند يماده بالقوه و غماده است و در  كاشترا يجسمانو اُخُوت  ه اُبوت و بنُوتيما

 يرا چندان اعتنائيجسمان يشين خويه اكنجهت است يو از ا اِهللا. يَبَه َو الُخلََّه فِ ّال النِّسْ َم الِقيَمِه اِ وْ َقِطَعٌه يَـ َبٍه َو ُخلٍَّه ُمنْـ سْ ِن◌ِ 
ه كنيمقدم خواهد بود مگر ا يش روحانيالبتّه خو يش جسمانيو خو يش روحانيانه خويست و اگر امر مرّدد شود مين

و  يجسمان يشهاير خوينور و مقدم بر سا يعل نوقت نوريه اكرا هم داشته باشد  يروحان يشيخو يش جسمانيصاحب خو
بواسطه  يفيلكت يارياخت يروحان يشيو چون خو .نداشته باشند يجسمان يشيه خوكخواهد بود  يروحان يشهايبر خو

ع يره بايت اخيشود و آن فعليع ميمتّصل بدل با ين اتّصال جسمانيعت و ايه بواسطه بكه است يه الهيوتكوند شجره مليپ
ه طرح شود فرمودند: مگر كنيشود نه ايان تر مي، آن نماز همان است و بطرح بدنْيه اُبوت و بنُوت و اُخُوت نيماشود و يم

انتر شود يوند نمايه آن پكه فرمودند در حال احتضار كشود يانتر ميه نماكشود بليه او قطع نمكاهللا  ينسبت به خُلّت ف
. بِامامهِماند  ر فرمودهيرا تفس ماِنِهمْ َن اَيديِهم َو بِاَيْ نُورُُهم بـَيْ  يعسْ يَ ه كه مباريو آ ؛يكين ه من بودم بر امركق يگفت بتحق يخواه

هم بهمان  كت ساليئيره و شيت اخيند و چون فعلكان شود و بصورت امام جلوه يه نماياله ةوند شجريروز مرگ پ يعني
ه ال كه السالم يعلَ يوند است حب عليو همان پ كآن سال يمقام عالرا با خود ببرد بكش رود و ساليان شود و پياست نما

ه جناب كوند است ين پيا ةو بواسط .ُل ِاالَّ الَحاللكُ أال يَ  يٍّ َعل يَّ َولِ و مصحح  يت عليو همان است مصداق وال .َئهٌ ُضرَُّمَعها َسيِّ يَ 
و  ين داريت ديه در نهاكن شما را يم از مخالفينيب مي هكرد كه عرض كس كه در جواب آنيصادق صلوات اهللا و عل
ست از ين نيه دكفرمود:  ،مينيكاد تعجب ميله موصوف و زيه بصفات رذكان شما را يعيم شينيب مي آراسته بصفات حسنه و

د سال س نداشته باشد و هفتاكه هر كه السالم يعل يت عليوند است والين پيو ا ؛ان مايعيست بر شين و عتب نيمخالف يبرا



75  

ه روز در روزه و شب در نماز باشد خداوند او را بر رو در آتش دوزخ كعبه بعبادت بسر برد ك ةزاب خانيدر تحت م
ه چون كرا يئات بحسنات زيل سين است باعث تبدي. و اثيراً كرًا  َخيْ  يُاوتَ  اُوتيها فـََقدْ  َمنْ ه ك يمتكوند است حين پياندازد، و ا

ا نفس يده باشد يانكتلخ او را نخش يا غالب نشده باشد بر نفس و شاخهايان شود اگر دردار دنيوند نماين پيشود و ا امتيق
ا در يا يوند در دنيئات انسان باشد و چون آن پيه در نفس حاصل شده باشد همه سكات يغالب شده باشد آنچه از فعل

ن ياز جمله جنود خود قرار دهد و چون از جنود اات خود و يه در دست نفس بود فعلكاترا يغالب شود تمام آن فعل امتيق
ه از جنود نفس يكاتيئات فعليه از جنود عقل باشند و سكست ياتيه حسنات آن فعلكرا يوند شوند همه حسنات گردند؛ زيپ

  باشند. 
و  نكآنها مم ةله از اكاست  يئاتيا سي :شود بر سه قسم استيعه حاصل ميه از اعمال شنكنفس  يساوه مكبدان

ع اعمال در خاطر انسان مخمر يه از شناكست مثل خواطر سوء ين نكل آنها مميسر است و تبديطرح آنها از نفس انسان م
ن يند و اسم ايكه مزالند آنها را اك كه خداوند بخواهد پاكس را كشخص عذاب است و آن ير آنها براكه تذكشود يم

سر يل آنها بحسنات ميست و تبدين نكه ازاله آنها ممكست يئاتيا سيست ر ايفكر شده تكار ذيات بسيه در آكازاله چنان
را خداوند از ين قسم از مساويشود و ايعه نفس حاصل ميا از اعمال شنيه از قصور نفس ك يصيست مثل حدود و نقاين

ن است كه ممكست يئاتيا سير شده است و كار ذيات بسيه در آكدن عفو است و غفران ين پوشانيپوشاند و اسم اينظرها م
نفس باشد شيطنت باشد و ه تا در تصرّف كعماله و عالمه  ير بنور عقل شود و از جنود عقل گردد مثل قوت قوايمستن

ه تا در دست كاوت و فطانت و فهم و چون بخشش كمت شود و زكد حيعقل آسيئه گردد و هيمن قوت هرگاه بتصرّف 
د يه چون بدست نفس آكده ير خصال حمين سايو همچن ؛سخاوت شود دير است و چون بدست عقل آينفس است تبذ

ه يوند است نور امام علين پيده گردد. و هميد خصلت حميط شود و چون بدست عقل آياز دو طرف افراط و تفر يكي
ه كاو  يائان نشده است باعث شود روشنيوند نماين پيه تا اكرا يدهنده تر است از آفتاب ز يمن روشنؤه در دل مكالسالم 

 َرَقِت اَالرُض بُِنور رَبّهاَو َاشْ ان شود يوند نمايدا نشود و اگر آن پيه از آفتاب هوكدا شود ينفس بر شخص هو كق اشرايدقا
روشن  يز گاهيده ظاهر را نيرده دكن دل را روشن يه زمكه از نور آفتاب روشن تر است بلك يد بر آن روشنيصادق آ

   .ر و دار نفسيآسوده شود از گ كوشن شود ) و چون نور او ظاهر گردد سالده هم ري(بجهد از دل د :ندك
  افته استيفراغت  55هان تَسلُّسيز    رون تافته است ينور آن گوهر چو ب

 يشير است و بعد از آن خوياخ يشينقسم خويه تر ايمقدم تر و باالتر و الزم الرّعا يشيو از جمله اقسام خو
   .يفطر يشياسالم و ملّت و بعد از آن خو ةنحلَ يشيو بعد از آن خو ياسالم يشيو بعد از آن خو يجسمان

 56او را بر خود و بعد از آن مواسات يثار نمائيو ا يه رحم را بر خود مقدم داركن است يوصله رحم اوالً ا
راهت كاو هم  يبراخود  يبرا يراهت داشته باشكو آنچه را  ياو هم به پسند يبرا يه آنچه بخود پسندكردن است ك

ه خود يردن و بعد از آن رفع حاجات او را از حقوقات مالكو بعد از آن رفع حاجات او را از فضول مال خود  يداشته باش
بدل مهربان و  سعي در حاجات او نمودن و بعد از آن بشاشت و تبسم برروي او كردن و بعد از آن  ردن و بعد از آنك

 يكيرا به نيبد يو معن .ردنكدفع  يكياو را به ن ير او را خواستن است و بدياز خداوند خ ردن وكدلسوز او بودن و دعا 
ننده كبد  يردن براك يكيه گاه باشد نك ينك يكياو ن يس در ازاء بدكه در همه جا و با همه كن است يردن نه اكفع د
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ننده و شخص بد كحال بد  ينكه مالحظه كن است يلبتّه اا َسنُ َاحْ  يِه◌ِ  يبِالتَّ  َفعْ ِادْ  يه معنكبدتر شود و اسائه او گردد بل
 57حفْاگر ص ،ينكاگر عفو است عفو  ،ينكه مناسب حال او قصاص است قصاص ك يدياگر د ؛ل راكننده و حال نظام ك

ند و يكنها نسبت بشخص فاعل و حال آن شخص تفاوت ميه اكه گذشت كاگر احسان است احسان چنان ،نكاست صفح 
ننده هم كه نسبت بحال بد كد ملحوظ شود ين حال طرف مقابل هم بايب است بحسب حال شخص و همچنينها بترتيا

ن قصاص يردن و همكل احسن است از عفو كه قصاص نسبت بنظام كنياشاره دارد با ِقصاِص َحيوةٌ الْ  يفِ  مْ كُ َولَ  .بتفاوت است
ه كه فُصّلت است كه در سوره مباركه كه مبارياشد اگر چه آز احسن بين يو نسبت بجان هِ يْ َعلَ  يُّ ِبَمجْن◌ِ ه نسبت كشود يم

عافيَن َظ َو الْ َغيْ اِظميَن الْ كوالْ ه كه مبارين آيو همچن َحميمٌ  يٌّ اَنَُّه َولِ كَو بَيَنُه َعداَوُه   كَ بَينَ  يَاحَسُن فَِاَذا الَّذ يهِ  يبِالتَّ  َفعْ ِادْ  :فرمود
د يه انسان باكنيشده است داللت دارند برا ءيمس يه در آنها امر باحسان بسويك، و اخبارِسنينَ ُمحْ ِحبٌّ الْ َعِن الّناِس َواُهللا يُ 

نها يو امثال ا كَ َأساَء ِاَلي َمنْ  يِال ِسنْ َو َاحْ  كَ َقَطعَ  َمنْ  ِصلْ ه كند كس عوض اسائه آنها احسان كمطلقاً در همه حال و با همه 
از جناب  .ست بحسب حال اشخاصام و در اخالق مخَصّص كر احه مطلق است ديكاتين تمام اخبار و آكمطلق است ل

ن يه اكگفت با خود  يسكندازد؛ يه نيسقف سا يك ه حضرت فرمودند من را با فالن عممكست يه السالم مرويرضا عل
وان جمال و صف .ن ازصله ارحام استيا :هكبعد حضرت فرمود  ،ديگو مي نيند و خود چنيكشخص ما را بصله ارحام امر م

ه و عبداهللا بن حسن يانه جناب صادق صلوات اهللا عليه مكرد كت يه السالم بود روايجناب صادق عل بةه از بزرگان صحاك
 ضاَء بَينَـُهماتـََفَع الضَّوْ ِارْ ه كن يرسند گفتگو شد چنيآن بزرگوار بود و در سه چهار پشت فاصله بهم م يه همه وقت مدعك
ق از هم جدا شدند و من يبهمن طر يصداها بلند شد و مردم هم جمع شدند در دور آنها و شامگاه ،ديشكل و قال يبق يعني

 يد ايگويستاده است و ميخانه عبداهللا ا رِه در دكه را يدم حضرت صادق صلوات اهللا عليرون رفتم ديب يحاجت يصبح پ
حضرت ؟ ز تو را به بدرخانه من آورديچه چن اول صبح يدر ا :رون آمد عبداهللا و گفتي، پس بمحمد يبگو باب كزينك

 :؟ حضرت فرموده استيگفت چه آ .باضطراب انداختردم و مرا كتاب خدا تالوت كه را در يروز آيه من دك :فرمود
ه را ين آيا من ايگو ياست گفتعبداهللا گفت ر .خاُفوَن ُسوَء الِحسابِ َن رَبـَُّهم َو يَ َشوْ خْ وَصَل َو يَ يُ  َانْ  ِصُلوَن ما َاَمَر اُهللا ِبهِ اَلَّذيَن يَ 

ات و يه در آكد بشود چنانيو مالحظه قرابت اقر با هم با ؛ستنديردند و گركگر يديكچ نخوانده بودم پس دست بگردن يه
   .اخبار هم اشاره شده است
 يتقيطر يه قرابت روحانكرا  يب جسمانيد مقدم داشت قريردن اقرباء و مواصله با آنها اول باكپس در مراعات 
ب يتنها و بعد از آن قر يب جسمانيداشته باشد و بعد قر يقتيه قرابت طرك يفيلكت يب روحانيداشته باشد و بعد از آن قر

ن ياز ا يكرا و در هر  ينيوكت يب روحانيرا و بعد از آن قر يلحن يب روحانيبعد از آن قرملّي را و  يفيلكت يروحان
ه حقّ جوار كنها يس از اكنسبت و آن يكدو نسبت را مقدم داشت بر صاحب  د مقدم داشت و صاحبيمراتب اقرب را با

ه در بعض موارد كاز قرابات است بل يكيه حق جوار هم مثل كرا يه نداشته باشد زكد مقدم داشت بر آنيداشته باشد با
ه را يهمسا ينكت نياذ هكست ين نين جوار اسه فرمودند حكن بس در حقّ جوار يشتر است و هميد در حقّ جوار بكيتأ
  ه خود. يت را از همساياذ يه متحمل شوكن است ين جوار اسه حكبل

  
  در بيان كسب كردن براي معاش - فصل ششم

چنانكه  -بدانكه انسانرا خداوند منان خلق فرموده به حيثيتي كه در بدن و شكم هر دو محتاج است بجامه و غذا 
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اصالح كند كه قابل پوشش شود و لياقت غذا دادن بهمرساند و بعد از تحصيل غذا و د و اين دو را بايد بصنع ي –گذشت 
ةگماشته كه واميدارد انسانرا بر نكاح كردن عالو 58ليلباس چون خداوند محص ه در اين باب كه آنهم محتاج اوامر شرعي

  ر است:ميكند شخص را بخانه و مسكن و غير اينها و به يكي از سه طريق تحصيل اينها متصو
اول طريق كسب كردن در هر ملت كه باشد به زاكان آن ملت يا به زاكان آن دولت، و اينطريق را عقل تحسين 

وسلم ترغيب و تحريص و وآلهعليهاهللاصليمحمددارد و شرع و ملت و عرف و دولت نيز خوبش ميشمارند و در شريعت 
عض آيات و اخبار ذكر خواهد شد. احصاء بيرون است و ب تحسين آنقدر شده است كه از حد  

دوم طريق سرقت يعني مال غير را بدون اذن او بردن چه بنحو قتل و نهب و قطع طريق و چه بنحو سلطنت و 
  و بنحو سرقت معروفه. 59حكومت و چه بنحو خدعه و حيله و چه بنحو تطفيف

ن بدون عوض و اينهم اقسام عديده سوم طريق سوال، چه سوال زباني و چه سوال حالي يعني توقع مال غير داشت
دارد و اين دو قسم در شرع و ملت و عقل و عرف و دولت مذموم و قبيح است و حرمت سرقت باقسامها در شرع مسلم و 
حرمت سئوال نيز رسيده است پس باقي ماند كه رفع حاجت خود را سالك بايد به كسب بكند و كسب هم تخصيص 

ي نشود مشّتَات و تجارات بلكه كسي كه صاحب ضياع و عقار است و از خود او مندارد بحرَف و صناعات يا زراع
آوري حاصل آنها غافل نشدن و زارع و زراعت، توجه او بضياع خود و سعي در تنظيمات و زراعت آنها كردن و از جمع

ع و شري نپردازد يا مايحتاج زراعت را مهيا ساختن كسب است براي او و كسي كه صاحب تجارات است لكن خود به بي
ال را منظم داشتن كسب اوست. و صاحبان صناعات اگر خود آنها از او متمشي نشود، توجه كردن و عامل داشتن و امر عم

نپردازند و كار كن داشته باشند و نظم و نسق آنها را ميداده باشند كسب آنها است كه اگر چنين نكند و ضياع و عقار خود 
  خواهد بود يا بكلي دست از كار دنيا كشيده مشغول عبادت شود مواخذ خواهد بود. اخذ ؤرا ضايع گذارد م

جناب صادق عليه السالم از يكي از شيعيان خود احوال ميپرسيدند؛ كسي عرض كرد كه دست از كار كشيده و 
روزه گرفتن بلكه  نماز كردن ودر خانه نشسته است. فرمودند: اين از عمل شيطان است زيرا كه بندگي محصور نيست بر 

حركات و سكنات هر گاه از روي امر الهي باشد بندگيست و امر الهي بكسب معيشت از وجه حالل رسيده است،  جملة
دارد  بااللتزام امر َنا النَّهاَر َمعاشاً َعلْ َوجَ كافي است اگر هيچ نبودي، و قوله تعالي:  ِل اهللاَفضْ  تَـُغوا ِمنْ بْـ ِض َو ارْ َتِشُروا ِفي اْالَ فَانْـ 

  ِل اِهللا. َفضْ  رِض يَبتَـُغوَن ِمنْ رِبُوَن ِفي اْالَ َوآَخرُوَن َيضْ نيز چنين است، و در مقام مدح فرمود:  فيها َمعايشَ  مْ نا َلكُ َوَجَعلْ 
اره آنها نميشود و سلّم منقول است كه از جمله ذنوب ذنوبيست كه كفّ و آلهعليه اهللا و از حضرت رسول صلّي 

با صديقين و شهداء. و در خبر  امتر طلب معيشت. در خبر ديگر، تاجر صدوق محشور ميشود در قيمگر همت بستن د
فُّفاز سئوال و سعي براي عيال و  60ديگر از آنحضرت است كه كسي كه طلب كند دنيا را از وجه حالل بجهت تَع

شب چهارده باشد. و در خبري خداوند ها مالقات خواهد كرد خدا را و حال اينكه روي او مثل ماه مهرباني همسايه
نياز از مردم باشد و دشمن دارد كسي را كه علم بياموزد بجهت اينكه دوست دارد كه كسي خدمتكاري پيشه كند كه بي

مشهور  كاِسُب َحبيُب اهللاِ اَلْ علم را وسيله رزق يا جاه يا غير آن از امور دنيا كند و محبوب خداست مومني كه كسب ميكند، 
و در خبر ديگر است كه كسي كه بگشايد بر روي خود دري را از سئوال خداوند هفتاد در از فقر بر روي او  است.
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  بگشايد. 
السالم مأثور است كه به سر در وزار حاصل خود ميرفتند در هواي گرم عربستان كه يكوقت از جناب باقر عليه

و را زدند يا تغير فرمود كه بايد بسائل يكقبضه يكقبضه غالمي بدو دست دسته گندم را برداشت و داد بسائل، حضرت ا
عطاي سائل است و حق او يكقبضه است دو قبضه دادن ارتكاب  َحصاِده و آُتوا َحقَُّه يـَْومَ داد بدو دست دادن اسراف است 

ستاني نهي است. حكايت سفيان ثوري درباره آنحضرت مشهور و در كتب معتبره مسطور است كه با كسي از كنار نخل
ميگذشت ديد شيخ هاشمي را كه در گرمي هوا بدست خود نخله خرما اصالح ميكند، به رفيق خود گفت تو در همين جا 
بمان كه بروم و اين شيخ را نصيحت كنم و برگردم، رفت به خدمت آنحضرت و برگشت. رفيق او گفت كه چه كردي و 

ت كرد! باو گفتم كه اي شيخ حيا نميكني كه حرص تو، تو چه گفتي؟ گفت: خواستم او را نصيحت كنم او من را نصيح
ام كه محتاج را وا داشته است كه در اين هواي گرم باصالح نخله خرما مشغولي، گفت: من اين تعب را بر خود قرار داده

  به مثل تو نباشم.
يات حمل بر وجوب و در آيات بسيار امر به انفاق شده است، و امر چه از براي وجوب باشد چنانكه در بعض آ

ميشود و چه براي استحباب چنانكه در بعض ديگر محمول بر استحباب است بهر تقدير بااللتزام داللت دارد بر كسب 
چه تجارت و چه زراعت و چه  –كردن زيرا كه انفاق بدون تحصيل منفق ممكن نيست و تحصيل منفق يا بكسب يد است 

  زراعت و تجارت و صناعت؛ و نعم ماقال المولوي عليه الرحمه: يا بنظم و نسق دادن –ساير حرف و صناعات 
  زانكه نبود خـــرج بيدخل كـــهن    انفقوا گفتـــه است پس كسبــي بكن
  فقُواسبـــوا ثُم انْتو بخـــوان كه اكْ    گـرچـــه آورد انفقـــــوا را مطـلق او

شده است كه كسيرا ديد و گفت چه ميكني؟ گفت  و از حضرت عيسي علي نبينا و آله و عليه السالم روايت
  تر از تو است. مشغول عبادتم؛ فرمود: مخارج تو را كه ميدهد؟ گفت برادرم! فرمود: برادرت عبادت كننده

و در خبر است كه از جمله كسانيكه دعاي آنها مستجاب نميشود يكي آن است كه در خانه بنشيند و دعا كند 
ه ميگويند: تو بيرون رو در طلب رزق و بعد بگو مرا روزي بده؛ و ديگر، كسيكه مال ميراثي كه خدايا مرا روزي ده! ك

داشته باشد و تمام كند و بعد دعا كند كه خدايا مرا روزي بده! كه ميگويند: اي احمق ما بتو داديم تو نتوانستي نگاهداري. 
  اند: دارد بر مدح كسب مثل اينكه فرموده  سن تدبير معيشت وارد شده است داللتح حدو اخبار بسياريكه در م

ال َمعاَش َلُه ال  َمنْ . و مثل: بيَر الَمعيَشةِ رًا َرَزَقُه َتدْ ٍد َخيْ ِاذا َاراَد اهللاُ ِبَعبْ و مثل اين خبر كه:  بيَر الَمعيَشِة.ِء َتدْ ِمن َسعاَدِة الَمرْ 
و اخباريكه داللت دارد بر ذَمِّ فقر و  ُم اَالدياِن.َبداِن َو ِعلْ ُم اْال ماِن، ِعلْ ُم ِعلْ ِعلْ لْ اَ : . و مثلال ُدنيا َلُه ال ديَن َلهُ  َمنْ و مثل:  .َمعاَدَلهُ 

بجهت اينكه احتياج ثابت است  فرًا.وَن كُ كُ يَ  ُر َانْ َفقْ كاَد الْ احتياج، همه داللت دارد بر حسن كسب وذَمِّ ترك كسب، مثل: 
يا بدزدي. ديگر اينكه كاسب پيوسته در جهاد است با شيطان بجهت  در تن و بدن اگر كسب نكردي محتاج شوي بسؤال

اينكه او با صاحبان شغل در كار است كه آنها را فريب دهد از جهت كسب آنها و آنها بايد پيوسته در مجاهده باشند كه 
شيطان در كار  تر است بسوي من بجهت اينكهشيطان فريب ندهد آنها را. از كلمات بزرگان است كه تاجر صدوق دوست

يال و ميزان او را فريب دهد و او در كار است كه او را از خود دور كند. و آن دنيائيكه مذموم است است كه از جهت مكْ
  شيطاني و حيواني است نه داشتن دنيا كه فرمودند:  61تعلق نفس بمشتهيات خود و توجه داشتن بمالذ

نيا رأُس كلِّ َخطيَئٍة  ضِ دنيا. حضرت ابراهيم عليه السالم هزار شبان داشتند و وقتي گوسفند حضرت رانه اعُحبُّ الدُّ
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  را از نظر حضرت گذرانيدند كه وقت سان آنها بود چهل هزار گوسفند دوشا داشت حضرت، سواي اسب و گاو و شتر. 
شند بد نميتوان لكن اينهم بايد معلوم شود كه كسانيكه پيوند واليت بوجود آنها رسيده آنها را بهرحال كه با

گفت كه اگر آنها را بدگوئي يا با آنها بد كني بدي با فعليت اخيره آنها خواهد بود كه صورت ملكوتي صاحب آنها باشد 
اهللا عليه و آله كه اگر اينها معصيت تو اند بايد رفتار كرد چنانكه فرمود بحضرت رسول صليبلكه چنانكه سرمشق داده
بلكه گوئي بيزاري ميجويم از عمل شماها و چنانكه حضرت لوط عليه السالم بقوم گفت: انّي  كردند نگوئي از شما بيزارم

  قالينَ؛ بلكه حال آنها را قياس بر حال خود نبايد كرد و حال آنها را نيك سنجيد. منَ الْ» ملعملكُ«
دنيا مذموم خواهد بود و اگر از  اگر مشتغلين بدنيا از روي هوا و حرص جمع دنيا اشتغال داشته باشند بدنيا اين

روي امر الهي و تَعفُّف از مردم و كفايت عيال و خويش و قوم و فقير و همسايه اشتغال ورزند اين ممدوح. و اگر تاركين 
رويه اخ 62كسب اشتغال بعبادات و تلذّذ بعبادات قالبيه ممنوع داشته باشد آنها را از اشتغال بدنيا يا تلذّذ بسير باطن و موائد

باز دارد آنها را اين ترك دنيا ممدوح و اگر راحت طلبي و تنبلي و بيكفايتي و بيغيرتي آنها را ممنوع دارد اين ترك دنيا 
  مذموم خواهد بود.

السالم است كه هر چيز به آن بيشه السالم بيشه مرتضي علي عليهحاصل اين است كه واليت مرتضي علي عليه
را قياس به حال خود نبايد كرد بلكه همه را از حيثيت پيوند واليت بايد عزيز و محترم شمرد.  رسيد محترم است و حال او

و در خبر است كه جمعي از اصحاب حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله كه پيوند واليت بوجود آنها رسيده بود و بحسب 
آنها در خدمت آنحضرت نشسته بودند، جمعي  بودند مثل سهيب و جندب و بالل و عمار و غير 63صورت دنيا رثُّ الحال

از قريش بر آنحضرت گذشتند و اينها را ديدند در خدمت حضرت، عرض كردند تو خوش داري كه اينها عوض قومت 
اند در پيش تو باشند و قومت از تو نفرت داشته باشند! اين خوب است كه ما كه بزرگان قريشند و به نيكيها همه آراسته

ها را خداوند برگزيده بر ماها؟ اينها را از دور خود دور كن كه شايد ماها بعد پيروي تو اينها باشيم و همين پيرو و همرنگ
كنيم! و حضرت هم بر اين شدند كه عهدنامه بدهند به آنها هر وقت آنها وارد شوند حضرت اين فقرا را از خدمت خود 

  دور كند كه جبرئيل آورد اين آيات را: 
 ُرِد الَّذيَن َيدُعوَن رَبـَُّهمْ يتـَُّقون. َوال َتطْ  َوال َشفيٌع َلَعلَُّهمْ  ُدونِه َوليٌ  َس َلُهم ِمنْ َليْ  َشُروا ِالي رَبِِّهمْ ُيحْ  خافُوَن َانْ ِه الَّذيَن يَ ِذر بِ َواَنْ 

و ميتواند اين جزء  -ُرَدُهمَشيٍء فـََتطْ  ِمنْ  َعَليِهمْ  ساِبكَ حِ  َشيٍء َو ما ِمنْ  ِمنْ  ِحساِبِهمْ  ِمنْ  َهُه ما َعَليكَ َعِشي يُريُدوَن َوجْ داَوِة  َوالْ غَ بِالْ 
. َو  فـََتكوَن ِمَن الظّالمينَ  –، ِالي آيه اشاره باشد كه تو حال آنها را قياس به حال خود مكن و ميتواند كه تعريض بقريش باشد

تَـّنا بَعَضُهمْ  ذِلكَ كَ   الَّذيَن يؤِمنُوَن بِاياتِنا فـَُقلْ  َلَم بِالّشاكريَن. َوِأذا جاَعكَ ِننا اَلَيَس اُهللا بَِاعْ بـَيْ  م ِمنْ ٍض ِليُقوُلوا َاهُؤالِء َمنَّ اُهللا َعَليهِ بِبَـعْ  فـَ
  وٌر رَحيٌم.َلَح فَاَنُّه َغفُ بَعِدِه َو َاصْ  ُسوًء ِبَجهاَله ثُمَّ تاَب ِمنْ  مْ كُ َعِمَل ِمنْ  ِسِه الرَّحَمَة اَنَُّه َمنْ َعلي نـَفْ  مْ َتَب رَبُّكُ كَ   َسالٌم َعَليكمْ 

نوشت براي قريش و در خبر است كه آنها بعد از گفته قريش از خدمت حضرت رفته بودند و حضرت كتابي مي
بر همان عهديكه ميخواست عهد كند، چون اين آيات نازل شد كتابرا دور انداخت و در عقب آنها رفت و در مسجد آنها 

  ام.رسانيد؛ و آياترا در تفسير بيان السعاده تفصيل تام داده را ديد و بر آنها سالم كرد و پيغام خدا را بĤنها
و تفصيل اين است كه چون حال خود را بر ميزان آيات و اخبار و احوال پيشوايان دين  طغرض از اين همه بس

رف كه درست ديدي حال خود را معيار نيكي و بدي كسانيكه پيوند واليت به آنها رسيده قرار ندهي كه ميانه مجذوب ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  جمع مائده به معني نعيم و نعمت، طعاميكه از آسمان نازل شده باشد. - ٦٢
   ، نامأنوس ذوق دنيا طلبان. كهن جامگان - ٦٣
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 َاوَسُع ِمّما بَيَن السَّماِء َواَالرضِ قلم از او برداشته شده است و ميانه طبيعي مذهب كه كثرت بين صرف است منزله ايست 
چنانكه در اخبار دارد كه بين جبر و تفويض منزله ايست كه اوسع است از ما بين آسمان و زمين و تو در يكي از اين 

و چنانكه آيات و اخبار در باب  .تر از تو و باالتر از تو با حال تو موافق نخواهد بودائينمراتب واقع خواهي بود و حال پ
است  و به اختالف اشخاص مختلف است، همچنين حسن و قبح احوال و اخالق نيز مخصص  64احكام قالبيه مخَصّص

ز بعضي ترك قصاص است و بحسب اختالف اشخاص مختلف ميشود چنانكه گذشت كه از بعضي قصاص ممدوح و ا
ممدوح و قصاص مذموم است و از بعضي دلرا پاك داشتن از كينه مسيء ممدوح و از بعضي احسان كردن به مسيء 

  ممدوح است. 
و بايد سالك هر شغل كه پيش گيرد مسائل حالل و حرام آن شغل را تعليم گيرد و فكرش اين باشد كه آنچه 

بجا آورد و بكلي خود را از حيف و ميل بر غير پاك دارد كه تطفيف چنانكه نهي شده است نكند و آنچه امر شده است 
در وزن وكيل جاريست در جمله اعمال جاري ميباشد بلكه چنانكه در معامله با خلق جاريست در معامله با خدا نيز جاري 

وجهي مطفّف خواهد بود بلكه ب يميباشد زيرا كه هرگاه بنده خدا در عبادات واجبه تواني ورزد و از فضل او زياد خواه
نكند و آنچه از فضل او باو ميرسد خود  65بايد پيوسته خود را مقصر داند در عين اينكه كوتاهي در اعمال واجبه و مسنونه

را مستحق نداند بلكه از محض جود و تفضّل حق شمارد تا بهيچوجه عمل او بنظرش نيايد و نعمت حق اگر اقلّ قليل باشد 
: هر گاه صانع در  عظيمش داند. و تطفيف در هر كار به اين است كه طرف خود را بهتر خواهد از جانب طرف مقابل، مثالً

صنعت خود در فكر اين باشد كه اين مصنوع بدست هر كس بيايد از آن بهره برد و آنقدر سعي كه بايد كند قدري بهتر و 
به اندازه كه بايد در آن مصنوع سعي كند زياده نكند  بيشتر كند اين شخص محسن خواهد بود و ايثار خواهد كرد و اگر

معتدل خواهد بود نه موثر و اگر فكرش اين باشد كه از آن كاريكه بايد درباره آن مصنوع كند بكاهاند مطفّف خواهد بود 
كه بايد در  زيرا كه اجرت را يا قيمت آن مصنوع را بقاعده گرفته و سعي در كار باندازه او نكرده. و اينكه رسيده است

تر گرفت از براي اين است كه از شبهه تطفيف بيرون و بوصف ايثار موصوف گردد. و تاجر ترازو طرف مقابل را چرب
و غافل نشود از اين آيه كه ُع ِمثُل الرِّبوا. ِانَّما البَـيْ : مسائل ربا را بياموزد كه نادانسته به ربا نيفتد و نگويد چون پيشينيان، كه

. يعني بيع مرابحه و مواضعه كه زياده از سرمايه گرفته ميشود و يا نقيصه از سرمايه داده لَّ اُهللا الَبيَع َو َحرََّم الرِّبواَاحَ فرمود: 
اند كه بايد جميع حركات و سكنات انساني به ميشود مثل همين ربا است كه زياده از سرمايه گرفته ميشود و اين ندانسته

اند تا همين جهت است كه براي هر كار در شريعت زاكاني قرار داده و حدودي برقرار كردهاذن و امر الهي باشد. و از 
كسي كه با آن زاكان عمل و از آن تجاوز نكند تمام اعمال معاشيه او عبادات معاديه باشد. بيع مرابحه اگر چه در صورت 

بحه را حدود الهي شامل و در زاكان الهي داخل مثل ده تومان دادن و بعد از مدتي دوازده تومان گرفتن است لكن بيع مرا
است و چند و چون كردن و ايستادگي درباره كمي و زيادتي قيمت كردن در اينجا كه بتواند زيادتر از سرمايه بگيرد 
مستحب است بلكه اگر مسامحه كند و چند و چون و ايستادگي ننموده از قيمت سوقيه ارزانتر بفروشد ميگوئيم اين 

است و بايد او را ممنوع كرد از تصرف در مال خود مگر آنكه بداند قيمت سوقيه را و چند و چون كردن  شخص سفيه
هم بتواند لكن محض احسان مساهله در قيمت كند كه بسوي مشتري احسان كرده باشد هرگاه مشتري استحقاق احسان 

بجهت احسان اينهم از قانون بيرون خواهد بود و داشته باشد و اگر استحقاق احسان نداشته باشد و اين شخص مساهله كند 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  خاص گرداننده - ٦٤
  حكم شرع. مطابق - ٦٥
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َوال تُؤُتوا حكم سفيه بر اين شخص جاري خواهد بود به جهت اينكه احسان او نسبت به غير مستحق است كه فرمود: 
  مر كردن.احسان در غير محل مرتكب شدن نهي است نه عمل از روي ا ِقياماً. مْ التَّي َجَعَل اهللاُ َلكُ  مُ السَُّفهاَء َامواَلكُ 

  چون محــــل باشد موثـــر مـيشود    منفق و ممســـك محل بين بـــه بود
  مال حـــق را جز به امــــر حق مده    اي بـســــا امـسـاك كـز انـفاق بـــه

غرض اين است كه مالحظه ظاهر شرع انور را به نيكي داشته باشد و مسائل معامله را بياموزد و مفروضات و 
مات و مكروهات را مراعات كند كه البته مراعات كردن احكام شرع مورث بركت و بقاي مال و كثرت مسنونات و محر

اوالد است و ال ابالي بودن اگر چهار روزي مال كثرت پيدا كند آخر تمام شود و اگر در حيات خود شخص تمام نشود از 
ِبي رْ َحُق اُهللا الرِّبوا َويُـ مْ يَ رد كه خداوند ميفرمايد: نپذيرد. كسي بخدمت جناب صادق عليه السالم عرض ك براي اوالد او بقا

َامَحُق  قُ َاي َمحْ بينيم كه كسانيكه ربا ميخورند مال آنها زياد ميشود؛ حضرت در جواب او فرمودند كه: و ما مي الصَّدقاتِ 
ا اگر براي خود شخص چهار روز ؟! اين جواب را حضرت به اندازه فهم سائل و مقام او فرمودند و االّ ربِمن َمحِق الّدينِ 

ايم در همين دوامي كند البته براي اوالد او دوام نكند بلكه بركت اوالد او را هم ببرد چنانكه از چندين نفر مشاهده نموده
قليل عمر كه بعضي از آنها كه مرتكب ربا بودند در آخر عمر معطّل و در بدر شدند و چندين نفر ديگر جهت خود آنها 

لكن مال و اوالد آنها را تمام كرد كه بعضي را ديدم تكدي ميكردند و بعضي ديگر تكدي نكردند لكن معطل  دوام كرد
كه نه مال آنها باقي ماند و نه اوالد آنها. و بايد اين مطلب معلوم شود كه  –كه اسم آنها تمام شد  –بودند و تمام شدند 

تغليظ در حرمت آن شده و بر صاحبش وعيد زياد شده و از كبائر  ربائيكه در شريعت مطهره حرام شده است و تشديد و
شمرده شده است اين نبود كه جو بگندم و گندم بجو يا گندم بگندم يا پول بپول موجود به زياده و نقيصه ميدادند چه اين 

الن درايران و در بالد معامله در صدر اول مرسوم نبوده و بعدها هم مرسوم نشده بلكه آنچه بود مثل همين رسم بانك كه ا
فرنگ معمول است كه پولي ميدادند و از قرار ده دو و ده سه و ده يك و نيم ميدادند بدون صيغه و فرار از شبهه ربا و 
همچنين ساير مردم هم همين رسم را معمول ميدارند نهايت اين است كه بعضي بصورت شرع در آورده فرار از صورت 

و بدون صيغه شرعيه و بدون كه ِانََّما الَبيُع ِمثُل الرِّبوا ون پيشينيان زبان حال آنها اين است ربا مينمايند و بعضي ديگر چ
كنند و به صورت بيع در ميĤورند بكلي قصد مبايعه مبايعه اسالميه پول ميدهند و زياده را ميگيريند و آنها كه فرار از ربا مي

يرند و زبان قال و زبال حال آنها گندارند و به نصفه قيمت مبيع بيع شرط ميپندارند بلكه اين مبايعه را وثيقه دين خود مي
گيرد و نگرفته و آنها كه دقت ميكنند و مبايعه را صحيح ميكنند و قصد مبايعه نيز ميكنند اين است كه كسي بيع شرط نمي

ه ميكردند و از آنچه دخل ملك يا آنچه مناط حرمت ربا بود مرتكب ميشوند و مناط حرمت ربا اين بود كه بي انصافي پيش
افزودند مثل اينكه در اين محل ما، دخل ملك معتبر و مرغوب دخل معامله يا دخل مضاربه بود در تنزيل پول قرضيه مي

ده نيم است تا ده يك، جنسي هم كه بخرند و بفروشند ده نيم منفعت ميكند تا ده يك اگر وقتي بواسطه تغيير بازار زياده 
د باز يك وقت است كه كمتر از اين هم ميشود بلكه از سرمايه بكسر فروش ميكند و اگر پول را به مضاربه از اين شو

تر در سال عايد نميشود پس اگر پولي كه بقرض ميدهد بي انصافي پيشه نكند و بقدر بدهند آنهم از همين ده يك زياده
در سال ده يك و خمس ميشود زياده نگيرد و آنرا هم  حق تعطيل اين پول در سال كه ده يك باشد يا نزول تجارتي كه

و بصورت شرع در آورد و در مبايعه قصد گرفتن داشته باشد و از اندازه  ُع ِمثُل الرِّبواِانََّما البَـيْ پروائي پيشه نكند و نگويد بي
كنند و در مدتي مي قيمت مبيع چيزي كم نگذارد مگر بقدر وثيقه همين نزول ده يك و آنچه رسم شده است بيع شرط

خيار نميگذارد و بعد از آن ده روز ظرف خيار ميگذارند آنهم بي اشكال نيست كه بخواهد بيع بعد از لزوم تزلزل پيدا كند 
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بلكه تمام مدت را ظرف الخيار قرار دهد كه اگر چنين كنند داخل معامله صحيحه و داخل اقسام تجارت خواهد بود كه 
اخبار و اگر غير اين باشد داخل ربا يا مثل ربا خواهد بود كه مذموم و در آيات توعيد زياد  ممدوح شمرده شده است در

ال تَأكُلوا الرِّبوا بر آن صادق خواهد آمد و مرتكب نهي  َحُق اُهللا الرِّبوامْ َو يَ شده است و بركت از آن برداشته خواهد شد 
  خواهد بود.  عافاً ُمضاَعَفةً َاضْ 

قه اثني عشريه و صاحبان مذهب جعفريه منت گذاشته و مذهبي كه سالها مختفي بود و و چون خداوند بر فر
صاحبانش بنحو تقيه در ميان صاحبان ساير مذاهب رفتار ميكردند آشكارا كرده و اين مذهب را ملت و دولت قرار داده، 

مذهب را به نيكي جاري نمايند و بايد رؤساي اين دولت و اين ملت بشكرانه اين نعمت مراقبت داشته باشند كه احكام 
مناهي را منع و اوامر را امر فرمايند لكن مسموع و مشهود شده است كه رؤساي دولت شكر اين نعمت را بدل بكفران 
مينمايند و خود مرتكب بعض مناهي ميشوند! و آنها كه اندك مكنتي دارند پول به نزول ميدهند و توماني ماهي يكعباسي 

گيرند چه بصورت شرع در آورند و چه بصورت شرع در نياورند اين وضع نزول پول از ربا ي رايج ميرايج يا سه شاه
اند براي همين كار كه پول به نزول بيرون نخواهد بود و مسموع هم ميشود كه از جانب دولت در هر محل بانك گذاشته

ُع ِمثُل َو ِانََّما البَـيْ آورند ه هيچ بصورت شرع نميبدهند بهمين ميزانها لكن معلوم نشده كه بصورت شرع ميĤورند يا اينك
گويند؟! و از بعضي از رؤساي ملت هم مسموع شده است كه بهمين طريق پول به نزول ميدهند و باك هم مي الرِّبوا

ع نميگذارند و بينند البته در اين كار جري ميشوند و هيچ اعتنا بشربندارند؛ و چون مردمان، ال ابالي از رؤساء دولت و ملت 
كه شنيده شده است توماني ماهي نيم قران و ماهي يك  –برند بهر طريق توانند مال مردم را اضعافاً مضاعفه بطريق ربا مي

و اين، از رؤسا كفران نعمت  –قران در شهرها داد و ستد ميشود و هيچ بصورت شرع هم اعتنا نكرده صيغه هم نميخوانند 
كند برفع بركت از اموال و تسلط اشرار و جور حكام ملّت و لبته خداوند اينها را مبتال مياست عوض شكرانه نعمت! و ا

  دولت.
من زماني كه امراءجور پيشه خود  امتدر خبر است از حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله كه خواهد آمد بر 

ربا باشند و زنها در فكر زينت دنيا؛ و در اين كنند و علماء با طمع باشند و عبادت كنندگان بر ريا باشند و تجار خورنده 
من خواهد بود مثل كساد بازار كساد و در ميانه آنها درست رفتاري نخواهد بود. اموات آنها از خير آنها  امتوقت، كساد 

ميانه آنها! آيس خواهند بود و زيست اخيار در ميانه آنها ممكن نخواهد بود، در اين وقت فرار بهتر خواهد بود از بودن در 
و در خبر ديگر از آنحضرت است كه زماني بيايد بر مردم كه شكمهاي آنها خداهاي آنها باشد و زنهاي آنها قبله آنها و 
دنانير آنها دين آنها و شرافت آنها بمتاع آنها باشد و باقي نماند از ايمان مگر اسمي و از اسالم مگر رسمي و از قرآن مگر 

ره باشد و دلهاي آنها خراب و خالي از هدايت، علماي آنها بدترين خلق خدا باشند در روي درسي، مساجد آنها معمو
و ظلم حكام. و در خبر ديگر، بيايد  ةزمين! در اين وقت مبتال شوند بچهار خصلت: بجور سلطان و قحط زمان و ظلم وال

تال شوند به سه خصلت: برفع بركت از اموال زماني كه فرار كنند از علماء مثل فرار كردن ميش از گرگ! در اين وقت مب
آنها و تسلط سلطان جابر و ثالث اينكه بيرون شوند از دنيا بدون ايمان و دور نيست كه اين زمانها اهل ملت اثني عشري 

  وِر اَالشراِر.َحَفظََنا اهللاُ َو َجميَع الُمؤِمنيَن ِمن ُشُروِر اَنُفِسنا َو ُشرُ  مصداق شوند در بعض بالد اخبار آنحضرت را.
و تفصيل اين است كه شخص سالك بايد در همه حال اهتمام به امر مسلمانان داشته باشد و در  طحاصل اين بس

ها و چه در ها و صنعتهمه حال خير آنها را منظور دارد به حيثيتي كه خير آنها را برخيز خود مقدم دارد چه در حرفه
راكت كه اگر چنين باشد بصفت ايثار موصوف و به احسان در كار و معامله معامله و خريد وفروش و چه در زراعت و ش
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و شراكت و زراعت معروف خواهد بود و البته بركت از خداوند خواهد يافت زيرا كه اين شخص منظور نظر الهي و 
  محبوب حضرت حق خواهد بود. 

  
مورث بي بركتي دنيا و آخرت در بيان آنچه بايد سالك از خود دور دارد و ارتكاب آنرا  –فصل هفتم 

  داند
چه نهي تحريمي و  –اند بهيچوجه مرتكب نشود بايد مراقب باشد كه آنچه را كه در شريعت مطهره نهي كرده

كه از جمله آنها كه نهي شده است ربا است كه از كبائر شمرده شده است و توعيد عذاب اخروي و  –چه نهي كراهتي 
اند چه بصورت شرع و ديده هم شده است كه آنها كه بي باكانه مرتكب اين كار شده بي بركتي دنيوي بر آن شده است

اند بركت از اموال آنها برداشته شده كه يك پشت وفا نكرده بلكه گفته ِانََّما الَبيُع ِمثُل الرِّبوااند و چه الابالي وار درآورده
نمانده. و در هيچ حال و با هيچكس منفعت خود را منظور  بركت از اوالد آنها هم برداشته شده كه اوالد هم براي آنها

ندارد و جانب خود را ترجيح ندهد بر جانب طرف مقابل بلكه در همه حال جانب طرف مقابل را ترجيح دهد بر جانب 
و  -چنانكه گذشت كه در ترازو جانب طرف مقابل را بر جانب خود ترجيح دهد كه بوصف ايثار موصوف شود –خود 

ادن را از خود دور دارد؛ مثل اينكه نرخ جنسي در بازار ترقّي كرده يا تنزل كرده پيش از آنكه صاحب جنس يا فريب د
خريدار جنس از ترقي و تنزل باخبر شوند جنس را بخرد يا بفروشد بقيمت نازل يا قيمت گران چنانكه بالفعل رسم تجار 

حرمانه و در ظاهر ترقي يا تنزل جنس را مينويسند بخالف واقع شده است كه قيمت واقعي محلي را به يكديگر مينويسند م
كه شريك محل ديگر خريد تواند بكند. اجمال اين مطلب اينكه خيال فريب و خدعه از خود دور دارد چه در معامله و 

و بر جات كه آنكس كه خدعه ميكند توكل بر خدا نكرده توسل بحيله نفس ميجويد ها و چه در مرافعهچه در حرفه
خداوند الزم است او را به مقصود نرساند و در دنيا هم باالخره محروم دارد. و اقالة مستقيل، كه كسي ملكي يا جنسي 
فروخت و پشيمان شد و خواهش فسخ كرد ايستادگي نكرده زود فسخ كند كه البته بركت يابد و اگر لجاج كند و امر 

ثال امر دل صاحب مال در پي آن مال و امتامله بردارد زيرا كه عالوة ترك ثال نكند خداوند بركت را از آن معامتحق را 
كسي را بخدعه يا به تسلط منع نكند كه حق شفعه  66مالي كه دل كسي در پي آن باشد بركت از آن ميرود. و حقّ شُفعه

67ومشريك در مال مشتركي كه شفعه دارد مثل ملك است، حبس كردن از صاحب حق غصب است. و داخل س 
مسلمانان نبايد شد كه حرام شرعيست و معني دخول در سوم مسلمانان اين است كه دو مسلم با هم معامله يا مزارعه يا 
مضاربه يا اجارة در ميان داشته باشند و هنوز حرف آنها قطع نشده شخص برود و بگويد من هم طالب اين معامله يا مزارعه 

  د كند بر آنچه آنها گفتگو دارند و چه زياد نكند. يا اين مضاربه يا اجاره هستم چه زيا
ن شدن به نهي الهي اعتنا نكردن و امر تحريمي را مرتكب شدن است و خدا را بر خود نابدانكه داخل سومِ مسلما

بغضت آوردن و ترك شفقت كردن است كه شيوه سالك است و جانب خود را زن مانند ترجيح دادن و دل مسلم را 
عدي بر مسلم كردن است و اعانت كردن است طرف معامله مسلم را بر همة اينها و ارتكاب همة اينها؛ از رنجانيدن و ت

راهزني و دزدي بوجهي بدتر است. پس شخص سالك تا معامله مسلمي با كسي در بين است و راغب هم باشد بĤن معامله 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شفعه، حقي كه بر اساس آن هرگاه مال غير منقولي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك سهم خود را بخواهد به شخص ثالثي  - ٦٦
  بفروشد، تقدم در خريد با شريك ديگر است.

   بها و قيمت ناشي از بيع. - ٦٧
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و اگر  -پيش از درست آمدن سعي كند در معاملة آنهاو  –بايد صبر كند، اگر معامله آنها درست آمد خود را بگذراند 
درست نيامد و از هم گذشتند آنوقت اظهار كند ميل خود را؛ لكن اين زمانها رؤساء ملت و دولت در عوض آنكه شكر 
اين نعمت را بجا آورند كه الحمدهللا مذهب جعفري، ملّت شده است و دولت شده است و تمامي احكام ملت را بتعاضد 

ر جاري سازند خود آنها مرتكب ميشوند مناهي را و ابا مينمايند از واجبات! و چنين امر معظمي را كه ارتكاب يكديگ
چندين حرام در آن هست مرتكب ميشوند و داخل معامله يكديگر ميشوند بلكه معامله واقع شده را دخيل ميشوند وبهم 

نكه اين كار حرمتش بچندين درجه شديدتر است از داخل ميزنند و بحيله شرعي بصورت شرع هم در ميĤورند و حال اي
شدن در سوم مسلمانان و آن مال يا آن ملك در دست آنكه خريده يا اجاره كرده بعد از بهمزدن معاملة اولي غصب 
 خواهد بود و تصرّف در آن حرام خواهد بود و چون نظر مردم رعيت بر رؤسا است اين كار آنها مردم را اضالل ميكند و

پروا ميكند بشريعت مطهره و باينواسطه تمام مردم بتطفيف ميافتند و وبال تطفيف همه را ميگيرد زيرا كه اين نيست مگر بي
جانب خود را چربتر خواستن و حق غير را ناقصتر و تطفيف هم همين است كه حق خود را زيادتر بخواهد و حق غير را 

ام خواهد و حق غير را بتمام بدهد. و ايثار آن است كه حق خود را ناقص ناقصتر. و اعتدال اين است كه حق خود را تم
خواهند و حق غير را زياد بدهند. بلكه ميگوئيم كه داخل معامله كسي شدن يا بعد از مبايعه و مزارعه و مضاربه و اجاره 

كار بكلّي حقّ غير را بردن مدعي شدن بچندين مرتبه بدتر است از تطفيف زيرا كه تطفيف تنقيض حق غير است و در اين 
است، عالوه رنجانيدن غير و هتك حرمت او كردن است. و اينها كه گفتيم وقتي است كه طرف معامله غير مومن باشد و 
اگر مؤمن باشد البته به چندين درجه شديدتر خواهد بود حرمت داخل سوم شدن يا بعد از وقوع معامله بهمزدن آن معامله؛ 

حب مؤمن طرف شدن است بلكه با خدا و رسول خدا طرف شدن است و مدعي شدن، و اين از زبان بجهت اينكه با صا
  مؤمن است:

  با ما نـه كه با خـدا در افتـاد    هر كس كه ز كين بمادر افتـاد
 نْ مَ و در خبر ديگر:  .َاهاَن ِلي َولياً  َمنْ الهي آنرا كه خواهي براندازي با ماش در اندازي؟! در حديث قدسي است: 

َرُع َشيٍء اَلي ُنصَرِة َو اَنَا َاسْ  و در چندين خبر است كه فرمود: .َحَقَر ُمؤِمناً  َمنْ و در خبر ديگر:  َصَد ِلُمحارِبَتي.َارْ  آذي ُمؤِمنًا فـََقدْ 
  َاوِليائي. 

ا كه و طاقت مقاومت خدا را هيچكس ندارد، پس بايد بر حذر باشد از اينكه دخيل معامله مومن شود. و خوردنير
محل حاجت مردم باشد بقصد گران فروختن نگاه ندارد بلكه اگر زياد از خود داشته باشد و مردم هم محتاج باشند 
بفروشد و انتظار گراني نكشد كه احتكار است و در اخبار نهي بليغ و تأكيد اكيد رسيده است حتي اينكه از جناب 

خود نوشتند، نوشتند نظر كن كه هر كس احتكار  ةه براي يكي از والاميرالمومنين عليه السالم است كه در دستورالعملي ك
يعني چنان سياستي كن كه همه مردم از سياست او مطلع شوند و عبرت گيرند؛ اما در غير وقت . َن الّناسِ َشهِّرُه بـَيْ كند: 

توليه كه بزياده از آنچه آن ه و مواضعه و بحتر فروختن احتكار نخواهد بود. و در بيع مراحاجت مردم و بغير قصد گران
المال و  سجنس تمام شده است ميخواهد بفروشد يا بنقيصه يا بهمان ثمن كه خريده است جايز نيست دروغ گفتن در رأ

نه حيله كردن و دروغ واقعي را بصورت راست درآوردن مثل اينكه جنس را بفروشد برفيق يا غير رفيق و بعد از آن بخرد 
آنچه بايد قيمت شود كه بعد كه خبر دهد به رأس المال دروغ نگفته باشد كه اين حيله است بلكه بدتر به قيمتي زيادتر از 

است از اين كه ابتدا دروغ بگويد و سرمايه را زياد بگويد چرا كه اين شخص با بنده خدا دروغ گفته است و حيله با خدا 
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گويد اثم دروغ را خواهد داشت و گناه حيله با خدا و گناه ندانسته. و آنكه ابتدا دروغ ب 68هم كرده است و خود را آثم
كه جنسي را به اند  فعل زشت خود را بصورت نيك درآوردن نخواهد داشت. و همچنين است آنچه تجار رسم كرده

ر دهند اگر داند كم ميكنند و پول آن جنس را ميند و بعد نزول كم ميكنند و مبلغي از سرمايه كه اسم بردهروعده ميخ
ايم بي ايم و چقدر از براي وعده كم كردهحين  فروش بمرابحه يا مواضعه يا توليه واقع را بگويند كه به اين وعده خريده

اسم نبرند بدتر است از دروغ گرفتن ابتدا به جهت اينكه در اين  يچعيب است و اگر خبر دهند به ثمن مؤجل واجل را ه
  و فعل زشت خود را نيك پنداشتن.  هم حيله با خداست و دروغ با بنده خدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ناهكارگ - ٦٨
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  باب هشتم
  

لُّكُكُ ت مملكت خود و جنود خود.در بيان معامله شخص سالك با رعيلُّكُراعٍ و كُ منْ مسئُولٌ عم يعر هت
قْمالً رعيشم و ساير رعت مملكت صغير است و ثانياً نظر بر عيال و اوالد و خدم و حصود اوت مملكت ي

  در اين چند فصل است خارج است و
  
   فصل اول

ه عالم كبير را بدست ما داده است كه نفس ناطقه انسانيه باشد و همين نبدانكه خداوند منّان تفضّل فرموده و نمو
نفس انسانرا با مملكت صغير او چنانكه نسخه مختصر عالم كبير قرار داده است آينه سراپانماي خويش نيز قرار داده است 

  بيت:  َم ما قيَل في بَياِن التَّمثيِل بِاِألنساِن ِللَحقِّ الَمّناِن.َلَق اهللاُ آَدَم َعلي ُصورَتِه. و نِعْ خَ كه فرمودند: 
  اصـنـاف مـالئـكـه قــواي ايــن تـــن  حق جان جهان است و جهان جمله بدن
  نتوحيد همين است و ديگرها همه ف               افـالك و عـناصـر و مـوالـيـد اعـضاء

  َو قيَل اَيضاً في َمقاِم التَّمثيل: 
  تر نــــداريدليل از خويش روشــــن                 تو يك چيـــزي ولي چنديـــن هزاري

و چنانكه انسان نسخه مختصر عالم كبير و آينه سراپا نماي حضرت احديت است ميزان رعيت داري هر صاحب 
به اين معني كه رعيت داري را بايد از  –صاحب رعيت عالم كبير چه صاحب رعيت عالم صغير و چه  –رعيت هم هست 

  جان انسان بياموزند. 
نظر بايد كرد كه جان در تمام مملكت و در تمام شهرهاي عظيمه آن و در تمام قواي كبيره و صغيره آن مخبر و 

ها و از ود از استعالم حال خبر كنندهها غافل ميشوند و نه جان غافل ميشواقعه نگار دارد كه در هيچ حال نه آن خبر كننده
فيه نويسها قوه المسه است كه متفرق دارد در همه بدن در اعضاء رئيسه و خاستعالم حال مملكت و اهل مملكت، و آن 

 اند كه از تعدي كننده اگر تعدي شود بدون فاصله خبر كنند سلطان جانرا و آنمرئوسه صغيره و كبيره و چنان مراقب
دون فاصله امين كافي را ميفرستد كه مانع شود از تعدي متعدي و اگر تعدي واقع شده باشد بزودي جبران كند پادشاه هم ب

و اگر خود نتواند جبران كند استعانت بوزير عقل جويد و اگر آن هم نتواند جبران كند به دولتهاي خارجه استعانت جويد 
  كه طبيب و جراح و ساير اعانت كنندگان باشند. 

ن كه چه در خواب و چه در بيداري اگر مگسي يا پشه كه اضعف تعدي كنندگان است بنشيند برپا كه نظر ك
دورترين محال اين مملكت است از پايتخت كه دماغ باشد مخبر امين كه المسه باشد كه آني در امر سلطان تواني 

دشاه ميدهد و پادشاه هم بزودي در همان نميورزد و بقدر جوي خيانت نميكند و دروغ نميگويد در همان ساعت خبر به پا
آن، شخص امين كافي را كه دست باشد يا پا باشد بفرستد كه متعديرا دور و دفع تعدي او نمايد از رعيت او. و نظر كن 
كه چگونه قراول چشم و گوش را بقراولي اطراف اين مملكت واداشته است كه اگر از خارج بخواهد متعدي رو به اين 

بر نيايد با وزير عقل مشورت كند و  هيد بزودي خبر دهد پادشاه را كه در صدد دفع او برآيد و اگر خود از عهدمملكت بيا
استعانت بسالطين خارجه جويد در دفع آن متعدي. و نظر كن كه چگونه سرحد دار ذائقه و شامه را گماشته است كه 

اگر مصلح و نافع است اذن دهند و اگر مفسد و ضار آنچه بخواهد داخل اين مملكت شود تجسس كنند و تحقيق كنند 
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است زود اعالم كنند كه منع كند سلطان از دخول اين مملكت، اين است حال سلطان مملكت صغير نسبت به رعيت و 
مملكت خود بحسب علم حضوري و شعور بسيطي. و اما حال او نسبت به اهل اين مملكت بحسب علم حصولي و شعور 

د همين نحو مملكت داري و رعيت پروري را نصب العين قرار دهد و عقل را كه بمنزله وزير اين سلطان تركيبي، پس باي
جان است همه وقت بمراقبت احوال و اخالق و افعال خود وادارد تا عقل بدستياري خيال كه پيشكار عقل است پيوسته 

طريقت بسنجد و هر يك را كه موافق اين ميزان ديد مراقب باشد و تمام افعال و احوال و اخالق خود را بميزان شريعت و 
در ازدياد آن بكوشد و هر يك كه بر اين ميزان درست نيابد بكوشد كه ترك كند و از خود دور دارد. چون خواهد فعلي 
ند بجا آورد مالحظه كند كه اين فعل را مبدأ نفس و شيطان است يا مبدأ عقل و رحمن است، اگر مبدأ را نفس و شيطان بي

آن و در و آن فعل را ترك كند و اگر عقل و رحمن بيند مبدأ را استمداد جويد به مبدأ استعاذه جويد بخدا از آن مبدأ 
ازدياد آن كوشد و تميز اين دو مبدأ از براي كسي كه مراقب خود باشد آسان است بجهت اينكه فعل مختار بدون علت 

فاع خود را مالحظه كرده است آن فعل شيطاني است نه رحمني زيرا كه بايد غائي نميتواند باشد. اگر نفس در فعل خود انت
  افعال سالك تمام آنها عبادت باشد و وقتي فعل بنده عبادت خواهد بود كه انتفاع نفس در آن منظور سالك نباشد. 

يچ انتفاع نفس در آن ميگويند در وقف، خلع از نفس بايد باشد كه ه كثـََّر اُهللا َامثاَلُهمنظر كن كه فقهاء كرام 
منظور نباشد كه اگر انتفاع نفس در آن منظور باشد اين وقف، وقف بر نفس خواهد بود و باطل خواهد بود زيرا كه وقف 
از جمله عبادات است و در عبادات قصد قربت شرط است و در وقف بر نفس قصد قربت نميباشد. و اين قصد قربتي كه 

اند بلكه نيت شاكله انسان اند و نيت را هم اخطار ببال قرار دادهه جزء نيت قرار دادهدر عبادات شرط است نه آن است ك
است؛ به اين معني كه انسان در هر مقام كه واقع باشد نيت او و مبدأ عمل و غايت عمل او راجع به همان مقام است. اگر 

بر نعيم آخرت داشته باشد نيت  رهد بود و اگر نظكسي محب دنيا باشد آنچه كند نظر او بر همان دنيا و حفظ دنياي او خوا
او و قصد او نعيم آخرت خواهد بود و اگر خود را دوست دارد نظر او برخود او خواهد بود و اگر نظر بر خدمت دوست 
داشته باشد نيت او خدمت و منظور او خدمت خواهد بود نه منظور ديگر. پس كسي كه در غيب باشد و مومن بغيب باشد 

ب محبوب حقيقي باشد آنچه كند نظر او يا بر خدمت كردن براي محبوب خواهد بود يا رضاجوئي محبوب يا و مح
ثال امرمحبوب بحسب تفاوت احوال شخص يا اشخاص امتاشتداد قرب بسوي محبوب بدون التفات بنفس و قرب نفس يا 

باعث گم شدن نيت ميشود از نظر كه شخص نتواند  مختلفه و اخطار به بال هيچ نسبت به نيت ندارد بلكه اين اخطار به بال
كه در آيات و اخبار ذكر شده معلوم كند كه داعي و نيت شيطاني است يا رحمني. و قرب و مرضات حق تعالي شأنه 

داعي است بلكه مراد آن قربي است كه براي شخص حاصل شود كه شدن  نه آن اخطار به بال است كه باعث گماست 
عي شود بر عمل يا خود قرب بكشاند بعمل و باعث شود ازدياد آن قرب را يا اينكه محبت محبوب آن قرب حاصله دا

نفس و  داعي شود بدون التفات بسوي  –ت است آن قربيكه مقتضاي محب –محبوب را  چون مقتضي است قرب بسوي
بوب چون مقتضي است رضاجوئي محبوب به اين معني كه حب مح .غاء َمرضاِت اهللاِ ِابْت◌ِ انتفاع او به اين قرب و همچنين 

را و اين شخص در مقام محبت واقع و رضاي محبوب را طالب باشد و به اين جهت خدمت كند بدون التفات به نفس و 
ثال امر محبوب بدون امتمرضي شدن نفس يا مغضوب شدن يا اينكه در مقام محبت ملتفت امر شود و شروع نمايد در 

اين فعل چه خواهد بود، او را خواهند نواخت يا خواهند گداخت و در احوال مراقب باشد، اگر التفات بسوي اينكه غايت 
ت او شود بداند كه آنحال شيطانيست آنحالت كه از براي شخص حاصل شد باعث خودبيني نفس و عجب و غرور و اناني

ت و كسرِ انانّيت شود خَشُّع و خضوع و خَشياگر چه همصحبتي با اولياء و انبياء عليهم السالم باشد و اگر آنحال باعث تَ
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آنحالت رحمني است. و اخالق را بايد بر اخبار سنجيد و فهميد كه كدام يك از صفات نفس است و كدام يك از 
صفات عقل و همچنين از قوي و مدارك و اعضاء و جوارح خود بر خبر باشد كه آنها را بكلي از مقتضيات خود ممنوع 

ضعف توجه شخص است به جانب محبوب و ضعف محبت شخص است و بكلي در پي  هاآن ندارد كه در ضعف
مشتهيات آنها نباشد كه هرگاه بكلي در پي مشتهيات باشد باالخره اختيار از دست شخص بيرون كنند و شخص را مطيع 

َو اتـَّبَـُعوا  ةَ ٌف َاضاُعوا الصَّلو َخلْ  ِدِهمْ بـَعْ  َخَلَف ِمنْ فَ : و صادق آيد. َت َمِن اتََّخَذ ِالَهُه َهويهُ َافـََراَيْ خود كنند تا صادق آيد بر او: 
و در خوراك و پوشاك مراقب باشد كه آنچه مضر است نخورد و نپوشد و زياد در تحصيل . َقوَن َغيالْ َف يَـ الشََّهواِت َفَسوْ 

تصر اين است كه در اين باب لذيذ و فاخر نباشد كه از ياد خدا غافل ماند و خود را بنده مأكول و مشروب سازد و مخ
ميانه رو باشد نه افراط كند نه تفريط. اگر يك وقتي شيخ شخص صالح ديد ترك حيواني يا اربعين نشستن را البته از 

  روي امر شيخ عمل كند و هيچ نينديشد. و در غذا همه وقت از قدر ميل كمتر بخورد كه همين نفس را رياضتي است. 
  

  ت داري و رعيت پروري در مملكت كبيردر بيان مملك -فصل دوم 
بدانكه چنانكه شخص نسبت بمملكت صغير و رعيت اين مملكت بايد مملكت داري و رعيت پروري را از جان 

و حكام هم بايد مملكت داري و رعيت داري را در مملكت كبير از مملكت داري و رعيت  ةبياموزد و سالطين و وال
اموزند كه چنانكه جان مخبر امين دارد در تمام مملكت محروسه خود كه جزئي و پروري جان نسبت به مملكت صغير بي

كلي وقايع اين محروسه صغير را آناً فĤناً خبر دهند، بايد در تمام محروسه خود مخبر امين داشته باشند كه جزئي و كلي 
از كار آنها و خفيه نگاري آنها وقايع را بپاي تخت رسانند و مخبرها هم خود را با اهل ممالك نشناسانند و هيچكس 

اطالع نداشته باشد كه باالخره آنها را بطمع اندازند و رشوت خوار و خيانت كار كنند و ملك و رعيت را تمام كنند، و بر 
اين مخبرين مستخبر ديگر گماشته داشته باشد كه در پي استعالم حال آنها باشند بلكه خفيه نويس ديگر كه از هم بي 

د داشته باشند و در هر جا كه وقايع آنها موافق بود بر وفق آن عمل كنند و در هر جا مخالف هم بودند تفتيش اطالع باشن
و تحقيق بواسطه گماشتگان خود كنند، اگر يكي از اينها عمد كرده باشد او را بسزاي او برسانند و اگر اشتباه كرده باشد 

ر فالنه قضيه، بهتر مراقب باش كه كسي بواسطه اشتباه تو صدمه نخورد و او را تنبيه كنند و آگاه كنند كه اشتباه كرده د
بايد جميع مايحتاج آنها را مهيا داشته باشند كه بواسطه احتياج خالف و خيانت نكنند. و چون مطلع شدند كه تعدي بر 

و برسانند كه عبرت ديگران كسي از حاكم يا قاضي يا كسان اينها واقع شده بزودي جبران كنند و تعدي كننده را بسزاي ا
شود يا متعدي را بپا تخت بخواهند و چنانكه بايد سياست كنند. و بايد پادشاه يا والي يا حاكم تمام اهتمام آنها در ترفيه 
حال رعيت باشد كه هر يك بكار خود مشغول باشند و مملكت را معمور دارند كه در عمارت مملكت عمارت خزانه 

و حكام هم مايحتاج آنها را از ديوان مقرر دارند كه آنها بواسطه حاجت تعدي نكنند و  ةبراي وال سلطان است. و بايد از
چون آنها تعدي كنند اجزا و تبعه را نتوانند منع كنند، و چون اجزا و تبعه را منع نكنند رعيت هم دست تعدي بر يكديگر 

د. و در هر محل قاضي داناي كاردان امين وا دارد كه چنانكه اين زمانها مشاهده ميشو –بگشايند و مملكت خراب شود 
را از بيت المال و ديوان مقرر دارد كه براي رفع  ةمحاكمات مردم را بزاكان شريعت مطهره بگذارند و جميع مايحتاج قضا

ر حاجت محتاج برشوت نشود كه اگر قاضي رشوت خورد دين و دنياي رعيت را بر باد دهد كه بدتر از حاكم رشوت گي
هُؤالِء َاَضرُّ َعلي باشد زيرا كه او دنياي مردم را فاسد سازد و قاضي دين و دنيا هر دو را فاسد سازد؛ خبريكه فرمودند: 

اشاره به اين قاضيها و مثل اينها از علماء سوء است و مراقب باشد  ،ِن َو َاصحابهَسيْ حُ ِش يزيٍد َعَلي الْ َجيْ  ُضَعفاِء شيَعِتنا ِمنْ 
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ين امين كه اگر والي يا حاكم يا قاضي تعدي كرد بر كسي يا حكم خالف كرد يا رشوت گرفت او را چنان بواسطه مخبر
، حكم آنها مطابق باشد با زاكان شرع ةو قضا ةسياست كنند كه شهرت كند كه عبرت ديگران شود. و بايد سلطان و وال

رد سياست سازد، و در سند حكمي كه كردند زاكان انور و چون از اينها مخبر امين به خالف اين خبر دهد آنها را مو
 ُت ِبذِلكَ مْ َحكَ شريعت مطَهرَه را از دست ندهد، به اين معني كه در شريعت مطهره چنين مقرر است كه حاكم شرع هرگاه 

 گفت بايد حكم آن حاكم را نشكنند و مال را از مدعي عليه گرفته به مدعي بدهند و بعد اگر معلوم شد خطاي حكم
حاكم كه شاهدها عمداً دروغ گفته باشند يا به اشتباه شهادت داده باشند شاهدها را مؤاخذه كننده و مال مدعي عليه را از 

المال مال را بدهند و حكم حاكم را رد نكنند. پس حاكم شرع يا حاكم عرف آنچه بر زبان آنها آنها بگيرند يا از بيت
تماد بر گفته آنها داشته باشند، اگر خالف آنهم معلوم شود از جاي ديگر جبران جاري شود آنرا تغيير ندهند كه مردم اع

بدعت مينمايد  ةكنند و حكم خود را تغيير ندهند. لكن گويا اين زاكان شريعت مطهره در اينزمانها در پيش ديوانيان و قضا
  يدارند و هيچ باك ندارند. و كم هستند آنها كه اين زاكانرا معمول دارند مثل مسئله ربا كه اآلن معمول م

و بايد در حدود و ثغور مملكت قراول امين داشته باشند كه از حركت دشمنها زود خبر دهد كه بيخبر دشمن بر 
مملكت تاخت نياورد و غالب نشود. و در مدخل و مخرج هر يك بلد دربانها بگذارند كه تجسس حال واردين را ميكرده 

براي رعيت و مملكت ضرر داشته باشد داخل بلد نكند و از دخول و خروج  ياي دولت كه كسي بيخبر چيزيكه برا باشند
هاي دولتي برقرار و تلگراف در همه جا هست اين امور در كمال سهولت واردين با خبر باشد و اين زمانها كه پستخانه

شرار همه آسوده مشغول شغل صورت ميگيرد و اگر قرار مملكت داري بر اينطريق گذارند رئيس و مرئوس و اخيار و ا
معاش و معاد خود ميتوانند باشند و مملكت معمور و دولت موفور خواهد بود لكن گويا از قرار مسموع اغلب حكام از 

اند و ميگويند بايد نايب حق از حكام و حكام از نواب! آنچه شنيده شده گويا اسم گذاشته ةپيشكشي ميگيرند و وال ةوال
اب از كدخداها و كدخداها بر رعيت آنچه توانند تعدي ميكنند و اين خالف عقل و شرع و عرف است النيابه بدهد، و نو

زيرا كه از والي چيز گرفتن معني آن اين است كه اين واليت و رعيت را بتو فروختم هرچه خواهي بكن و والي هم ناچار 
نين حكام و نواب و كدخداها؛ و اين كار رعيت است كه بهانه بر رعيت و حكام بگيرد و جرم هرچه تواند بگيرد و همچ

ها بعد رد كه شغل رعيتي آنها از دست ميرود و اگر دهشاهي دارند آنرا هم از آنها ميگيرند و اين بيچارهارا از كار باز ميد
ت باعث بواسطه دست تنگي دنبال شغلي نميتوانند بروند و واليت به اين سبب رو بخرابي ميگذارد و خرابي واليت و رعي

خرابي نايب و حاكم و والي و سلطان است و باعث خرابي خزانه سلطانست. حزم و دور انديشي آن است كه از كار واليها 
و حكام به نيكي اطالع داشته باشند. پادشاه هر قدر از واليها ميخواهند بگيرند از خود رعيت بخواهند كه رعيت بيچاره 

و حكام از ديوان مقرر باشد و هر كدام تعدي كنند آنرا سياست كلي  ةمخارج والهاي بسيار نباشند. و گرفتار خورنده
و حكام پيرايه زياد برخود قرار دهند كه خرج از اندازه زياد نداشته باشند و در اين باب خلفاي  ةكنند و نگذارند كه وال

اسالم را اسوخود قرار دهند كه هيچ پيرايه برخود قرار  هه خود قرار دهند و اگر زمان آنها دور است امراء فرنگ را اسو
نميدهند و مملكت را معمور و رعيت را آسوده دارند و خزانه هم اندوخته دارند. و بايد حاكمي كه از براي محلي مقرر 
داشتند آن حاكم را مستقل و بهيچوجه مداخله در كار آن حاكم نكنند. اگر عارضي از محل حكومت به پايتخت عارض 

از تعدي رعيت عارض شود او را بهمان حاكم حواله نمايند و اگر از تعدي حاكم عارض شود بمحض عرض شود اگر 
عارض حاكم را پي پا نكنند و منتظر باشند اخبار خفيه نويسهاي خود را؛ اگر عارض عرض خالف كرده باشد اين عارض 

بار مخبرين كه حاكم تعدي كرده او را سياست از جمله اشرار و صدمه او الزم خواهد بود و اگر معلوم شود بواسطه اخ
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كنند نه چنانكه رعيت را جري كنند بر حاكم ديگر. خالصه اين است كه بايد حاكم از والي و سلطان خوف فراوان داشته 
و حكام از ديوان داده شود و نوكر از سواره و پياده هر قدر  ةباشد و رعيت از حاكم. و بعد از آنكه جميع مخارج وال

جت داشته باشند از ديوان مقرر باشند بايد چنان مراقب باشند كه ديناري از قدر تحميل بر رعيت زيادتي نكنند و اگر حا
زيادتي كنند آنها را مورد مؤاخذه شديد نمايند كه عبرت ديگران شوند. ولكن آنچه از واليت طبس مشاهده ميشود و از 

كه با رعيت ميشود هر توماني پنجهزار و در بعض قري هشت هزار و نه هزار ساير بالد شنيده ميشود گويا در ايران معامله 
عالوه بر تحميل ميگيرند بلكه در بعض قري هر توماني را توماني عالوه ميگيرند و اين باعث خرابي مملكت و رعيت 

 كُ اَلُملْ اند: كه فرمودهاست و براي سلطان هم هيچ فائده ندارد و اين طريق مملكت داري و رعيت پروري نيست و از آنجا 
به اين طريق معامله كردن با رعيت بيچاره، دولت و سلطنت را در معرض تلف آوردن . فِر َوال يُدوُم َمَع الظُّلمِ كُ يُدوُم َمَع الْ 

ند و حكام چون پيرايه زياد بر خود قرار ميدهند كه مواجب و مداخل به آنها وفا نميك ةاست؛ عالوه بر اينها هر يك از وال
پيوسته در فكر اين ميباشند كه از كجا و از چه كس ميتوان دخل برد و جرم گرفت و متصل در صدد بهانه جوئي با 

و چون نوكر زياد براي  –و اين بيشتر باعث خرابي مملكت و رعيت ميشود  –بندگان خدا و مدعي پيدا كردن ميباشند 
ام در فكر اين هستند كه كدام دروغگو بيايد و به دروغ درباره خود قرار ميدهند و هيچيك را مواجب درستي نميدهند مد

، و هيچ در فكر رسيدگي بكار در كنند كه قدر گذراني به آنها رسيك بيچاره تهمت زند كه يكي از آنها نوكرها را مأمو
قوتي به آنها باع درنده كه مدتها رعيت نيستند! بلكه منظور همان است كه چيزي بنوكر رسد؛ و اين مأمورها چون س

و اين  –نرسيده باشد دست تعدي چنانكه بايد و شايد بگشايند و زجر زياد بندگان خدا را بكنند و جرم بي اندازه بگيرند 
ها كنند چنانكه اين روزها از جانب حضرت واال چند نفر مأمور به هاي بيچارهبلكه غارت خانه –را خدمتانه اسم گذارند 

نه از سادات محترم را غارت كردند و در ميان عيال و ناموس اين سادات رفته و نشستند كه ما اين واليت آمده و چند خا
بايد اينجا باشيم كه زنها نگريزند تا مردها پيدا شوند؟! و سال قبل قضيه اصطهبانات فارس را شنيده كه چندين خانه را 

فارس را شنيدم كه چنيدن خانه را تاراج كرده و تاراج كردند و صاحبانش را در بدر نمودند. دو سال قبل قضيه فساي 
اند بكلي ا كه از قديم االيام خدمت كن دولت بوده و اعتباري داشتهربقدر چهارصد نفر از اوالد مرحوم ميرسيد عليخان

 اند و از اينجا عارض شدند بوالي و پايتخت و از اصطهبانات و فسا همهاي آنها را آتش كشيدهمتفرق ساخته و خانه
عارض شدند. عرض عارضين را بكلي افسانه پنداشته هيچ گوش ندادند! و هيچ عاقل در مملكت داري و رعيت پروري 

  اين رفتار را جائز نميدارد. 
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  باب نهم
  

در بيان خصلتهاي نفساني كه باعث قوت پيوند واليت ميشود و سبب خشكانيدن شاخهاي تلخ و در آن 
  چند فصل است

  
  حب و بغضدر بيان  –فصل اول 

بايد دانسته شود كه اصل همه خصال حميده و جاذب جمله صفات پسنديده لطيفه محبت است كه يك حقيقت 
و از آن يك حقيقت به اعتبارات مختلفه به اسماء عديده تعبير كنند و آن حقيقت طليعه عقل است كه در انسان  ،است

  موجودي نيست كه از اين حقيقت خالي باشد؛ كماقيل: طالع ميشود و هيچكس نيست كه از اين خالي باشد بلكه هيچ 
  كشـاند ذره را تا مقصد خاص  يكي ميل است با هر ذره رقاص
  دوانـد گـلـخـنـي را تـا بـگـلـخن  رسـانـد گـلـشـنـي را تـا بگلشن

كمال  و اين حقيقت همان ميلي است كه در هر موجود از عالم اعلي وديعه گذاشته شده است و آن موجود را به
و اين ميل در هر موجودي به اسمي و بهر كيفيت كه بود بنامي  –اگر قاطع طريقي براي او بهم نرسد  –نوع او ميرساند 

مركز عالم ميل نامند و همچنين محبت اجسام خفيفه را بِحيز جانب  69خوانده ميشود چرا كه محبت اجسام ثقليه را بحيز
رت نوعيه خود امساك و حفظ نامند. و طلب كردن نبات كمال نوع خود را محيط و محبت طبايع جماديه را بحفظ صو

كه منشعب ميشود بطلب بقاي شخص نبات و نمو آن در اقطار و توليد مثل آن بتغذيه و تنميه و توليد مسمي سازند. و 
ق. و چون در ظاهر تغذيه را به اعتبارات عديده اسماء عديده گذارند مثل جذب و امساك و دفع و هضم و تشبيه و الصا

در عناصر و جماد و نبات بحسب ادراك مدارك ظاهر بشريه مدرك است و شعور عرف محبت مسبوق بشعور 
اسم اين طلب را از اينها محبت نميگذارند و در حيوان چون شعور و اختيار بحسب مدارك بشريه انسان ظاهر و ،نميشود

مند اگر چه بحسب جهات مختلفه و متعلقات متفاوته به اسماء ديگر نمايان است طلب مطلوبات خاصه حيوانرا بمحبت مينا
و غذا و شرابرا بشهوت و ميل خوانند چنانكه بهوا نيز نامند. و چون اين محبت از افق  70نيز خوانند مثل اينكه ميل سفاد

ه موجودات محبوب انسان طالع شود از باب اينكه مجموعه همه عالم امكان بلكه هم صورت حضرت سبحان است به انداز
از براي انسان بالقوه خواهد بود كه به اندازه محبوبها محبت انسان منعشب خواهد شد و به اعتبار اختالف محبوبها محبت 

بالقوه در وجود انسان  اهلَّ ماَء كُ سْ َو َعلََّم آَدَم اْالَ او اسمهاي مختلف گيرد. و چون فعليات تمام موجودات به مضمون كريمه: 
ذاشته شده است فعليت هر يك از موجودات كه در انسان ظاهر شود محبوب همان موجود محبوب او خواهد بوديعه گ

شد. اگر فعليت مورچه و حرص او در انسان ظاهر شود مورچه وار جمع و ادخار محبوب او شود و اگر فعليت سباع در او 
ب او شود، و اگر فعليت بهائم در او هويدا شود نمايان شود سبع وار زدن و بستن و تسلط يافتن و تكبر نمودن محبو

وار گرفتار نزو وسفاد گردد و خوردن و آشاميدن معشوق او شود و اگر فعليت خرس و خوك در او پيدا شود خرس
گاهي موش وار درهم و دينار را طالب شود و گاهي اسب و خر و ضياع و عقار را خواهان گردد. و مجمل اينها اين است 

َضَرَب كما قال اهللا تعالي:  فيِه ُشرَكاُء ُمَتشاكُسوَن؛نسان در مرتبه نفس اماره يا نفس لوامه افتاده است مرديرا ميماند كه كه تا ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  جاي و مكان. - ٦٩
  برجستن نر بر ماده. - ٧٠



92  

هاي گوناگون و خواهشهاي از حد افزون آني آسوده نگذارد و و اين انسانرا محبت اُهللا َمَثًال رَُجًال فيِه ُشرَكاُء ُمَتشاكُسوَن.
هاي نفساني را شهوت گذارند و گاهي هواخوانند و گاهي ميل و رغبت و محبت گويند؛ كما قال اهللا تعالي اسم اين محبتّ

  و قيل: ؟ َت َمِن اتََّخَذ ِالَهُه َهويهُ َارَاَيْ شأنه: 
  زين خداهاي تو خدا بيزار    اي هــواهاي تو خدا انگيز

آن يك دلبر گيري نه آنكه آن يك دل را صد و دربارة اين كس گفته شده است كه تو را يك دل دادم كه در 
و اينگونه اشخاص ِفِه. ِن ِفي َجوْ بَـيْ قـَلْ  كما قاَل َتعالي: ما َجَعَل اُهللا ِلَرُجٍل ِمنْ پاره كني و هر پارة را دنبال مهمي آواره كني 

و مستحق فيض آن معدن و قابل حضور اند  طليعة عقل در وجود اينها پراكنده شده است و از اصل خود بكلّي بيگانه شده
  نور نتوانند باشند؛ كما قال المولوي:

  بر قراضــه مر سـكه چون نهم    زرِّ عقــلت ريــزه است اي متَّهم 
  72و رم 71بر هــزاران آرزو و طم    عقل تو قسمت شده بر صد مهم

  در ميان شصت سودا مشـترك    جــان قسـمت گشته در جوِّ فلك
  پس توان زد بر تو سكه پادشاه    شتباهجوجوي گر جمع گردد زا

و اين محبتها را نسبت به موجود محبت و عشق خوانند و نسبت به مفقود شوق و اشتياق گويند؛ و اين محبتها 
باشند و تقويت پيوند واليت  ماية خيرات نيست بلكه باعث غرور و از حضرت ملكوت دور و دور كنندة اصحاب خود مي

وند را ضعيف و خدا نخواسته بخشكانند كه صاحبش را اميد نجات نماند بلكه مرتد فطري شود و كنند بلكه آن پي نمي
پس سالك اگر قوت پيوند واليت را خواهد بكلّي از محبتهاي نفساني بر حذر  .قوت دهد شاخهاي شجرة تلخ وجود را

ست كه خوديت او همان است. و تمام باشد و حب جهات نفساني را مهلك فعليت اخيرة خود داند كه پيوند واليت ا
رذايل در اين مقام امارگي و مقام لَوامگي از حيثيت اقياد اماره حاصل و اگر خصلتي از خصايل در اين مرتبه ظاهر شود او 
نيز از جمله رذايل خواهد بود كه به صورت خصلت حسنه نمايش كرده و از براي صاحب اين مرتبه است كه فرمودند: 

و مراد بناصبي كسيست كه در مقام نفس اماره متمكن شده باشد چه در ظاهر نصب عداوت اهل بيت ٌب زِني َاوَصّلي. اَلّناصِ 
عليهم السالم نمايد و چه اظهار محبت اهل بيت عليهم السالم نمايد و با شيعيان آن بزرگواران عداوت ورزد كه فرمود: 

  الَبيِت ِانََّما الّناِصٌب َمن َنَصَب َعداَوَه شيَعِتنا َاهَل الَبيِت.  َليَس الّناِصُب َمن َنَصَب َعداَوتَنا َاهلَ 
ت بزيرا كه اظهار محبت شخص غايب بتصورات خياليه آسان است لكن شخص حاضر را تا سنخيت نباشد مح

ن بزرگواران و نتواند داشته باشد و نصب عداوت شيعيان آن بزرگواران عليهم السالم دليل عدم سنخيت است با خود آ
اگر اظهار محبت كنند نسبت به ائمه اند  و اين اشخاص كه در مقام نفس اماره افتاده .عدم سنخيت دليل عدم محبت است

اطهار عليهم السالم آن محبت نيست نسبت به آن بزرگواران، محبت بصور موهومة خود آنها است نه باعيان آنها. و اگر 
تمام شيعيان ائمه عليهم السالم را َاَحبَّ َشيئاً َاَحبَّ آثارَُه  َمنْ آن بزرگواران باشد بايد به مضمون اين محبت نسبت به اشخاص 

دوست دارند و محبتي كه شخص در مقام نفس مطمئنه يا در مقام نفس لوامه از آن جهت كه در گرفته به نور مطمئنّه شده 
يده به آن موصوف شود يا از آن مقام باالتر شده باشد به آن باشد، به آن موصوف شود يا اينكه به حدود قلب رس

موصوف شود آن محبت ماية جميع خيرات و جاذب جميع خصلتهاي حسنه باشد. و بايد اين مقدمه معلوم شود كه جميع 
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آنچه در عالم سمت وجود گرفته تمام را سبب، وجود محبت بوده چه مصنوعات حق تعالي شانه و چه استكماالت 
  وجودات و چه حوادث كائنات و چه افعال عباد از خير و شر و نيك و بد زيرا كه بمضمون قدسي: م

  َرفَ َق ِلكي ُاعْ لْ ُت اْلخَ َرَف َفَخَلقْ ُاعْ  ُت َانْ َمخفياً فََاحَببْ  ْنزًا◌ً ُت كَ نْ كُ 
كه خلق را معروفيت، محبوب حق بود و اين معروفيت بدون خلق كردن خلق ميسر نبود؛ بالعرَض دوست داشت 

خواست پس  خواست آثار خود را نيز مي خود را كه ميَاحَّبَّ َشيئًا َاَحَب آثارَُه  َمنْ خلق كند. و چون بمضمون حديث 
محبت او سبب شد كه خلق را خلق كند، و چون آثار محبوبند پس آنچه اقرب است محبوبتر است از آنچه ابعد است. 

نه به محبت خاصه زيرا كه محبت حق تعالي شأنه منقسم ميشود مثل رحمت به  ولكن جميع آثار محبوبند به محبت عامه
خاصه كه به منزله صورت است از براي محبت  .محبت عامه كه به منزله ماده است از براي محبت خاصه و سخط و محبت

مه محبوبند از براي حق عامه. و موجودات عالم عقول و نفوس و بسايط از اجسام و مواليد غير از انسان و جن و شيطان ه
تعالي شأنه به محبت عامه و خاصه اگر چه بعض بسائط و بعض مواليد را كه از كمال نوع خود باز مانند بوجهي ميتوان 

و خربزه تلخ و ترش كه در اخبار رسيده كه واليت ما  73گفت كه مبغوضند نه محبوب به محبت خاصه مثل اراضي سبِخَه
ان افالك از عشق ملكوتيين و جبروتيين است و سكون زمين از عشق مركز و قرار آب در دور اند. و دوررا قبول نكرده

زمين ايضاً از عشق مركز و قرار هوا و نار در جوف محيط از عشق محيط. و چون تمام موجودات ظليه بالفطره طالب اصل 
لب خروج از نقص و وصول بسوي فعليت خود ميباشند و از اينجهت است كه آنچه در آن قوه و استعداد فعليتي هست طا

است كه آن فعليت را كمال اصل خود ميداند و در عناصر قوه و استعداد فعليات كامله وديعه گذاشته است و از اينجهت 
زاج و حصول مزاج امتاست كه محبت دارند خارج شدن از قوه و رسيدن بفعليات را و از اين جهت است كه بعد از 

باتي يا حيواني موصوف ميشوند و هر يك بالنسبه بعناصر كمال بيشتر دارند و نقايص كمتر و بوجود بفعليت جمادي يا ن
مطلق نزديكترند تا اينكه وجود عناصر در تقرب جستن بحقتعالي خود را به انسان ميرساند و در انسان هم بحسب فطرت 

البته به اصل خود ملحق شود و  –كند فطرت را ه و اختيار مساعدت داگر ارا –وجود ظليه طالب كمال اصل خود ميشود 
كه اصل اوست خود را ميرساند و اگر اراده و  74وار صلي اهللا عليه و اله از مقام امكان برتر شود و به مقام اطالقمحمد

ده اختيار انسان بر طبق اصل فطرت مساعدت نكند و از راه بگردد و به محبت جهات دنيويه رو بجانب فعليات محدوده مقي
گمراه و از راه اطالق به تقييد  –مثل فعليت بهيمي به انواعها يا فعليت سبعي به اقسامها يا فعليت شيطاني به اصنافها  –كند 

و از سعه بضيق و از رحمت بجانب لعنت رود و بهر راه كه برود از راه بهشت دور و به دوزخ نزديك شود. و تمام اين 
جمله محبت و عشق از صفات وجود است. تا هر جا كه وجود برود محبت و عشق رفتنها از محبت و عشق باشد و بال

  همراهي كند و منفك نشود؛ كماقيل:
  الثري عشقتا تحت شالعرز فوق    پيمبر عشق و دين عشق و خدا عشق

و آنكس كه راههاي مختلف ميرود و از جاده مستقيمه منصرف ميشود آنهم كمال خود و كمال اصل خود را در 
كمال قواي حيوانيه يا شيطانيه فهميده و محب استكمال اين قوي شده است و در پي استكمال آن برآمده. و آنكس كه است

فطرت او محجوب نشده باشد در تحت هواهاي نفساني و به اقتضاي فطرت خود طالب و محب اصل خود شده باشد 
براي او اتصال بوجود مطلق حاصل شود فبها و االّ بعد از آنكس بر جاده مستقيمه سير او واقع خواهد بود اگر در اين دنيا 
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او قيام ننموده و وصول حاصل  امتمردن بدون معطّلي برازخ براي او وصول حاصل خواهد شد. و براي آنكه در دنيا قي
ت احتضار كه آنوقت خواهي گفت كه يعني حال ُس ِالي هُهنا.ِر ِاذا بـََلَغِت النـَّفْ َوُج ما َتكوُن ِالي هَذا اَالمْ َاحْ  دند كهونشده فرم
ام بر امر نيكي زيرا كه صورت پيوند واليت نمايان خواهد شد و پيشاپيش تو ميخواهد رفت و تو را از جميع من بوده
خواهد گذرانيد و به جميع خوبيها خواهد رسانيد و محبت اين كس به سه قسم ميشود بجهت اينكه يا محبت خدا  75اهوال

اشاره به اين  َو يِحبُّونَهُ  يِحبـُُّهمْ هت خدا يا محبت در راه خدا كه درا خبار تعبير شده است بحب خدا كه است يا محبت به ج
قسم است و تعبير شده است بحب اهللا و بحب في اهللا. و عبارت حب في اهللا كه در اخبار ذكر شده است دو معني دارد: 

و دوستي در راه خدا يعني دوستي غيرخدا در حالتي كه  -ك معني داردو اين عبارت با حب اهللا ي –دوستي درباره خدا 
شخص در سلوك بسوي خدا باشد و اينمعني غير حب خدا و غير حب اهللا است. دوستي خدا آن است كه سالك در خود 

او خطور كند او را حرقَت شوق و التهاب اشتياق بيند و ملتفت نباشد كه چه چيز را ميجويد و ميخواهد و هرچه در متخيله 
محبوب و مشتاق اليه نه بيند و شعور به اين شعور نداشته باشد و اينها را در آن حال التهاب هيچ بنظر نياورد بلكه بعد از 
آنكه اين حال از او بگذرد و قدري ملتفت شود و شعور تركيبي از براي او حاصل شود بفهمد كه بر او چنين حالتي 

ده است. و گاهي ميشود كه از براي محب خدا نيازمندي نسبت به هر موجودي پيدا شود بدون گذشته است كه ملتفت نبو
التفات به اينكه اين موجود مصنوع خدا است يا مظهر خدا است يا جميل است يا قبيح يا وضيع است يا شريف يا كامل 

بر او گذشته است و اين همان محبت خدا است يا ناقص، و بعد از آنكه از آنحال با فاقه آيد ملتفت شود كه چنين حالي 
جسته باشد اگر چه در خاك سركوچه باشد چنانكه از مجنون معروف كه خاك سر است كه محبوب غايب خود را مي

بيخت، كسي سئوال كرد كه چه ميجوئي؟ گفت: ليلي را ميجويم. و حالت محبت في اهللا حالتي است براي كوچه را مي
دوستي خدا كه دوستي مجهول باشد كه هرچه تصور كند كه چه چيز را ميجويد نتواند معلوم سالك كه در حين اشتداد 

كند كه محبوب او چيست و در حال رفتن او بحسب باطن بسوي آن مجهول از براي او حالت تواضع و خشوع حاصل 
ح بلكه حالت خشوع و شود نسبت بهمه بدون مالحظه اينكه اين مصنوع يا منسوب بسوي خداست يا جميل است يا قبي

محبت از براي او باشد نسبت به همه چيز با غفلت از سبب و غفلت از غايت آن و نسبت به همه تضرّع و نيازمندي نمايد و 
خود او هم در اينحال نميداند كه اين محبت و البه در پيش آن موجود براي چيست و چون از براي او حالت افاقه از 

د كه تضرّع والبه داشته است بدون مالحظه سببي چنانكه خود از ديوانه مالحظه نمود كه اينحال پيدا شود ملتفت شو
اطفال چند جاي سر او را شكسته بودند و او در پيش اطفال البه و التماس ميكرد از روي محبت و مهرباني كه گويا 

ه حيواني نبود بلكه ديوانه الهي و ميگفت شماها زحمت كشيديد و دست شماها بدرد آمده است! و في الحقيقه اين ديوان
اندازه قرب او بحق دوست دارد و به اعتبار  مجذوب بود. و محبت هللا اين است كه مالحظه داشته باشد و هر چيزي را به

بودن او مصنوع حق و اين محبت با التفات و شعور به محبوب و التفات به جهت محبوبيت اوست. و اين محبت را شفقت 
مينامند و بحسب مظاهر، اينمحبت بشدت و ضعف مختلف ميشود زيرا كه بعضي را دوست دارد از حيثيت مصنوعيت او و 

وست دارد از حيثيت قرب او و بعضي را از حيثيت مظهريت او چون اشياء در قرب و بعد و مظهريت متفاوتند، بعضي را د
  اين محبت هم بهمين اندازه متفاوت ميشود؛ و 

  اُقـَبُِّل َذاالِجداَر َو َذاالِجدارا  َامُُّر َعَلي الّدياِر دياِر َليلي
گ كوي ليلي گرديدن ساهللا حكايت مجنونرا و گرد  اشاره به اين قسم محبت دارد. و حضرت مولوي رحمه
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  حكايت كرده است و آن اين است:
  اش ميـداد و پيـشش ميگداختبوسـه    همـــچو مجنون كوسگي را مينـواخت
  هـمـچو حاجـي گرد كـعبه بــيـگزاف    پـــيش او ميـگشت خاضـع در طـواف
  ـكرش ميـداد صـافهـم جـالب و شـ    هـم سـر و پايش همي بوســيد و ناف
  اين چه شيداسـت اينكه ميـداري مدام    بـوالـفـضولـي گفت كـي مـجنون خام
  استــردمـــقـعـد خــود را بــلـب مـي    پــوز سـگ دايــم پـلـيـدي مـيـخـورد

  دان از غـيـب دان بــوئـي نبــردعـيـب    شـمردعـيـبـهـاي سـگ بـسـي او مـي
  انـدرا بـنـگـر تـــو از چـشـمــان مــن  نـقـشي و تنگـفـت مـجنـون تـو هـمه 

  پــاسـبـــان كــوچـه لــيلي است ايـن    كيـن طـلـسم بــسته مـــولـي است اين
  كـو كـجا بـگزيـد و مسكـن گاه ساخت    هــمتـش بـيـن و دل و جـان و شناخت

  لـهف من استبـلــكه او هم درد و هم     او ســــگ فـــرّخ رخ كـهـف مــن است
  خــاك پــايـــش بـــه ز شـيران عظيم  آن ســگي كــه گــشـت در كويش مقيم

از جهت امر بهمين قسم از محبت است كه حضرت حقتعالي به پيغمبر خود فرمود كه با مومنين مهرباني كن و 
ن در تحيت اظهار محبت است كه سبقت گرفت –اظهار محبت نما و چون به پيش تو آمدند تو سبقت به سالم گير بر آنها 

و پيغام ما را به آنها برسان كه پروردگار شما بر خود ثابت گردانيده است رحمت را  –و موجب محبت براي طرفين است 
نسبت به شماها؛ يعني هر يك از شماها كه بدي بجا آورد به ناداني پس بعد توبه كند و اگر بدي به غير رسانيده آنرا 

از شماها عفو ميكند بلكه با شماها مهرباني ميكند؛ و نهي فرمود آنحضرت را كه بخالف محبت با آنها اصالح كند البته 
  رفتار نكني، فرمود: 

 ِمنْ  َليِهمْ عَ  ِحساِبكَ  َشيٍء َو ما ِمنْ  ِمنْ  ِحساِبِهمْ  ِمنْ  كَ َهُه ما َعَليْ ريدوَن َوجْ َغدَوِه َوالَعِشي يُ بِالْ  ُعوَن رَبـَُّهمْ دْ ُرِد الَّذيَن يَ َوال َتطْ 
  وَن ِمَن الظّاِلميَن.ُرَدُهم فـََتكُ َشيٍء فـََتطْ 

و اينها تمام در مقام حب هللا است و چون سابق دانسته شد كه هيچ اثر از هيچ مؤثّر ظاهر نميشود بدون محبت 
  اگرچه در غير ذوي الشُّعور اسم محبت بر آن نگذارند.

عالم ملكوت داخل شود بدون  77ن خارج شود و بفُسحتطبع و ت 76پس انسان سالك كه ميخواهد از سجن
محبت، آن اثر از او ظاهر نخواهد شد و محبت خدا در اين باب بزرگترين اسباب است. و بعد محبت في اهللا كه آنهم 

خصايل است. و بعد از آن حب اهللا است كه آنهم مايه خيرات و از اسباب  لاعظم اسباب خير است و معظم اسباب حصو
خصايل است و اين دو قسم اخير ناشي از حب خدا و راجع بسوي حب خدا است و لكن حالت هر يك از اين سه  حصول

محبت كه براي سالك حاصل شود مغاير با حالت ديگري خواهد بود چنانكه گذشت. و آنكس كه پيوند واليت بوجود 
از كلفت عبادت هيچ حاصلي نخواهد بود و از عبادات  او رسيده باشد لكن اين حالت محبت از براي او نباشد براي او غير

زيرا كه پيوند واليت الزم دارد اين محبت را و چون اين محبت  79خواهد برد و نه فائدة آجل 78و مناجات نه لذّت عاجل
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  براي شخص نباشد معلوم ميشود كه آن پيوند مستور در تحت هواهاي نفسانيست و وجود او مثل نبودن اوست. 
براي اين است كه آن پيوند را با هواهاي نفساني كه باطلند َن َتعَلموُ  َو اَنُتمْ َحقَّ باِطِل َو َتكُتِموا الْ بِالْ  َحقَّ ِبُسوا الْ تـَلْ َوال 

مخلوط نكند كه باالخره هواهاي نفساني آن پيوند را بپوشاند و اين محبت كه الزمة آن پيوند است برود و صادق آيد در 
بِن اَبيطالٍب َال كبَُّه  َلُه واليُه َعليِّ  نْ كُ يَ  يزاِب قائمًا َليَلُه صائمًا نَهارَُه َو َلمْ َت المْ يَن َخريفًا َتحْ عَ َد اَهللا َسبْـ نَّ هَذا الَعبَ َلو اَ اين وقت كه 

د خورده بيمحبت بجهت اينكه آن پيوند پوشانيده شده است و مثل اين است كه هيچ نباشد. و پيون َخَريِه ِفي الّنارِ اُهللا َعلي ِمنْ 
مثل زاهد خشك بي پيوند است كه سير او از پيشگاه نفس برتر نشود (سير زاهد هر مهمي تا پيشگاه) و پيوند خورده با 

  محبت سير او چون طيران مرغ مينمايد و عارف اوست كه گفته شده است: 
  سير عارف هر دمي تا تخت شاه

براحت و تعب عبادت به لذّت مبدل شود. و نعم ما قال  و چون اينمحبت براي سالك حاصل شود كلفت تكليف
  المولوي رحمه اهللا:

  از مـــــحبت مسها زرين شود    از مـــــــحبت تلخها شيرين شود
  وز مـــحبت دردها شافي شود    وز مـــــحبت دردهـا صافي شود
  وز مـــــحبت شاه بنده ميشود    از مـــــحبت مـــرده زنده ميشود

عبادت كنندگان بچندين صنف منقسم ميشوند: صنفي كه مقام آنها مقام نفس اماره است كه اين صنف نفس و 
كردن و محبوب قلوب مردم شدن و اسم و  80ةآنها را فريب ميدهد و آنها را بعبادت وا ميدارد به اغراض خود مثل مرايا

براي اينها است. و صنف ديگرند كه عبادت َعلوا فْ يَـ  َمدُوا ِبما َلمْ يح وَن َانْ ِحبُّ يُ آوازه عبادت بلند شدن و مدح كردن مردم و 
- ميكنند بجهت حفظ منصب و جاه و مال و اوالد و كثرت و زيادتي اينها يا خوف زوال اينها. و صنف ديگر عبادت مي

ب خدا شوند كنند بجهت خوف از عقوبت خدايا بجهت شوق نعيم آخرت يا زياد ترقي كنند عبادت خواهند كرد كه مقرّ
براي اينها است. بلكه صاحب نفس  زِني َاوَصّلييا پسنديده در پيش خدا باشند و اينها همه اغراض نفس اماره است كه 

اماره زنا و دزدي و راهزني كند احتمال پشيماني و توبه ميرود و آنكه نفس او را فريب داده است و بعبادت واداشته است 
د كه غرور نفس او را پشيمان نخواهد كرد و بد كند و به پندار خوب كردن پشيمان نشود و حالت خواهد بوَاخَسَر َاعماًال 

اند و در اينمقام گي رسيدهتوبه و انزجار از براي او حاصل نشود. و صنف ديگر از مقام امارگي برتر شده و به مقام لوامه
هاي خود و گاهي كند بر كرده متگاهي نفس او را مال تمام حاالت مقام امارگي براي سالك باشد نهايت اين است كه

به عجب آورد و كارهاي بد و نيك او را در نظر او جلوه دهد كه خود را صاحب شأن و مرتبه پندارد و اين عجب و 
 خودپسندي بسيار بدتر است از آن دزدي و زنا كه خود را بد كردار پندارد و گاهي اين كس خود را بر اعمال نيك خود

كردن بچندين درجه بهتر است از آن عبادت كه بقدريكه تواند نيت را  متكند و اين مال متمثل اعمال زشت خود مال
بر آن نباشد. و صنف ديگر يكدرجه از اينمقام برتر شده و به مقام نفس  متدر آن خالص كند و ملتفت نقص آن و مال

عابد در اين  وو اضطراب.  81ه نفس و مقام تسليم و انقياد باشد بدون ريبهاند كه مقام تقليد باشد بدون مداخلمطمئنّه رسيده
مقام از اشارات عبادات بهرة يابد و از لطايف عبادات هم في الجمله برخوردار گردد و آخر مقامات نفس و اول حدود  
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شود و چنين نيست كه قلب است و در اين مقام في الجمله كلفت تكليف كمتر و لذّت مناجات و عبادات اندكي حاصل 
ي را بكلي باخته باشد بلكه مقام داني براي صاحب اين مقام هست و چون صاحب اينمقام مقام دانصاحب اينمقام مقام 

  نفس اماره و مقام نفس لوامه را داراست فرمود:
ٍه ثُمَّ تاَب كم سُوًءا ِبَجهالَ َعِمَل ِمنْ  ِسِه الرَّحَمَه اَنَُّه َمنْ َعلي نـَفْ  َتَب رَبُّكمْ كم كَ َسالٌم َعَليْ  ِاذا جاَعك الَّذيَن يؤِمُنوُن بِاياتِنا فـَُقلْ 

  َلَح فَانَُّه َغُفوٌر رَحيٌم.ِدِه َوَاصْ بـَعْ  ِمنْ 
اند به پيش تو آمدند آنها را محترم بدار و سبقت يعني اگر صاحبان نفس مطمئنّه كه مؤمن بĤيات و مؤمن بغيب

ها را كه هر كدام كه از اين مقام تنزّل كرده و سر از دريچة نفس اماره بيرون كرده در سالم گير بر آنها و بشارت ده آن
باشد و بواسطه نفس اماره كه عين جهل است مرتكب قبيحي شود و بعد از آن از آن مقام بازگشت كند و خود را به مقام 

جب مغفرت و رحمت الهي شود. و اول كه مقام نفس مطمئنه است بكشاند و آنچه را فاسد كرده است اصالح كند مستو
صاحب اين مقام ميتواند كه عبادت او محض امر الهي باشد و از اغراض نفساني خالي باشد زيرا كه اين شخص لذّت امر 

ت دالهي را درك كرده و لذّت امر داعي او ميشود يا لطايف عبادات را بوجدان يافته است و لذت لطائف او را بعبا
و در اينمقام تواند سالك محبت خدا را  .ظمت حق تعالي يا محبت حق تعالي او را بعبادت واميداردواميدارد يا هيبت و ع

بدون مداخله نفس داشته باشد و در اينمقام كه محبت خدا تواند خالص باشد محبت في اهللا و هللا نيز تواند پيدا شود. و اگر 
تفصيل كه گذشت نبيند بداند كه هنوز در مقام نفس اماره سالك در خود محبت خدايا محبت هللا يا محبت في اهللا به آن 

است يا در مقام نفس لوامه است و هنوز بمقام نفس مطمئنّه نرسيده و اگر گاهي بيند و گاهي نه بيند بمقام نفس مطمئنه 
است اشاره به عدم تمكين كه از بزرگان مأثور اَلُخُروُج ِمن َغيِر ُدُخوٍل َجهٌل  رسيده است لكن باتلوين كه مثل نرسيدن است.

است كه تا در مقامي متمكن نشده مثل اين است كه داخل نشده و اگر از آنمقام به مقام ديگر روآوري مثل اين است كه 
داخل نشده خيال خروج از آن مقام نمائي. و اگر يك قدم برتر شود به مقام لطائف كه حدود قلب و خانه دل باشد برسد 

ادات خود را بوجدان ادراك كند و به مشاهده بشناسد كه قلب معدن معرفت است و گاه گاهي هم و در اينمقام لطائف عب
مشاهده ميكند حقايق عبادات را كه از لوازم روح است زيرا كه مقام قلب متّصل به مقام روح است و از آثار روح كه 

برتر رود و بحدود مقام روح كه معدن مشاهده  ه ميشود. و اگر قدمي از اينمقامضافمعدن شُهود است بر مقام قلب چيزي ا
آثار حق و حقايق عبادات است بلكه مقام تحقق به آثار حق و حقايق عبادات است برسد و در اين دو مقام عبادت بنده 
خالص از شوب اغراض نفساني و قصد زايد نفس ميتواند باشد و در اين مقام بنده خدا مخلص بكسر الم و مخلص به فتح 

اهللا و بغض في اهللا نمايد و در غير واند باشد و در اينمقام اگر سالك وسعت صدر داشته باشد تواند جمع بين حب فيالم ت
اين دو مقام و با ضيق صدر جمع بين اين دو ميسر نميشود بلكه بغض في اهللا حب في اهللا را ببرد و حب في اهللا بغض في اهللا 

از مقام جنان دانسته و لذّت حب في اللّه را درك نموده شايخ طريق حب في اهللا را برد و از اينجهت بود كه بعض مرا مي
بلكه لذت بودند پيوسته از بغض في اللّه برحذر بودند ونهي از منكر نمي كردندزيرا كه بغض في اللّه لذّت حب في اللْه را  

يل ميشمردند زيرا كه در حين نهي از منكر جنبه برد و بهمين سبب او را براي خود از رذامناجات با خدا را از آنها مي
  اهللا را ميبرد. بغض في اهللا نمايان ميشود و جنبه حب  في

  
  در بيان ذكر خدا است –فصل دوم 

بدانكه بعد از محبت، ذكر خداي تعالي شأنه اعظم اسباب سلوك بسوي خدا است و در تقويت پيوند واليت 
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اند شبيه ندارد و مانند است و در نفي هواهاي نفساني كه بتهاي نفستلخ وجود بي نظير و در خشكانيدن شاخهاي شجرهبي
  در آن چند مقصد است:
در بيان معني ذكر است. ذكر شيء و همچنين مشتقات ذكر بخاطر آوردن آن شيء است يعني  –مقصد اول 

سبب است بخاطر آوردن او را و صورت او را در خيال حاضر كردن و جاري كردنِ او را بر زبان ذكر گويند، چون 
همچنين جاري كردن او را بر زبان قلب و نقش بستن او را در سينه كه از او بذكر قلبي تعبير كنند ذكر ميگويند بجهت 
اين كه سبب تذكر و بخاطر آوردن ميباشند چنانكه رسول صلي اهللا عليه و آله و قرآن و دين و ملت و نماز را ذكر 

و در اصطالح صوفيه صافي طويه ذكر لساني و ذكر قلبي را ذكر ميگويند و از اول بجلي و از ثاني  ميگويند بهمين جهت.
  بخفي تعبير كنند و در مناجات سيدالساجدين مأثور كه عرض كرد اُنس ده من را بذكر خفي خود. 

س نفس به آن در بيان فضيلت ذكر خدا است. بدانكه هر چيزي را كه مكرر در خاطر آوردي ان –مقصد دوم 
 َمنْ بندد بمضمون چيز بيشتر و محبت آن در نفس راسختر ميشود و هر چه محبت به آن بيشتر و مكرر در نفس صورت مي

خواب نمونه مرگ است  أَلنَّوُم اَُخ الَموتِ البته با همانصورت محشور خواهد شد. و چون بمضمون َاَحبَّ َحَجرًا َحَشَرُه اهللاُ َمَعُه 
ر چيزي را بيشتر در خاطر ميĤوري در خواب همان بيشتر بنظر تو ميĤيد. و چون ذكر خدا باعث اشتغال تجربه كن كه ه

خاطر است بحضرت حقتعالي پس هرگاه مداومت بر ذكر حق شود چنانكه طريقه اهل طريق است خاطر انسان از همه 
كه بĤن مشغول بوده است محشور خواهد شد چيز منصرف خواهد شد و بحق مشغول بود و بعد از مرگ البتّه با همان حق 

  و فضيلتي از اين باالتر نيست و از براي هيچيك از اعمال كه خالي از ذكر باشد اين فضيلت نيست. 
اينكه دوام اشتغال بذكر حق انسانرا از تفرقه خيال ميرهاند و خيال را متوجه يكجهت ميكند كه وجه ديگر: 

د كه يك آقا داشته باشد و آن آقا او را به يك كار امر كرده باشد و حكايت غير خواهد بو ةحكايت حال او حكايت بند
او حكايت بنده خواهد بود كه چندين نفر در او شريك باشند و هر يك او را به امري امر ميكرده باشند كه خالف امر 

  َعَل الُهُموُم َهمَّماً واِحدًا.جْ يَ  َانْ  و كفي به فضال ديگري باشد،
رِاِهللا َاال ِبذِكْ آنكه دوام ذكر خدا ذاكر را آرام ميكند و اضطرابرا از او ميگيرد و كما قال تعالي شأنه:  وجه ديگر:

  و كفي به فضال. ُقُلوبُ َتطَمِئنُّ الْ 
آنكه اسماء لفظيه الهيه و اذكار ربانيه چون قالب اسماء حقيقيه الهيه هستند بعد از دوام ذكر آنها وجه ديگر: 

اشني ازآن اسماء حقيقيه براي ذاكر حاصل ميشود كه از آن لذّتي برَد كه فوق آن لذّتي براي او متصور نباشد ذوق و چ
  بلكه جميع لذايذ را بجهت آن لذّت ترك كند و كفي به فضال.

آنكه چون ذكر خدا از صاحب اجازه اخذ شود بتدريج از دنيا منصرف و به آخرت راغب گرداند وجه ديگر: 
  مور اخرويه بر شخص نمايش دهد و كفي به فضال.و از ا

اينكه چون ذكر خدا از صاحب اجازه اخذ شود و مداومت نمايد زنگار دل را بزدايد و چون زنگار وجه ديگر: 
است و نورانيت علي عليه السالم باشد نمايان شود و در آن پيوند همه  ولي امردل زدوده شود پيوند واليت كه صورت 

 هاتـََروْ  ُجُنودًا َلمْ ها است و باب شهرستان علم است و قرين فتح و نصرت و ظفر و است و مفتاح همه نيكي خيرات مندرج
خواهد بود و صاحبش موافق اخبار مؤمن ممتحن و در عداد مالئكه و انبياء عليهم السالم محسوب خواهد شد و كفي به 

  فضال.
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است كه باعث وصل پيوند واليت است  ولويه يعت آنكه ذكر مأخوذ از صاحب اجازه، الزم بوجه ديگر: 
بشجرة وجود انسان و آن پيوند واليت اشرف فعليات انسان بلكه باعث تبديل جميع فعليات است بفعليت واليت و زايل 
كننده و پوشانندة جميع سيئات است و شيرين كننده جميع تلخيها است، و از اينجهت كه اين بيعت باعث وصل پيوند 

اند كه آن چهار ركن ديگر را مقدمه اين ركن قرار لهيه است در اخبار بسيار اين بيعت را ركن اخير اسالم شمردهشجرة ا
چهار ركن از آنها و ترخيص نكرده است در يكي از آنها و مردم گرفتند  دراند كه فرمودند خداوند ترخيص كرده داده

، و در ِواليهشياِء الْ راِت َو باُب اْالَ تاُح َجميِع الَخيْ ِمفْ و در بعض اخبار: آن چهار چيز را كه نماز و روزه و زكوه و حج باشد، 
و پيشتر دانستي  واليُه.َرفَها الْ ماها َو َاشْ ناها َو اَنْ َاسْ و در بعض اخبار:  واليُه،ٍء ِمثَل ما نُوِدي بِالْ ناِد ِبَشييُ  َلمْ بعض اخبار است كه 

  چنانكه گذشت و كفي به فضال.  امتمحبت قلبي و نه اعتقاد امكه واليت در اين اخبار بيعت است نه 
اند يا مقيد به وقت آن كه در آيات و اخبار در اغلب موارد ساير عبادات را مطلق ذكر كرده وجه ديگر:

مخصوص يا مقيد به عدد قليل به خالف ذكر كه در اغلب موارد مقيد به كثرت ذكر شده است يا با قيدي كه مفيد كثرت 
تواند كه اشاره به استغراق مي ُبكَرًه َو َاصيالً كه اشاره به جمله احوال است، و مثل:  ِقيامًا َو قـُُعودًا َو َعلي ُجُنوِبِهمْ ست، مثل: ا

  تواند باشد و كفي به فضال. كه اشاره به جمله احوال و استغراق اوقات مي صالِ بِالُغُدوِّ َو اْآل باشد، و مثل: 
َو ال َشَرَف َاشَرُف ذكر خود را نتيجه ذكر بنده قرار داده است  مْ كُ ْر كُ كُروني َاذْ فَاذْ آيه مباركه آنكه در  وجه ديگر:

   ِمنُه.
 صلوةذكر را اكبر از   بَـرُ ُر اِهللا اَكْ ِر َو َلذِكْ كَ شاِء َو الُمنْ تَنهي َعِن الَفحْ  ةَ ِانَّ الصَّلو آنكه در آيه مباركه  وجه ديگر:
  را عمود دين گفته است.  صلوة قرار داده است با اينكه
 َرني َو َايُّ ذَكَ  اَنَا َجليُس َمنْ آنكه در اخبار قدسيه بسيار به تصريح يا بتلويح مضمون اين را فرموده كه  وجه ديگر:

   ُه؟َشَرٍف َاشَرُف ِمنْ 
َقِه فـَُهَو ُمطيٌع َو َحقيالْ  كاَن ذاكرًا ِلّلِه َعَلي  َمنْ آنكه از جناب صادق عليه السالم مأثور است كه فرمود:  وجه ديگر:

  . ةِ لَ ر َو الَغفْ ُلُهما ِمَن الذِّكْ َو َاصْ  ةِ الضَّاللَ  ةُ َعالمَ  ةُ َو الَمعِصي ةِ ِهدايُه فـَُهَو عاٍص َو الطّاَعُه َعالَمٌه الْ كاَن غافًال َعنْ   َمنْ 
اينكه طاعات به و از همان جناب است خبر ديگر كه آن هم به همين مضمون است و آن خبر داللت دارد بر 

ذكر خدا طاعات است و اگر خالي از ياد خدا باشد طاعت نخواهد بود بلكه در جزو معاصي محسوب خواهد بود. و از 
جناب باقر عليه السالم مأثور است كه مؤمن پيوسته در نماز است ماداميكه در ذكر خدا باشد چه ايستاده باشد و چه نشسته 

شود كه ذكر خدا حقيقت نماز است و اين نماز قالب، قالب ذكر خدا خبر سابق مستفاد ميو چه خوابيده، و از اين خبر و 
 ؛است، كه اگر اين نماز قالب بدون ياد خدا و با غفلت از خدا باشد نماز نيست و ياد خدا بدون اين نماز، نماز خواهد بود

  ؟ َو َاي َشَرٍف يبُلُغ هذاو از اين جهت است كه ذكر خدا اكبر از نماز 
آنكه در قرآن مجيد نهي فرموده است از خوردن چيزي كه ذكر خدا بر آن نشده باشد و امر نموده وجه ديگر: 

است بخوردن چيزي كه ذكر خدا بر آن برده شده باشد و بنا بر تعميم اكل و آكل و مأكول ذكر خدا مبيح اشياء خواهد 
  هذا. َظُم ِمنْ َه َاعْ  غايَ َو البود و بدون ذكر خدا مباحات محرم و منهي خواهد بود 

شود به خيال آوردن صور مظاهر خدا را و چون تكرار شود اينكه تكرار ذكر خدا مورث مي وجه ديگر:
بحيثيتي كه ذاكر از خود فراموش كند مذكور در خانه دل ذاكر داخل شود چنانكه در حديث قدسي فرمود كه زمين و 

َليَس َوراَئُه  و اين غايت آمال عارفين است كه ؛ؤمن من وسعت من را داردآسمان گنجايش وجود من ندارد و دل بنده م
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  َلُهم َمقَصٌد. 
اند در اخبار، مجالس ذكر را و مذمت فرمودند مجلسي را كه در آن مجلس ذكر آنكه مدح فرموده وجه ديگر:

از رسول خدا نقل نموده كه فرمود: هر گاه مرور كرديد به  ُمريدينُمنيُة الْ ، در َرٌه َعلي صاِحِبهِ َو اَنَُّه َو باٌل َو َحسْ خدا نشود 
ِهي ِحَلُق رياض بهشت پس بخوريد و بياشاميد در خوبي و رفاهيت. عرض كردند كه رياض بهشت كدام است؟ فرمود: 

احبان قهاي ذكر را پس هر گاه آمدند صلَكنند حكنند و طلب مياي است كه گردش مي. چرا كه خداوند را مالئكهالذِّكر
كنند به آنها. و در خبري از ابي ذر است از حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله كه فرمود حضور قهاي ذكر را احاطه ميلَح

مجلس ذكر بهتر است از هزار ركعت نماز و حضور مجلس علم بهتر است از حاضر شدن در هزار جنازه. كسي عرض 
بخشد قرآن مگر به سبب علم؟ و در من ال يحضره الفقيه از آيا نفع مي كرد كه چه ثواب است از براي قاري قرآن؟ فرمود:

آن حضرت است كه فرمود مبادرت كنيد به سوي باغهاي بهشت در دار دنيا، عرض كردند كه باغهاي بهشت كدام است 
   و اين شرافت مجالس ذكر نيست مگر بواسطه شر افت ذكر.  .در دنيا؟ فرمودند: حلقهاي ذكر

از خاطر شئ چنانكه نيسان  تدر بيان اقسام ذكر است. بدانكه ذكر شئ بخاطر آوردن آن شئ اس - مقصد سوم
گويند و اسم آنرا برزبان دل گفتن ذكر نامند بردن آن شئ است، لكن اسم شئ را بر زبان آوردن چنانكه گذشت ذكر مي

دل نقش كردن ذكر است چون همه آنها كاغذ يا غير او يا بر صفحه دل بديده و دست  ةبلكه نقش اسم او را بر صفح
سبب آوردن آن شئ است در خاطر. و ذكر زباني را چه بطريق جهر گفته شود يا بطريق آهسته يا متَوسّطٌ بينَهما صوفيه 
ذكر جلي گويند. و ذكر قلبي را چه به زبان دل گفته شود و چه بديده و دست دل نقش اسم الهي بر لوح دل نقش بسته 

است  بخاطر آوردن حقّ ةر خفي گويند. و مرتبه ديگر هست از ذكر كه آن هم خفي بلكه اخفي است و آن مرتبشود ذك
حقتعالي بدون وساطت لفظ زباني يا اسم قلبي يا نقش اسم آن بر كاغذ و غير كاغذ در خارج يا بر  ةحقيقي ءبصفات و اسما

ض عريضي است زيرا كه در خاطر آوردن شخص و ررتبه را عقلب و اينمرتبه چنانكه دانستني حقيقت ذكر است و اين م
اول مرتبه آن كه چنان ضعيف است كه گويا نيست كه بسياري از اهل علم و حكمت وجود او را  زه آن اصورت خيالي
ن زمانها گويند آنهم مثل عكسي است كه اياند و ميض پنداشتهرَاند و آنها كه قائلند بوجود ذهني او، او را عانكار كرده

عالم مثال است و  ةاند كه آيا به مشاهداند اختالف كردهبر ميدارند و آنها كه جوهر دانسته ةعكاسها از شخص بر صفح
مشاهده صورت ملكوتي آن شخص در عالم مثال از دور يا به مشاهده رب النّوع است از دور يا به ايجاد نفس است 

يت اسم مكتوبي او يا سماع اسم او، و ؤيت آن شخص يا رؤاعداد رصورت ملكوتيئي را موافق صورت آن شخص به 
اطالق صورت ذهني آن شخص بر آن صورت گويا بنحو تشكيك باشد بجهت اينكه اول مرتبه آنصورت را صورت آن 
شخص گويند كه بيشتري وجودي از براي او اعتقاد ندارند و مراتب بعد را كه نمايش آنصورت بيشتر و در وجود قويتر 

آن كه چنان نمايش و قوت گيرد كه هيچ تفاوت با صورت طبيعي او  ةشود صورت آن شخص گويند و آخر مرتبمي
تي كه تمام وجود شخصي را كه تصور تر باشد به حيثينداشته باشد بلكه وجود او از وجود صورت طبيعي او قويتر و شديد

گذارد صورت آن شخص گويند و حال اينكه از صورت او داشته مالك شود و از وجود شخص تصور كننده هيچ باقي ن
ه كه مالك ضعيف ذكر آن شخص است اين صورت قوي و چنانكه آنصورت خياليِ ؛طبيعي آن شخص اين كار بر نيايد

است. و مرتبه چهارم از ذكر خدا بخاطر  وجود صاحب خيال است نيز ذكر آن شخص بلكه در ذكر بودن اقوي و اشد
- لي شأنه با نظر داشتن بنده بحركات و سكنات خود و نظر داشتن به امر و نهي يا به نظر آوردن نعمتآوردن حق است تعا

نهي، ترك كردن و تعظيم حق را در نعمت كردن و  ةهاي الهي را و حركات و سكنات از روي امر بجا آوردن و بواسط



101  

جات ذكر است زيرا كه در اين ذكر است با نعمت را به مصرف آن رسانيدن، و اين مرتبه اشرف اقسام ذكر و اعلي در
نمودن بامر و نهي الهي و اين كمال  توجه نمودن بحضرت حقتعالي التفات داشتن بحركات و سكنات و نعمت و التفات

 سعه از براي سالك مي آورد چنانكه پوشيده نيست بخالف اقسام سابقة ذكر كه آنها انسالخ از كثرات مي آورد و التفات 
يد، و منظور از آن اقسام ذكر هم همين است كه در اول امر از مألوفات و عادات منسلخ سازد و بعد از انسالخ بجهت توح

رَبََّك في  ُكرْ َو اذْ مباركه را كه فرمود:  ةرجوع بكثرات شود و از روي امر و نهي، فعل و ترك بجا آورده شود و ميتوان آي
اشاره گرفت بجمله اقسام ذكر زيرا كه  غاِفلينَ ِمَن الْ  صاِل َو ال َتُكنْ ُغُدوِّ َواْآل َقوِل بِالْ ِر ِمَن الْ هْ جَ ِسَك َتَضرُّعًا َو خيَفًه و ُدوَن الْ نـَفْ 
اشاره باشد باقسام ذكر خفي از ذكر زبان دل و نقش اسم بر دل و بخاطر آوردن تنها يا بخاطر آوردن  ِسَك،في نـَفْ  رَبَّكَ  ُكرْ اُذْ 

د بود بحالت رجاء و خوف و گاهي هر دو با هم هاشاره خوا َو َتضّرعاً و خيَفهً . معر نزد افعال و نبا تذكر امر و نهي و شكر د
اشاره باشد به سه قسم ذكر جلي كه ذكر زباني باشد و به منطوق امر باشد بذكر  َو ُدوَن الَجهِر ِمَن الَقولِ جمع و برابراند. 

اشاره باشد به جمله اقسام  ِسكَ ُاذُكر رَبَّك في نـَفْ ر در ذكر، و ميشود كه متوسط و ذكر آهسته و به مفهوم نهي باشد از جه
و باشد.  ةكه به مفهوم مخالفت نهي از مرايا ذكر و معني اين باشد كه در پيش نفس ذكر خداي گوي نه در پيش خلق

اشاره باشد باقسام خفي از ذكر  خيَفهً و اشاره به ذكر زباني آشكارا زيرا كه تضرّع الزم دارد آشكارا كردن آواز را،  َتَضرُّعاً 
به هر دو دو قرائت از خوف و خفا هر دو  َيًه َو خيَفهً ُخفْ زباني آهسته و قلبي و تذكر خاطر بجمله اقسام، و در اين وقت 

تأسيس و نهي از  به منطوق تأكيد به مفهوم لِ َقوْ ِر ِمَن الْ َجهْ َو ُدوَن الْ ميتواند باشد بجهت اينكه خوف الزم دارد اختفا را. 
نهي از  في نفسكمباركه را به سه قسم ذكر جلي زباني كه معني  ةآي آواز بلند كردن باشد در ذكر، و ميشود اشاره گرفت

به منطوق تأكيد باشد و به مفهوم  و دون الجهر من القولاشاره به آهسته  ةُخفياشاره باشد به متوسط و  و تضرعاً ريا باشد  
چون ذكر زباني و ذكر جنانيرا ذكر گويند و  د گفتن و خفيه از خوف و خيفه هر دو ميتواند باشد.تأسيس و نهي از بلن

بجهت اينكه باعث ميشود حضور مذكور را در خيال پس اگر خالي باشد ذكر لساني و جناني از حضور مذكور در خيال 
خود قرار  ةحق بود آئين ةن ذكر را كه آئينلسان خواهد ماند براي ذاكر بلكه شيطان فرصت خواهد يافت و آ ةكلفت لقلق

خواهد داد و آنچه را كه طاعت پنداشتي معصيت خواهد گردانيد چنانكه گذشت كه معيار طاعت و معصيت ذكر و 
غفلت است يعني بياد خدا بودن و از ياد خدا فراموش داشتن. يعني چون بنده خدا بياد خدا باشد شيطان به او راه نيابد و 

براي خود قرار دهد. پس را و حركات و سكنات و اقوال و اذكار او  داز ياد خدا باشد شيطان بسوي او راه يابچون غافل 
ذكر، ذكر لساني است كه اگر خالي باشد از ذكر جناني و ذكر خيالي كه حضور در خاطر باشد آئينه شيطان و  ةل مرتباو

ذكر خاطر و قرين مراعات امر و نهي در نزد افعال و شكر نعمتها لجام ذاكر براي ابليس گردد. و اگر قرين ذكر جناني و 
ذكر، ذكر جناني است كه اگر آنهم محفوف باشد بذكر  ةدر نزد نعمتها باشد بزرگترين ذكرها خواهد بود. و ثاني مرتب

لساني و حضور مذكور در خاطر و تذكر امر و نهي در نزد افعال و تشكر در نزد نعاهد بود. و ثالث ، اعظم اذكار خوم
مرتبه، ذكريست كه عبارت است از حضور مذكور در خاطر كه اگر اين هم محفوف باشد بذكر زباني و ذكر جناني و 
تذكر امر و نهي در نزد افعال و شكر كردن در نزد نعمت ايضاً اعظم اقسام ذكر خواهد بود. و رابع مرتبه ذكر تذكر امر و 

نهي و شكر نععال و نعمت و اگر اين هم مسبوق باشد به ساير اقسام ذكر اعظم اقسام ذكر خواهد بود. است در نزد اف م
لكن هرگاه مراتب ذكر را بدون اقتران هر يك با ساير مراتب مالحظه كنيم ادناي مراتب ذكر، ذكر لساني است كه 

است كه به اصطالح صوفيه ذكر  تواند كند و بر قالب است نه بر قلب، و برتر از آن ذكر قلبيشيطان در او تصرف مي
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خفي گويند چون اين ذكر از اعمال قلب و باطن است و تصرف شيطان در او كمتر است و باالتر از آن تذكر مذكور 
مذكور است براي ذاكر به حيثيتي كه با مشاهده ذات مذكور در خارج مساوي  لِثُّماست در خاطر و آخر مرتبه اين ذكر تَ

ها و ين همين ذكر است با التفات به افعال و اقوال و نعمتهاي الهي و التفات به امر و نهي و شكر نعمتباشد. و باالتر از ا
تي كه از او به كلي اختيار را بر دارد و اين آخر مرتبه ذاكر به حيثي ر و ناهي است در ملكمل آثُّمآخر مرتبه اين قسم، تَ

  عبادات است كه بقاي بعد الفنا باشد.
گويند كه از ائمه معصومين بلكه از حضرت كنند و ميه تلقين ميتلقين ذكر كه مشايخ صوفيوغرض از 

بنفس بما رسيده است اين است كه مذكور به  بيد و نفساًالعالمين صلوات اهللا عليهم اجمعين يداًاميرالمومنين و رسول رب
تمام حركات و سكنات ذاكر بامر و نهي  و -كه حاضر است -يعني ظاهر شود  حقيقت در خانه دل ذاكر حاضر شود،

مذكور باشد. و اينكه مداومت بر يك ذكر مينمايند براي اين است كه طريق توجه يكي باشد كه مذكور المحاله به تكرار 
و  ة ذكريك اسم متمثل شود و در خانه دل ذاكر داخل شود. و از اين تقرير معلوم شد كه اشرف اقسام ذكر واعلي مرتب

اقسام ذكر آن ذكر خاطر است به حيثيتي كه مذكور در نزد ذاكر متمثل شود چنان تمثلي كه با مشاهده ذات  ةغايت هم
از براي او باشد كه تواند ذكر قلب را كه نماز بزرگ اوست  ةمذكور در خارج فرق نداشته باشد و مع ذلك چنان سع

ه پا دارد و التفات بكثرات و نعمتها و حركات و سكنات داشته باشد و ذكر لساني و نماز قالبي را كه نماز كوچك اوست ب
نموده باشد و گويا در حق اين كس خود داشته باشد، و مراعات امر و نهي و آداب و سنن و شكر نعمت در معاشرت مي

  گفته شده باشد اين شعر:
  مي نيايد جز ز سلطان شگرف  جمع صورت با چنين معني ژرف 

كه خاطر را به مذكور مشغول داشته باشد بدون اينكه مذكور متمثل شود در پيش و بعد از اين مرتبه اين است 
نفس و نماز قلب و قالب را بپا دارد و ذكر لساني و قلبي را ضميمه يكديگر دارد و التفات به كثرات و نعمتها و امر ونهي 

اطر آوردن مذكور است با اينكه ذكر لساني و ثال اوامر و نواهي و شكر نعما غافل نماند، و بعد از آن بخامتالهي داشته از 
و ساير ضمايم در خاطر داشته باشد و بعد از آن ذكر قلبي است كه منفك از خاطر مذكور قلبي را ضميمة ذكر مذكور 

  باشد و بعد از آن ذكر لساني است كه منفك باشد از ساير مراتب ذكر.
  

اخذ كردن از صاحبان اجازه بي اثر خواهد  در بيان اينكه ذكر لساني و ذكر قلبي بدون - فصل سوم
  بود

عبادات است و  ةچون از جمل بدانكه ذكر لساني و ذكر قلبي كه در بيشتر سالسل صوفيه معمول بوده است
اند كه هد بخشيد چنانكه بعضي از فقها رضوان اهللا عليهم تصريح فرمودهاعبادات بدون اخذ از صاحب اجازه اثر نخو

گر مقصر باشد و بدون تقليد عمل كند عمل او صحيح نخواهد بود اگرچه موافق باشد. و بعضي شخص عبادت كننده ا
اند كه شخص عابد يا بايد مجتهد باشد يا مقلد يا به احتياط عمل كند لكن اين احتياط در مقابل اجتهاد ديگر تصريح نموده

يد به احتياط عمل كند. پس اگر ذكر لساني يا ذكر و تقليد نيست بلكه در حالت اضطرار و دسترس نداشتن به عالم وقت با
قلبي را بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازه صاحب اجازه به محض مسطورات يا اخذ از امثال و اقران مشغول شود 
شيطان كه پيوسته مترصد است كه بنده خدا را در خود سري بيابد در ذكر او تصرف كند و الفاظ و تقوش لساني يا قلبي 

باشند از معاني آنها خالي كند و صفات خود را در آنها جا دهد كه ذاكر خدا در اين كه قالب اسماء و صفات الهيه مي را
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بِرَّقَوقت ذاكر شيطان شود و آنچه م به سوي خدا پندارد مبَاُعوُذ بِاِهللا ِمَن د از خدا شود و مقرب به سوي شيطان و ع
  : ةبه شيطان باشد و داخل شود در زمرپناه آوردن  الشَّيطاِن الرَّجيم

نيا َو ُهَو َيحْ ماَلُه ِفي الْ َضلَّ َاعْ  َمنْ  ُعواَهللا، َكما َوَرَد: دْ َسُب اَنَُّه يَ ُعو الشَّيطاَن َو ُهَو َيحْ ُصنعًا َو َيدْ  نُ سِ َسُب اَنَُّه ُيحْ َحيوِه الدُّ
  ِه. ُعُنقِ  ٌخ َتَمكََّن الشَّيطاُن ِمنْ َلُه َشيْ  َيُكنْ  َلمْ  َمنْ 

و اخباري كه داللت دارد بر اينكه كسي كه بميرد و از براي او امامي نباشد مرده است به نوع مردن زمان 
جاهليت يا مرده است بر كفر يا بر ضاللت، تمام آنها داللت دارد بر اين مطلب كه بدون اخذ از صاحب اجازه الهيه 

اخباري كه داللت دارند بر وجوب اقتدا و ايتمام و تقليد و مشغول عبادت يا اذكار شدن از طريق شيطان رفتن است. و 
متابعت عالم وقت تمام آنها داللت دارند بر اين مطلب كه بدون تقليد كه اخذ از صاحبان اجازه باشد عمل هر چه باشد 

واليت علي فاسد و شيطاني خواهد بود. و اخباري كه داللت دارد بر وجوب واليت و بر اينكه هر كس عبادت كند بدون 
او را برآتش جهنم اندازد و داللت دارند براين مطلب. ، خداوند ولي امربن ابيطالب صلوات اهللا عليه يا بدون واليت 

وجوب تقليد و وجوب ايتمام و وجوب قبول واليت كه معني تقليد و پيروي است بسيار ة مطلب اين است كه ادلّخالصة 
اهد به خود سري و به خود رائي عبادت كند يا مشغول ذكر لساني يا قلبي شود است و آن كس كه در خانه بنشيند و بخو

عمل آن كس شيطاني و باعث دوري از خدا و نزديكي به سوي شيطان خواهد بود. پس آنچه الزم است انسان را تصحيح 
تقليد و تصحيح تقليد است و بعد از تصحيح تقليد تصحيح كردن صورت عمل و مبدأ و غايت عمل كه بعد از تصحيح 

صورت عمل به دقت مالحظه كند كه در عمل اغراض زائده براي او نباشد و غايات راجعه به نفس منظور نظر او نگردد، 
  كه آنكه فرمود: 

بعد از تصحيح تقليد لماِء َلِه الظَ َرِه الصَّّماِء ِفي اللَّيْـ داِء َعَلي الصَّخْ َلِه السَّوْ َدبيِب النَّمْ  في ِمنْ ي َاخْ اّمتِانَّ َدبيَب الشِّرِك في 
در اعمال و اذكار بندگان خدا كه معني  هالهي ةصاحبان اجاز ةصورت عمل است. و اين اذن و اجاز است و بعد از تصحيح

د نخواهد بود زيرا كه اگر كسي سالها نْتصحيح تقليد است كمتر از اذن و اجازه اعمال شيطانيه و منتريات جوكيه ه
ات آنها را تصحيح كند لكن اجازه آن صاحب اجازه به او نرسد هر قدر كه آن ت منتريكمال دقّ خدمت آنها كند و در

آن  زات را بخواند و در تصحيح لفظ كوشش كند اثر بر آنها مترتب نشود و اگر ديگري اندك خدمتي كند كه امنتري
خوانند و اثر آنها بر آنها -ت را مغلوط ميخدمت آنها را خوش آيد كه به آن بگويند كه ما تو را دم داديم، آن منتريا

 - چون منتريات آنها، آثار ايصال به آخرت بايد بر آنها مترتب شود –و همچنين اعمال و اذكار شرعيه  .شودمترتب مي
اگر بدون اذن صاحب اجازه مشغول شوي و نهايت دقت در تصحيح صورت افعال و الفاظ اذكار به جا آوري لكن اذن 

با تو نباشد بي ثمر و بي فايده خواهد بود و اگر اذن صاحب اجازه با تو نباشد بي ثمر و بيفايده خواهد بود و صاحب اجازه 
اگر اذن صاحب اجازه داشتي كه معني تقليد و تولي است بر غير صحيح و مغلوط تو اثر مترتب خواهد شد و حديث 

  شريف: 
و حديث  ِه ِفي الّنارِ ه َالَكبَُّه اُهللا َعلي ِمنَخرِيْ ولّي امر َلُه واليَُه  َيُكنْ  ميزاِب َو َلمْ َتحَت الْ عيَن َخريفًا دًا َعَبَداَهللا َسبْ َانَّ َعبْ  َلوْ 

  اشاره به همين دو مطلب است.  ُحبُّ َعليٍّ َحَسَنٌه ال َيُضرُّ َمَعها َسيَِّئهٌ 
  كفر گيرد ملتي ملت شود  هر چه گيرد علتي علت شود 

دارد يعني واليت علي بن ابيطالب را ندارد علتي است كه خود سر است كه از آن زيرا كه آن كس كه تقليد ن
علتي باالتر نيست و آن كس كه واليت علي عليه السالم را قبول كرده است يعني بيعت با آن بزرگوار يا خلفاي آن 
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  بزرگوار كرده است و پيوند واليت به وجود او رسيده است ملتي است. 
  

  ان تفاضل اذكار الهيه استدر بي –فصل چهارم 
بايد دانسته شود كه اذكار الهيه نسبت به اشخاص مختلفه و نسبت به حاالت مختلفه شخص واحد اختالف بسيار 

شود كه اسمي نسبت به كسي نافع و باعث ترقي او شود و نسبت به كسي غير نافع و نسبت به دارند در تفاضل زيرا كه مي
كند، مثل ذكر تهليل يا به حسب آخرت پس مالحظه اين با كسي است كه تلقين ذكر ميديگري مضر باشد به حسب دنيا 

كه نسبت به بيشتري خرابي دنيا آورد به خصوص كسانيكه گرفتار كثرات و دلبستگي به كثرات دارند خرابي در دنياي او 
داشت به هر لهيه را بر اوعرضه مينشانيد واسماء اآورده. و از بعض مشايخ بغداد معروف كه طالب را در حضور خود مي

- نميكردند و اگر به هيچيك از اسماء الهيه او را متاثّر  مي ديدهمان اسم را تلقين او مي متأثر يك از اسماء الهيه كه او را

از اضافه به  ه با قطع نظرانيو تفاضل ميانه اسماء الهيه و اذكار رب .آني ةكرد كه تو شايستيافت او را امر به كسب و دكان مي
يك شخص بسيار است زيرا كه اگر چه همه اسماء اسم يك ذات و همه اذكار ذكر  ةاشخاص مختلفه و احوال مختلف

با تفاوت جهات دارند. و اسم جالله چون مجمع همة صفات و ت صفات به اختالف و نمايش ذات را اوست لكن حيثي
ء الهيه است و از اين جهت است كه كم بود كه مشايخ كه بار ت جمله صفات دارد اشرف اسمااز حيثينمايش ذات را 

تلقين ذكر لساني يا جناني كنند بدون اسم جالله و در غير زبان عرب بدون مرادف اسم جالله و گاهي به تنهايي اسم 
ام ائمه االسماء نمودند با مرادف او را. و از جهت اينكه اسم جالله مجمع جمله صفات است او را به ام جالله را تلقين مي

جالله، الحي اشرف اسماء است و بيشتر از ساير حيات مبدأ جملة صفات حقيقيه و اضافيه است بعد از اسم ناميدند و چون 
اسماء در تلقين او اهتمام است. و چون بايد همه وقت اهتمام سالك بر جمع داشتن ميانه ظاهر و باطن و سلوك و جذب 

كنند مثل ذكر االنفاس كه اشاره ببطون اشاره به هر دو داشته باشد بيشتر دارند و بيشتر تلقين مي هر دو باشد اهتمام به آنچه
جهت غيب و جهت جذب و اشاره به ظهور و جهت شهود و جهت سلوك دارد، و مثل اذكاري كه جامع بين نفي و 

له كثرات دارد لكن چون گرفتاران اثبات است كه اشاره به جمله كثرات و نفي حدود آنها و اثبات واحد احد در جم
رساند نبايد هر كس را تلقين نمود مگر آن كسي كه سلوك او منطوي در جهت جذب باشد. اما آن كثرات را زيان مي

كسي كه جهت جذب او مختفي در تحت سلوك او باشد يعني كثرت بيني او غالب باشد و تدبير او بر تفويض افزونتر 
رد كه هر دو جهت را خراب كند و سالك را از هر دو باز دارد. و ذكر خفي بهتر است از ذكر باشد البته نبايد تلقين ك

جلي زيرا كه ذكر خفي برزخ است ميانه غيب و شهادت و در سر حد غيب واقع است و مفتاح عالم غيب است و اگر 
يعني ذكر را بقوت  –ل شده است مواظب شود بهمان نحو كه از حضرت اميرالمومنين صلوات اهللا عليه در ذكر تهليل نق

ت روح بخاري حيواني كند، و چون دخاني 82ضفالبته ن -بردارد كه اثر قوت ذكر در قلب بلكه در همه اعضاء ظاهر شود.
روح حيواني صفا پذيرد روح نفساني دماغي نيز صفا گيرد و هر قدر روح دماغي با صفاتر باشد نمايش امور غيبي بيشتر 

تر است؛ عالوه ذكر خفي از ريا دورتر و بخلوص نزديكتر است و از ساير اغراض نفساني نيز محفوظ دهد. و ديگر آنكه
بر اينها آنچه مقصود از ذكر است كه ياد مذكور و بخاطر آوردن او باشد، در ذكر خفي كمتر منفك شـود از ذكر و در 

تواند مراد ر آنها مدح ذكر خفي شده است ميو آيات و اخباري كه د .شود كه به كلي منفك شود از ذكرذكر جلي مي
توان معني توان ذكر زباني آهسته را اراده كرد و همچنين ميمي هاز آنها ذكر خفي مصطلح صوفيه صافيه باشد اگر چ
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لغوي ذكر را كه بخاطر آوردن مذكور باشد اراده كرد و ظاهر اين است كه در مناجات جناب سيد الساجدين صلوات اهللا 
مراد ذكر مصطلح صوفيه باشد زيرا كه اين ذكر را تعمل و كلفت همراه است  َو آِنسنا بِالذِّكِر الَخفيعرض كرد:   كهعليه 

و از ذكر در  .و جاي اين دارد كه درخواست كنند كه ما را انس ده به اين ذكر به خالف ذكر لساني آهسته و ذكر لغوي
ل بيشتر ود كه ظهور صورت ملكوت امام عليه السالم باشد چه آن را تعمتوان نماينجا اراده فكر مصطلح صوفيه نيز مي

ممكن است اراده فكر  َتَضرُّعًا َو خيَفهً  ِسكَ في نـَفْ  رَبَّكَ  رْ كُ ُاذْ  ةمبارك ةالزم و كلفت زيادتر در تحصيل آن؛ و همچنين در آي
حسب درجات و مراتب خلق بايد تفسير شوند اند و به همه وجوه به و از آنجا كه آيات و اخبار ذو وجوه .صوفيه كردن

اين آيات و اخبار به همه وجوه بايد مقصود باشند و نهايت اين است كه نسبت به هر كسي، به وجه مناسب حال آن كس 
  ل: يبايد تفسير شوند، كما ق

بر سر خوانش ز هر آشي بود       نعم كامل چه خوان باشي بودم  
ات و اخبار استنباط شود و اال كامل نخواهد بود. و فكر صوفيه كه صورت يعني بايد غذاي تمام اشخاص از آي

 نا َمنْ رْ ذَكَ ملكوتي امام عليه السالم باشد در ذكر بودن اكمل است از ذكر لساني و ذكر جناني، به خصوص كه فرمودند: 
ست چنانكه در حديث معرفت به خاطر آوردن حق ا مو با وجود اينكه به خاطر آوردن صورت ملكوتي اما ،هَ َر اللّ ذَكَ 

صورت ملكوتي امام عليه السالم آئينه سراپا  ،ِة◌ِ رَِفتي بِالنُّورانِيَّ اِهللا َمعْ  ةُ رِفَ اِهللا َو َمعْ  ةُ رِفَ َمعْ  ِة◌ِ َمعرَِفتي بِالنُّوارنِيّ بنورانيت فرمود كه: 
ناني بيشتر و بهتر خواهد داشت و در حق است تعالي شأنه و نمايش جهه غيبي را البته از ذكر لساني و ج ةغيبي ةنماي جه

تر خواهد بود. ت ذكر بودن كاملحيثي  
  
قلبي كردن خارج از شريعت نيست  در بيان اينكه بر يك ذكر اقتصار نمودن يا تلقين ذكر -فصل پنجم

  اندو بدعت نخواهد بود كه بعضي گمان برده يا بر زبان آورده
ترغيب ذكر و امر كردن به ذكر و مدح ذكر كثير، تمام آنها داللت بدانكه آيات و اخباري كه داللت دارند بر 

ه ذكر قلبي و ذكر خفي گويند و چه ذكر دارد بر مطلق ذكر چه ذكر لساني بانواعه و چه ذكر جناني كه در اصطالح صوفي
تن به امر و نهي حقتعالي خفي كه در خاطر آوردن مذكور باشد بدون التفات به امر و نهي او در نزد افعال يا با التفات داش

شود. شود و اختصاص به اذكار متعدده نيز فهميده نميدر نزد افعال و در هيچ يك اختصاص به ذكر لساني استنباط نمي
آن كس كه اقتصار بر يك ذكر كند و همان يك اسم را پيوسته بر زبان آورد يا يك اسم را به تلقين شيخ در دل نقش 

مان يك اسم را يا دو اسم را نقش بندي كند يا نقش نفي و اثبات را در دل نقش بندي كند يا بندي كند و پيوسته نقش ه
صفات حق تعالي شأنه را در خاطر آورد چه يك صفت و چه بيشتر همه اينها داخل ذاكرين خواهند بود نه خارج از 

 ةتمام اقسام ذكر را شامل است و همچنين آي ةً عَا َو خيفَ َتَضرُّ  ِسكَ في نـَفْ  رَبَّكَ  رْ كُ َواذْ  ةمبارك ةشريعت و مبتدع در دين بلكه آي
 ِسكَ رَبَّك في نـَفْ  رْ كُ ِاّال ما َسِمُعوا ! َو قاَل اهللاُ: َو اذْ  ةُ َمالِئكَ الْ  ُتبُ كْ ال يَ ، و در روايت است كه: َيةَتَضرُّعًا َو ُخفْ  مْ ُعوا رَبَّكُ اُدْ  ةمبارك

  . ةً َتَضرُّعاً َو خيفَ 
  . ةِ مَ َر اِهللا ِلَعظْ ِس الرَُّجَل َغيْـ ُر في نـَفْ الذّكْ  ذِلكَ  لُم َثوابَ عْ َفال يَـ 

شود و شامل ياد شود، شامل قلبي مصطلح هم ميجل شامل لساني ميو دانستي كه چنانكه ذكر في نفس الرّ
  و از حضرت اميرالمومنين صلوات اهللا عليه است كه:  .شودكردن در خاطر هم مي

  ُرونَُه ِفي السِِّر، كُ ذْ و ال يَ  ةً ُروَن اَهللا َعالنِيّ كُ ذْ ُمناِفقيَن يَ ثيرًا، ِانَّ الْ كَ   َر اَهللا◌َ ذَكَ  ِسّرًا فـََقدْ  َر اَهللا َعزََّوَجلَّ ذَكَ  َمنْ 
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  ُروَن اَهللا ِاّال َقليًال، كُ ذْ راُوَن الّناَس َو ال يَ اهللاُ َعزََّوَجلَّ: يُ  َفقالَ 
ه اسم واحد و نقش واحد و صفت واحده و چه با شود چه بمراتب ذكر مي ةي كه فرمود شامل همو اين سرّ

في خَ الْ رِ كْ الذِّ نا بِ سْ نِ آوَ ده سماء متعدده و صفات متعدكه در مناجات سيد السالم است اشعار بخصوص ذكر اجدين عليه الس
تواند داشته باشد يا عام خواهد بود اقسام ذكر را. ه ميخفي مصطلح صوفي  

هعالوه بر اينها، مشايخ صوفي باشند كه اين طريق تلقين ذكر لساني يا جناني و اقتصار بر ذكر واحد عي ميمد
ت دانيم قول او را حجبما رسيده است و چون ما هر يك را منصوص مي بنفسٍ و نفساً ديبِ نمودن از مشايخ منصوصه يداً

مين و بر فرض اينكه چنين نباشد مثل ساير و تخ كنيم نه بر سبيل ظنّكنيم و عمل ميدانيم و بر سبيل قطع اخذ ميخود مي
عاي ه سنن را بسياري از محققين قائلند بلكه بعضي اداخبار خواهد بود و بر فرض اينكه از اخبار ضعيفه باشد تسامح در ادلّ

ه انسان كه عي اين مطلبند كه خداوند متعال بر اعمال اختيارياند بر اين مطلب. از همه اينها گذشته مشايخ مداجماع كرده
ه و باليا و مصائب اجر قرار داده و هر عمل از روي عبوديت باشد اجري مقرر فرموده چنانكه از براي واردات خارجي

آن اجر را در خود ببايد چنانكه نمونه اجر واردات غير  ةت واقع شود بايد عامل، نمونتكليفي اختياري كه از روي صح
خواندن او حق را از زيرا كه شخص مصيبت زده توجه او به جانب حق خالص و  بينده را هر كس در خود مياختياري

بيند و ما صحت اين منصرف و به عقبي خود را متوجه ميفهمد و از دنيا  روي واقع مي باشد و قرب خود را بخداوند مي
ِاّني ئل خود فرموده كه فهميم چنانكه يكي از مشايخ عظام در بعض از رساطريق را از ظهور آثار اين ذكر و فكر مي

   .ُمُتوِن ال بِاَالسانيدِ باَر بِالْ خْ ُاَصحُِّح اْالَ 
صريح يا به اثر صحيح و اثر صحيح، نمونه علم يا عمل  و در خبر است كه جايز نيست تفسير قرآن مگر به نص

ته تصحيح تقليل به اثر پس هر گاه تفسير قرآن به اثر صحيح، صحيح باشد الب ؛تقليدي خود را در وجود خود ديدن است
تي كه قول مشايخ و جواز تقليد آنها داريم به حيثي ةصريح دربار گويند كه ما نصصحيح، صحيح خواهد بود. و اينها مي

ت قاطع ميآنها را درباره خود حجت تقليد آنها است و اثر صحيح هم در وجود خود دانيم و تقليد ما از روي يقين به صح
  خواهيم. تر در اين باب از اين دو نميبينيم و ما، دليلي روشناز اين تقليد مي

  
دهد پيوند واليت را فكر ت ميه است، بهترين اسبابي كه قودر بيان فكر مصطلح صوفي –فصل ششم 

مصطلح است كه به نظر آوردن صورت مرشد به تعمل باشد.ل يا بدون تعم  
به جهت مالحظه دقايق صنع او و مبادي و غايات و محاسن و ئ  عمال نظر است در شبدانكه فكر در لغت، ا

عمال نظر است، اجتناب كردن از آنچه قبايح او بيشتر و غايات بد او افزونتر باشد و رغبت كردن در مساوي او و الزم اين ا
به سير انسان به  او زيادتر باشد و از اين جهت است كه در اصطالح تفسير شده است ةآنچه محاسن او غالب و غايات حسن

حسب نظر از مبادي بسوي غايات و مقاصد يا به ترتيب مقدمات مات معلومه و استخراج مطالب مجهوله كه نتايج مقد
 َن بانُوك؟نوك؟ اَيْ َن ساكِ َتُمرَّ بِالَخربَِه فـَتَـُقوُل: اَيْ  ِانْ  از فكر، ةال كنندؤو در خبر شريف كه فرمود در جواب س ؛به باشدمترتّ
به جهت اينكه شخص بايد به خرابه كه  .بت در محاسنغساوي و رگيري و اجتناب از م دارد به فكر مصطلح و عبرت اشاره

رسيد نظر كند كه اين بنائي بود كه حادث شده بود چون بناي بدن ما و باز خراب شد. پس منتقل شود كه اين بنا حادث 
رود پس بايد در فكر و تهيه بعد از دن ما هم رو به فناء و خرابي ميرود پس البته بو خرابي مي ءبود و هر حادثي رو بفنا

اند و ملتفت شود كه رفتن آنها از خرابي اين بدن بود و باز فكر كند كه اين خرابه را باني و ساكني بوده و آنها رفته
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اند و در تدارك توشه راه داند در رفتن داقتضاي طبيعت نوع انسان بوده است پس خود را هم كه يكي از افراد نوع مي
عمال نظر را وارد و انتقال و سير از مبادي معلومه به سوي مقاصد مجهوله با مغفوله نيز وارد و عبرت گيري برآيد و اين ا

  كه طلب محاسن و اجتناب از قبايح باشد با او همراه است. 
در آيات آفاق و انفس يا تفكر كردن و آيات و اخبار در فضيلت فكر مطلق يا فكر در آالء الهي يا نظر كردن 

  آسمان و زمين بسيار است و در خبريست كه: خلقت در 
  ِر اِهللا، ُر في َامْ ِعباَدُه اَلتـََّفكُّ ، ِانََّما الْ ةِم َو الصَّلو َرَه الصَّوْ ثْـ باَدُه كَ عِ َس الْ َليْ 

  و در خبر ديگر:
ِر في ماُن التـََّفكُّ ِادْ  ةِ ِعبادَ َضُل الْ َافْ و در خبر ديگر:  ،ةٍ َسنَ  ةِ ِعباد ٌر ِمنْ َخيْـ ر: و در خبر ديگ لٍه،ِقيام َليْ  ٌر ِمنْ ُر ساَعٍه َخيْـ تـََفكُّ 

  آالِء اِهللا.
  ِقِه، لي َعظيِم َخلْ أِ ُروا في َعَظَمِتِه فَاُنظُُروا ظُ تـَنْ  َانْ  ُتمْ ِاذا َاَردْ  نْ ُر ِفي اِهللا َو لكِ َو التـََّفكُّ  مْ اكُ ِايّ و در خبر ديگر: 
جمله مناسك و عبادات و تمامي معارف و افكار فتح باب قلب است و حاضر شدن در حضور  و چون غايت

ه در اصطالح تخصيص دل سالك، طايفه صوفيه صافي طوي ةعليه السالم در خان مملكوت امام و ظهور صورت ملكوتي اما
ر شود چنانكه حضور را نيز به همان اند فكر را به همان صورت ملكوتي امام عليه السالم كه در خانه دل سالك حاضداده

لكي به جهت اينكه حضور شخص در محضر شخص م ؛اندامام عليه السالم در دل سالك تخصيص داده ةصورت حاضر
الم حضور مطلق نيست بلكه مشوب است به غيبت زيرا كه اجزاء اين عالم تمام از يكديگر در غيبت و از كلّامام عليه الس 

د به خالف حضور ملكوتي به جهت اينكه عالم ملكوت تمام اجزاء آن مرآت يكديگرند. و در هر انخود نيز در غيبت
يك از اجزاء عالم ملكوت تمام اجزاء آن ممكن است مشاهده شود و حضور مطلق هم آن است كه هيچ جزوي از حاضر 

عليه السالم باعث اطمينان و در غيبت نباشد از كسي كه در پيش او حاضر است و چون ظهور آن صورت ملكوتي امام 
اند به همان صورت كه پيوند واليت اند تخصيص دادهرا كه در قرآن و در اخبار ذكر كرده ةشود سكينآرامي سالك مي

و از جهت اينكه بدون ظهور آن صورت آرامي و اطمينان نيست جناب اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه در حديث  .باشد
  ه يا سلمان و يا جندب: معرفت بنوارنيت فرمود ك

يماِن َو َشَرَح َبُه ِلألقـَلْ  هُ َحَن اللّ اّمتَتَحٌن، َو ِاذا َعَرَفني ِبذِلك فـَُهَو ُمؤِمٌن ُممْ  ةِ نُّورانِيَّ رِفَني بِالْ عْ ُمؤِمُن ايمانَُه َحّتي يَـ ِمُل الْ كْ ال يُ 
  تاٌب. ذِلك فـَُهَو شاك ُمرْ  َعنْ  َقَصرَ  َتبِصرًا َو َمنْ الِم و صاَر عارِفاً بديِنه ُمسْ سْ رَُه ِلألِ َصدْ 

كه آن كس كه اين پيوند واليت در وجود او نمايان نيست اگر در شك نيست مثل اين است كه هنوز از شك 
بيرون نيامده است و آرامي براي او حاصل نشده است و يقين او از شوب تقليد بيرون نيامده و تا علم انسان مشوب به تقليد 

از براي  ك شك در آن راه يابد. پس تا اين پيوند نمايان نشده است سكينه و آرامي تامكّشكيك متواند به تشاست مي
شهود وجداني رسيده باشد و آرامي علمي او را حاصل شده باشد اضطراب  ةسالك نيست، زيرا كه اگر علم او به مرتب

معشوق خود متحد شود از همه غمها آسوده شود و  طلب عيان با او خواهد بود اما بعد از ظهور اين پيوند مثل عاشقي كه با
اند به ظهور اين و از همين جهت سكينه را در اصطالح تخصيص داده -شودآرام مي –انتظار او بكلي برطرف شود 

از ملكوت است و تا مدارك سالك و وجود او مناسبت با ملكوت نداشته باشد اين صورت و چون اين صورت صورت 
و از  ؛ت و خدمت كنند او رااسالك مناسب ملكوت شود تمام اجزاء ملكوت عاشق او شوند و اعان ظاهر نشود، و چون

  اين جهت است كه در اغلب موارد كه ذكر سكينه شده است قرين فتح و ظفر و نصرت مالئكه ذكر شده است. 
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مناسبت مدارك و و بايد دانسته شود كه مقصود از تمامي رياضات و مجاهدات و عبادات فتح باب ملكوت و 
قواي سالك است با روحانيين تا به اين مناسبت به صفات ملكوتيين و اخالق روحانيين موصوف شود و در گرفته به نور 
ملكوت گردد كه اگر شايسته نبوت و رسالت يا خالفت نبوت و رسالت باشد او را خلعت فاخره رسالت يا خالفت بخشند 

فاسده نفسانيه آسوده و از كلفت تكليف به لذت عبادت منتقل شود و در وقت مردن به و اگر شايسته اين نباشد از خياالت 
هاي روحاني خود رجوع كند و از براي اين مناسبت هيچ يك از عبادات با اثرتر از ذكر قلبي كه سوي احباب و خويش

كردند نيست، چرا كه به واسطه آن امر مي هدر بيشتر سالسل صوفيه بوده و از فكر مصطلح آنها كه بسياري از مشايخ ب
شود كه از آن صورت به ايمان كننده ميداخل دل بيعت  ولي امرصورت ملكوتي  –چنانكه مكرّرگذشت  – ولويه بيعت 

و همان صورت است  ؛اشاره به همان پيوند است مْ يماُن في قـُُلوِبكُ ْال ُخِل ادْ َو َلّما يَ داخل قلب تعبير شده است كه آيه مباركه 
ها و همان صورت است ت است ميان بيعت كنندهخوات ميان بيعت گيرنده و بيعت كننده و مصداق ونُت و بوبداق اُمص

ديِهم َو َن اَيْ عي بـَيْ سْ يَ  نُورُُهمْ سالك باشد، چنانكه  وِنوري كه اگر در دنيا ظاهر نشود در حال احتضار ظاهر گردد و جلو ر
 اسِ النّ  نَ مِ  لٌ بْ حَ ، و اين است و همين صورت است مصداق ايتمام و اقتدا و تقليد و تولي .ر شده استتفسي ْماِنِهم، بِاماِمِهمبِاَيْ 

َلُه اَيَنما ثُِقفوا ِاّال ِبَحبْ  تْ بَ رِ ضُ  وَ كه فرمود:  ِفصاَم َال انْ كه  قيُوثْ ُعرَوُه الْ ، و همين صورت است ٍل ِمَن الّناسِ ٍل ِمَن اِهللا َو َحبْ َعَليِهُم الذِّ
ِبُمراَبَطٍه كه تفسير شده است  ِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطواَها الَّذيَن آَمُنوا اصْ في قوله تعالي: يا اَيـُّ  مأُموٌر ِبهْ ، و همين است مرابطه هالَ 

فـََقد فـَرََّج َعن و بواسطه همين است كه در اخبار بسيار وارد شده است: كه كسي كه شناساي اين امر شد:  .َعَلي األمامِ 
يا مثل كسي است كه در ميان فسطاط قائم است يا مثل كسي است كه در پيش روي رسول صلي اهللا عليه و آله  نِتظارِِه؛اِ 

از او  ل اهللا فرجه باشد. و اين صورت است اسم خدا كه شياطين و جنّجهاد كند يا مثل كسي است كه در عسكر قائم عج
علي بن ابيطالب كه  بو اين پيوند است آن ح .باعث فرار شياطيننه شود فرار كنند نه اسم لفظي كه تواند قالب شياطين 

و انس را داشته باشد او را خداوند  ن واليي كه اگر نباشد و طاعت جنّآهيچ معصيت با او ضرر نرساند. و اين پيوند است 
اشاند و شخص را پشته باشد تمام را بو انس را با خود ببرد و اين پيوند را دا بر رو در آتش جهنم اندازد و اگر معصيت جنّ

شود مثل پيوندي است كه از داخل بهشت كند. و به حسب تشبيه معقول به محسوس اين صورت كه داخل دل انسان مي
زنند كه در اول، آن پيوند در نهايت ضعف و مختفي در تحت شاخهاي تلخست كه اگر درخت شيرين بر درخت تلخ مي

دي بخشكد و شاخهاي تلخ در نهايت قوت و پوشاننده پيوند شيرين است و به تدريج كه باغبان تربيت باغبان نباشد به زو
گذارد كه پيوند را بپوشاند آن پيوند شيرين قوت كند و باالخره خود آن پيوند شاخهاي تلخ زند و نميشاخهاي تلخ را مي

نيست و هر چه از آب و خاك اين عروق را بخشكاند و اگر بعض شاخهاي تلخ نخشكد مختفي و ضعيف شود كه گويا 
 ولي امركه صورت ملكوتي  –تلخ بكشد قوت پيوند شيرين شود و ميوه شيرين بار آورد. و همچنين پيوند شجره الهيه 

باشد در تحت رسد در نهايت ضعف و اختفا ميه بر شجره تلخ وجود آن سالك ميكه چون بواسطه بيعت و لوي -باشد
و آمال نفساني و باغبان واليت بايد باشد كه به دست ياري توفيق الهي شاخهاي هواهاي نفساني را شاخهاي تلخ هواها 

بزند و بخشكاند تا به تدريج آن پيوند شجره الهيه نمايان شود و قوت گيرد و غالب شود بر شاخهاي شجره تلخ وجود و تا 
ت صحيح نبود، نه بدواً و نه جهت بود كه اكتفا به تقليد ميو از اين  ولي امرآن پيوند غالب نشده است محتاج است باعانت 

نمودند بلكه تجديد توبه و بيعت ه نميالسالم اكتفا به بيعت اوليه ائمه هدي عليهمو در زمان ظهور هياكل بشري ةًاستدام
السالم ر زمان ظهور ائمه هدي عليهمبودند زيرا كه تقليد و اقتدا دنمودند و بر تقليد امام سابق باقي نميبردست امام بعد مي

عبارت از بيعت و تجديد توبه بود نه قبول قول آنها در اعمال فرعيه به تنهايي. و از جهت اينكه ((بدون اين بيعت و اين 
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  نيست فرمودند كه: نَّةشود كه محكوم عليه بالجمي اهللاِ  رِ َجوَن ألمْ ُمرْ پيوند)) شخص داخل 
  .ةٍ ِضاللَ  ةَ فاٍق؛ يا َميتَ ٍر َو نِ فْ كُ   ةَ تَ ؛ يا َميْ ًة◌ً يَّ جاِهلِ  ةً ًال ماَت َميتَ َلُه ِمَن اِهللا ظاِهرًا عادِ  ماَت َو ال ِامامَ  َمنْ 

 –كه اتّصال جسماني باشد  – ولويه مضمون وارد شده است. و چون اين بيعت  نو اخبار بسياري ديگر به همي
حاني است و بدون اتّصال جسماني اين اتّصال روحاني ميسر نبود صال روشود وصله پيوند واليت را كه نحو اتّسبب مي

السالم تا زمان خاتم صلي اهللا عليه و آله و سلّم اهتمام تمام مگر بر سبيل ندرت و نادر را حكمي نيست از زمان آدم عليه
- تقليد و ايتمام و اقتدا صورت نميالسالم و تمام اوصياء آن بزرگواران به اين بيعت بود و بدون اين بيعت امر انبياء عليهم

شد. و داري  در ساير شرايع بر شخص اطالق نميي و ساير اسما دينمحمدگرفت و اسم اسالم و ايمان در شريعت 
-گرفتند و به گمان ميفهميدند كه آنها گاهي بيعت ميالسالم از اين بود كه مير با ائمه هدي عليهمومعاندت خلفاي ج

گيرند و خيال خروج دارند! و قتل حضرت سيدالشهدا صلوات اهللا عليه و اصحاب اينها بيعت سلطنتي مي افتادند كه شايد
آن بزرگوار براي اين شد كه ابا نمود از بيعت سلطنتي با يزيد. و توابين علي يد علي بن ابيطالب در السنه و افواه مذكور و 

يك  ولويه ت اخبار كه شجره ملكوتيه الهيه ااين است موافق اشاردر كتب تواريخ مسطور است بلكه اين فرقه را اعتقاد 
حقيقت و آنكس كه بدون بيعت، اين پيوند شجره الهيه به او رسد و به جذبه الهيه اتصال به آن شجره پيدا كند بسيار نادر 

جره به وجود آن برسد و آن و هر كس بواسطه بيعت با يكي از انبياء و رسل يا اوصياء و مشايخ آن بزرگواران پيوند اين ش
ه برساند. و پيوند را نخشكاند، در دم مرگ اين پيوند نمايان شود و آن شخص را به اندازه استعداد آن، به آن شجره الهي

اين كس كه با يكي از اينها بيعت كرده است مثل اين است كه با تمام بيعت كرده است زيرا كه آن شجره يك حقيقت 
السالم كه درگرفته شد به نور آن شجره، پيوند آن به هر كس رسيد و در دنيا در گرفته به آدم عليهاست و بواسطه حضرت 

السالم پيدا كرد و همچنين تا حضرت خاتم صلي اهللا عليه و آله و سلّم و تا انقراض نور آن شجره شد مشابهت با آدم عليه
و شيخ يكي از آنها به وجود او  وقت يا وصي ي كه از نبيعالم كه هر كس درگرفته به نور آن شجره شد به واسطه پيوند

رسيد مماثل به اتمام سابقين به واسطه همان پيوند شد و درگرفته به نور آن شجره گرديد و هر دستي كه به دست يكي از 
باشند مثل اين ميه اينها رسيد مثل اين است كه به دست تمام اينها رسيده باشد بلكه چون درگرفته به نور آن شجره الهي

به طريق حصر شاهد اين دعوي است. بلكه آنكس بايُعوَن اَهللا ُعوَنك ِانَّما يُ بايِ انَّ الَّذيَن يُ است كه به دست خدا رسيده باشد، 
داللت دارد بر اين مدعي؛ و  نيتـَُعدْ  فـََلمْ  تُ َمِرضْ كه پيوند اين شجره به او رسيد مثل اين است كه هيكل خدا گرديد، 

ي كه داللت دارد بر اينكه هر كس اذيت كند يا اهانت رساند به مؤمني به تحقيق كه در مقام محاربه با من كه اخبار
خدايم برآمده است اشعار دارد بر اين مطلب؛ و اخباري كه داللت دارد بر اينكه هر كس زيارت كند برادر ايماني خود را 

دهند. و اخبار مصافحه تمام آنها داللت دارند بر ، شهادت ميمثل اين است كه زيارت كرده است خدا را در فوق عرش
السالم باشد كه جناب ابيطالب عليه ةدالم تا حضرت برْالسصدق اين ادعا و اخبار اتصال وصايت از حضرت آدم عليه

نين از آن حضرت تا صال بيعت و از جناب ابيطالب به حضرت ختمي مرتبت صلي اهللا عليه و آله و سلّم و همچداللت بر اتّ
ه يك حقيقت است و همان صال. و چون آن پيوند شجره الهياوصياء آن حضرت صلوات اهللا عليهم معلوم است اين اتّ

مؤمن مي ةت اخيرپيوند است كه فعليئت ششود و شيئي شوند س ميفْنَيك هاست تمام مؤمنين به منزل ةت اخيربه فعلي– 
و تفاوت و تفاضل به شدت درگرفتگي به آن نور  –م و چه اوصياء و مشايخ و چه مؤمنين السالچه انبياء و رسل عليهم

ه است و اين اتحاد در جان نباتي و بشري و حيواني نيست بلكه در جانشجره الهيه هايي كه درگرفته به نور شجره الهي
الرّحمه:ماقال المولوي عليه و لنعم –باشد  تت و واليت و خالفباشند كه جان ايمان و جان رسالت و نبو  
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  جسـمـشان معـدود ليكن جان يكي    مؤمــنان معــدود لـيك ايـمان يـكي
  آدمـي را عقـل و جـان ديـگر اسـت    غير فهم و جان كه در گاو و خر است
  هسـت جـانــي در نـبـي و در ولـي    بـاز غـــيــر عــقــل و جــان آدمـي 

  تـو مـجـو ايـن اتـحـاد از جـان بـاد    اتـحــاد جــان حـــيــوانــي نــدارد
  هاي شـيـران خداسـتمتـحـد جـان    جان گرگان و سـگان از هم جـداست

  كان يـكي صد جان بود نسبت بجسم    ها شـان من به اســمجمع گفتم جان
  هاصـد بـود نـسبـت بـه صحن خانه    همـچـو آن يـك نور خورشــيد سما

  چـونـكه بـرگيـري تـو ديوار از ميان    ـمه انـــوارشـانلـيـك يـك بـاشـد ه
  مــؤمـنـان مـانـنـد نـــفــس واحــده    هــا را قـاعـدهچـون نــمـانـد خـانـه

اب به سوي خدا و طريق بر سالك مفتاح جمله خيرات است و جذّ ولي امري تو چون ظهور اين صورت ملكو
الحقيقه سالك، سالك الي . و تا اين صورت ظاهر نشده است فيالّصراُط الُمسَتقيمُ  اَناَ مستقيم الي اهللا است به مضمون: 

الطّريق است نه الي اهللا مگر به واسطه اينكه سلوك الي طريق اهللا سلوك الي اهللا است، تمام اهتمام مشايخ كبار در تربيت 
اند امر به ي را يافتهلبهور اين صورت ذكر قسالّك به ظهور اين صورت بوده است و چون از تمام عبادات با اثرتر در ظ

نمودند. و چون تعمل فكر كه به تكلّف، صورت مرشد را به نظر آوردن باشد از ذكر هم در اين باب تأثيرش دوام ذكر مي
ت او براي صورت ملكوتي او كه پيوند واليت باشد بيشتر بود زيرا كه صورت بشري مرشد از جهت موافقت و مظهري

ر مشاهده كند بعد از شود كه هر چيزي را كه انسان مكرّتامه دارد در ظهور پيوند؛ چرا كه به تجربه معلوم مي تسببي
ت در پيش خيال باقي ميغيبت آن چيز از نظر صورت خياليل در خيالماند و اگر صورتيه او در كمال قورا به تعم 

ل در خيال باقي بنگاهداري باالخره آنصورت بدون تعماشد و از نظر نرود. و در حكمت نظريه اختالف ه در صور خيالي
ند كه رؤيت بصري معد است نفس انساني را از براي توجه به عالم مثال و مشاهده صورت ا ن بر اينياند لكن محققكرده

ملكوتي مثالي را در عالم مثال عن بعو بنابراين به نظر آوردن صورت مرشد به تعم صورت ملكوتي اوست  ل همان ظهورد
ل برداشته شود ظهور آن پيوند باشد بدون تعمل و از جهت سببيكه اگر تعمت تامل فكر در ظهور آن پيوند ه كه دارد تعم

ملكوتي در بعض سالسل مشايخ كببه طريقه مهاباديان كه رتاضين عجم ة مكردند بلكه در ميانل آن ميار امر به فكر و تعم
  داشتند پيكر پير در نظر داشتن عمده رياضت آنها بود. ت ميااضاشتغال بذكر و ري

  
در بيان جواز فكر مصطلح صوفيه كه عبارت باشد از صورت مرشد در نظر داشتن و توجه  –فصل هفتم 

  ودنمرشد نمبه 
بدانكه وجوه جواز اين فكر بسيار است: اوا بيد و باشند كه اين طريق از معصوم يدعي ميل اين است كه اينها مد

و حال  -ه گذشتكچنان –نفسا بنفس بما رسيده است و اگر محض خبر آحاد باشد تسامح ادله سنن جبران خواهد كرد 
اينكه اينها مدعي اينند: كه نص صريح بر نصب هر يك از آنها به شيخوخت ما را حجت قاطعه است. بر جواز قبول قول 

  آنها و پيروي آنها. 
چنانچه گذشت در  –بر صحت قبول قول آنها و پيروي آنها  ميابي يم اثر صحيحما اين است كه  وجه ثاني:

اند: ما به علم عمل و اين كه از بعض سالكين بروز كرده است كه گفته –صحت ذكر قلبي و صحت اقتصاد بر يك ذكر 
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 .در مذمت ظنّ واهل ظن است خُرصُونَ ِاّال يَ  ُهمْ  ظُنُّوَن َو ِانْ يَ  ِاالّ  ُهمْ  َحقِّ َشيئاً، َو ِانْ الْ  ني ِمنَ غْ َألنَّ الظَّنَّ ال يُـ كنيم نه به مظنه، مي
گويند: هر گاه اجازه صحيحه صريحه درباره كسي رسيد قول آن كس را خداوند با تأثير قرار از اين جهت است كه مي

است و اثر علم بر او مترتب مظنه قائم مقام علم  -در اينجا است كه -دهد اگر چه او خود از روي مظنه گفته باشد، كهمي
شود، نظير اين شود بر علم اثر مترتب نشود و بر اين مظنه اثر مترتب ميبلكه برتر و باالتر از علم است كه مي ؛شودمي

است منتريات جوكيه هند كه اگر كسي بدقت تعليم گرفته باشد آنها را و صحيح بخواند لكن اجازه او را نداده باشند و به 
شود و اگر كسي را نها نگفته باشد پير آنها كه ما تو را دم داديم هر چه بخواند و بدمد اثر بر آن مترتب نميقول خود آ

دمد و اثر بر آنها خواند و ميط ميوبگويند كه تو را دم داديم يعني بگويد تو را اجازه داديم آن كس منتريات را مغل
كه آن كس كه اجازه ندارد اگر به يقين  .صريحه است نه غيرشود. پس عمده در اين باب اجازه صحيحه مترتب مي

حكمي را بداند و خود عمل كند يا به غير بگويد و او عمل كند اثر آن حكم بر او مترتب نشود اگر كمال جهد خود را 
  در اين باب به عمل آورد. 

 كبَُّه اهللاُ َعلي ِمنَخرِيِه ِفي الّنار  ِن اَبيطاِلٍب ألَ بْ  ُه َعليِّ َلُه ِو اليَ  نْ كُ يَ  مْ عيَن َخريفاً َو لَ َت الميزاِب َسبْ دًا َعَبَداَهللا َتحْ َانَّ َعبْ  َ◌و َلوْ 
پس عمده اسباب صحت  .اشاره به اين دارد كه كسي كه از روي اجازه صحيحه عمل نكند عمل او بدون اثر خواهد بود

ام، مصيب را دو اجر و مخطي را اجر واحد است در استنباط احك.عمل از تابع و متبوع اجازه صحيحه است نه دقت كردن،
   .باشد و چه متبوع عابتبراي كسي كه از روي اجازه صحيحه عمل كند چه 
  كفر گيرد ملتي ملت شود      هر چه گيرد علتي علت شود

َوَء َاسْ  ُهمْ نْـ اَهللا عَ  رَ فَّ كَ ِليُ  و قوله تعالي: ؛از براي كسي است كه بدون اجازه عمل كند و كسي كه به اجازه عمل كند
اشاره به كساني َملُوَن عْ َوَء اّلذي كانُوا يَـ سْ اَ  مْ نـَّهُ زِيَـ َو َلَنجْ و قوله تعالي:  َملونَ عْ َسِن اّلذي كانُوا يَـ بَِاحْ  َرُهمْ زِيُهم َاجْ جْ اّلذي َعِملُوا َو يَ 

يت به وجود آنها رسيده است كه عمل از روي اجازه كنند و كسانيكه عمل بدون اجازه كنند يعني كسانيكه پيوند وال
  باشد و كسانيكه پيوند واليت به وجود آنها نرسيده باشد و استعداد قبول پيوند واليت هم نداشته باشند. 

اين است كه امر  به فكر و ترغيب بر آن در آيات و اخبار بسيار شده و اقسام فكر بسيار و اعظم  وجه سوم:
عم ائمه هدي عليهم السالم و مشايخ آن بزرگوارانند كه وسايط نآالء و اقسام آن تفكر كردن در آالء خداست و اعظم 

و تفكر در  ؛ه بيايدكه آنها وجهت خلقيه آنها از اعظم عبادات است چناناند و تفكر در صورت بشريميان خدا و خلق
صورت ملكوتيت آنها باشد به چندين مرتبه برتري و شرافت دارد بر تفكره آنها كه جهت نوراني ه آنها. در جهت بشري  

م و نشستن در خدمت او و اين است كه اخبار بسيار و اجر بيشمار در نظر كردن به صورت عال وجه چهارم:
لكيه عالم است و البته جهت گوش دادن به گفته او و خدمت كردن براي او وارد شده است و اينها درباره جهت م

  ين مدح. ملكوتيه او اولي خواهد بود به اين اجر و ا
اين است كه امر بذكر كثير در آيات و اخبار از حد بيرون است و حاصل ذكر دانستي كه حصول  وجه پنجم:

شود حصول صورت مذكور را در خيال. پس صورت مذكور است در خيال ذاكر و مدح ذكر از اين است كه سبب مي
و هر گاه ذكر لساني  .ه فايده ذكر را خواهد داشتهر گاه صورت مذكور به تعمل يا بدون تعمل در خيال حاصل شود البت

صريح و به تبدون حصول صورت مذكور باشد از براي ذاكر به غير از لقلق لسان هيچ حاصل نخواهد داشت و اخبار بسيار 
   .اشعار داللت دارد بر اين كه ذكر آن بزرگواران ذكر خداست يا از جمله ذكر خداست

بسيار امر به مجالست اخيار وارد شده است و اشرف ابرار وسايط بين خلق و  اين است كه در اخبار وجه ششم:
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  باشند و مجالست ملكوتي به چندين مرتبه برتري دارد بر مجالست ملكي. خدا مي
 محمدو آل  محمداين است كه در اخبار وارد است كه هر حاجت كه خواسته باشيد از خدا،  وجه هفتم:

و مطلبي باالتر از تقرب جستن به حضرت  -را واسطه قرار دهيد كه آن مطلب برآورده شود.صلوات اهللا عليهم اجمعين 
جاز نهر گاه خيال ضعيف آن بزرگواران واسطه انجاز مطالب باشد البته خيال متمثله آنها اولي خواهد بود با  -داور نداريم

  وارد است.  َاماَم َطَلِبتي مْ ُمَقدُِّمكُ مطالب و 
ياد كردن خود را نتيجه ياد كردن بنده قرار داده است  مْ كُ ْر كُ كُروني َاذْ فَاذْ ست كه در آيه مباركه اين ا وجه هشتم:

اگر صورت  -يعني به هر اندازه كه بنده خدا در ياد خدا باشد به همان اندازه خداوند متعال در ياد بنده خواهد بود –
  ل: يتمثل شود در نزد مظاهر حقتعالي، و قمظاهر حقتعالي متمثل شود در پيش بنده البته صورت بنده م

  طاعت از دسـت نيايد گنهي بــايد كرد                در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد
ل خود را در ياد بندگان خدا داشتن كه باالخره صورت آن بنده خدا متمثل شود كه بواسطه اين تمثل بتعم

رين فوايد خواهد بود. و از جناب كاظم صلوات اهللا عليه مرويست كه فرمود: صورت تو متمثل شود در نزد بنده خدا برت
ي فدر مني احدي با من نبود مگر علي بن يقطين! با وجود اينكه علي بن يقطين در بغداد به شغل وزارت مشغول بود. و شر

  خدا متمثل شود. باالتر و عبادتي بزرگتر از اين نيست كه عبادتي كني كه صورت ملكوتي تو در نزد بنده 
 مْ َوسيَلَه َو جاِهدوا في َسبيِله َلَعلَّكُ ُغوا ِاَليِه الْ َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َو ابْت◌َ يا اَيـُّ اين است كه فرمود:  وجه نهم:

و  .اهده كردناول، امر به تقوي فرمود و بعد توسل جستن به وسيله از وسائل و بعد از توسل جستن امر كرد به مجِلُحوَن. تـُفْ 
  باشد و وجهه ملكوتي آنها اشرف است از جهت ملكي آنها.اقرب وسايل و اشد آنها بندگان خاص خدا مي

امر  يا اَيَها اّلذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا و كُونُوا َمَع الّصاِدقيَن،اين است كه فرمود حق تعالي شأنه العزيز:  وجه دهم:
با جهت ملكي صادقين به نحو كمال ميسر نيست و با جهت ملكوتي صادقين به نحو  و معيت .فرمود به معيت با صادقين

  اكمل ميسر است بلكه فايده آن معيت برتر و باالتر و شرف آن زيادتر خواهد بود. 
  مولوي قدس سره: 

  روز و شب سياري و در كشتي  چونكه با شيخي تو دور از زشتي 
شود كه قرين باشد با سير لكي ميبلكه معيت م .شود نه ملكينمايان مي و اين معيت اگر ملكوتي باشد اين معني

برخالف صراط انساني چنانكه از بسياري از اصحاب رسول صلي اهللا عليه و آله بودند كه روز و شب با آن حضرت بودند 
  ورزيدند!و نفاق مي

حضرت عيسي عليه السالم كه ما با اين است كه در اخبار ما دارد كه حواريين سؤال كردند از  وجه يازدهم:
كدام اشخاص مجالست نمائيم؟ آن حضرت فرمود: با كسانيكه ديدن آنها شما را به ياد خدا آورد و عمل آنها شما را 
راغب با آخرت كند و تنطق آنها در علم شما بيفزايد؛ اگر چه اين صفات از هيا كل بشريه پيشوايان راه دين نمايان لكن از 

  باشد. تر ميتر و ظهور آنها به كماله آنها نمايانصور ملكوتي
ُد َخلُق بـَعْ ُن َصناِئُع اِهللا َو الْ َنحْ اين كه در اخبار بسيار به تصريح و تلويح وارد شده است كه  وجه دوازدهم:

نچه پيش گذشت كه هر آب اشعار دارد و به همين مطل ِسهابِنَـفْ  ةُ َمِشيّ َو الْ  ةِ ِشيّ مَ ياء بِالْ شْ اْألَ  تَ قْ لَ خَ و حديث شريف  َصناِئَع َلنا
ل بدامان آنها زدن و عالي به منزله جان است از براي داني و محيط است باو به همين مدعي اشاره دارد. پس دست توس
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  جمله مطالب اقرب خواهد بود.  83جحن صور ملكوتيه آنها را منظور نظر داشتن به
اَنَا َمديَنُه الِعلِم َو َعلي بابُها، َو َليَس اهللا عليه و آله:  اين است كه فرمود حضرت رسول صلّي وجه سيزدهم:

  الِبرُّبَِان تَأُتوا البُيوَت ِمن َظَهورِها َو لكنَّ الِبرَّ َمِن اتَّقبي َو اُتو البُيوَت ِمن اَبواِبها. 
  است.  م غيبم علم است و اول مرتبه عالَو صور ملكوتيه آن بزرگواران است باب علم كه سر حد عالَ

اين است كه فرمودند: مائيم صراط مستقيم، و بقبول واليت آن بزرگواران از بيراهه بسوي راه  وجه چهاردهم:
رفتن است و چون به مقام حضور رسيد سالك آن وقت به راه رسيده است كه قبل از اين مقام سالك الي الطريق است نه 

  م عليه السالم سالك الي اهللا است. سالك الي اهللا و بعد از تَمثُّل صورت ملكوتي اما
اين است كه فرمودند در اخبار بسيار به اختالف لفظ كه مائيم وجه باقي خدا و اين معلوم است  وجه پانزدهم:

لكي آن بزرگواران باقي نيست بلكه باقي جهت روحانيه آن بزرگواران است، و اول مرتبه روحانيت آنها صور كه صور م
اين در سابق گذشت كه اين پيوند واليت فعليت اخيره سالك است و شيئيت شي به فعليت اخيره آن  ملكوتيه آنها است و

شود كه باقي باشد شي است پس كسي كه اين پيوند واليت در وجود او نمايان شده است خود او همان پيوند واليت مي
  و فنا نپذيرد. 

   نِيِه َمعرَِفُه اِهللا َو َمعرَِفُه اِهللا َمعرَِفتي بِالنُّورانِيِه،َمعرَِفتي بِالنُّورااين است كه فرمود:  وجه شانزدهم:
و اول مرتبه نورانيت آن بزرگوار صورت ملكوتيه آن بزرگوار است و معرفت صورت ملكوتيه آن بزرگوار 

  معرفت خداست. 
متحن قرين اين است كه فرمود: كسي كه مرا بنوارنيت بشناسد او مؤمن ممتحن است و مؤمن م وجه هفدهم:

نبي مرسل و ملك مقرب در اخبار ديگر ذكر شده است. و اول مرتبه معرفت بنورانيت ظهور صورت ملكوتي آن بزرگوار 
است، و در همين خبر است كه فرمود: كسي كه مرا نشناسد بنورانيت پس اوشاك است و مرتاب پس كسي كه خوهد از 

اب حصول اين معرفت به تعمل بين معرفت باشد و دانستي كه عمده اساب به يقين و اطمينان آيد بايد طالب ايشك و ارت
  در نظر گرفتن صورت آن بزرگوار است. 

فرمايند عبادت و توحيد خدا و معرفت اين است كه در اخبار بسيار وارد است كه حصر مي وجه هيجدهم:
  َو َلّما ُعِرَف اهللاُ. َلوالنا َلما ُعِبَداهللاُ َو َلما ُوحَِّد اهللاُ خدا را به توسط خود كه: 

باشند هر چه دورتر از سالك باشند حصول پس چون آن بزرگواران واسطه معرفت و توحيد و عبادت خدا مي
تر خواهد بود و در محل خود مقرّر اين مراتب ديرتر خواهد بود و هر چه نزديكتر باشند حصول اين مطالب زودتر و آسان

وصالش عين فراق است به خالف قرب روحاني كه قريش بدون شَوبِ بعد و  شده است كه قرب جسماني عين بعد و
  از اتحاد است چنانكه گذشت.  84وصالش خالي از فراق بلكه قرب روحاني منبِيء

بعلي عليه  ةِر و الصَّلو َتعيُنوا بِالصَّبْ َو اسْ  ةمبارك ةدر آي ةتفسير شده است صلو اين است كه در خبرْوجه نوزدهم: 
ما به  ةقالبي منظور نيست بلكه مراد از صلو وةو اين معلوم است كه صل .ةاَنَا الصَّلو و خود آن بزرگوار هم فرمود:  السالم،

باشند و هر چه نزديكتر به انسان ي اهللا ميلَوجه ات ما به التّو روحاني بشريتي اهللا است و آن بزرگواران به حسب ه الَوجالتّ
  رسد.حاد ميت قرب به اتّي انسان كاملتر خواهد بود و ظهور روحاني آن بزرگواران از شدبودن ايشان برا ةباشند صلو
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كردن با كساني كه براين است كه حق تعالي شأنه امر فرمود پيغمبر خود را كه اكمل خلق بود بص وجه بيستم:
  جه خدا دارند، بقوله تعالي: ة وخوانند و ارادخدا را مي

نيا.  ةتُربُد زيَنتَه الَحيو  ُهمْ َعنْـ  ناكَ ُد ُعيْ َهُه َو ال تـَعْ ريُدوَن َوجْ يُ  َعشيِّ َوالْ  ةِ َغدوَ بِالْ  ُعوَن رَبـَُّهمْ دْ الَّذيَن يَ  َمعَ  َسكَ نـَفْ  ِبرْ َواصْ    الدُّ
لي مأمور خواهند وباع به طريق اَتْكردن با مقام بشري اتباع خود، البته اَ برپس چون آن بزرگوار مأمور باشد بص

ت مقام روحاني خالص از ت مقام بشري آميخته با فراق است و معيو دانستي كه معي .مقام بشري آن بزرگواربا  بربود بص
  لي خواهد بود به امر كردن به صبر كردن اتباع با آن حضرت به حسب مقام روحاني. وب فراق است. پس اَوشَ

َزَل السَّكيَنَه في قـُُلوِب ُهَو الَّذي اَنْـ باركة اند سكينه را در آيه ماين است كه تفسير فرموده وجه بيست و يكم:
  و اين نيست مگر آن صورت ملكوتي كه از جنت است.  نسانِ ِه اْأل َوجْ الُمؤِمنيَن به ريٌح تـَُفوُح ِمَن الَجنَِّه َلها َوجٌه كَ 

عالم شهادت است و مدارك جسماني بدون  ةاين است كه انسان از اول امر خو كرد وجه بيست و دوم:
  نس به غيب مطلق نتواند گيرد. رات اُمتقد ةواسط

ر مناسب عالم شهادت است و بواسطه تجرد از ماده تقد ةرا كه به واسطپس چون صورت ملكوتي انساني 
نس بعالم آخرت و ارواح گيرد. گفته نشود كه اين تخصيص مناسب عالم غيب است در نظر داشته باشد تواند بتدريج اُ

ب خواهد شد، زيرا كه رتّتز هر چيز باشد اين فايده بر او مداشته باشد زيرا كه صورت ملكوتي ا بصورت انسان نبايد
ه جواب داده خواهد شد كه صورت انسان كاملترين صور موجودات است. چنانكه در خبر است كه صورت انساني

و بحكمت خود بنا كرده  بزرگترين حجتهاي خداست بر خلق و كتاب مبين اوست كه خداوند بدست خود نوشته است
و اوست مختصر گرفته شده از لوح محفوظ و اوست شاهد بر هر غائب و اوست حجت  عاَلميَن،َمجُموُع ُصَوِر الْ  َو ِهيَ است: 

بخصوص انسان كامل كه  -بهشت و دوزخ ةبر هر منكر و اوست طريق مستقيم بسوي هر نيكي و اوست راه راست ميان
و هر قدر كه آنصورت بحسب نوع اكمل و بحسب شخص افضل  .اني استع فيوضات ربمورد تفضالت سبحاني و منب
  باشد، اين فايده را بهتر بخشد.

   راِبُطوا َو اَتَّقُوا اَهللا.صاِبروا وَ ِبروا َو ها الَّذيَن آَمُنوا اصْ يا اَيُّ آن است كه حق تعالي شأنه فرمود:  وجه بيست و سوم:
و اول مرتبه مرابطه تعلق دل و خدمت و محبت  .اند بمرابطه با امام عليه السالمنمودهرا تفسير » رابطوا«و در اخبار 

و ثالث مرتبه آن متابعت و پيروي اوامر و نواهي امام. و رابع مرتبه آن  .خاصه است ولويه است. و ثاني مرتبه آن بيعت 
  اين است.  85وب فصلتمثل صورت ملكوتي امام عليه السالم است در دل سالك كه مرابطه بدون ش

  ور است كه فرمودند: ثاين است كه از جناب سيد سجاد صلوات اهللا عليه مأ وجه بيست و چهارم:
  ُبُد الَوثَنا. عْ يَـ  َت ِممَّنْ اَبُوُح ِبِه َلقيَل لي اَنْ  ٍم َلوْ َهِر ِعلْ َو ُربَّ َجوْ 

شود نسبت بت پرستي تواند  و جوهر علم نيست مگر همين صورت كه حاصل همه علوم است و اگر كسي مطلع
  بدهد بصاحبش چنانكه بيايد انشاء اهللا.

آنست كه خداوند منان بحكمت بالغه خود بجهت انتظام نظام اين جهان و بقاي چهار وجه بيست و پنجم: 
ه است روزه اين بنيان و تمدن بني نوع انسان واهمه را كه رئيس مدارك حيوانيه است پيشكار عقل كه سلطان عوالم انساني

قرار داده و او را در ميان حافظه و خيال كه خزانه دار معاني و صورند قرار داده و متخيله را كه شأن او جمع و تفصيل 
است مجاور او گردانيده كه پيوسته صور و معاني را از خزانه بردارد و بدست متخيله سپارد تا او موافق تدبير عقل فصل و 
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ند و بر وفق او معاش خود و نظام عالم را انتظام دهد. و چون واهمه و متخيله مفطورند وصل كند و نتيجه نيك استنتاج ك
تواند نمايد مگر وقتي واهمه هم مالحظه عالم كثرات است و تجاوز از مالئمات حيواني نمي ةبر اين صورت تراشي، و پيش

مظهر شيطان است بكلي تسليم شود و آن وقت بقاي اين واهمه كه  ديَلَم َشيطاني َعلي يَ َاسْ قاد عقل و بمضمون: نكه بكلي م
از اين جهت واهمه پيوسته متخيله را بصورت تراشي مشغول سازد. به  ؛شودبعد الفنا است كه از براي كم كسي حاصل مي

ٌه، ُس شاِغلَ اَلنـَّفْ و آمال طوالني در پيش شخص گذارد كه بكلي از آخرت غافل سازد چنانكه فرمودند:  -جهت تعمير دنيا 
  ل: يشود، كما قَمِن اتََّخَذ ِالَهُه َهويُه  ةهاي نفساني را پيروي كند و داخل در زمرو خواهش !كَ ها َشَغَلتْ َغلْ َتشْ  َلمْ  ِانْ 

  زين خداهاي تو خدا بيزار    اي هـواهـاي تو خدا انگيز 
نفس است و به پس پيشوايان راه دين به جهت خالصي از صورت تراشي واهمه كه في الحقيقه بت تراشي 

ذكر لسانيرا به كيفيت مخصوص وضع  –باذن حق تعالي شأنه  –جهت نجات از تعلق هواهاي نفساني كه بت پرستي است 
اند كه زبان و گوش مشغول او شود كه به اين واسطه قوه محركه مشغول و بواسطه گوش كه رئيس حواس حيوانيه كرده

ند بصورت تراشي خود مشغول شوداكه مشغول شوند و متخيله نتوااست قواي در. ت و همچنين ذكر جناني را به كيفي
كردند تا به اين واسطه گوش و چشم و زبان و دست دل كه روح گوش و چشم و زبان و دست مخصوصه تلقين مي

ي راه بكلّاند مشغول شوند به ذكر باريتعالي شأنه و هكه جسمانيه و اعضاء متحرّام مدارك حيوانيجسمند و رؤسا و حكّ
له را بسوي هواها و آمال مسدود دارند تا از صورت تراشي باز مانند و از بت پرستي مدخل و مخرج براي واهمه و متخي

ها و ناع نفس و واهمه از خواهشامتحاني و اعضاي باطني به ذكر قلبي اگر چه وممنوع شوند و در اشتغال مدارك ر
شود از كلفت لهذا بزرگان دين ت مناجات خالص نميكليف باقي و لذّشود لكن كلفت تها حاصل ميصورت تراشي

مقدمات تمثل صورت امام نموده كه بيعت و ذكر و محبت و خدمت و متابعت باشد؛ و امر  86العالمين تسنين باذن رب
رداشته فرمودند كه بتكلف صورت شيخ را منظور نظر دارد تا بي تكلف آن صورت متمثل شود كه بكلي كلفت تكليف ب

ها منصرف گردد و تمام شود و لذت مناجات خالص و به جهت و مسرت براي سالك حاصل شود و از تمامي خواهش
  مدارك و قوي به همان يك جهت متوجه شوند و زبان حال و قال او مترنم اين مقال شود: 

  به شرط آنكه نگيرند اين پياله زدستم        كوثر كنم مصالحه يكسر بزاهـدان مي
  از روي سرور و شعف گويد: و 

  چون تو دارم همه دارم دگرم هيچ نبايد
و چون بعد از حصول اين مقام شخص سالك اگر از خوديت به كلي فاني نشده باشد و نظر به جمع بين وحدت 

  تواند بخواند اين شعر را. و كثرت نمايد و خود را و عظمت اين مقام را در نظر آورد مي
  دانم آرزو استرقصي چنين ميانه مي    دست زلف يار  يك دست جام باده و يك

زيرا كه اين وقت آرامي و سكون و انقطاع از همه  ،ِبُتوا ِالي رَبِِّهمْ َو َاخْ و در اين وقت صادق آيد به نحو حقيقت: 
چيز به سوي رب اگر  ُمرتابٌ  ِه فـَُهَو شاكٌ ني بِالنُّورانِيّ رِفْ يعْ  َلمْ  َمنْ و پيش از اين به مضمون  ؛مطلق حاصل شود مضاف و رب

آن التهاب و اضطراب طلب علم عيان را  –چون علم اليقين بعين اليقين نكشيده  –شك و ارتباب و اضطراب نداشته باشد 
يعني  بيَمِئنَّ قـَلْ طْ ِليَ  نْ بَلي، َولكِ عرض كرد:  ؟ُتؤِمنْ  َاَوَلمْ ه حضرت ابراهيم عليه السالم در جواب كاز براي شخص هست چنان

خواهم فرو نشانم از براي من يقين حاصل است لكن چون علم، جو يا و طالب عيان است آن اضطراب طلب عيان را مي
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  بديد و عيان. 
  

تَنبيه  
 ؛آيد كه كسي تواند بحث وارد آورد كه صورت مرشد را در نظر گرفتن نظير بت پرستي استچنين به نظر مي

هُؤالِء آن ناطق است كه گفتند:  هرب و وسيله قبول عباداتند چنانكه قرآن مجيد بگفتند اينها واسطه قزيرا كه آنها هم مي
ي كافر است و كسي كه عبادت و اخباري كه داللت دارد بر اينكه كسي كه عبادت كند اسم را بدون مسم َداهللاِ ُشَفعاُؤنا ِعنْ 

كند اسم و مسم87رك است و كسي كه عبادت كند معني را به ايقاعشْي را م حد است، اسماء بر آن معني آن كس مو
اند و به قرار داده 88عنو بعضي از علماء اين را مطْ ؛تمام آنها داللت دارد بر اينكه اين اشخاص يا كافر بايد باشند يا مشرك

اين طريقه  اند به بدعت. اما بدعت كه دانستي كه اين طايفه به طريق قطعاند و نسبت دادهاين واسطه تكفير يا تفسيق نموده
ت شيخوخت آنها را هم در دانند و آثار صحالشيخوخه ميبار منصوص.او را مشايخ ك 89سانيدرسانند كه اَرا به معصوم مي

خري به علم تقليدي يقيني و علم تحقيقي اُ ةكنند. و بعبارد كه بنص صريح و اثر صحيح با هم تصحيح آن ميبناي خودمي
رض آنكه اخبار ضعيفه باشد و آن نص صريح و اثر صحيح با او نباشد تسامح در ادلّه كنند. و بر ف يقيني تصحيح آن مي

سنن جبران خواهد كرد. و اما آن اخباري كه داللت دارد بر شرك و كفر و توحيد عابد بواسطة اسماء و داللت داشتن 
ست: كه جميع خلق مأمورند با آنها بر كفر يا شرك صاحب اين فكر و بودن اين فكر نظير بت پرستي. پس جواب اين ا

آنها كه به مراتب عديده دورتر است از  بشريتطاعت و پيروي و محبت و خدمت انبياء عليهم السالم و اولياء بحسب مقام 
ر شدن حق بواسطة مقام ت مقام بشري آنها ضعيفتر است از اسميت مقام ملكوتي آنها و متذكّحق تعالي شأنه و اسمي

ر حقتعالي بواسطة مقام ملكوتي آنها؛ هر گاه اين بدعت باشد و مردم منهي باشند از نظر فتر است از تذكّآنها ضعي بشريت
  لكي آنها، نه مأمور.لي بايد منهي باشد از نظر داشتن بر مقام موداشتن بر مقام ملكوتي آنها، به طريق اَ

عليهم السالم شرك مأذون فيه است. و جواب حلّي آن است كه شرك وجودي بواسطة وجود انبياء و اولياء 
ه و تجاوز ندارند و ادراك آنها محصور است بر مدارك حيواني بشريتيعني چون بني نوع آدم در اول امر از مقام 

مدارك حيوانيرات طبيعيه از ادراك متقده تجاوز ندارند و متقده را ادراك نتوانند و ادراك آنها بمجردات رات ملكوتي
رسد، جناب باري بمقتضاي لطف خود انبياء و اولياء عليهم السالم را بخالفت خود  ضرت حق تعالي شأنه نميصرفه و ح

در ميان خلق قرار داده است و دست آنها را دست خود و قول آنها را قول خود و اطاعت آنها را اطاعت خود قرار داده 
تا  َاطاَع اهللاَ  ِطِع الرَّسوَل فـََقدْ يُ  َمنْ و فرمود:  .َفوَق اَيديِهمْ  90 َدك)ُد اِهللا (ال يَ عوَن اَهللا يَ بايِ ِانَّما يُ  ُعوَنكَ بايِ ِانَّ الَّذيَن يُ  است كه فرمود:

آنها كه خو كردة عالم شهادتند بواسطة توجه به انبياء عليهم السالم و پيروي آنها بعالم غيب انس گيرند و به تدريج 
يب است و بواسطة فكر كه از عالم غيب و عالم ملكوت است به عالم غيب و مدارك آنها بواسطة ذكر قلبي كه سرحد غ

ملكوت الفت گيرند تا بعد از تمثّل صورت ملكوتي امام عليه السالم بمجرّدات صرفه و حضرت الهوت توانند رجوع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  هم آهنگ ساختن، واقع ساختن. - ٨٧
  محل طعن. - ٨٨
٨٩ - ردن حديث را بكسي. سناد: منسوب كجمع ا  
  اليدك يعني دست خدا باالي دست آنها است نه دست تو. - ٩٠
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صورت خيالي امام  91بتعملنمايند و توانند آنها را ادراك كنند؛ و اسباب اين تمثّل چنانكه دانستي ذكر و فكر است يعني 
  عليه السالم در نظر گرفتن، كما قيل:

  تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته    زبس بستم خيال تو تو گشتم پاي تا سر من
تا به سبب اين تعمل صورت ملكوتي ظاهر شود و به تدريج با سالك متحد شود بلكه سالك فاني و شيخ باقي 

  ماند.
بيند و اسم را مسمي و آنها را شريك خدا  ر از هيكل بشري آن بزرگواران هيچ نميو شخص در اول امر غي

تواند ببيند ولكن چون آنها را مظاهر خود قرار داده است اذن در اشراك آنها داده است كه  بيند بلكه خدا را هيچ نمي مي
  فرمود: 

َزَل اُهللا بها ما اَنْـ  مْ و آباُئكُ  ُتمْ ُتُموها اَنْـ ماًء َسمَّيْ ما َتعُبدوَن ِمن ُدونِه ِاّال َاسْ د: . و فرموينَـزِّل ِبِه ُسلطاناً  رِكوا بِاِهللا ما َلمْ ُتشْ  َو َانْ 
  ُسلطاٍن. ِمنْ 

چنانكه كساني كه انبياء عليهم السالم را مسمي قرار  –داشتيد  يعني اگر حجتي بر جواز مسمي قرار دادن آنها مي
ا هم مؤاخذ نبوديد بلكه مأجور بوديد. و چون نظر بر صورت بشري آن شم –دهند حجت بر جواز كار خود دارند  مي

بزرگواران كفر و شرك نيست و در طاعت آنها بت پرستي نيست بلكه نظر داشتن بر آنها و محبت و خدمت كردن و 
ري معاشرت كردن و همسايگي و همسفري نمودن و نشستن در خدمت آنها بزرگترين عبادات است و با اينكه صورت بش

آنها از عالم كثرات است، بهترين معدات براي توحيد و قرب بسوي خدا و آخرت است بلكه نام آنها را شنيدن ماية 
غفران معاصي است. پس صورت ملكوتي آنها را كه از شوب ماده بريست و به چندين مرتبه به خدا و آخرت نزديكتر 

و چشم دل را با آن مربوط ساختن به چندين مرتبه برتر و بهتر است در نظر داشتن و در خواب و بيداري در خدمت بودن 
  خواهد بود در اين اجر و خوبي از نظر داشتن بر صورت بشري آنها.

و چون در ظاهر اين تمثّل صورت شيخ نظير بت پرستي است؛ مولوي عليه الرّحمه اشاره به حسن او نموده و 
ه شود تا كساني كه بي خبرند از اين شواهد عقلي ث اعتراض و طعن ميببودن او نظير بت پرستي هم نموده كه ظاهرش باع

و نقليرُّعه و تظاهر عقل و نقل بر صحنورزند و زبان طعن بر  92ت بلكه بر رجحان و لزوم او براي بعضي از سلّاك تَس
  گويندة او يا بر كسي كه داراي اوست نگشايند كه فرمود: 

  ها بيني برون از آب و خاكنقش    آينة دل چون شود صافي و پاك
  فرش دولـت را و هـم فـرّاش را     هم به بـيني نقش و هم نقّاش را 
  ظاهرش بت مـعني او بت شـكن    چون خـليل آمـد خيـال يـار من 

و بهجت اشاره به اينكه آن صورت خيالية ملكوتيي نگرفته فرمود: ه اسم حق است و بر اسميت باقي است و حكم مسم  
  در خيالش جان خيال او نديد    دانرا كه چون او شد پديدشكر يز

و از اين جهت كه تا ديدة انسان ملكوتي نشود و اخالق و اوصاف او ملكي نشود آن صورت ملكوتي كه از عالم ارواح و 
  با ملك همراه است ظاهر نگردد فرمود:

  كي جوان نوگـزيند پيــره زال    او جميل است و يحب للجمال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  باشد. مصحح. اين بيان طبق حديث شريف وقت تكبيره االحرام تذكر رسول اهللا و اجعل واحداً من األئمه نصب عينيك مي - ٩١
  شتاب - ٩٢
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  خوب خوبيرا كند جذب ازيقين    از بهر كه للـطّــيبينطيــبات 
  نوريان مر نوريان را طالـبند    ناريان مر ناريان را جاذبند

ابدي يافت و و چون اين پيوند فعلي تهجت  انسان و في الحقيقه ذات انسان است آنكس كه به اين مقام رسيد ب
  كند، بقوله:  رحمه از حال ساحران موسي عليه السالم حكايت ميشتافت چنانكه مولوي عليه ال دست و پا مي ندر انداخت

  كندن رهيدهين بپر چون جان زجان    نعرة ال ضير بر گردون رسيد
  زئيـم از وراي تــن به يــزدان مي    ما بدانستيم كاين تن نيسـتيم

  اندر اَمنِ سر مدي قصري بساخت             ايخنك آنرا كه ذات خود شناخت
  چرخ گوئـي شـد پي اين صولـجان    ضيـر بشنـيد آسماننعــرة ال

  گويد:  شود ديگري مي و چون اين تمثل صورت ملكوتي باعث بهجت و سرور مي
  خانه ميبيني و من خانه خدا ميبينم  جلوه بر من مفروش ايملك الحاج كه تو

  گويد: و آنديگري از روي شعف مي
  فراشت رايت اهللاُ نور قد ز ميان بر    كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور

و بهجت اشاره به اينكه تا شخص از انانيت خود فاني نشود آنصورت كه فعليت  اخيرة سالك است ظاهر نشود، 
  مولوي عليه الرحمه در بيان حال سحرة موسي عليه السالم فرمود: 

  از انــــاي  پر بـــــالي  پر  عنـــــا    نــك انــا مائــيــم رسـته از انا
  چون غروب آري برآر از شوق ضو    هين مكن تعجيل اول نيست شو
  آفــــرين  بر  آن  انــاي  بيــعــنـــا    زان انا چون رست شد اكنون انا

  و در اين مقام تواند بگويد: 
  گر من گويم توئي ز من مقصودم

تلخ وجود انسان هيچ زيرا كه آن پيوند غالب شده و حكم خوديت شجرة تلخ وجود را برده و از شاخ و بال 
   وَلوي َعَليِه الرَّحَمُه َو الَمغِفَرُه في َمقام الَتمثيِل ِلهَذالَمقاِم:َم ما قاَل اْلمَ َو نِعْ باقي نگذاشته است. 

  گـم شـود از مرد وصـف مردمي    چون پري غالب شود بر آدمي
  زين سري نه زان سري گفته بود    هر چه گويد او پـري گفته بود

  تُـرك بـي الـهـام تـازي گو شده    پري خود او شده اوي او رفته
  كردگـار آن پري خود چون بـود    چون پري را اين دم و قانون بود
  از پري كـي باشدش آخـر كمـي    پس خــداوند پـري و آدمـــي 

  
  در بيان اميدواري و انتظار ظهور پيوند واليت –فصل هشتم 

ظار ظهور پيوند واليت مثل محبت و ذكر و فكر اعانت دارد در ظهور بايد دانسته شود كه انتظار فرج يعني انت
صلوات اهللا عليهم اجمعين  محمدنتظار فرج بسيار است و امر به انتظار ظهور قائم آل ه ااين پيوند واليت و در اخبار امر ب

باشد بايد نمونة او در عالم صغير باين معني كه آنچه در عالم كبير  –و چون عالم صغير و كبير متطابقند  .نيز بسيار است
 تپس آن اخبار بسياري كه در غيب –باشد و آنچه در عالم صغير واقع شود بايد حقيقت او در عالم كبير واقع شود 
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و آن اخباري كه در خصوص ظهور حضرت قائم  .حضرت قائم وارد شده تمام آنها در عالم صغير جاري خواهد بود
نانكه مخفي چشود  ر صادق آيد بلكه بيشتر آن اخبار بدون تأويل در عالم صغير جاري ميرسيده است بايد در عالم صغي

در صغير نمايان، ارتفاع  هاَرَقِت اَالرُض بُِنوِر رَبِّ َو َاشْ نيست بر تأمل كنندة در اخبار غيبت و عالئم ظهور آن حضرت. 
ا زيرا كه آنوقت هيچ چيز حجاب هيچ چيز نتواند ناهمواري اينجا پيدا، ديدن تخم مرغ مشرق از مغرب در اينجا هويد

باشد. امر به انتظار ظهور غائب كه از زمان آدم عليه السالم بوده براي ظهور اين پيوند بوده. در زمان حضرت خاتم صلّي 
بت آن حضرت را نمودند با آنكه غي صلوات اهللا عليهم اجمعين مي محمداهللا عليه و آله و سلّم امر به انتظار ظهور قائم آل 

كردند كه از زيادتي طول غيبت معتقدين به اين ظهور از اين اعتقاد برگردند و بعضي آب دهان بر  آنقدر طوالني ذكر مي
  .واٍد َسَلكٌ  في َايِّ  َهَلكَ روي بعضي اندازند و بعضي گويند 

گم كرده بودند و از  نمودند از اين باب بود كه راه كردن كساني كه سئوال از ظهور دولت حقّه مي 93ردع
نمودند و چون از باطن خود غافل و به ظاهر  نافع بود غفلت نموده ظهور در عالم كبير را سئوال مي هاظهوري كه براي آن

نيا َت ِممَّنْ اَنْ فرمودند:  كردند، مي سئوال مي هدنيا ملتفت شده ظهور در دنيا را طالب شده بود . چنانكه ابوبصير از تُريُد الدُّ
 –چون مراد او فرج دنيوي و دولت سلطنت حقّة دنيويه بود  – َمَتي الَفَرجصادق صلوات اهللا عليه سؤال كرد كه  جناب

  حضرت در جواب فرمود كه تو از جملة كساني هستي كه دنيا را طالبي.
ده چه و چون اين كسي كه پيوند واليت بوجود او رسيده و ايمان داخل دل او شده بوجهي از انتظار بيرون آم

انتظار تكليفي و چه انتظار تكويني، به جهت اينكه استعداد، قبول واليت و پيوند خوردن انتظار قبول واليت است تكويناً. 
و اگر ملتفت شود كه استعداد ترقي دارد در طلب ترقي برآمده و انتظار رسيدن به خدمت امام عليه السالم يا مشايخ آنها را 

و بعد از آنكه شناساي امام عليه السالم شد و دست بدست امام  .اين انتظار، انتظار تكليفي است داشته باشد اين استعداد و
يا مشايخ آن بزرگواران داد از اين انتظار بيرون آمد بلكه بواسطة اين وصلة واليت داخل در تحت لواي امام عليه السالم 

اين است كه در پيش روي رسول صلّي اهللا عليه و آله يا در پيش شده بلكه داخل در خيمة امام شده بلكه باالتر از اين مثل 
و از جناب صادق  .روي امام عليه السالم شهيد شده باشد؛ و از اين جهت در اخبار بسيار همين مضمونها وارد شده است

َدَخَل ِفي  َمنْ هست كه فرمود يعني:  ناً،بَيِتي ُمؤم َدَخلَ  ِفرلي َو ِلواِلَدي َو ِلَمنْ َربِّ اغْ صلوات اهللا عليه در ذيل آية مباركة: 
قاتُِلوَن في َسبيِل اِهللا نََّه يُ واَلُهم بَِانَّ َلُهُم اْلجَ ُفَسُهم َو َامْ ُمؤِمنيَن اَنْـ ِانَّ اَهللا اشَتري ِمَن الْ آيه مباركه:  نِبياِء؛ِت اْالَ واليِه، َدَخَل في بـَيْ الْ 

شاهد اين است كه كسي كه بيعت واليتي كرد مثل اين است كه در پيش روي رسول  َحّقاً  دًا َعَليهِ تَـُلوَن َوعْ قْ تـُُلوَن َو يَـ قْ فـَيَـ 
صلّي اهللا عليه و آله يا در پيش روي امام عليه السالم شهيد شده باشد. لكن چون نادر است كه به محض دست دادن و 

يابد و پيوسته منتظر  او اشتداد مي بيعت واليتي نمودن آن پيوند واليت نمايان شود و كسي كه بيعت كرد حالت محبت
وصال بلكه طالب اتّحاد است با محبوب خود پس حالت انتظار ظهور محبوب و اتّحاد با محبوب از براي او باقي خواهد 
بود چنانكه حديثي كه در بسياري از رسائل شيعيان نوشته شده است كه خداوند را شرابي است از براي اولياء خود كه هر 

آنها برداشته شود و در طلب وصال محبوب  94مند بيخود شوند و بوجد و طرب آيند و گداخته شوند و غشگاه بياشا
برآيند و بوصال برسند و متحد با محبوب خود گردند كه آن شراب اشاره به شراب جذب واليت است كه چون از آن 

د و بعد از آنكه مؤمن ممتحن شدند محبوب شراب بواسطة دست بيعت دادن قطرة بكار ريزند بيخود شوند و ممتحن گردن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  منع و رد كردن. - ٩٣
  ناخالصي، كدورت، نيرنگ.  - ٩٤
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شود، اول بنحو  آنها بر آنها ظاهر شود كه حديث معرفت بنورانيت نيز اشاره به همين دارد و محبوب آنها بر آنها ظاهر مي
َصُلوا َو ِاذا َوَصُلوا اتَّ بينونت و به تدريج بنحو حلول و مغايرت تا برسد بنحو اتّحاد و وحدت كه آخر حديث شريف فرمود: 

اشاره به همين مراتب دارد. و اين انتظار الزم اميدواريست كه از صفات كاملة عقل َو ِاَذااتََّصُلوا َفال َفرَق بَينَـُهم َو بَيَن َحبيِبِهم 
است و الزم او افتاده مراقبت كه عمدة اسباب سلوك سالك است. به اين معني كه تا شخص اميد حصول مطلوب نداشته 

باشد و كسي كه اميدواري حصول مطلوب داشت در طلب حصول او برميĤيد كه مضمون  ظار حصول او نميباشد در انت
   رَجا َشيئاً َطَلَبُه. َمنْ خبر است كه 

و كسي كه در طلب و انتظار مطلوب بود پيوسته مراقبت دارد كه آنچه مانع حصول اوست از طريق بردارد و 
وامر حقتعالي كه معين وصول و رضاي محبوب در آن است در اينوقت آنچه معين وصول باوست بدست آورد. پس ا

محض رضايخدا تواند بجا آورد و مناهي حق را كه رضاي محبوب در آنها نيست البته ترك كند بدون شائبة اغراض 
وجوه اشاره به اين مرابطه دارد كه ظهور ، بنابر بعض ِبُروا َو راِبُطوا َواتـَُّقواهللاَ َهاالَّذيَن آَمُنوا اصْ يا اَيـُّ نفساني، و آية مباركة: 

صورت ملكوتي امام عليه السالم باشد و اشاره دارد به انتظار اين ظهور زيرا كه مرابطة بر امام كه در آية مباركه در بعض 
يعت اخبار به آن تفسير شده است و اشاره دارد قبل از بيعت عامه نيست مگر به بيعت عامه و بعد از آن نيست مگر به ب

خاصه و بعد از آن نيست مگر به انتظار ظهور امام عليه السالم و بتعمل دل را مشغول صورت امام عليه السالم داشتن و بعد 
از آن نيست مگر از حضور امام عليه السالم بيرون نرفتن و همه وقت حالت حضور داشتن. و بايد دانسته شود كه انسان قبل 

ه السالم يا مشايخ آن بزرگواران مثل خوابيده ايست كه كه از راه و گم داشتن راه غافل باشد از رسيدن به خدمت امام علي
ماند كه  د مثل كسي ميوو چون بخيال اين افتاد كه دنيا بي بقا و عمر دنيا را بقائي نيست و آخرت معلوم نيست كه چه ش

ه نداشته و چون در طلب راه و راهنما برآيد مشابه كسي از خواب بيدار شود و ملتفت شود كه در بيابان خوابيده بوده و را
خواهد بود كه در بيابان بي پايان راه نداشته باشد و در طلب راه برآيد. و چون بخدمت بزرگان دين برسد و دست بيعت 

را نشان او راه  ود كه براهنما رسيده و راهنما جهتبدست آنها دهد و تكليف خود را از آنها اخذ كند مثال كسي خواهد ب
و جهد تمام رو براه برود و در هر قدم انتظار رسيدن به راه داشته باشد و چون بمضمون فرموده حضرت  داد كه او بجد

، والسَّبيل فينا ُمقيمٌ ار كه فرمودند: و فرمودة فرزندان آن بزرگو َتقيمُ سْ مُ اَنَا الصِّراُط الْ اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه كه فرمود: 
است. پس چون دست بدست آنها داده شد محبت و اشتياق زياد  ست و روشن صورت ملكوتي آن بزرگوارانراه را
شود و تا به مقام حضور نرسيده است سالك الي الطّريق  شود و انتظار فرج و ظهور ملكوت امام عليه السالم پيدا مي مي
سلوك او پيش از حال حضور سلوك مي شود و چون  به مقام حضور رسيد سالك الي اهللا و علي الطريق،شود و چون  مي

حق است، اهل اهللا اين سير بسوي  95باشد و طريق حق تعالي شأنه كه صورت ملكوتي امام باشد از صقع الي الطريق مي
او ظاهر شد و چون به حال حضور رسيد و صورت ملكوتي امام عليه السالم بر اند  ناميدهِمَن الَخلِق ِاَلي الَحقِّ طريق را بسفر 

  ناميده اند. ِمَن الَحقِّ ِاَلي الَحقِّ كند بسوي حقيقت واليت، اين سير را سفر  ملكوتيه امام سير مي 96و از صورت متقدره
صلوات اهللا عليهم اجمعين را داشته باشد و منتظر ظهور در  محمدپس طالب حق بايد پيوسته اميد ظهور قائم آل 

كرده باشد و زبان حال او  مل صورت ملكوتي امام عليه السالم را در لوح دل نقش بندي ميعالم صغير و كبير باشد و به تع
  اين باشد:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ناحيه، مرتبت - ٩٥
  تقدير شده، آماده و حاضر. - ٩٦
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  چكنم حرف دگر ياد نداد استادم    دوست امتنيست بر لوح دلم جز الف ق
و پيوسته در خيال اين باشد كه وصال بي شائبه فراق از براي او حاصل شود كه تواند اين شعر را به حقيقت 

  اند: بخو
  يد كز امروز به فردا نرسددارم ام    وعدة وصل تو هركس كه بفردا انداخت

  و تواند طعنه بر زاهد خودپرست جنّت خواه زند و بگويد: 
  گرزيد از درت يارب شعورش بين بجنّت مي    خواهد قصورش بين الهي، زاهد از تو حور مي  

و قصور از براي او بدون حال حضور زندان پر مار و زيرا كه اگر آنحال حضور پيدا شود جنّت و حور و غلمان 
  نمايد و تواند از روي واقع بخواند اين شعر را: مور مي

  حور و جنّت اي زاهد بر تو باد ارزاني    خواهيم ما ز دوست غيردوست مطلبي نمي
  و در اين وقت به حقيقت معني حديث شريف را بفهمد كه فرمود: 

نيا ُمؤّنٌث َو ط و بذوق و وجدان و شهود و عيان معني حديث  .َخَ◌نٌَّث َو طاِلُب الَمولي ُمذَكَّرٌ اِلُب الُعقبي مُ طاِلُب الدُّ
كنم تو را به جهت خوف نار و نه به جهت  شريف جناب اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه را خواهد فهميد كه من عبادت نمي

د فهميد كه عبادت كردن از خوف نار عبادت عبيد است طمع بهشت بلكه تو را اهل عبادت يافتم و عبادت كردم. و خواه
و عبادت كردن به جهت طمع بهشت عبادت مزدور كارها است و عبادت كردن بدون خوف و طمع عبادت آزادگان 

برد و  بيند و لذت معيت را مي را معاينه ميكونُوا َمَع الّصاِدقيَن و چون آن حال حضور براي شخص حاصل شد معني  .است
  اشعار مولوي را علي التّحقيق خواهد فهميد: معني 

  روز و شب سياري و در كشتئي    چونكه با شيخي تو دور از زشتئي
  روي خـفتـه اندر كشتي و ره مي    در پنـاه جان جان بخشــي قــوي
  تا به بيني عون و لشكرهاي شيخ    هـين مـپر الّا كه با پرهـاي شـيخ 

  و معاينه بيند معني اين اشعار را:
  پـردة پـاكان حـس ناپاك تو است    چنبرة ديد جهان ادراك تو است
  اينچنين دان جامه شوئي صوفيان    مدتـي  حـس را بشـوزاب عيان
  زنـد جان پاكان خويـش بر تو مي    چون شدي تو پاك پرده دركند

و كيفيت رسالت  يَدُه ِبُجنوٍد َلم تـََروها.فَاَنَزَل اُهللا َسكيَنَتُه َعَليِه و اَ و بيقين شهودي خواهد دانست معني آية مباركة: 
و نبوت و واليت را و كيفيت نزول وحي و نزول ملك را خواهد شناخت و معني اخبار فرق بين رسول و نبي و امام يا 

شنود و ملك را  شود كه رسول در خواب و بيداري آواز ملك را مي محدث را به تحقيق خواهد دانست كه چگونه مي
  نبي در خواب بيند و در بيداري نه بيند و محدث يا امام در هيچيك نبيند و آواز ملك را بشنود.  بيند و مي

  
دارد و در بيان ساير چيزهائيكه  خشكاند يا مختفي مي در بيان آنچه اين پيوند واليت را مي –فصل نهم 

  كند او را دهد اين پيوند را و آشكارا مي نمو مي
نزلة مغز جوز و بادام است در شجرة وجود انسان و از اين جهت است كه طريقت را مغز بدانكه پيوند واليت به م

و شريعت را پوست و از اينجهت بود كه شيعيان خود را باولي االلباب ناميدند بلكه هر جا در آيات و اخبار اند  گرفته
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ن اسم حقّي نيست، يعني چون شيعيان پيوند كه غير شيعيان را در اياند  اولوااللباب ذكر شده تخصيص به شيعيان خود داده
و ديگران كه پيوند بوجود آنها نرسيده است مثل جوز و بادام بيمغز خواهند اند  واليت بوجود آنها رسيده است مغز گرفته

و از جهت اين است كه فرمودند باختالف لفظ كه كسي كه عبادت كند هفتاد سال در  .بود كه براي سوختن خوب باشند
يزاب خانه كعبه كه شبها را در نماز و روزها را در روزه باشد و واليت علي بن ابيطالب عليه السالم را نداشته باشد تحت م

او را بر رو خداوند در آتش جهنّم اندازد، يعني خود او و اعمالش بدون پيوند واليت چون جوز و بادام بيمغز سزاوار 
ه به منزلة پوست اول است و ه شرعيلة مغز جوز خواهد بود و اعمال قالبيآتش خواهند بود. پس آن پيوند واليت به منز

ه چه نهي تحريمي و چه نهي تنزيهي ارتكاب آنها ضرر ميمناهي شرعي كند يا ناقص  مي 97ه يعني حبطزند باعمال شرعي
يا ناقص شود اخالق نفسيه كه  پوست آن است. و چون اعمال ايمانيه فاسد شودكند اعمال ايمانية سالك را كه به منزلة  مي

پوست ثاني است فاسد يا ناقص شود و در نقصان و فساد اينها نقصان پيوند واليت است كه به منزلة مغز است و به منزلة 
  حقيقت ايمان است.

دارالعلم  از پس سالك بايد مراقب حال خود باشد كه دقيقة از محرّمات و مكروهات را مرتكب نشود و اگر
تنزّ تانسانيتت افتاد و به اقتضاي شيطنت يا ل كرد و بدارالجهل نفسانيتيا  سبعيبخطا يا نسيان مرتكب حرام يا  بهيمي

بتوبه و استغفار كه استغفاركنندة از گناه مثل كسي است كه گناه نكرده است چنانكه در كند مكروهي شد بزودي تدارك 
كبيره نيست و بدون استغفار كه معني اصرار است تمام گناهها كبيره  اخبار اشعار بĤن شده است و با استغفار هيچ گناه
گوئيم كه با تمكن در دار جهل و پيروي هواهاي نفس تمام افعال شخص  است چنانكه مضمون اخبار بسيار است. بلكه مي

د هر يك و مصداق او را به و معني كبيره و صغيره و مور .اَلّناِصُب زِني َاَ◌وصّليشود، و از اينجهت فرمودند كه  كبيره مي
  تحقيق در تفسير و مجمع السعادات بيان كرده ايم.

پس سالك بايد مراقب خود باشد كه حرام و مكروهي از او صادر نشود تا پيوند واليت محفوظ بماند. بلكه در 
تمام افعال و تروك او  مراقبت خود به مرتبة رسد كه تمام حركات و سكنات و افعال و تروك او بامر و نهي الهي باشد تا

كه بهترين اسباب حفظ و نمو واليت ذكر است و فكر، و  –چنانكه گذشت  –حافظ و باعث نمو پيوند واليت شود 
بهترين اقسام ذكر تذكر امر و نهي الهي است در نزد هر فعل و سالك نبايد چون قلندريه باخبار غرورانگيز مغرور شود و 

رسيد هر چه خواهي  ولي امرهمينكه دست بدست ِاذا َعَرفَت فَاعَمل ماِشئَت د و بگويد بمضمون: نواهي الهيه را بي اعتنا شو
هيچ معصيت ضرر ندارد و هر چه خواهي بخور چه حالل و حرام ُحبُّ َعّلي َحَسَنٌه ال يُضرٌّ َمَعها َسيَئٌه كن كه به مضمون: ب

  زد: و ورد زبان سا َوِلي َعّلي اليأكُل ِاّالالَحاللَ كه 
  كي خورد مرد خدا اال حالل    گر بگيرد خون جهانرا مال مال

و حجت هواهاي نفساني خود قرار دهد َن ِذِه ِالي ِذِه، َسَع ِمّما بـَيْ نا َلفي َاوْ ِانَّ َوِليَّ و دليل مدعاي خود قرار دهد: 
دو ما از او هيچ چيز ست از براي عمضمون اين اخبار را كه دنيا مال ماست و آنچه مال ماست پس از براي شيعة ماست و ني

مگر همانرا كه بغصب گرفته باشد و مستمسك خود قرار دهند مضمون اين خبر و خبري را كه كسي عرض كرد در 
كسانيرا كه  بينم كنم با همه كس و مي خدمت جناب صادق صلوات اهللا عليه بطريق تعجب كه من مردي هستم معامله مي

بينم كسانيرا كه صدق و امانت ندارند و تفتيش  تيش مي كنم مي بينم دشمن شما هستند، و ميباصدق و امانت هستند و تف
و فرمود: براي آنها دين نيست و بر  الُمَغضَّب ةُ ِشبباشند؛ آنحضرت درست نشست  مي دوستدار شما مي كنم مي بينم كه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  هدر و باطل. - ٩٧
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با اين همه صفات نيك دين ندارند و بر آنها اينها عتبي نيست! تعجب سائل زياد شد و از روي تعجب عرض كرد كه اينها 
عتبي نيست. و دست آويز خود قرار دهند حديث مأثور از جناب باقر صلوات اهللا عليه را كه فرمود: به تحقيق كه رح و و

شري و رضوان وقرب و نصرت و تمكن و سرو بو مغفرت و معافات و ي امتراحت و رستگاري و ياري و بركت و كر
و محبت از خداي عزوجلّ براي كسي است كه قبول واليت علي عليه السالم نمايد و اقتدا به آن حضرت نمايد  اميدواري

و تبري جويد از دشمن او و تسليم داشته باشد فضل او را و فضل اوصياء بعد او را، بر من حقّ است كه آنها را داخل 
رة ايشان چرا كه ايشان پيروان منند و پيروان من از منند. و شفاعت خود كنم و بر خداي من است كه اجابت كند مرا دربا

خدا به ي را كه دين امتكند از اينكه عذاب كند  بهانة بي پروائي خود قرار دهند اين حديث شريف را كه خداوند حيا مي
ن امثال اين اخبار و همچني .در اعمال خود فجره باشند امتامام عادلي از جانب خدا اگر چه آن  امتجويند بواسطة ام

و اخباري كه  .غرورانگيز بسيار است و بايد به اينها مغرور نشد و اخباريكه باز مورث يأس است آنها را هم مالحظه نمود
شود به اندك معصيتي خدا  و اخباريكه داللت دارد بر اينكه مي .آنها را هم بايد مالحظه نموداند  در بيان شيعة خود فرموده

و اين را هم در نظر داشت كه تمام  .كه هر چه خواهي بعد از اين بكن كه از براي تو نخواهم آمرزيد ابداًبگويد به بندة 
بدم مرگ برد اگر گناه جنّ  متاين اخبار درست است بشرط اينكه پيوند واليت را نخشكاند كه اگر پيوند واليت را بسال

معصيت با وجود آن پيوند كه همان است حب علي عليه السالم  و انس را بر روي شانة خود ببرد تمام را بپاشاند و هيچ
رساند باو و لكن بر حذر بايد بود از اينكه اندك معصيتي شايد آن پيوند را بخشكاند و شخص مرتد فطري شود  ضرر نمي

  كه در آتش مخلّد بماند، چنانكه مضمون خبريكه ذكر شد همين بود.
ه قبول واليت علي بن ابيطالب عليه السالم كرده است زياد است، خوف پس چنانكه اميدواري از براي كسي ك

ذكر شده بايد نگاه كرد و مغرور نشد بلكه در ميانة  98زوال اين واليت نيز زياد است. اخباري كه دربارة معارين االيمان
  ل: خوف و رجا همه وقت بايد بود بلكه بايد زحمت خوف زوال از اميد وصال بيشتر باشد، كما قي

نيست در برب بسي بيم زوالهست در قُ    يد وصالعد جز ام  
آتشي بيـم دل و جـان سـوزد    يـد روان افـروزدشــمــع ام  

چونكه خوف زوال از قصور و تقصير در اعمال سالك است و آن مشهود اوست و اميد وصال از فضل و 
شود. و چنانكه نبايد قلندرية بي  نشود مشهود نمي رحمت الهي و پيوند ملكوتي است و هيچ يك بديدة بشري تا ملكوتي

پروا بود نبايد مثل من عنديه مقيتي كه معني و مقصود را گم كند كه تمام اهتمام خود را در د بصورت عمل بود بحيثي
ه را دقت كند كه براي عوام است و از اشارات و لطائف عبادات هيچتصحيح صورت قرار دهد و عبارات اعمال شرعي 

بهره نبرد چنانكه گذشت بلكه بايد كمال اهتمام در عبارات عبادات داشت لكن مقصود، تحصيل اشارات و لطايف بايد 
باشد و نظر بر اشارات و لطايف عبادات داشته باشد كه مقصود از عبارات عبادات، اشارات و لطايف و حقايق آنها است 

مود ه جن نيست مگر تحصيل اشارات و لطايف آنعت نكه معني طريقت نيست مگر تصحيح شريعت و تصحيح شري
  داشتن بر صورت عبادات يا معامالت و غفلت نمودن از اشارات و لطايف.

ه مشعوف شد و بمطالب حقّة كه بر زبان آورند و ساده دالن آنها را گم شدة خود هات قلندريرِّپس، نبايد بتُ
آرائي من عنديه فريب خورد و از كار دل بازماند و سد باب قلب پندارند دست از شريعت مطهره برداشت و نه بظاهر 

نمود و خود را از موائد قلب محروم داشت بلكه بايد شريعت را منظور نظر داشت و اشارات و لطايف و حقايق آنرا طلب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  دارند. كنند، باز مي گرداند سوار خود را از راه. معارين االيمان: كساني كه خود را از ايمان محروم مي معار: اسبي كه بر مي - ٩٨
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عروق آن پوست  بمنزلة پوست روي آن جوز و 99و اوامر شرعيه، چه اوامر فرضيه و چه اوامر ندبيه .نمود، چنانكه گذشت
و به اندازة نقصان آن پوست در  –و بقدر همان بخشكد  -است كه هر يك كه ترك شود آن پوست نقصان پذيرد 

  پوست زير آن نقصان افتد و به همان اندازه مغز آن ناقص شود. 
ند و اگر پس! بايد نيك مراقب بود و به آنچه آمر الهي و عالم رباني تكليف نموده دقيقة را فرو گذاشت نك

بسهو يا نسيان يا خطا تنزّل كرد بدار جهل و از او ترك امري سر زد زود باستغفار تدارك كند كه چنانكه گذشت استغفار 
كنندة از گناه مثل كسي است كه گناه نكرده اگر چه ترك گناه از استغفار از گناه آسانتر است. و همچنين خصال حميده 

  ائل به منزلة چيزهائي است كه پوست ثانيرا بالواسط ضرر رساند و مغز را ناقص كند.به منزلة پوست ثاني جوز است و رذ
پس بايد اخالق خود را پيوسته بر ميزان اخبار موازنه كرد و آنچه را موافق اخبار حميده ديد متّصف شود و آنرا 

نسته برذايل مبتال نشود و خود را كه پسنديده نديد در صدد دفع و ترك برآيد و پيوسته مراقب احوال خود باشد كه نادا
فهمد و  هالك نكند بلكه در نيك و بد اخالق حاجت به اخبار نيست زيرا كه سالك بوجدان خود نيك و بد اخالق را مي

افتد كه بدي و نيكي آنها از براي سالك نه از براي غير، وجداني و از  از بد آنها در عذاب و از نيك آنها در راحت مي
ات ات جملة بديهيه شدن وجدانيخوب است و در اين باب است و لكن رجوع با خبار بجهت تذكّر نيك و بد آن و متنب

الكافي كافي اند  بمعصوم عليه السالم كه فرمودهاند  كتاب كفر و ايمان كافي، كافي است كه الحق مضمون آنچه نسبت داده
باشد چه نشده باشد زيرا كه در فروع و در اصول و در اخالق صحيح است چه از معصوم عليه السالم صادر شده  شيَعَتنا

  كافي است كسي كه مالحظة كافي نمايد در اصول و فروع محتاج به غير نشود. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  مستحب.  - ٩٩
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  باب دهم
  و در اين چند فصل است در بيان اتّصال پيوند واليت تا زمان آدم عليه السالم

  
صلّي اهللا عليه و آله و سلّم تا آدم عليه السالم در بيان اتّصال واليت از زمان حضرت خاتم  –فصل اول 

الم تا حضرت خاتم صلّي اهللا عليه و آله و سلّمو اتّصال هر يك از ائمه عليهم الس  
دب است كه سوال كردم از و از عبداهللا بن جنُْروَن. ذَكَ يَت◌َ  َقوَل َلَعلَُّهمْ نا َلُهُم الْ َوصَّلْ  َو َلقدْ قال اهللا تبارك و تعالي: 

و در اخبار بسيار وارد شده است به اين مضمون كه علمي كه با آدم  ِاماٌم ِالي ِاماٍم.الحسن اين آية مباركه را، فرمود: ابي
ميرد مگر اينكه  مي نميو در اخبار ديگر وارد شده است كه هيچ عال .عليه السالم نازل شده است به آسمان نرفته است

شود. و در اخبار  يداند مثل علم او را يا ماشاءاهللا و در اخبار ديگر: علم بارث برده ميگذارد بعد از خود كسي را كه م مي
ديگر: علم ميراث انبيا است. و پيشتر معلوم شد كه علم يادگرفتني نيست بلكه علم آن است كه از انبياء عليهم السالم بارث 

و  وَّتْ اُبُـ آنها صادق آيد و  امتدر ميانة انبياء و  تْ وَّ و بـُنُـ  وَّتاُبُـ برد از انبياء مگر بعد از آنكه  شود و انساني ارث نمي برده مي
ُخِل دْ ا يَ َو َلمَّ بدون پيوند واليت صادق نميايد ؛ و آية مباركة كه ذكر شد در اول فصل اشعار دارد به اين پيوند.  بـُنـُوَّتْ 

شد و همين بيعت بود كه  واليت بدون بيعت حاصل نميشد كه معلوم و پيشتر  .نيز ايماء دارد باين پيوند يماُن في قـُُلوِبكمْ اْأل 
  از اركان اسالم شمرده شده بود. 

اشاره به اين دارد كه علم را از باب  واِبهااَبْ  َت ِمنْ يوُ ْلبِبرَّ َمِن اتَّقي َو أتُوا ابُيوَت ِمن ظُُهورِها َولكنَّ الْ تَأتُوا الْ  ِبرُّ بَِانْ َس الْ َليْ 
ث شريف كه فرمود علم يو حد بابُها. ِعلِم َو َعليٌّ الْ ُة اَنَا َمدينَ آن قبول واليت است چنانكه فرمود  آن بايد گرفت و باب

خواهد اشاره باستعداد پيوند  كه آن نوريست كه مياندازد خداوند در دل هر كس كه ميلبكثرت تعليم و تعلم نيست ب
بنده داشته باشد در دل او نكتة مياندازد كه گرد آن نكته  واليت دارد. چنانكه فرمود كه چون ارادة خيري خداوند براي

و دخول در اين امر اشاره به  .كند تا داخل اين امر شود و آن نكته اشاره به همان استعداد پيوند واليت است گردش مي
بنور تكويني كه استعداد شود  بوجهي اشاره به اين پيوند است كه وصل مي َو نُوٌر َعلي نورٍ است  ولويه پيوند واليت و بيعت 

اشاره به همين پيوند دارد. و بايد ِس َو شيَعُتنا ِمّنا كالِضياِء ِمَن الشُّعاِع الشُّعاِع ِمَن الشَّمْ ُن ِمَن اِهللا كَ َنحْ پيوند خوردن باشد چنانكه 
» واليت«كه اسم آن  دانسته شود كه چون حضرت آدم عليه السالم در گرفته بنور ملكوت شد و بعد از آن بواسطة آن نور

بواسطة اين  ولويه ه ت و رسالت پوشيد بعد از آن هر كس بيعت با آن بزرگوار كرد به بيعت خاصبواست خلعت فاخرة نُ
اتّصال جسماني روشنائي از آن نور ملكوت و شجرة ملكوتيشد بدل او و هر كس كه بيعت كرده بود به  صل ميه متّه الهي

شد  برد، و آن نوري كه متصل مي رت از علم آن حضرت ارث ميضضرت و مستنير شدن بنور آن حاندازة اتّصال به آن ح
ميانة پدر و اُبـَوَّت و بـُنـُوَّت بود بحسب روحانيت چنانكه انفصال ماده از پدر مصداق  و بـُنـُوَّتْ  وَّتْ بُـ اُ به بيعت كننده مصداق 

  فرزند جسماني است. 
روحاني اين است كه مصداق اين نسبت در جسماني انفصال  و بـُنـُوَّتْ  وَّتْ اُبُـ جسماني و ْ و بـُنـُوَّت وَّتْ بُـ اُ تفاوت ميانة 

شود اين نسبتها  كه ماده طرح مي امتو به اين جهت است كه در قي –ماده است كه غيرمعتبر است در شخصيت شخص 
رت ملكوتي پدر روحاني باشد به ني اتّصال نور ملكوتي است كه صواو مصداق اين نسبت در روح –شود  تمام منقطع مي

و از اين  .شود كه در شخصيت شخص معتبر است جهت روحانيت فرزند، و اين نور ملكوتي فعليت  اخيرة فرزند مي
مگر اين نسبت كه شخصيت شخص به آن است و بدون حصول  امتشود در روز قي جهت است كه هر نسبت منقطع مي
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تباع آن هر كس مدعي علم شود كاذب خواهد بود زيرا كه علم محفوظ است در اين نسبت ميانة نبي عليه السالم و ا
  هاي مستنيرة بنور ملكوت و بدون اين نسبت ارث بردن علم محال خواهد بود. سينه

اگر كسي بجذبة از جذبات الهي متصل بملكوت شود و مستنير بنور ملكوت شود و علم در وجود او تابش كند 
و آن كس كه كوشش كرد  .د بدون واسطة شجرة الهيه بشريه نادر خواهد بود و نادر حكم نداردو شعاع نور باو متصل شو

و در اين اتّصال به حضرت آدم عليه السالم خود او به منزلة شجرة ملكوتية الهيه شد، تمام ميراث آنحضرت را برد بدون 
تا حضرت خاتم صلّي اهللا عليه و آله و سلّم و بعد  اينكه مزاحمت داشته باشد با ديگري در اين ارث بردن؛ و همچنين بوده

كردند  از آن حضرت بوده و خواهد بود تا انقراض عالم كه از جملة كساني كه اتّصال به عالم وقت و شجرة الهيه پيدا مي
شدند به  رسيد بعضي بقوت مجاهده و رياضت در گرفته بنور شجرة زيتونية الهيه مي و پيوند شجرة الهيه بوجود آنها مي

حيثيتي كه ديگران ممكن بود كه بواسطة اتّصال به آنها نور واليت و نور آن شجرة الهيه به آنها متصل شود و آنها اذن و 
كردند و پيوند واليت بوجود آنها  يافتند و در مقام دستگيري برآمده ديگران بواسطة بيعت با آنها قبول واليت مي اجازه مي

بقاي بني نوع آدم به همين طريق جاري خواهد بود. و در من ال يحضره الفقيه و غيره بابي براي  رسيد و بعد از اين تا مي
له و سلّم قرار داده است و در اين باب ذكر آاتّصال وصيت از زمان آدم عليه السالم تا حضرت خاتم صلّي اهللا عليه و 

ضرت ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله و سلّم نقل كند خبري را از جناب صادق صلوات اهللا عليه كه آن حضرت از ح مي
ي قرار دهد و خداوند وحي كرد كه وصيت كند كه حضرت آدم عليه السالم سوال كرد از خداوند كه براي او وصيي مي

عليه  حكن بسوي شيث عليه السالم. و همچنين از شيث عليه السالم تا حضرت ادريس عليه السالم و از آن حضرت تا نو
لَيالم و از آن حضرت تا شعيب و موسي عالم و از آن حضرت تا ابراهيم عليه السالم و از آن حضرت تا داود السا السهم

ده بحضرت ده و تفسير شده برْعليه السالم و سليمان عليه السالم و حضرت عيسي عليه السالم و از آن حضرت تا برْ
؟ محمدبود به  100ي حديث شريفي كه در كافي نقل شده كه آيا ابوطالب محجوجو داللت دارد بر اين مدع –ابيطالب 

فرمايد: كه دفع كرد وصيت  صلّي اهللا عليه و آله و همان روز مرد. و مي محمدفرمودند: ابوطالب ودايع و صايت را سپرد به 
رد تو يا علي بسوي وصي خود و كنم آن وصيت را به سوي تو اي علي و دفع خواهي ك را برده بسوي من و من دفع مي

تا اينكه برسد به بهترين اهل ارض  واِحدًا بَعَد واِحدٍ وصي تو هم دفع خواهد كرد به سوي اوصياء ديگر تو از اوالد ديگر تو 
الم متصل بوده است تا حضرت آدم رشتة اجازة هر بعد از تو. همچنين كه رشتة وصايت از زمان ائمة معصومين عليهم الس

  ة معصومين. ز سالسل مشايخ روايت و سالسل مشايخ طريقت متصل بوده به ائميك ا
چيزي كه هست اين است كه به واسطة بعد از معصومين در بعض سالسل آميزش حق با هواهاي باطله شد و 

ه برداشتند حقيقت آن پوشيده ماند بخصوص در چند سلسله كه در ايران و هند بسيارند كه بكلي آداب شريعت را از ميان
چند گرديدند! چنانكه در مشايخ روايت، حق به باطل آميخته شده و صاحبان هوا بدون اذن و اجازه  و باعث بدنامي نيكانِ

در مقام محاكمه و فتيا درآمده و مناصب دولتي را بجاي اجازة روايتي گرفتند و باعث بدنامي علماء گرديدند يا بعد از 
كردند يا حكم بغير ما انزل  الب ميشد بر آنها و احكام خدا را بهواهاي نفساني جاري مياجازة صحيحه هواهاي نفساني غ

فروختند كه اينها عالم متهتّك ميشدند كه فرمود رسول صلّي  كردند و برشوت و غير رشوت دين خود را بدنيا مي اهللا مي
  اهللا عليه و آله كه: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  حجت داشته شده.  - ١٠٠
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  102عاِلٌم ُمتَـَهتِّكو  101ري رَُجالِن: جاِهٌل ُمتَـَنسِّكٌ َقَصَم َظهْ 
ثابت است از براي مشايخ روايت و از براي مشايخ طريقت تمامي مذمتها و بديها ثابت  تو چنانكه تمام خيرا

خواهد بود از براي آنكس كه بدون اجازة صحيحه در مقام فتوي و محاكمه ميانة مردم در آيد يا در مقام دستگيري و 
  ل علما و مشايخ طريقند.بيعت گرفتن از مردم باشد، چونكه مقاب

  
در بيان اتّصال اجازة سالسل مشايخ روايت و مشايخ طريقت كه حق بودند به يكي از  –فصل دوم 

  معصومين عليهم السالم
نه  –بدانكه بعد از بعثت حضرت ختمي مرتبت چون رسالت و نبوت و واليت آن حضرت مطلق بود و كلي 

و واليات از اظالل آن حضرت شده و تمامي شرايع از اظالل شريعت آن  بواتتمامي رساالت و نُ –مقيد و جزئي 
حضرت گرديد و چون خود آن حضرت و شريعت آن بزرگوار كلي بود مقيد به زماني دون زماني و مكاني دون مكاني و 

و  امتبه جمعي دون جمعي نگرديد بلكه مبعوث شد بر سفيد و سياه. و حالل آن حضرت حالل خواهد بود تا روز قي
از جناب صادق عليه السالم روايت شده  ة. و در كافي در كتاب حجامتحرام آن حضرت حرام خواهد بود تا روز قي

صلّي اهللا عليه و آله شرايع نوح و ابراهيم و موسي و عيسي  محمداست كه فرمود خداوند تبارك و تعالي عطا كرد به 
و در خبر ديگر در كتاب ايمان و  .اد او را به سوي ابيض و اسود و جن و انسعليهم السالم را تا اينجا كه فرمود: و فرست
صلّي اهللا عليه و آله قرآن را و شريعت خود و  محمدكند تا آنكه فرمود: و آورد  كفر است كه انبياء اولوالعزم را بيان مي

. و چون شريعت امتست تا روز قيو حرام آن حضرت حرام ا امتحالل است تا روز قي محمدطريقت خود را، پس حالل 
آن حضرت كلي بود و مقيد به زمان و مكان و جمعي دون جمعي نبود آنچه در شرايع سابقه به حسب خصوص زماني يا 
خصوص مكاني يا خصوص جمعي تشريع شده بود تمام آنها به حسب مصلحت وقت و مصلحت مكان و مصلحت جمعي 

كه معني نسخ شرايع سابقه نه  –ه در تحت شريت آن حضرت داخل باشد در شريعت آن حضرت بايد ظاهر شود و هم
م آنها بايد برداشته شود بلكه نسخ شرايع اين است كه ضيق و حدود آنها برداشته شود و چون ااين است كه بكلي احك

بود و رسالت و نبوت آن بزرگوار كلي است، لطايف جميع رساالت و نبوات در تحت رسالت آن حضرت داخل خواهد 
هاي انبياء سلف كه در زمان خود آن بزرگواران امتآن حضرت داخل خواهند بود بلكه  امتهاي جميع انبياء در تحت امت

آن  امتآنحضرت بودند به حسب معني چنانكه بعد از ظهور هيكل بشري آن بزرگوار جميع امم در ظاهر،  امتبودند 
شد به آن حضرت چنانكه وصايت حضرت عيسي منتهي شد  د منتهي ميشدند و وصايت جميع انبيا باي حضرت بايد مي

يكاُد بعبدالمطلّب و ابيطالب و از آن بزرگواران متنهي شد به آن حضرت و آن حضرت شجرة ملكوتية زيتونيه گرديد كه: 
ت خاصه عس بعد از آن حضرت بيو چون آن بزرگوار شجرة طيبة الهيه گرديد پس هر ك ُه ناٌر.َسسْ َتمْ  َلمْ  ضيُئ َو َلوْ ُتها يُ زَيْـ 

با آن بزرگوار كرد در گرفته به نور شجرة ملكوتيه گرديد و به قدري كه از نور ملكوت به او رسيد از كتاب نبوت و مال 
در  ْو بـُنـُوَّت اُبـُوَّتْ  –به شدت و ضعف  –آن حضرت كه آثار نبوت و رسالت و واليت باشد ارث برد و به همان اندازه 

ِسِه ُهم ظاِلٌم ِلنَـفْ ِعباِدنا َفِمنْـ  نا ِمنْ َطَفيْ كتاَب الَّذيَن اصْ َناالْ ثُمَّ َاورَثْـ آمد؛ آية مباركه  رت و بيعت كنندة با او صادق ميميانة آن حض
تنزيل و ظاهر اگر چه به حسب   –به حسب معني و تأويل دربارة او صادق ِن اِهللا راِت بِاذْ يْ خَ ساِبٌق بِالْ  ُهمْ َتِصٌد َو ِمنْـ ُمقْ  ُهمْ َو ِمنْـ 
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و هر كس چنان در گرفته شد بنور ملكوت كه ديگري ممكن بود از او مستنير  –دربارة اوالد امجاد آن بزرگوار جاريست 
شود او را اذن و اجازه دادند يا در امري از امور راجعه به آن بزرگوار يا در جميع امور راجعه به آن بزرگوار و از ارث آن 

بلكه احاديثي كه عبارت از اوصاف و اند  نه احاديث لفظي چنانكه گمان برده –ضرت بود بزرگوار كه احاديث آن ح
ق به اخالق آنها نها و متخلّآاخالق آن حضرت است. و معني ارث گذاشتن و ارث بردن اين است كه متّصف به اوصاف 

ِانَّما ود؛ كه اين است معني: شد صادر ش شوند و صورت اعمال آنها چنانكه از آن بزرگواران به نيت خالص صادر مي
نِبياء. ُعَلماُء َورَثَُه اْال اَلْ ني است حديث شريف عو به اين مها َاَخَذ َحظًّا واِفرًا، َاَخَذ ِبَشٍئ ِمنْ  َفَمنْ  َاحاديِثِهمْ  رَثُوا َاحاديَث ِمنْ َاَ◌وْ 

من چهل حديث را  امتر من يا حفظ كند ب امتچنانكه معني اخباري كه وارد شده است كه هر كس حفظ كند از 
ت خداوند او را مبعوث گرداند فَقيهاً عالماً، نيست غير تخلق باخالق آنها و اتصاف به اوصاف آن بزرگواران و اقتدا به سنّ

و آن كس كه در تمام اوصاف و اخالق مثل آن بزرگوار شد وصي آن بزرگوار گرديد و بعد از آن حضرت خليفه  .آنها
و هر كس بعد از رحلت حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله اتّصال يافت با حضرت اميرالمؤمنين  آن حضرت شد. و وصي

در گرفته به نور ملكوت شد و پيوند واليت بوجود او رسيد و باندازة كه از نور  ولويه صلوات اهللا عليه به بيعت خاصة 
صادق آمد و هر كس في الجمله در اين اتّصال متصف به  تْ و بـُنـُوَّ  وَّتْ اُبُـ ملكوت بواسطة اين اتّصال نور يافت وارث شد و 

اوصاف آن بزرگوار گرديد و شايستة امري از امور راجعة به امام شد او را اذن و اجازه دادند در بعض امور مثل تبليغ 
هر كس در جميع و جمعه كردن يا محاكمه ميانة خلق كردن. و باز  ةجماع امتاحكام و بيعت عامه يا خاصه گرفتن يا ام

صفات و اخالق هم شأن آن بزرگوار گرديد و پيوند ملكوتيه خود را چون شجرة ملكوتيه الهيت داد ارث آن ه نوراني
حضرت را به تمام برد و وصي آن حضرت گرديد چون جناب حسن عليه السالم و همچنين در زمان هر يك از ائمه كه 

ت و ضعف در گرفته شد بنور آنها و پيوند واليت وصل شد به آنها و به اندازة قو اوصياء بودند، هر كس بيعت كرد با آنها
  اتّصال ارث برد.

نمايد كه ذكر بعض مشايخ ائمه هدي عليهم السالم را و بعض سالسل جارية از آن بزرگوارانرا ذكر  و مناسب مي
اتّصال سلسلة اجازه در مشايخ روايت و مشايخ  كنيم تا في الجمله بصيرتي از براي ناظرين حاصل شود به اينكه اجازه و

بر همين اجازه مترتب بلكه  تطريقت بوده و اهتمام زياد در صحت اين اجازه و حفظ آن بوده زيرا كه تمام خيرا
گوئيم: مدعي فتوي و محاكمه ميانة مردم يا مدعي دعوت باطنه و بيعت گرفتن از مردم بدون اين اجازه بدترين خلق  مي

! چنانكه در حديث جناب اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه بود كه فرمود: مغبوض ترين خلق خدا به سوي خدا دو خداست
باشند: يكي آنكه طريق زهد پيش گيرد و بدون اذن و اجازه به عبادت مشغول شود و خلق را به عبادت دعوت كند  نفر مي

آنكه جهاالت بسيار جمع كرده و بدون اذن و اجازه در مقام  و ديگري –كه كنايه از عباد عامه و صوفيه آنها است  –
باشند چنانكه فرمودند: اين خبيث ترين خلق اگر در  محاكمه نشسته باشد، و في الحقيقه اين دو صنف اشقي االشقياء مي

م گردش كنند تا مرد –يعني مردم را سرگردان نكند  –خانة خود بنشيند و مردم را خبر ندهد از خدا و حالل و حرام آنها 
ما را بيابند؛ و در خبر ديگر فرمودند: كه ضرر اينها بر شيعيان ما بيشتر است از ضرر جيش يزيد لعنه اهللا بر اصحاب حسين 

ت دين آنها بود عليه السيعني بردني را  –الم، چرا كه آنها اموال آنها را بردند و جان آنها را قطع كردند و در اين كار قو
برند! و حضرت اميرالمؤمنين صلوات  ه را ميبه خالف اين خبيثها كه آن لطيفة باقي –لطيفة باقيه را قوت دادند بردند و آن 

اهللا عليه فرمود به شريح قاضي كه اين مجلسي است كه در آن مجلس نه نشيند مگر نبي يا وصي يا شقي! و اذن و  نبي
  اجازه بمعني وصايت جزئيه است. 
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  ن مشايخ هر يك از معصومين و سالسل جارية از هر يكدر بيا –فصل سوم 

بدانكه در زمان حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله مشايخ آن بزرگوار بسيار بودند لكن سلسلة از آن بزرگوار 
ذر و حضرت عمار و حضرت مقداد را از مشايخ آن كه جاري شده باشد و حضرت سلمان و حضرت ابياند  ذكر نكرده
منسوب به جناب امير  103كه جميع سالسل مشايخ صوفيه صافي طويهاند  و جمع كثيري مدعي اين شدهاند  ردهبزرگوار شم

باشند يا به يكي از فرزندان آن بزرگوار چنانكه جناب مولي الموالي حاج زين العابدين  المؤمنين صلوات اهللا عليه مي
عالمة حلّي در منهاج الكرامه و ابن ابي جمهور االحساوي «كه د ان شيرواني رضوان اهللا عليه در بستان السياحه ذكر فرموده

 محمددر كتاب مجلي و موالنا يوسف بهبهاني در كتاب رشحات و موالنا عبدالرحمن جامي در كتاب نفحات و موالنا 
 عليهم رحمه اهللا –جعفر همداني در كتاب مراحل السالكين محمدمؤمن طبسي در كتاب مناهج العرفا و موالنا حاج 

 ةييه و سالسل مشايخ صافي طوصوفيه و اخذ آداب طريقت فرقة علّ 104كه انتساب خرقة زمرةاند  بيان نموده –اجمعين 
كلهم اجمعين به حضرت قطب الموحدين اميرالمؤمنين يا به يكي از ائمه طاهرين صلوات اهللا  و سالمه عليهم اجمعين 

  د.تا اينجا از بستان السياحه نقل ش» رسد. مي
بدانكه مشايخ جناب اميرالمؤمنين عليه السالم و سالسل جارية از آن بزرگوار بسيار بودند و معني جريان سلسله 

نمودند بلكه معني آن اين است كه شيخي را اجازه  از امامي نه اين است كه بدون اذن و اجازة ائمه بعد دعوت مي
به ملكوت پيدا كرده و در گرفته به نور ملكوت شده به حيثيتي كه دادند كه هر گاه ديدي كه يكي از سلّاك اتّصال  مي

شايستة اين است كه تواند دعوت كند و پيوند واليت از وجود او به وجود ديگري برسد آن كس را تو مأذوني كه اجازه 
را اجازة دهي در دعوت كردن چنانكه در همين زمانهاي قريب جناب شاه علي رضاي دكني جناب سيد معصوم علي شاه 

دعوت داده و اجازة منصوب كردن براي دعوت هم داده بوده است و آن حضرت هم در واليت كابلستان و ايران و عراق 
كردند و بسياري را اجازة دعوت دادند در هر جا. و بعد از آن بزرگوار جناب نور علي شاه از آن حضرت  گردش مي

مشايخ بسيار را اجازة دعوت دادند و در سفر آخر كه به عراق  مأذون بود در نصب كردن براي دعوت و آن حضرت هم
رفتند در بلدة ذهاب تمام مشايخ را جمع نموده جناب حسين عليشاه اصفهاني را بر همه شيخ قرار داده و در همان سفر  مي

شت به به رحمت ايزدي پيوست و بعد از آن بزرگوار چنانكه نقل شده است جناب فردوس آشيان حسين عليشاه نو
ت نموده. لحضرت شاه عليرضا و تجديد اذن نموده مشغول دعوت بود و در حيات آن بزرگوار جناب شاه عليرضا رح

داد كه كسي را بدعوت مأذون  داد يا اجازة اين را هم مي خالصه اين است كه هر كس را كه امامي اجازة دعوت مي
شدند و اال تأمل  دادند بكار خود مشغول مي اگر اذن و اجازه مي كردند و نمايد بعد از رحلت امام، به امام بعد رجوع مي

پيچيدند. مثل بعض مشايخ جناب امام  شد و از امام خود سر مي مگر كساني كه حب دنيا بر آنها غالب مي –نمودند  مي
د و طريقة وقوف بر موسي كاظم عليه السالم كه بعد از رحلت آن بزرگوار سر از اطاعت حضرت رضا عليه السالم پيچيدن

  هفت امام را رواج دادند. 
عالي اعال خليفه و جانشين و قائم  و بعد از رحلت حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله جناب مولي الموالي علي

ديد و در همة صفات و اخالق مثل آن بزرگوار بود سواي رسالت كه از آن حضرت بنحو اصالت بود رمقام آن حضرت گ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  نيت، درون.  - ١٠٣
  طائفه، جمعيت. - ١٠٤
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منتشر بودند و در همه جا طريق  105و از آن حضرت مشايخ بسيار در بالد و امصار .وار به نحو خالفت بودو از اين بزرگ
آلن اسم آنها باقي پيمودند و سالسل عديده از آن حضرت جاري شد مثل سلسلة كميلي و اويسي و نصيري كه ا دعوت مي

 –باشند  كه در همه جا بسيارند منسوب به آن حضرت ميو فرقة علي اللّهي  –نها در ميان پيروان آنها جاريست آ ةو طريق
و مشايخ آن بزرگوار كه سلسلة از  .و مثل سلسلة حسن بصري كه بسياري از سالسل و دودمانها از آن منشعب شده است

ار و سعيدبن جبير و قنبر غالم خاص آن حضرت و مالك آنها جاري نشده است بسيار بودند مثل رشيد هجري و ميثم تم
و بعد از آن حضرت فرزند ارجمند آن  .اشتر نخعي و غير اينها كه اسم آنها و خود آنها غيرمعروف و غير مشهورند

بزرگوار حضرت حسن عليه السالم همشأن آن بزرگوار و جانشين آن و شجرة ملكوتيه كليه الهيه بود و از آن حضرت 
ه بود و خليفه آن ه الهيحسين عليه السالم اين شجرة ملكوتيو بعد از آن جناب، جناب  .شيخي و سلسلة معروف نشده است

ه كه تا زمان مروان حمار و ابراهيم امام جاري ه بود و از آن بزرگوار است سلسلة كيسانيحنفي محمدحضرت برادر كهتر، 
ل صحت جانشين ابراهيم بود بر سبيل صحت و بر سبيل يقين، اما در احمد سفاح برادر ابراهيم گفتگو است كه آيا بر سبي

و همشأن و جانشين حضرت سيدالشهدا عليه السالم فرزند ارجمند آن بزرگوار سيدالساجدين بود و  .شد يا محض ادعا بود
ده به آن حضرت نيز منسوب است و اين منافات ندارد چنانكه گذشت كه اجازة شيخوخت جناب سلسلة كيسانيمحم 

و بعد از آن بزرگوار  .اد اذن و اجازه نيز داده باشندد سجبعد از آن بزرگوار حضرت سيحنفيه از حسين داشته باشد و 
ه به آن بزرگوار منسوب است، اگر باقر عليه السالم همشأن و جانشين آن حضرت گرديد و سلسلة ادهميمحمدجناب امام 

ي و حسن بصري و حضرت مولي الموالي سلسلة ابراهيم ادهم را به داود طائي و حبيب عجماند  چه بعضي نسبت داده
اميرالمؤمنين عليه السالم و اين منافات ندارد زيرا كه ميشود كه بيعت ابراهيم ادهم بر دست داود طائي باشد و اجازة 

  شيخوخت از حضرت باقر عليه السالم داشته باشد.
بود و مشايخ روايت و طريقت از  و بعد از آن بزرگوار جانشين و همشأن آن بزرگوار جناب صادق عليه السالم

آن حضرت بسيار بودند كه من جمله ابويزيد بسطامي كه سلسلة از آن بزرگوار جاري بود؛ و فرزند ارشد آن حضرت، 
حضرت اسمعيل كه در حيات آن بزرگوار رحلت نمود كه از كمال مقام و فضل آن حضرت همه را اعتقاد اين بود كه 

السالم اسمعيل است و از اين جهت بود كه جمع كثيري به آن حضرت گرويده بودند و بعد  امام بعد از جناب صادق عليه
 امتنام، در سن يازده سالگي گرويدگان اسمعيل اعتقاد به ام محمداز رحلت آن حضرت پسري از آن بزرگوار باقي ماند 

به پسر  امتردي بايد بعد از آن حضرت اماسمعيل ك امتگردد و تونص بر ام كردند و گفتند نص بقهقري بر نمي محمد
را و اعتقاد به امام موسي كاظم عليه السالم  محمداو منتقل شود و از جناب صادق عليه السالم نپذيرفتند و پيروي كردند 

عاي خالف ةنكردند و سلسلة آنها تا اين زمانها باقي است و مدتها سلطنت با خلفاي اسمعيلياح بادت از بود و حسن صب
بيرق استقالل برافراخت و االن هم در گوشه و كنار اسمي از آنها هست؛ و از جملة مشايخ آن حضرت  ةخلفاي اسمعيلي

نمود و خبر دادند  ابوالخطاب بود كه بعد مردود شد بواسطة اينكه آخر كار دعوت بخدائي حضرت صادق عليه السالم مي
گرفت بخدائي  ز اين كار ردع نمودند مرتدع نشد بهمان نحو بيعت ميبه آن حضرت، آن بزرگوار او را خواستند و ا

  حضرت صادق عليه السالم. 
ثانياً او را خواستند و فرمودند در اين شهر نمان، بيرون رفت و در خارج مدينه چادر زد و به همان كار مشغول 

ك از ائمة اطهار عليهم السالم رسيده است، و ري هم به او گرويده بودند و لعن او در اخبار بسيار از هر ييبود و جمع كث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  شهرها.  - ١٠٥
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مفضّل بن عمر نيز از مشايخ آن بزرگوار بود و سلسلة طيفوريه كه سلسلة بايزيد بسطامي باشد از آن حضرت جاريست و به 
  طريق ديگر هم نسبت سلسلة طيفوريه را بيان كرده اند.

است و او از حارث محاسبي و او از بشر حافي و  به اين طريق كه ابويزيد بسطامي از شيخ شقيق بلخي اخذ كرده
ي سقطي و او از معروف كرخي و اين اختالف از همان است كه ذكر شد، زيرا كه جناب ابي يزيد بعد از آنكه رّاو از س

به خدمت صد و سيزده تن از مشايخ رسيد سقّائي حضرت صادق عليه السالم را برگزيد و حضرت شقيق هم چنانكه بيايد 
جناب امام موسي كاظم عليه السالم اجازه يافت و چنانكه گذشت ابويزيد بيعت و صحبت با آن مشايخ داشت و اجازة  از

و بعد از جناب صادق جناب امام موسي كاظم همشأن و جانشين آن  .شيخوخت از جناب صادق عليه السالم گرفت
و چون مدتي آن حضرت در حبس  .ر در اطراف بودندحضرت بود و شجرة زيتونة الهيه بود و از آن حضرت مشايخ بسيا

هرون بود و مشايخ اطراف دسترس به آن حضرت نداشتند به تدريج مزاج آنها از اعتدال گشت و حب دنيا غالب شد 
بواسطة اينكه از صحبت آن حضرت دور بودند و بتدريج تاثير آن بزرگوار در وجود آنها ضعيف گشت و بواسطة جمع 

از آن حضرت در نزد آنها مغلوب حرص شدند و بعد از رحلت آن حضرت و دعوت جناب رضا عليه السالم اموال بسيار 
آن حضرت نمودند و بعضي گفتند كه پدرت نمرده است و در حيات است و امام غايب اوست و بعضي  امتآنها انكار ام

ن مشايخ شدند كه از راه گشته و از دين بر هفت قطع شد! و واقفيه منسوب به اي امتگفتند كه پدرت مرده لكن ام
و اين منافات ندارد با آنچه گذشت كه شيخ شقيق اند  و جناب شيخ شقيق بلخي را به آن حضرت منسوب ساخته ندبرگشت

ريو در زمان آن بزرگوار عبداهللا  ،سقطي و او از معروف كرخي بلخي از حارث محاسبي و او از بشر حافي و او از س
و بعد از آن  .را و در اول جمعي گرويدند به او و بعد كار او فتور به هم رسانيد امتضرت مدعي شد امبرادر آن ح

حضرت فرزند ارشد آن بزرگوار حضرت رضا عليه السالم همشأن و جانشين آن حضرت شد و شجرة ملكوتيه الهيه 
اري از سالسل صوفيه به آن حضرت منسوبند گرديد و مشايخ آن بزرگوار نيز بسيار بودند و جناب معروف كرخي كه بسي

از آن جناب مجاز بود. و نسبت جناب معروف را بطريق ديگر نيز  –اند  و از اين جهت سلسلة او را باُم السالسل ناميده –
و دانستي كه  –كه آن حضرت اخذ طريقت نموده از داود طائي و او از حبيب عجمي و او از حسن بصري اند  ذكر كرده

و از جناب جنيد جاري  ريو سالسل بسيار از جناب معروف و از جناب س –ا منافات ندارند. با هم چنانكه گذشت اينه
شد و بسياري از آنها منقطع شده يا آميزش پيدا كرده حق در آنها با باطل و سلسلة باقيه كه آميزش با باطل نيافته و جامع 

و آداب و سنن شريعت و طريقت هست و در آن روا نيست اهمال ظاهر و باطن و صورت و معني و شريعت و طريقت 
ة علوية رضوية معروفية نعمه اللّهيه است. پس هر يا اغفال دقيقة از دقايق طريق مطهر سلسله علي ورندقيقة از دقايق شرع ا

يعت مطهرّه باشد يا مدعي شيخوخت در اين سلسله شود و بي اعتنا به آداب شركس مدعي انتساب به اين سلسله باشد يا 
دقايق سنن و آداب را فرو گذاشت كند آنكس از اين طريق خارج خواهد بود نه منسوب به اين و نه شيخ اين طريق زيرا 
كه طريقت نيست مگر تصحيح شريعت و حقيقت نيست مگر اتصاف به حقيقت احكام شريعت. و بعد از آن بزرگوار 

ر سنّ آن غأن و جانشين آن بزرگوار گرديد و بعضي از شيعيان در صتقي همشمحمدفرزند ارجمند آنحضرت امام 
و بعد از آن بزرگوار فرزند ارشد آن بزرگوار امام علي  .دادند كردند و آن حضرت جوابهاي شافي مي حضرت گفتگو مي

ت. و بعد از النّقي خليفه و جانشين و شجرة ملكوتيه گرديد و طريقة سهرورديان به يك روايت به آن حضرت منسوب اس
آن حضرت فرزند آن بزرگوار امام حسن عسكري عليه السالم خليفه و جانشين و شجرة ملكوتيه گرديد و مشايخ آن 

 .گرفتند نمودند و از طالبين بيعت براي آن حضرت مي بزرگوار بسيار بودند كه در زمان حيات آن بزرگوار تبليغ احكام مي
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ت به نقاب غيبت مستور ماند مشايخ روايت و طريقت در ميانة شيعيان بودند و و بعد از رحلت آن حضرت كه چهرة والي
گرفتند و شيعيان هم بواسطة معروف بودن مشايخ و رجوع بسوي آنها در  نمودند و بيعت از طالبان دين مي تبليغ احكام مي

نمودند و از  عجل اهللا فرجه مي شتافتند و مشايخ هم در مايحتاج خود و شيعيان رجوع به حضرت قائم وادي خود سري نمي
نمودند تا اينكه زمان غيبت كبري رسيد و مشايخ معروفه از ميان شيعيان رحلت  آن بزرگوار مايحتاج خود را اخذ مي

كردند و آنها هم كه آداب تشيع آموخته بودند و معرفت با مرائمه عليه السالم داشتند بدار آخرت خراميدند و بعد از آنها 
ها كه تشيع را به اسم گرفته بودند و بر همان تقليد پدرها اسم تشيع بر خود بسته بودند بدون اينكه لوازم تشيع را به اوالد آن

تشيع را ملت قرار دادند و به همان اسم تشيع خورسند بودند و با عامه تعصب و  –چون اهل سنّت  –جا آورده باشند 
ت ميحمي ه نزاع داشتند ! و چون در ميان آنها كتب اجتهاد بسيار ت دين پنداشكشيدند و اين را حميتند بلجاج نفس با عام

كردند و به تدريج چون عامه بتدوين  به مشايخ نداشتند بكتب اخبار و آثار مشايخ سلف رجوع مي بود و اينها هم دسترس 
نمودند و طريق اجتهاد در ميان  احكام مي ن بود استنباطكتب پرداختند و از آيات و اخبار مجمله و متشابهه كه محتاج بمبي

ه آنها به تدريج رواج يافت و بعد از رواج طريق اجتهاد محتاج شدند برجوع كردن باصول فقه آنها و ترتيب كتب فقي
دادند چون عامه و روز بروز در تزايد بود طريق اجتهاد تا اين زمانها كه مسائل اصول آنقدر وسعت پيدا كرده است كه 

رود! و جناب فردوس  كند كه عنقريب فقه ائمة هدي عليهم السالم از ميان مي عمرهاي قليل وفا به تحصيل آن نمياين 
ها اُالُصوُل ُمهِلك   ها َاُالُصوُل حراٌم َو اهللاِ  ْ ُوليكآشيان شيخ راضي رحمه اهللا عليه يكوقت خطاب به اين ضعيف نمود و فرمود: 

توان گفت اشتغال به اين فنّ اصول حرام است زيرا  است كه موافق فرمايش آن مرحوم مياين زمانها وضعي شده  ِه.الِفقْ 
كند چنانكه از بعضي  ند و كج ميبرد و سليقة مستقيمه را در فهم اخبار كُ كه اشتغال به اين اصول ذوق فهم اخبار را مي

  نقل شده است كه فرمود: 
  ه. َاآلن... ِفيَّ ِم الُعرْ ِطُؤَن في ِادراك الَمفاهياَلُمجَتِهُدوَن ُمخْ 

بدانكه شجرة مشايخ هر يك از سالسل صوفيه منضبط بوده و چون عمدة براهين بر شيخوخت و اخذ طريقت و 
پيروي كردن و صحت آن نص صريح بود تمام اهتمام مشايخ و ابتاع بحفظ همين نص بود؛ اگر چه اثر صحيح چون مقام 

در داللت كافي تر است از نص صريح لكن شخص سالك تا اول به مقام تقليد و  تحقيق است و برتر است از مقام تقليد
انقياد نيايد از براي او اثر صحيح كه مقام تحقيق است در اغلب حاصل نشود و آنكس كه پيش از مقام تقليد براي او اثر 

  صحيح حاصل  شود و بعد بعلت آن اثر صحيح مقام تقليد براي او حاصل شود كم است.
گوئيم كه طريقة سهرورديان كه مشهور آنها شيخ شهاب الدين سهرورديست به يك طريق منتهي  ميپس 

به طريق ديگر شقيق بلخي از ابو  –شود به جناب كاظم عليه السالم  شود به شيخ شقيق بلخي و از آن حضرت منتهي مي مي
  الم. عمرو فراغي و او از اويس قرني و او از جناب اميرالمؤمنين عليه الس

شود به جناب امام علي النّقي عليه  شود بشيخ جنيد و به طريق ديگر منتهي مي و طريقه ديگر آنكه منتهي مي
شود به اويس قرني.  شود به جناب باقر عليه السالم  و به طريق ديگر منتهي مي السالم. و طريقة ادهميه بيك طريق منتهي مي

شود به ابراهيم ادهم عليه الرّحمه و  رحمه اهللا عليه و سلسلة چشتيه منتهي مي شود به شيخ جنيد و سلسلة صفويه منتهي مي
شود به شيخ احمد غزّالي كه  سلسله نقش بنديه كه از خواجه بهاءالدين نقشبند بخارائي جاريست به شش واسطه منتهي مي

شود به خليفة اول. و  قشبنديه منتهي ميباشند كه سلسلة ن باشند اگر چه بعضي مدعي مي از خلفاي سلسلة نعمه اللّهيه مي
شود به ابراهيم ادهم، به اين طريق كه  شود به جناب صادق عليه السالم و بطريق ديگر منتهي مي سلسلة طيفوريه منتهي مي
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ابويزيد اخذ كرد از شقيق بلخي و او از حارث محاسبي و او از بشر حافي و او از سو سقطي و او از معروف كرخي و ا ري
و سلسلة  .از فضيل عياض و او از ذوالنّون مصري و او از ابراهيم ادهم و او از حسن بصري و او از اميرالمؤمنين عليه السالم

شود به شيخ شبلي و آن حضرت اخذ كرده  ه منتهي ميو سلسلة رفاعي .شود به شيخ جنيد معروفه به پير حاجات منتهي مي
شود به جناب كاظم عليه السالم. و سلسلة حيدريه كه منسوب به قطب  منتهي مي و سلسلة بكتاشيه ،است از شيخ جنيد

شود به شيخ شبلي و او از شيخ جنيد اخذ  و سلسلة قادريه منتهي مي .شود به ابراهيم ادهم الدين حيدرتوني است منتهي مي
شود به  طريق ديگر منتهي مي شود به كميل بن زياد نخعي و به و سلسلة شيخ نجم كبري منتهي مي .طريقت كرده است

شود به خواجه اسحق ختالني و از آن حضرت به شيخ نجم كبري و سلسلة  شيخ احمد غزالي. و سلسلة نوربخشيه منتهي مي
شود به شيخ نجم كبري. و سلسلة علية عالية  منتهي مي ولويه و سلسله م .شود به خواجه اسحق ختالني ذهبيه منتهي مي

شود به  كه در اين جزء زمان اين ضعيف به خدمت فقراء اين سلسله مشعوف و سرافرازست منتهي مي رضويه نعمه اللّهيه
ستن به اسماء مباركة مشايخ سلسلة عليه و استمداد نمودن از ارواح و به جهت تيمن ج .جناب شيخ معروف رحمه اهللا عليه

  مايد.ن طيبة آن بزرگواران، مشايخ اجازة خود را در اين مختصر درج مي
بن محمدبن نور محمدبن دوست محمدبن سلطان محمدبن حيدر محمدگوئيم كه اين ضعيف سلطان  پس مي

و اين طايفه هم ظاهراً موافق فرامين  –باشيم  بن الحاج قاسمعلي طيب اهللا ارواحهم كه از طايفة بيچاره ميمحمدالحاج 
توبه و تلقين  –باشند  خزاعه و منسوب به سليمان صرد خزاعي ميسالطين صفويه اصطفهم اهللا لجنانه از عرب و از قبيلة 

نّام هبر دست آن كسي كه نسبت به اين ضعيف به منزلة روح از تن بود و نجات دهندة اين ضعيف بود از جام  ذكر يافته
يك عقدة دل طبع و ملحق سازندة به اشباح نوريه بعدازاني كه مدتها در طلب و تحصيل فنون رسميه بود و از هيچ 

و آن حضرت توبه و تلقين بر دست جناب حاج آقا  .كاظم اصفهاني ملقّب به سعادتعليشاه محمدآقا  جاحنگشود، جناب 
حسن  محمدزين العابدين شيرواني يافته و خليفه و جانشين جناب حاج ميرزا زين العابدين بن الحاج معصوم بن الحاج 

به رحمتعليشاه المدعوبنائب الصدر. و آن حضرت جانشين جناب حاج ميرزا زين  قزويني االصل، شيرازي المسكن الملقّب
جعفر قراگوزلو الملقب به مجذوب محمدو آن حضرت خليفه بود از جناب حاج  .العابدين شيرواني الملقب بمستعليشاه

ين عليشاه و خليفه و جانشين حسين اصفهاني الملقّب به حسمحمدو آن حضرت توبه و تلقين يافته بود از جناب مال .عليشاه
  آن بزرگوار هم بود.

و آن حضرت جناب به خالفت  .و آن حضرت خليفة جناب نورعليشاه، اصفهاني المولد و توني االصل بود
نمود و آن حضرت فرستادة جناب شاه عليرضاي دكني بود كه ملقّب بود به رضا  سيدمعصوم عليشاه دكني دعوت مي

جناب شيخ شمس الدين دكني بود و آن جناب خليفة جناب شيخ محمود بود. و آن جناب  عليشاه. و آن جناب خليفة
كمال الدين عطيه اهللا شمس الدين ثالث كه حسيني نژاد بود. وآن جناب خليفة جناب ميرشاه شاه رخليفة جناب مي

حبيب الدين محب اهللا و آن جناب خليفة ميرشاه  .الحسينيمحمدو آن جناب جانشين ميرشاه شمس الدين  .الحسيني
و آن حضرت جانشين ميرشاه كمال الدين عطيه اهللا  .و آن جناب جانشين ميرشاه برهان الدين خليل اهللا الحسيني .الحسيني
و آن جناب خليفة ميرشاه برهان الدين خليل  .شاه حبيب الدين محب اهللا الحسينيرو آن حضرت خليفة جناب مي .الحسيني

ن حضرت بعد از آو آن حضرت خليفة قطب االقطاب شاه نورالدين نعمت اهللا ولي كرماني و  . عليهاهللا الحسيني رحمه اهللا
و آن حضرت بعد از شيخ . و آن حضرت بعد از شيخ رضي الدين صالح بربري .عفيف الدين عبداهللا بن اسعداليافعي اليمني

ن جناب بعد از شيخ ابومدين و آن جناب بعد از شيخ عليه و آ .و آن جناب از شيخ ابوالفتوح رحمه اهللا .كمال الدين كوفي
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و آن حضرت بعد از شيخ ابوالفضل بغدادي. و آن جناب  .ابومسعود االندلسي و آن حضرت بعد از جناب شيخ ابوالبركات
لقاسم بعد از قطب االقطاب شيخ احمد غزالي. و آن جناب بعد از شيخ ابوبكر عبداهللا النساج. و آن جناب بعد از شيخ ابوا

كاتب مصري و آن حضرت خليفة ابيعلي  .و آن حضرت جانشين سعيد بن سالم المشهور بابي عمرو مغربي .گوركاني
جنيد  محمدو آن حضرت خليفة جناب سيدالطايفه ابوالقاسم  .رودباريرحمةاهللا عليه و آن حضرت جانشين ابيعلي 

و آنجناب خليفة غوث الملهوفين شيخ  .ي رحمه اهللا عليهسقطي بغداد رين جناب خليفة خال خود شيخ سآو  .بغدادي
ابومحفوظ معروف بن علي الكرخي و آن حضرت اذن و اجازة ارشاد و دستگيري داشت از سلطان طريقت و برهان 

االمام الهمام علي بن موسي الرضا صلوات اهللا عليه و بطريق ديگر آن حضرت از  امتحقيقت مصدر هدايت و مظهر كر
و  .و آن حضرت از حسن بصري .و آن حضرت از جناب حبيب عجمي رحمت اهللا عليه .د طائي رحمه اهللا عليهشيخ داو

و دانستي كه اين منافات ندارد با هم زيرا كه براي  .آن حضرت از جناب مولي الموالي اميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه
شود كه بيعت با  و مي –ربيت و نسبت اجازه و ارشاد نسبت بيعت و نسبت صحبت و ت –تواند باشد  سالك دو سه نسبت مي

شيخي كند و صحبت با شيخي ديگر و اجازة ارشاد از شيخ ديگر داشته باشد. و تمام اين بزرگواران عليهم السالم كه ذكر 
قليد شد نص صريح بر شيخوخت اينها بوده و عالوة نص صريح براي اغلبي از سلّاك اثر صحيح هم بر جواز پيروي و ت

كننده مورث قوت پيروي و استحكام  متمال متماند و مال حاصل ميشد و بعد از نص صريح عذري در تأمل كردن نمي
  شد نه باعث تزلزل و اضطراب در پيروي. تقليد مي
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  باب يازدهم
و وجوه نقليه بيشمار است ه در اين باب بسياردر بيان احتياج خلق به معلم و مرشد، وجوه عقلي  
  

  ه كه داللت دارد بر احتياج بمعلّمدر بيان وجوه عقلي –صل اول ف
و چه  سبعيتباشد و چه  بهيميتبدانكه انسان از اول طفوليت حيواني است بالفعل، چه غالب بر او وجه اول: 

سانيت كه فطره شود در وجود او و استعداد ان رسد شيطنت نيز بالفعل مي هر دو برابر باشند. و چون به سنّ تميز و رشد مي
واليت و واليت تكوينيه و استعداد قبول پيوند واليت باشد در او مختفي است زيرا كه آن سه قوه در او بالفعل است و اين 
  استعداد واليت تكليفي بالقوه است و هيچ فعليت  از او نيست و هر چيز تا بالقوه است و بفعليت  نيامده است مختفي باشد.

تمام اعمال و اقوال و احوال و اخالق و علوم شخص در حكم فعليت  اخيره است، به اين  و پيشتر معلوم شد كه
معني كه هر فعليت  كه بر انسان غالب است آنچه از فعليات كه از اعمال و اقوال و ادراكات شخصي حاصل شود تمام 

كه داللت دارد بر اينكه كافر را جزا دهند در ازاء و آياتي  اَلّناِصُب زِني َاوَصّلي.راجع به فعليت  اخيره باشد چنانكه فرمود: 
و مؤمن را جزا دهند در ازاء تمام اعمال بجزاي اَحسنِ اعمال، آنها داللت دارد بر همين  مالَوء َاعْ سْ اَ تمام اعمال به جزاي 

هد بود چنانكه مطلب كه كافر فعليت  اخيرة آنها شيطنت و كفر است، نماز و روزة آن در حكم همان شيطنت و كفر خوا
مؤمن فعليت  اخيرة او لطيفة ايمان و انسانيت خواهد بود و تمام اعمال اگر چه زشت باشد به حكم همان ايمان خواهد شد. 

ري اگر متصل نشود بكسي كه در گرفته اُخْ ةٍانسانيت بر او غالب باشد و بعبارپس اگر انسان قرين نشود با كسي كه صفات 
ت و شيطنت به كمال رسد و انساني سبعيتو  بهيميته آن انسانيت كه ملكوتي است بالقوه بماند و بنور ملكوت باشد، البتّ

  مختفي ماند يا باطل شود كه مرتد فطري گردد و از اين جهت فرمودند كه: 
  ُعُنِقِه. طاُن ِمنْ َن الشَّيْ ِشٌد َتَمكَّ َلُه َقريٌن ُمرْ  نْ كُ يَ  َلمْ  َمنْ 

به طريقي كه مقرّر  –مان اتّصال پيوند نور است بواسطة بيعت كردن و عهد و ميثاق دادن و مراد از اين اتّصال ه
و پيوند نور همان پيوند واليت است كه مكرّر ذكر شده كه آن صورت ملكوتيست كه بواسطة بيعت وصل  –بوده است 

 مْ ُلوِبكُ قُـ  يماُن فيُخِل اْأل دْ َو َلّما يَ فرمود:  شود. و آنكه گردد و ايمان داخل دل مي شود و فعليت  اخيرة انسان مي ايع ميببدل 
  اشاره بهمان صورت ملكوتي بيعت گيرنده است.

كه غير  –ات نفساني سان در اول حال، غافلست از آخرت و فرو رفته در مشتهيناين است كه ا وجه دوم:
ابيده باشد و چندين كوره راه بيابانهاي چون كسي كه در بيابان بي پايان خو –داند  ات حيواني و شيطاني هيچ نميمشتهي

مهلكه از آنجا نمايان باشد و شاهراهي كه به آبادي برود گم باشد، يا بيدار باشدو كوره راهها را به بيند و شاهراه آبادي 
مهلك  گم باشد؛ اگر كسي او را بيدار نكند يا بعد از بيداري آگاه نكند كه شاهراه گم است و اين كوره راهها به بيابان

و آن بيداركننده و آگاه كننده چون نبي وقت است يا صاحبان ملّت نبي كه پيوسته  .است البتّه بزودي هالك شود
و راه ندارند! و اين شخص بعد از بيداري و التفات به اينكه در راه نيست و اند  گويند: كه خلق در بيابان بيراهه افتاده مي

آيد؛ اگر چه صاحبان ملت هم اين احتياج به راهنما را  ود در طلب راه و راهنما بر مياينگونه راهها به بيابان مهلك است خ
  كنند كه اگر اين كس دامان راهنمائي را نگيرد بزودي هالك شود، چنانكه در خبري هست كه:  گوشزد مي
  يًال.َدل ِسكَ ِلنَـفْ  ُلبْ رِض، فَاطْ ِبطُُرِق اْالَ  كَ َهُل ِمنْ َت ِبطُُرِق السَّماِء َاجْ اَنْ 

اين است كه انسان بلكه جميع آنچه موصوف است بصفت امكان فطري التّعلق است تكويناً و چون وجه سوم: 
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چنانكه از حال خود شخص بحسب  –تكليف و اختيار موافق تكوين است بحسب اراده و اختيار نيز انسان بي تعلّق نيست 
و هر چه غير از شجرة ملكوتية  –آني بدون تعلق نيست  وجدان و از حال ديگران به حسب شهود و عيان معلوم است كه

الهيه باشد كه انسان به او تعلق ورزد فنا پذيرد و از دست برود اگر همه در دم مرگ باشد و انسان دست خالي از آن بماند 
ت منقطع سواي شجرة الهيه كه باقي باشد در آخرت و از دست انسان نرود چنانكه در خبر است كه هر نسبت و هر خُلَّ

مگر نسبت و خُلَّتي كه في اهللا باشد و آن نسبت و خلّت في اهللا همان پيوند واليت است يا بسبب پيوند  امتاست در روز قي
واليت حاصل شود. پس آنكس كه در فكر آخرت باشد بايد تعلّق خود را به چيزي قرار دهد كه از دست او نرود، كما 

  قيل: 
  از فــراق او بيــنديــش آنــزمــان    جـهانهر چه از وي شـاد گشتي در 

  آخر از وي جست و همچون بادشد    زانچه گشتي شاد بس كس شاد شد
  پيش از آن كو بجـهد از تـو تو بجه    از تو هم بـجـهد تـو دل بر وي منـه

پيوند واليت بدون رسيدن به اشاره به پيوند واليت است كه وِجهة باقية الهيه است و اين َهُه ِاّال َوجْ  َشٍئ هاِلكٌ  لُّ كُ 
  خدمت كسي كه مأذون باشد براي بيعت گرفتن حاصل نشود.

اين است كه انسان از باب محفوف بودن او بفعليات حيوانيه و شيطانيه چون درختي است كه بار وجه چهارم: 
دن آن درخت تلخ است كه اگر او تلخ و برگ او نيز تلخ باشد و بواسطة انسانيت كه بالقوه دارد مثل استعداد پيوند خور

پيوند به آن درخت برسد و باغبان تربيت آن پيوند كند و شاخهاي تلخ را به تدريج بشكند كه آن پيوند قوت گيرد برگ 
و ميوة آن درخت شيرين شود اگر چه عروق تلخ او هر چه بكشد تا بĤن پيوند نرسد تلخ باشد و سم انسانيت باشد لكن 

َسِن ما كانُوا بَِاحْ  َرُهمْ َاجْ  زِينـَُّهمْ َو َلَنجْ به آن پيوند رساند طعم او شيرين و سمت او تمام شود كه معني چون اين آب تلخ را 
ُل اُهللا َسيئاِتِهمْ يُـ  كَ فَاُؤلئِ ، و معني: َمُلونَ عْ يَـ  اين است كه آنچه تلخ بود و سم چون به اين پيوند رسيد شيرين شد و  َحَسناٍت، َبدِّ

ت باشد بايد خود را به باغبان الهي برساند كه پيوند شيرين خواهد انسان كه بار او شيرين و برگ او بي سمينافع. پس اگر 
لّا برگ و ه را بوجود او برساند وشجرة ملكوتيميوه و چوب او تمام براي آتش خواهد بود.ا  

تي در نفس او حاصل شود فعلياين است كه انسان پيوسته در كار است و از هر فعل كه از او صادر وجه پنجم: 
تي براي او حاصل گردد؛ پس اگر پيوند واليت بوجود او رسيده گردد و از هر مشهودي و مسموعي و ادراكي بدل، فعلي

لّا آن فعليت  در باشد آن فعليت  در صفحة باالئي نفس حاصل شود و آن علم روبدار علم و در دار علم صورت بندد وا
ت  سيئة نفس و آن علم جهل مركب و داءالعيا ن ادراك در دار جهل حاصل شود و آن فعليصفحة حيواني نفس و آ

گردد؛ و از اين جهت است كه فرمودند در اخبار بسيار به اختالف لفظ كه اگر بندة هفتاد سال در تحت ميزاب خانة كعبه 
ابيطالب عليه السالم را نداشته باشد او را  بندگي خدا كند كه روزها را روزه دارد و شبها را نماز كند و واليت علي بن

خداوند بررو در آتش جهنّم اندازد! زيرا كه تمام آن عبادات او در صفحة حيواني نفس فعليت  حاصل كند و فعليت  
  هر دو براي او يكسان است. –زِني أوصّلي صفحة حيواني، سيئه نفس است كه صاحب صفحة حيواني نفس 

نسان قبل از وصلة واليت مثل گوسفنديست كه در بيابان بي پايان حيران و سرگردان اين است كه اوجه ششم: 
باشد، اگر قلّادة واليت در گردن او گذارده نشود و از عقب قائد واليت نرود بزودي هالك شود يا جانوران صحرا او را 

  ب.چنانكه ادلّه وجوب تقليد و پيروي تمام داللت دارد بر همين مطل –ند راز هم بد
اين است كه نفس انسان چون بيرنگ و ساده است با هر چه نشيند رنگ و خوي او گيرد و آية وجه هفتم: 
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داللت دارد بر همين مطلب، زيرا كه مشركين و مشركات  نِهِ بِأذْ  ةِ ِفرَ َمغْ َو الْ  ةِ نَّ جَ ُعوا ِاَلي الْ دْ ُعوَن ِاَلي الّناِر َواهللاُ يَ دْ يَ  ُاولِئكَ مباركة 
به زبان دعوت بناريا بدين خود كنند لكن بوجود خود و سنخيت آنها با نار هر كه با آنها نشيند بجانب نار  چنين نيست كه

اگر بعضي داشته  –كشيده شود بواسطة همرنگي با آنها و مؤمنين و مؤمنات هم به زبان دعوت به سوي بهشت ندارند 
آنها رنگ آنها گيرد و چون آنها از حيثيت ايمان سنخ شوند كه همنشين  لكن بوجود خود مقتضي مي –باشند نادر است 

  ملكوت و بهشتند هر كس همنشين و همرنگ آنها گردد بسوي بهشت رود.
هاي ظاهري كه محسوس و آالت و اسباب آنها تمام حسي است بدون استاد،  اين است كه حرفهوجه هشتم: 

ع كيد دشمنهاي قوي خفي باشد و اسباب و معارج صعود آموختن محال است؛ پس اين كار كه رفع شرّ آمال نفساني و دف
  بر مقامات اُخروي باشد البتّه بدون استاد نتواند از پيش برد.

اين است كه انسان بحسب نفس گرفتار چندين مرض است، اگر خواهد از پيش خود رفع مرض وجه نهم: 
و رأي العليل عليل. پس طبيب مرض شناسايي بايد  د.وخود كند البتّه بر امراض خود افزايد كه هر چه گيرد علّتي علت ش

  كه بدواي مناسب، او رفع امراض او نمايد.
اين است كه انسان در اول تكليف به خيالهاي عديدة فاسده گرفتار است و به هر خيال كه خود او وجه دهم: 

صي از گرفتاري خيال براي او ايد خيال فاسدي ديگر بر آنها افزايد و بدون مدد كار خالمخواهد رفع خيال فاسدي ن
چونكه خياالت  –ة بايد كه به اتّصال به او منجذب به جانب حق شود و از خياالت فاسده برهد محال؛ پس نفس قدسي

  فاسدة نفساني قوي و خياالت انساني ضعيف است در اول امر و بدون مدد كار خالصي محال.
  

  به معلّم و مرشد در بيان ادلّة نقليه بر احتياج انسان –فصل دوم 
  كند بر اين مطلب، مثل:  بدانكه آيات قرآني بسيار است كه بالصراحه يا بتلويح و اشاره داللت مي

 ُتمْ نْ كُ   َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا و كونُوا َمَع الّصادقيَن. َو ِانْ يا اَيـُّ و مثل: . مْ كُ ِر ِمنْ َاطيُعوااَهللا َو َاطيُعواالرَُّسوَل َو ُاولي اَالمْ 
  ِلُحوَن. تـُفْ  مْ َوسيَلَه َو جاِهدوا في َسبيِلِه َلَعلَّكُ تَـُغوا ِاَليِه الْ َهاالَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوابْـ كُم اهللاُ و يا اَيـُّ ِببْ حْ ُتِحبُّوَن اَهللا فَاتَِّبُعوني يُ 

وم خود در اول دعوت و مثل آياتي كه از بسيار انبياء در قرآن كريم حكايت شده است كه هر يك به ق
و تمام اينها داللت دارد بر احتياج خلق به معلّم و مرشد و وجوب رجوع آنها به معلم و  ِاتـَُّقوااَهللا َو َاطيُعوِن.گفتند:  مي

اخباري كه داللت دارد بر اين مطلب از حد بيرون است، مثل اخباري كه در كافي در باب اينكه حجت خدائي تمام 
گر به امام زندة كه شناخته شود كه در آن باب چندين خبر به اين مضمون نقل شده است و معني آنها شود بر خلق م نمي

اين است كه خلق تمام محتاجند به كسي كه از آنها پيش قدم تر باشد در نزد خدا كه دست به دامان او زنند كه اگر چنين 
ورند كه ما را محتاج به كسي كه ما را راهنمايي كند كسي نباشد در ميان خلق آنها را خواهد رسيد كه حجت بر خدا آ

تواند باشد  خلق كردي و چنين كسي در ميان ما نگذاشتي. و اخباري كه در كافي در باب اينكه زمين بدون حجت نمي
نقل شده است تمام آنها داللت دارد بر احتياج خلق به سوي حجتي و معلمي كه همه براي اين است كه خلق محتاجند به 
معلم و در بعضي از آن اخبار اشاره به همين تعليل به احتياج خلق شده است به سوي حجت. و اخباري كه داللت دارد بر 
اينكه اگر در روي زمين نباشد مگر دو نفر يكي از آنها حجت خواهد بود بر ديگري داللت دارد بر احتياج خلق به امامي، 

ت. و اخباري كه داللت دارد بر وجوب معرفت امام و رد مشتبهات به سوي و در بعض اخبار اشاره شده است به همين علّ
او داللت دارد بر احتياج خلق به امام و اخباري كه داللت دارد بر اينكه خداوند تعالي شأنه ابا دارد از اينكه جاري سازد 
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كه خالصي از اين جحيم و فوز به نعيم را به جهت اين –اشياء را مگر به اسباب داللت دارد بر احتياج خلق به معلّم و مرشد 
در پيروي و اقتدائ به امام قرار داده است و بدون اين سبب خالصي از جحيم و فوز به نعيم محال است يا اگر به جذبة 
حاصل شود نادر است و نادر حكم ندارد و اخباري كه داللت دارد بر اينكه شناسائي حق تعالي و عبادت حق منحصر 

م. و اخباري كه داللت دارد بر اينكه: بزرگواران عليهم السالم و پيروي آنها، داللت دارد بر احتياج خلق به معلّاست به آن 
و مفتاح جميع خيرات طاعت امام است بعد از معرفت او داللت دارد بر احتياج خلق به ياء ِر َو ِسناُمُه َو باُب اَالشْ مْ اْالَ ُة وَ َذرْ 

و اخباري كه داللت دارد بر اينكه كسي كه اقرار به مبدأ كرد بايد در طلب رضا و  .خداي آنها سوي واسطة بين آنها و بين
سخط آن مبدأ باشد و رضا و سخط او يا بوحي بايد دانسته باشد يا باخذ كردن از صاحب وحي و چون خلق صاحب وحي 

آنها داللت دارد بر احتياج خلق به سوي نيستند بايد رجوع كنند به صاحب وحي يا به سوي مأذون از صاحب وحي، تمام 
و اخباري كه داللت دارد بر وجوب طلب علم، داللت دارد بر احتياج به سوي معلم و مرشد. و اخباري كه  .م و مرشدمعلّ

به جهت اينكه آن اخبار داللت  –داللت دارد بر تقسيم خلق به سه قسم يا چهار قسم داللت دارد بر احتياج به سوي معلم 
م و متعلّم و محب، اين دو ناجي و باقي يا همج يا غُثاء يا سواقط. و در بعض اخبار، عال ُمتـََّعلِّمد بر اينكه مردم عالمند يا دار

سواقط و غثاء و همج و هالكين نباشند. و  ةباشند. چون همة مردم عالم نيستند پس محتاجند به تعليم تا از زمر هالك مي
رد بر اينكه هر كس بميرد و نباشد از براي او امامي يا امام ظاهر و عادلي خواهد مرد به نحو اخبار بسياري كه داللت دا

و اخباري كه  .مردن جاهليت يا مردن كفر و نفاق يا مردن ضاللت، تمام آنها داللت دارد بر احتياج خلق به سوي امام
ناكح و توارث فايدة ندارد كه راجع به چهار روز داللت دارد بر اينكه اسالم بيشتر از حفظ خون و مال و عرض و جواز ت
و ايمان هم تفسير شده است به دخول در امر  –شود  دنيا است و اجر بر ايمان است يعني فايدة اخروي مترتّب بر ايمان مي

امر آنها و  تمام آنها داللت دارد بر احتياج به سوي كسي كه بواسطة او شناسائي –ائمه و معرفت امر ائمه عليهم السالم 
دخول در امر آنها حاصل شود. و اخباري كه داللت دارد بر اينكه هر كس عمل كند بغير علم اگر بحق رسد خطا كرده 

او را دورتر خواهد كرد از خدا يا زياد نخواهد كرد او را  ،است خواهد بود ما يفسد او اكثر از آنچه اصالح كند يا عمل او
  تمام آنها داللت دارد بر احتياج خلق به سوي معلّم.سرعت سير مگر بعد از خدا، 

پوشيده نماند «ناب حاج آقا زين العابدين شيرواني در بستان السياحه در بيان احتياج بشيخ و مرشد ميفرمايد: ج
كه در اند  فرمايد كه اكثر محققين عرفا و اغلب سالكين مسلك اصفيا تصريح نموده كه جناب شيخ ما قدس سرَّه مي

سلوك راه دين و وصول بعالم يقين، مريد محتاج است براه شناسي كه صاحب واليت و صاحب تصرّف باشد كه در 
تحت تربيت او درآيد و شيخ آنمريد را تربيت نمايد تا به كمال رسد چنانچه حضرت موسي عليه السالم با كمال استعداد 

بايست تا استحقاق  ت ده سال مالزمت حضرت شعيب را ميمرتبة نبوت و درجه رسالت و اولوالعزمي در بدايت حال مد
  مكالمة حق يابد.

  كه چند سال بجان خدمت شعيب كند  شبان وادي ايمن گهي رسد بمراد
رسيده بود و صيًال ِعَظًه َو تـَفْ لِّ َشٍئ َموْ كُ   واِح ِمنْ لْ نا َلُه ِفي اْالَ َتبْ َو كَ و بعد از آنكه بدولت كليم اللّهي و سعادت 

را از تلقين آن حضرت نقل كرده، آخر در دبستان تعلّم علم  ةدوازده سبط بني اسرائيل را يافته بود و جملگي توري مقتدائي
و آنكه َعلي َان تـَُعلَِّمِن ِمّما ُعلِّمَت ُرشدًا؟  َهل اَتَِّبُعكَ بايست نمود. كما قال عليه السالم:  لدنّي از معلّم خضر التماس ابجد مي

  نويسد پس بديدة اعتبار در اين بايست نظر نمود.  َرًا ميَتطيَع َمِعي َصبْـ َتسْ  َلنْ  ِانَّكَ تة الف باء: خل تم او را باومعلّ
  ظلمات است بترس از خطر گمراهي    قطع اين مرحله بيهمرهي خضر مكن
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 َمنْ  ةِ َو َوفِّقني ِلطاعَ فه السجاديه: و في الصحيِه. اّمتيُخ في َقوِمِه كالنَِّبي في شاَلَّ قال النبي صلّي اهللا عليه و آله و سلّم: 
كه مفتون و مغرور كسي است كه گمان كند كه بادية كعبة وصال را بي اند  محققين گفتهَشَدني. َارْ  َمنْ  ةِ َسدََّدني و ُمتابـَعَ 

اين تخميست كه ذِلك َفضُل اِهللا يؤتيِه َمن يشآء، دليل و بدرقه قطع تواند نمود، اگر چه در بدايت حال بكسي حاجت نيست: 
در زمين دلها جز بدستياري نظر عنايت حق نيفتد ولكن هر كجا آن تخم پديد آيد در پروش آن به نيابت حق به مرشد كه 

  نائب اوست حاجت افتد. و در كافي روايت شده از سيد اوصيا عليه السالم: 
رِه َو جاِهٍل ُمدٍَّع ِم َغيْ ِعلْ  َاغناُه اهللاُ ِبما َعِلَم َعنْ  اِلِم َعلي ُهدي ِمَن اِهللا َقدْ َد َرُسوِل اِهللا ِالي ثَلَثِه آُلوا: ِالي عِانَّ الّناَس آُلوا بـَعْ 

نيا َو فـََتَن َغيْـ  َدُه َقدْ َجٍب ِبما ِعنْ ِم َلُه ُمعْ ِعلِم ال ِعلْ ِللْ  َتنَتُه الدُّ   عاِلٍم َعلي َسبيٍل ُهدي ِمَن اِهللا.  َرُه َو ُمتَـَعلٍِّم َعنْ فـَ
صالح مازندراني در شرح اين حديث فرموده است كه در فقرة اخيره  محمدمقدس رباني موالنا و جناب فاضل 

ايشان از ظلمتهاي طبايع  ةداللت است بر اينكه ناچار است مردم را از ارشاد مرشد عالمي تا اينكه حاصل شود بسبب او نجا
ي را كه نشاخته است حدود او را به سبب گرفتن شود از براي كسي كه سلوك نمايد طريق ظلمان بشريه چنانكه حاصل مي

دامان ديگري را كه عالم بحدود او باشد و در ميان اهل سلوك خالف است در اينكه آيا مضطرّ است سالك بشيخ عارف 
اند  و به اين حديث متمسك شده .شود احتياج از كالم حضرت دانند وجود او را و فهميده مي يا نه؟ اكثر ايشان واجب مي

ايد قول ايشان را اينكه سلوك مريد با شيخ عارف باهللا اَقرَب من دانند و تأييد مي ن اشخاصي كه وجود شيخ را ضرور ميآ
 ةجي. يعني نجانَاست بسوي هدايت و بدون او اقرب است بضاللت. و از اينجاست كه جناب امير عليه السالم فرمود: فَ

  انتهي كالمه. » معلّق است باو،
هدي بشيخ كامل و مرشد واصل از وجوه بسيار است اما از آنجمله ده  قاج مريد سالك و طالب طريبدانكه احتي

  شود: وجه گفته مي
توان رفت با اينكه روندة اين راه، هم ديدة راه  آنكه راه ظاهر كعبة صورترا بيدليل و راه شناس نميوجه اول: 

ن؛ آنجا كه راه حقيقت است سالك مبتدي در اين راه، اول معيبين دارد و هم قوة قدم و هم راه ظاهر است و هم مسافت 
نه نظر دارد و نه قدم با اينكه ابتدا همه را از دروازة ظلومي و جهولي در آوردند تا هيچكس از خود دم بينائي و شناسائي 

 دي ِبه َمنْ ناٌه نُورًا نـَهْ َجَعلْ  نْ كِ يماٌن َو لَال اْأل  تاُب وَ كِ ري َما الْ َت َتدْ نْ َو ما كُ اين را نزند. با زبدة كاينات و قدوة ممكنات گفتند: 
  يان يقين باشد كه بي دليل ديده بخش نتوان رفت. ابيابان چنين بي پِعباِدنا.  َنشاٌء ِمنْ 

  هر چند سكندر زماني    بي پير مرو تو در خرابات 
اَلرَّفيُق ثُمَّ الطَّريق، يق نتوان رفت كه طّاع الطّريق بسيار است و بي رفآنكه همچنانكه در راه صورت، قُوجه دوم: 

َن الذََّهِب َن ِلّناِس ُحبُّ الشَّهواِت ِمَن النِّساِء َو الَبنيِن َو الَقناطيِر الُمَقنَطَرِه مِ زُيِّ كذلك در راه حقيقت كه زخارف و زينت دنيوي 
و هوي و شياطين جنّ و انس جمله راهزنانند، بي دليل و بدرقة صاحب نفس َحرِث نعاِم َو الْ ُمَسوََّمِه َو اْالَ يِل الْ خَ َو الِفضَِّه َو الْ 

  واليتي نتوان رفت.
  كه گمشد آنكه در اين ره برهبري نرسيد    بكوي عشق منه بيدليل راه قدم

لّات بسيار و عقبات گوناگون و خطرات چون بوقلمون بيشمار است آنكه در اين راه شبهات و زوجه سوم: 
و براه نهادند در چندين ورطة هايله و شبهات مهلكه افتادند و دين و ايمان بر باد دادند و مانند دهري و آنانكه به تنهائي ر

طبيعي و مالحده و اهل اباحه و امثال ايشان، همگي از بهر آنست كه بيمرشد كامل و شيخ واصل در سلوك اين راه شروع 
ند و آنانكه صاحب سعادت بودند در حكم شيخي در كردند و هر يك در وادي آفتي و شبهتي افتادند و هالك شد
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آمدند و در حمايت صاحب واليت سلوك كردند و به سرّ جملة آفات رسيدند و جملگي شبهات و خطرات را باز ديدند 
  كه هر فرقة از اهل بدعت از كدام زلّت راه دوزخ پيش گرفتند.

  غ سليمان كردمقطع اين مرحله با مر    من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه
شيخ  –كه سر تا سر راه پر از آن است  –حان گوناگون امتآنكه روندگان راه را از ابتالء و وجه چهارم: 

راهدان و راه بين از فترات آن باز ستاند و گرمي طلب و صدق ارادت بدو باز رساند و بلطائف حسن تدبير قبض و 
و اشارات شريفه داعية شوق در باطن او پديد آيد و شاهد مراد از پردة بيرون برد و بعبارات لطيفه  كفسردگي از طبع سال

  حجاب عنقريب برآمده روي نمايد، چنانكه فرموده است باريتعالي: 
  ُمؤِمنيَن.ُع الْ فَ َو ذَكر فَِانَّ الذِّكري تـَنْـ 

  فكر خواهي خويش را مردانه ساز    ذكر آرد مرد را در اهتزاز
ندگان و سالكان طريق را علل بسيار و امراض بيشمار در نهاد پديد آيد و وآنكه در اين راه روجه پنجم: 

بعضي را مواد فاسده غالب شود و مزاج طلب و ارادت انحراف پذيرد و در اين وقت بطبيب حاذق احتياج افتد كه به 
يد را در ابتدا حاصل شود بلكه اين امراض و آفات مر –معالجة صواب در ازالة مرض و تسكين بكوشد والّا از راه باز ماند 

  اگر ازالة هر مرض بحسب مزاج مريد باَدوية صالحه نگردد استطاعت سلوك حاصل نشود. –
  نتوان نهفتن درد از طبيبان    ما درد پنهان با يار گفتيم

و لباس آب و  بشريتآنكه سالك در اين راه در بعض مقامات روحاني رسد كه روح از كسوت وجه ششم: 
ناهي روحاني بر سالك امتو پرتوي از ظهور آثار و صفات حق بدو پيوندد و جملگي انوار و صفات نگل مجرد شود 

  در رهوق آيد.  بشريتتجلي كند و رسوم و اظالل 
اَنَا روح در اين حال در خالفت حق يد بيضا نمايد و چون آينة دل صفا يافته و پذيراي تجلّي روح گشته و ذوق 

در خود يابد، غرور پندار حصول كمال و وصول به مقصد حقيقي در وي پديد آيد كه  عَظَم َشأنيالَحّق و ُسبحاني ما اَ 
او البتّه ادراك آن نكند كه  مْ و فـَهْ  مْ َوهْ و نظر عقل و  .كسي از انبياء و اوصياء و اولياء عليهم السالم از اين پيش نرفته است

كامل دستگير او شود خوف زوال ايمان باشد. پس آفت حلول و  در ورطة چنين افتاده باشد؛ اگر نه تصرّف واليت شيخ
اتّحاد در اين مقام خيزد و شيخ واقعه شناس بايد تا او را به تصرّف واليت از اين پندار غرور بيرون آرد و بيان مقام كند و 

خالصي يابد و اگر دوباره  آنچه فوق آن مقام است در نظر او جلوه دهد و بدان ترغيب و تشويق كند تا مريد از آن زلَّت
آن مقام بر او روي نهد بداند و معلوم كند كه اينها مهالك اوست؛ و اگر نه، بر اين عقبه چنان بند شود كه بهيچ وجه 

  خالصي نيابد.
  هم مگر لطف شما پيش نهد گامي چند     ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد

ثناي سلوك از غيب نمايشها پديد آيد و وقايع بر او روي آنكه سالك و روندة طريق هدي را در اوجه هفتم: 
نمايد و آن هر يك اشارتي باشد از غيب بنقصان و زيادتي مرتبة مريد و داللت بر سير فطرت و صفاء كدورت دل و 

 حجب دنيوي و اخروي و احوال شيطاني و نفساني و رحماني و ديگر معاني از وقايع كه بحصر نيايد و مبتدي متعال
بدين هيچ وقوف ندارد و بر اين احوال هيچ عالم نيست زيرا كه اين همه زبان غيب است و زبان غيب را اهل غيب دانند. 
شيخي كامل بايد كه مؤيد بتأييدات الهي و معلم بعلم تأويالت غيبي باشد كه در خدمت مرشد كامل مدتها بسر برده و 

بان غيب آموخته تا بيان واقع و كشف احوال مريد كند و او را به ممارست تأويالت غيبية خويش و ديگران كرده و ز
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  تدريج زبان غيب آموزد و اال از آن اشارتها محروم ماند و معرفت مقامات حاصل نيايد و بسا باشد كه ترقّي ميسر نگردد.
  تو چه داني زبان مرغانرا    تو نديدي شبي سليمانرا

خويش نمايد بسالها سير يك مقام از مقامات اين راه نتواند  آنكه سالك هرگاه سير بقوة قدموجه هشتم: 
نمود، زيرا كه سير مبتدي از روش مور ضعيفتر و بعضي مقامات است كه در آنراه سالك را بر آن طيران افتد و مبتدي را 

رغ صفت است و طيران ميسر نگردد زيرا كه او مانند بيضه است و به جزئي تصرّف به مقام مرغي نتواند رسيد پس شيخ م
ه كه بعمرها بخودي خود قطع نتواند نمود در دمريد بي پر و بال و چون خود را موروار بشهپر واليت او بندد مسافتهاي بعي

  گوشة بال همت شيخ طيران نمايد و در عالمي كه طيران نتوانستي كرد در متابعت شيخ طيران كند.
  ره مقصد و من نوسفرمكه دراز است     همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس

آنكه سلوك راه مريد را بواسطة ديگر تواند بود و آن بذكر است، و ذكر بخود گوئي مفيد و مؤثر وجه نهم: 
از منبع نبوت و مخزن واليت مطلقه رسيده  رٍ رًا ِبَصدْ ٍد َو َصدْ دَا بِيَ يَ كامل بستاني كه به آن شيخ،  خنباشد تا آنكه به تلقين شي

  چنانچه شرح او عنقريب خواهد آمد. و اخذ نموده باشد
آنكه در حضرت ملكوت و سالطين صوري اگر كسي خواهد كه منصبي و مرتبتي يا واليتي وجه دهم: 

چون به حمايت مقرّبي از مقرّبان سلطان رود و خود را بر او بندد آن مقرب  –اگر چه استحقاق آن ندارد  –حاصل كند 
ظر سلطان كند و بر عدم استحقاق آن شخص، شهريار نظر نكند و هر منصبي كه طلب آنرا مقبول القول گرداند و منظور ن

كند سالن بواسطة آن مقرّب بوي عطا نمايد و اگر آنشخص بخودي خود طلب كردي هرگز مطلب نيافتي اگر چه سالها 
اژگونه كن حقتعالي شتافتي؛ همچنين در حضرت سلطان حقيقي بندگان مقرّبند كه اگر اندكي التماس كنند كه عالم ب

  مبذول دارد.
  تير جسته بازگردانند ز راه    اوليا را هست قدرت از اله

  تا اينجا از بستان السياحه بود.» و آله الطيبين. محمدو صلّي اهللا علي 
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  باب دوازدهم
  رسيده باشد و در آن چند فصل است در بيان حال مؤمن يعني بيعت كنندة كه پيوند واليت بوجود او

  
  در بيان حال مؤمن في حدنفسه –اول  فصل

بدانكه پيوند واليت پيوند شجرة ملكوتية الهيه است و هر كس قبول واليت نمود اتّصال بشجرة ملكوتيه ة الهي
اگر چه به حسب تمثيل باتّصال ضياء بشعاع  –اتصالي كه مجهولُ الكنه است مثل وجود كه مجهول الكنه است  –نمود 

  معصومينَ عليهم السالم كه فرمودند: اع بشمس آنرا مثل زده اند. كما وردمنَ الْشمس و باتّصال شع
  . و گاهي بريسمان و توسل به ريسمان مثل آورند: ُن ِمَن اِهللا كالشُّعاِع ِمَن الشَّمِس َو شيَعتُنا ِمّنا كالضِّياِء ِمَن الشُّعاعِ َنحْ 

َلُه اَيَنما ثُِقفُ  ُضرَِبتْ    ٍل ِمَن الّناِس.ٍل ِمَن اِهللا َو َحبْ ِبَحبْ » ِاّال «وا َعَليِهُم الذِّ
كه اشاره به واليت تكوينيه است كه آن اتّصال تكويني است به شجرة ملكوتيه كه عبارت از استعداد پيوند ه الهي

عبارت است  اخري ةٍشود. و بعبار ه كه پيوند واليت باشد كه بواسطة هيكل بشري حاصل ميخوردن باشد و واليت تكليفي
ِفصاَم قي َالانْ ُوثْ الْ  ةِ ُعروَ بِالْ  َسكَ َتمْ بِاِهللا فـََقِد اسْ  ؤِمنْ بِالطّاُغوِت َو يُ  ُفرْ كْ يَ  َو َمنْ از رحمت رحماني و رحمت رحيمي. و قل حقتعالي: 

چون و  .ه كه همان پيوند واليت است، ريسمان محكمي كه هيچ گسيختگي در او نيستاشاره است بواليت تكليفي َلها
پيوند واليت بوجود انسان رسيد فعليت  اخيرة مؤمن ميشود و مكرّر گذشت كه شيئيت  اخيره است و تمام ت شئ بفعلي

حركات و سكنات شخص از همان فعليت  اخيره راجع خواهد بود. مثالً اگر بر كسي ت  صادر خواهد شد و به همان فعلي
ميدن و وقاع باشد آنچه كند نظر او بر انتفاع او خواهد بود در همان جهت. كه نظر او بر خوردن و آشا بهيميتغالب شود 

ط يافتن باشد آنچه كند نظر او بر همان خواهد بود غالب باشد كه نظر او بر زدن و بستن و غلبه كردن و تسلّ سبعيتو اگر 
باشد منظور او غير او نخواهد  خواهد بود و اگر شيطنت و كبر و مكر غالب سبعيتمل همان عيعني داعي عمل و غايت 

و اگر فعليت  اخيرة او پيوند واليت و شجرة ملكوتيه باشد آنچه كند نظر بر آن وداعي عمل او آن پيوند و غايت  .بود
و شيطنت را مغلوب كرده باشد و اگر پيوند  سبعيتو  بهيميتعمل هم آن خواهد بود بشرط اينكه فعليت  پيوند غالب و 

ن در او نباشد، فعل او هم آن با فعليت  يكي از اينها يا با فعليت  همة اينها برابر باشد كه حالت تمكّواليت فعليت  
  ن در يكي از احوال فرمودند: باختالف ظهور احوال او راجع به همان حال ظاهره خواهد بود. و از براي متمكّ

  َفُع َمَعها َحَسَنٌه.نْـ َئٌه ال يَـ ي َسيِّ ُض َعلُضرُّ َمُعها َسيَئٌه َو بـُغْ ُحبُّ َعّلي َحَسَنٌه ال يَ 
  ت شودتي ملّكفر گيرد ملّ    ت شودتي علّهرچه گيرد علّ

و از براي صاحبان تلون فرمود جناب صادق عليه السالم چيزي را كه حاصل آن اين  .از براي متمكنّين است
ر طاعت است بهر كار مشغول باشد و است كه معيار طاعت و معصيت ذكر و غفلت است. بندة خدا تا در ذكر خداست د

. پس بهر ولويّه ِهِه ِوجْ از چون غافل از ذكر خدا شود در معصيت است بهر كار كه مشغول شود، يعني ذكر خدا نيست مگر 
فعليت  اخيرة او باشد آن كار طاعت او خواهد بود، يعني مصدر، لطيفة  ولويه كار كه مشغول شود در حالتي كه وجهة 

ايت نيز لطيفة ايمان خواهد بود. و بهر كار كه مشغول شود كه فعليت  اخيرة او غير لطيفة ايمان باشد كه از آن ايمان و غ
بلفظ مجملي كه لفظ غفلت باشد تعبير كرد آن كار معصيت خواهد بود زيرا كه غفلت نيست مگر وقتي كه فعليت  اخيرة 

گاه فعليت  اخيرة انسان پيوند واليت شده باشد و معلوم شد كه پيوند او يكي از فعليات ثالثة غير لطيفة ايمان باشد و هر 
كند بلكه همشأن و  رسد كيفيت الهيه و ثمرة شيرين الهيه را ترك نمي واليت با وجود اينكه بر وجود تلخ انساني مي



143  

رنده اثنينيت و تي كه با اينكه به حسب تن ميانة صاحب اين پيوند و بيعت گيشود بحيثي همرنگ با همان شجره مي
ت و جدائي نيست بلكه اتّحاد و يگانگي است بحيثيتي كه جدائيست بحسب مقام روح كه مقام ملكوت اين دواست اثنيني

  اگر اين پيوند نمايان شود هر يك از افعال ديگري با خبر بلكه هر يك فعل تن ديگري را فعل خود بيند: 
  ما يكي روحيم اندر دو بدن

آيد بلكه چون شجرة ملكوتية الهيه ظهور حضرت حق است و اين پيوند عين آن شجرة الهيه  در اينجا صادق مي
هيچ حكم ندارد بلكه حكم بر  َهرٌ ُث اَنَُّه َمظْ َحيْ  َهر ِمنْ َمظْ و اين هم معلوم بايد باشد كه  .پس اين پيوند مظهر حق خواهد بود

كننده صورت آينه هيچ حكم ندارد بلكه هر چه هست در ظاهر است مثل آئينه كه نمايش دهد صورت را كه در نظرِ نظر
ت مرئي شود نه صورت و آنظر او همان صورت است كه اگر ناظر ملتفت آئينه شود بكلي صورت از نظر برود و مر

سانيست كه نظر براي ك مْ َو آباؤُكُ  ُتمْ ُتُموها اَنْـ ماٌء َسمَّيْ ِهي ِاّال َاسْ  ِانْ شخص در اين صورت كافر صورت شود نه ناظر صورت: 
ه متّحد است پس با همة كساني كه در و چون اين پيوند با آن شجرة ملكوتي .بر آئينه اندازند و نظر از صورت بردارند

تي كه مقام شيخوخت يافته خصوص مشايخي كه در سلسلة خود پيوند خورده واقعند تا بحيثياند  گرفته بنور آن شجره شده
الم و حضرت ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله متّحد خواهد بود چنانكه در انظار مؤمنين حضرت اميرالمؤمنين عليه الس

باشند بحسب مقام اين  شوند بلكه با ساير مؤمنين هم متّحد مي در واقعه يا در خواب به صورت هر يك از مشايخ ديده مي
  پيوند اگر چه در تن متعدد نمايند. 

  ُن فيِه:ثيِل ِلما َنحْ في َمقام التَّمْ  َمةيِه الرَّحْ وَلوي َعلَ مَ َم ما قاَل الْ َو نِعْ 
  هر يكي باشـد بصـورت غير آن    ده چــراغ ار حاضـر آري در مـكان
  چـون بنورش روي آري بيشكي    فـــرق نـتـوان كــرد نـور هـر يكي

ـيـنَ آحــاد الـرُّ    اُطلـب المعـنـي مـنَ الفُـرقــانِ و قُل  لال نُـفـــرّق بـس  
  صد نماند يك شود چون بفشري    گر تو صد سيب و صد آبي بشمري
  تا به بيني زير آن وحدت چو گنج    صورت سركش گداز آن كن ز رنج
  هاي كنگره شـد عـدد چـون سايه    چون بصــورت آمـد آن نـور سره

  تـا رود فـرق از ميـان ايـن فـريق    كنـگـره ويـران كنيـد از منـجنــيـق
توان او را حق ناميد چنانكه ظلّ و  پيوند مظهر حق است ميتوان او را اسم حقتعالي شأنه گفت و ميو چون اين 

و از جهت اينكه اين پيوند با هر يك از مشايخ متّحد است بلكه با هر  .توان گفت نور و اضافه و كلمه و فاعليت او هم مي
است بلكه بوجهي حق است، در اخبار بسيار تشديد و يك از انبياء سلف تا حضرت آدم عليه السالم و ظل حضرت حق 

َو رسيده است. و آية مباركه َمَع الَمحارِم،  ِة◌ِ بَ عْ كَ َت الْ َتحْ  ةٍ يَ زَنْـ  عينَ َسبْ  َاَشدَّ ِمنْ تغليظ بر غيبت مؤمن شده است بحيثيتي كه 
براي همين است كه ايذاي مؤمن ايذاي مًا ُمبينًا تانًا َو ِاثْ َتَملوا بـُهْ حْ َتَسُبوا فـََقِد اِر َمااكْ ُمؤِمناِت ِبَغيْ ُمؤِمنيَن َو الْ ؤُذوَن الْ الَّذين يُ 

صاحب اوست بلكه ايذاي خداست. و به جهت اينكه اين لطيفة ايمان متحد است با صاحب اين لطيفه بلكه متحد است با 
ي كه اذيت كند بندة مؤمن من فرمايد كه آگاه باشيد كس خدا، اخبار بسيار به اين مضمون وارد شده است كه خداوند مي

را بمحاربة من بر آمده است يا كسي كه اذيت كند بندة مؤمن من را به تحقيق كه كمين كرده است براي محاربه كردن با 
كند نداكنندة كه كجايند منع كنندگان اولياء  ندا مي امتمن يا كسي كه اذيت كند مؤمن را اذيت من كرده است يا روز قي

كردند مؤمنين را. و در  حركت كنند كه بروي آنها گوشت نباشد پس بگويند اينهايند كه اذيت ميمن؟ پس جمعي 
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  بسياري اخبار است: 
  ِليائي.َاوْ  ةِ رَ ٍء ِالي ُنصْ َرٌع َشيْ اَنَا َاسْ 

 امتو در اخبار ديگر كسي كه خار شمارد يا خار گرداند مؤمني را به جهت فقر او، خداوند او را در روز قي
بمن گفت كه ُمشاِفَهًه گرداند و در اخبار معراج است كه حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله فرمود كه خداوند  مشهور

كسي كه خار گرداند ولي مرا از براي محاربة من كمين كرده است و كسي كه محاربه كند با من، من محاربه خواهم كرد 
ميثاق او را از براي تو و از براي وصي تو و از براي ذريه شما  با او. گفتم: ولي تو كيست؟ گفت: كسيكه اخذ كرده باشم

بواليت. و از جهت اينكه پيوند واليت متحد است با صاحب پيوند بلكه با حق يكي است بوجهي تشديد و تغليظ در تتبع 
ستجو كند مؤمنين وارد شده است باين مضمون كه كسي كه جستجوي عورات مؤمنين كند يا عثرات آنها را ج 106عثرات

كه روزي آنها را سرزنش كند به آن، خداوند در طلب عورات و عثرات او خواهد بود، و هر كس خداوند در پي عورات 
  و عثرات او باشد او را رسوا خواهد كرد.

كند در دين با كسي و بعد در طلب  107و در بعض اخبار: بندة خدا وقتي نزديكتر بسوي كفر است كه مؤاخات
باشد كه يك روزي او را به آنها سرزنش كند يا دورترين بندگان خدا از خدا آن كس است كه برادري  احصاء زلّات او

وزي او را به آنها سرزنش كند. و در اخبار بسيار است كه كسي كه ركند با كسي در دين و زلّات او را حفظ كند كه 
مبتال كند به آن چيز. و در اخبار ديگر: كسي كه  سرزنش كند مؤمني را به چيزي، نخواهد مرد مگر اينكه خداوند او را

سرزنش كند مؤمن را خداوند او را سرزنش كند در دنيا و آخرت و از همين جهت در اخبار بسيار است كه كسي كه 
اند  بهتان زند بر مؤمن عذاب او از غيبت بيشتر و در بعض اخبار او را خداوند محشور كند در طينت خَبال كه تفسير كرده

آيد و از جهت همين اتّحاد است كه در اخبار عديده است كه كسي كه روايت كند  چركي كه از فروج زانيات بيرون ميب
بر مؤمن چيزي را كه به آن روايت اراده كند شَين او را و سقوط او را از نظر مردم، خداوند او را از واليت خود بيرون 

و در اخبار ديگر وارد است كه كسي كه شماتت  .قبول نخواهد كرد خواهد كرد بسوي واليت شيطان و شيطان هم او را
كند مؤمن را بمصيبتي، از دنيا بيرون نرود تا اينكه مبتال شود به آن مصيبت. و از جهت اتّحاد اين پيوند است با صاحب 

و خوردن گوشت  .ا مؤمن كفر استو قتال ب ِسباُب الُمؤِمِن ُفُسوٌق.پيوند بلكه با رسول بلكه با حق تعالي شأنه كه فرمودند: 
و حرمت مال مؤمن مثل حرمت خون اوست، و از همين جهت است كه ظن بد بردن بر مؤمن ايمان  .مؤمن معصيت است

برد و فرمود كه گمان مبر بكلمة كه از دهان برادر ايماني بيرون آيد بدي را و حال اينكه بتواني براي آن  را از قلب او مي
و از همين جهت است كه سعي كردن در حاجات مؤمن مقدم است بر جملة طاعات  .محل قرار دهيكلمة او در خوبي 

مگر آن طاعتي كه وقتش مضيق باشد و خواهد فوت شود.و از همين جهت است كه در اخبار بسيار وارد است كه كسي 
و رسول خدا خيانت كرده است؛ و  كه در پي حاجات برادر ايماني برآيد و خيرخواهي او را نكند و كوشش نكند، با خدا

است كه خُلف وعده با مؤمن نهايت بدي را دارد كه فرمودند: كسي كه خُلف وعدة مؤمن كند بخلف كردن  ميناز ه
و از جهت همين اتّحاد است كه در اخبار عديده وارد شده  .خدا را متعرّض شده است 108خدا ابتداء كرده است و مقت
و و بين مؤمن ديگر حجابي باشد يا اذن بخواهد و اذن دخول بر او ندهد خداوند بين او و بين است كه هر مؤمني كه بين ا
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قرار بدهد كه از هر سوري تا سوري ديگر هزار سال راه باشد، و در خبر ديگر پيوسته در لعنت  109بهشت هفتاد هزار سور
ار است كه كسي كه استعانت جويد به برادر و در اخبار ديگر بسي .خدا خواهد بود تا آن وقت كه با هم مالقات كنند

ايماني خود و او او را اعانت نكند، او را خداوند مبتال كند بقضاي حاجت كسي كه بر او ثواب نداشته باشد يا بقضاي 
و از همين جهت است كه در  .حاجت چندين نفر از اعداء كه او را بر آن عذاب كند، يا قطع كرده است واليت خدا را

از پيش خودش منع كند  –سيار رسيده است كه كسي كه منع كند از مؤمن چيزي را كه محلّ حاجت مؤمن باشد اخبار ب
او را محشور كند خداوند در حالتي كه رويش سياه باشد و چشمهايش سبز باشد و دستهايش بر گردنش  –يا از پيش غير 

است با خدا و رسول خدا پس او را در آتش  بسته باشد، پس گفته خواهد شد كه اين خائني است كه خيانت كرده
در بعض اخبار هست كه كسي كه حبس كند حقّ مؤمن را او را پانصد سال بر هر دو پا نگاهدارند تا اينكه عرق  واندازند. 

را او يا خون او بريزد و ندا كند نداكنندة از نزد خدا كه اين ظالمي است كه حبس كرد از خدا حقّ او را پس چهل روز او 
و در اخبار بسيار است كسي كه بترساند مومني را يا از سلطاني  .د و بعد او را امر كنند كه در آتش اندازندنسرزنش كن

بترساند يا اعانت كند بر ضرر مؤمني بجزء كلمة، در آتش خواهد بود يا محشور خواهد شد با فرعون و آل فرعون در 
و از جهت اين اتّحاد است ميانة مؤمنين كه اخبار بسيار  َمتي.رَحْ  ٌس ِمنْ آيِ  آتش، يا در ميان پيشاني او نوشته خواهد شد:

رسيده است كه هر گاه صدمة يا بليب آه و حجال مزني بمؤمني برسد ساير مؤمنين كه في الجمله لطيفة ايمانرا از تحت ح
  د و در خبري: از صدمه و بلية آن مؤمن متأثّر شوند و محزون گردناند  و هواها بيرون آورده

ٍح واِحَدٍه َو ُروْ  في ساِئِر َجَسِدِه َو َارواُحُهما ِمنْ  ُه َوَجَد اََلَم ذِلكَ َتكي َشيٌء ِمنْ ِاشْ  واِحِد. ِانْ َجَسِد الْ ُمؤِمِن كالْ ُمؤِمُن َاُخوالْ اَلْ 
  ها.ِس بِ اّتصال ُشعاِع الَشمْ  ُمؤِمِن َالَشدُّ ِاتِّصاًال ِبُروِح اِهللا ِمنْ َانَّ ُروَح الْ 

كـرده   حد است با پيوند مؤمن ديگر فرمودند كـه شـما يكـديگر را زيـارت مـي     و چون اين واليت موافق بلكه متّ
باشيد كه در زيارت شما احياء امر ما است. يعني شما چون با يكديگر مالقات كنيد به سبب اتّحاد و يگانگي كه ميانة شـما  

يد و زنده شود بعد از آنكه در تحت حجبِ هواها پوشيده و مـرده بـود و   هست بواسطة آن پيوند، آن پيوند بنمو و ازدياد آ
ن حاز آنجا كه آن پيوند مظهر حقّ است و مظهر ممظهر حكم ندارد، بلكه حكم براي ظاهر است نه براي مظهـر. و  ي ثُ انّه

اح خـود را  ني كـس بـرادر ايمـا    صاء است وارد شده است قريب بـه ايـن مضـمون كـه هـر     در اخبار بسيار كه بيرون از حد
ت اخيرة او همان وصلة واليت اسـت و  زيارت كند او را زيارت نكرده است بلكه خدا را زيارت كرده است، زيرا كه فعلي

آن  َهـرٌ ُث اَنـَُّه َمظْ َحْيـ ِمـنْ ت اخيره است و آن وصله مظهر حقّ است و حكمي كـه بـر مظهـر اسـت     هر حكم كه هست بر فعلي
و از آنجا كه ايـن پيونـد ملكـوتي     .زيارت كنندة خدا است يت ايمان، پس زيارت كنندة مؤمن از حيثيحكم بر ظاهر است

كند هفتاد هزار ملـك او را   نيخ مالئكه است در اخبار عديده است كه چون بندة مؤمن قصد زيارت برادر ايمااست و سنْ
ـ  مشايعت كنند تا برود بخانة برادر ايماني و آنجا باشند تا بر گر ل بـه او بگوينـد:   دد به خانة خود او را همراهي كننـد و متص

ـ    نيو جهتش اين است كه چون قصد زيارت برادر ايمـا َلك الَجنَُّه.  َت َو طاَبتْ ِطبْ  ت فـي اهللا، آن لطيفـة   كنـد از جهـت محب
ايمان به هيجان آيد و از آنجا كه آن لطيفه پيوند شجرة ملكوتيون بـه هيجـان آيـد و    ت بـا ملكـوت دارد چـ   ه است و سنخي

ت و و از جهت همـين اتّحـاد و سـنخي    .ن كند كه با او همراهي كنندن جذب ملكوتييت با ملكوتييگيرد از باب سنخي ةحيو
هيجان اين پيوند است كه در اخبار بسيار وارد است كه چون بندة مؤمن به زيـارت بـرادر ايمـاني رود چـون داخـل منـزل       

 ت جبار كه حقّ است بر من اعظام تو هر چه سـئوال كنـي بتـو عطـا كـنم، هـر چـه بخـواهي        برادر خود شود ندا كند حضر
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اجابت كنم، تو سكوت كني من ابتداء بعطا كنم. و در بعض اخبار است هر گاه سه نفر از مؤمنين جمع شوند در نزد بـرادر  
انند خدا را اجابت كند و اگر سوال كنند عطاء ايماني خود كه ايمن باشند از بدي او و اميد داشته باشند خير او را، اگر بخو

كند و اگر زياد بخواهند زياد بدهد و اگر سكوت كنند ابتدا كند بعطاء. و اينها همه از آنست كه در نزد اجتماع مـؤمنين از  
آيد و  وب خيال بيرون ميكشود يعني از حجب هوي و آمال و لگد جهت محبت لطيفة ايمان كه لطيفة الهيه است زنده مي

و البتّه خداوند متعال دعاي لطيفة خود  .شود چون او فعليت  اخيره است بعد از زنده شدن حاكم و فاعل و دعا كننده او مي
كنـد و در ايـن توجـه آنچـه مناسـب اوسـت عطـا         كند بلكه بواسطة سنخيت توجه باو مـي  را كه دعاي خود اوست رد نمي

  كند بدون مسئلت او، كما قيل: مي
  پس سؤال خويش را كي رد كند    ا از خود سؤال و كد كندچون خد

و از جهت همين اتّحاد است كه اخبار بسيار در ثواب مصافحة مؤمنين با يكديگر رسيده است زيرا كه مصافحه 
ه را، و چون آن لطيفة الهي است در هيجان او وحيوه مانييشود هيجان و نمايان شدن لطيفة ا دو مؤمن با يكديگر سبب مي

او قرب خدا بلكه ظهور خداست بر مؤمن و ثواب هم نيست مگر قرب خدا و ظهور خدا، و از جهت ظهور اين لطيفه 
ريزد كه با ظهور لطيفة الهيه هيچ  ريزد از آنها چنانكه برگ از درخت مي است كه چون دو مؤمن مصافحه كنند گناه مي

گيرد برحمت خود هر دو را، يا دست خدا در ميان  ا فرا ميكند به رحمت بر آن دو ي ماند و خداوند نظر مي گناه نمي
ن يكي است كه اشد حباً لصاحبِه باشد. و از جهت همين اتّحاد آشود يا دست خدا بر روي دست  دست هر دو داخل مي

بر  خدا و رسول و ائمه هدي عليهم السالم ، قدرت ندارد است كه فرمودند: چنانكه كسي قدرت ندارد بر توصيف
شود و  شود جاذب نظر الهي و رحمت الهي مي ، الهيه نمايان ميفةمؤمن؛ و چون در حين مصافحة دو مؤمن لطي توصيف

شود دست خدا ميانة  شود و به همان اندازه كه دست خدا مي دست بنده باندازة نمايان شدن آن لطيفه دست خدا مي
يعني غالب  –ر او نمايان تر است دست خدا بر روي دست اوست يا هر كدام كه لطيفة ايمان د .دستهاي آنها داخل است

و از جهت اينكه در حين مصافحه لطيفة  –تر است دست خدا در روي دست آن از دست خدا در روي دست ديگري 
شود مستحب است كه دست خود را از دست برادر خود  گيرد و دست طرفين در آنوقت دست خدا مي الهيه قوت مي
برادر دست خود را برندارد؛ و از جناب رسول صلّي اهللا عليه و آله منقول است كه آن حضرت دست خود را  نكشد تا آن

و از همين جهت كه دست  .داشت داشت تا او دست خود را از دست حضرت بر نمي از دست مصافحه كننده بر نمي
افحه كننده مطلوب است. و به همين شود بوسيدن دست مص مصافحه كننده بواسطة هيجان لطيفة الهيه دست خدا مي

بوسيد حضرت هم  واسطه بود كه از جناب ختمي مĤب رسيده كه آن حضرت هر وقت فاطمه دست آن بزرگوار را مي
بوسيدند. و از جهت همين اتحاد است كه فرمودند: روا نيست بوسيدن دست احدي مگر دست  دست آن سيده را مي

شود به آن رسول خدا، و آنكس مؤمن است كه دست او دست  سي كه اراده ميرسول صلّي اهللا عليه و آله و دست ك
رسول خداست بلكه دست خدا است. و از باب همين نمايان شدن لطيفة الهيه است وقت مالقات دو مؤمن كه اجر بسيار 

اهات كند بر مالئكه. و از گيرد آنها را رحمت الهي و خداوند به آنها مب بر معانقة دو مؤمن در اخبار رسيده است كه فرا مي
جهت همين اتحاد است كه كسي كه سروري داخل كند بر مؤمن آن سرور را داخل كرده است بر ائمة هدي و بر رسول 

و اجر بسيار بر آن در اند  خدا و بر خدا. و از همين اتحاد است كه قضاء حاجت مؤمن را مقدم بر جميع عبادات دانسته
تر است قضاء حاجت مؤمن از آزاد كردن هزار بنده و از فرستادن هزار اسب كه بر هر يك يكي اخبار رسيده است كه به

را سوار كند و بجهاد بفرستد و از بيست حج كه در هر يك هزار اشرفي خرج كند و در خبري خداوند او را حاكم 
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بهفت شوط براي او خداوند و در خبري كسي كه طواف خانه كند  .كند در بهشت كه هر كس را خواهد داخل كند مي
كند براي او شش هزار درجه و شش هزار حاجت  كند از او شش هزار سيئه و بلند مي نويسد ششهزار حسنه و محو مي مي

آورد، و قضاي حاجت مؤمن بهتر است از ده طواف. و در خبري از جناب باقر عليه السالم هر آينه حج  او را براي او بر مي
ر است براي من از عتقِ رقبه، و رقبه تا هفتاد رقبه شمرد حضرت و بعد فرمود كه هر آينه پرستاري بجا آورم يك حج بهت

اهل بيتي را از مسلمين كه سد جوع آنها كنم و پوشش عورت آنها كنم و آنها را باز دارم از حاجت بردن به پيش ديگري 
مكرّر فرمود تا به هفتاد رسيد. و از همين اتحاد است دوست تراست بسوي من از اينكه حج بجا آورم، و حج بجا آورم 

كه اجر بيشمار در اخبار بسيار براي سعي كردن قضاء حاجت مؤمن وارد شده است؛ حتي اينكه در خبريست كه كسي كه 
 مشي كند در طلب قضاء حاجت مؤمن خداوند سايه اندازد او را به هفتاد و پنج هزار ملك و قدمي بر ندارد مگر اينكه
خداوند براي او حسنة ثبت كند و سيئة محو كند و درجة بلند كند و چون فارغ شود براي او خداوند منّان اجر حج كننده 
و عمره بجا آورنده بنويسد. و در خبر است از جناب صادق عليه السالم كه قدم بردارم در پي حاجت برادر مؤمن خود 

بنده و به جهاد بفرستم هزار نفر بر هزار اسب زين دار و لجام دار. و از  دوست تر است بسوي من از اينكه آزاد كنم هزار
  جهت اين اتحاد است كه اخبار بسيار و اجر بيشمار در اطعام مؤمن وارد شده است از مصادر عصمت عليهم السالم. 

شتر از غير تر است بسوي من از اينكه اطعام كنم صدهزار يا بيدر خبريست كه اطعام مردي از مسلمين دوست
شود و آن پيوند  آنها را و حال اينكه تفاوت نيست مگر به جهت همان پيوند واليت كه داخل دل مسلم يعني مؤمن مي

ملكوت صاحب آن مؤمن است بلكه آن پيوند ظهور حقّ است تعالي شأنه. و به جهت شرافت اين پيوند است كه آنكس 
خوردن او مورث عذاب است چنانكه در خبر است كه كسي كه سير كند  كه كافر باشد يعني منكر باشد آن پيوند را غذا

چه طعام دهنده مؤمن باشد و چه كافر. و در خبر  –از غذا كافري را حق است بر خداوند كه پر كند جوف او را از زقوم 
ملَك مقرّب و نه  است كه كسي كه طعام خوراند مؤمني را بقدري كه سير بخورد، احدي از خلق خدا اجر او را نداند نه

  نبي مرسل مگر خداند متعال. 
و در خبريست از حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله كه كسي كه بخوراند به مؤمني يك شربت آب در وقتي 
كه آن مؤمن قدرت داشته باشد بر آب، عطا كند  خدا به او بهر شربتي هزار حسنه و اگر آب دهد مؤمن را در وقتي كه 

شد بر آب مثل اين است كه آزاد كرده باشد ده بنده از اوالد حضرت اسمعيل. و در خبريست كه كسي قدرت نداشته با
خورم مگر اينكه با  گويد كه ذكر شد اصحاب مادر خدمت جناب صادق عليه السالم عرض كردم من نهار و شام نمي مي

كه فضل آنها بر تو بيشتر است از فضل تو بر آنها! من هست از مؤمنين دو نفر يا سه نفر و بيشتر و كمتر. فرمود: آگاه باش 
كند فضل آنها بيشتر است؟ فرمود:  كنم و عيالم آنها را خدمت مي عرض كردم با اينكه من مال خود را بر آنها صرف مي

وب برند ذن تن بيرون ميشوند بمغفرت تو و مغفرت عيال تو و وقت بيرون رف شوند بر تو داخل مي بلي آنها كه داخل مي
كنند رزق بسياري را از جانب خدا و  شوند داخل مي عيال تو را؛ و در خبر ديگر است كه چون داخل مي ذنوبرا و تو

  د با مغفرت تو و عيال تو.نرو روند، بيرون مي چون بيرون مي
وي من تر است بسو در خبريست از جناب باقر عليه السالم كه فرمود: هر آينه طعام خورانم مرد مسلميرا دوست

قي از مردم. كسي عرض كرد كه افق چقدر است فرمود ده هزار نفر. و در خبر ديگر كسي كه طعام از آزاد كردن افْ
و امثال اين اخبار از حد  –خوراند برادر ايماني خود را اجر او مثل كسي است كه طعام خوراند صدهزار از مردم ديگر را 

  احصاء بيرون است. 
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است كه اگر تمام دنيا را يك لقمه كني و آن لقمه را به مؤمن بخوراني اسراف نكرده  و به جهت همين اتحاد
اي. و از جهت همين پيوند واليت است كه اتّحاد دارد با صاحب پيوند بلكه با خداوند كه اخبار بسيار و اجر بيشمار وارد 

زمستاني. در خبريست كسي كه بپوشاند شده است براي كسي كه مؤمني را بپوشاند چه به جامة تابستاني و چه جامة 
مؤمني را جامة بجهت برهنگي او يا اعانت كند او را به چيز ديگر كه قوت معيشت او در آن باشد، خداوند موكل سازد 

  بر او هفتاد هزار ملك را كه طلب مغفرت كنند براي هر گناهي كه بجا آورد تا نفخ صور. و در خبريست كه: 
ِه َهوَِّن َعَليْ يُـ  َو َانْ  ةِ َجنَّ ثِياِب الْ  ُسَوِه ِمنْ كْ َو كاَن َعَلي اِهللا َان يَ و در خبر ديگر: اِهللا ماداَم َعَليِه َسَلك. زاُل في َضماِن ال يَ 

ُل اِهللا َعزََّوَجلَّ في كتاِبِه: و قـَوْ  ِاذا َخَرَج ِمن َقبرِِه بِالُبشري. َو ُهوَ  ةَ َمالِئكقاُه الْ تـَلْ  رِِه َو َانْ في قـَبْ  هَوسَِّع َعَليْ يُـ  ِت َو َانْ َموْ راِت الْ َسكَ 
  تُوَعدوَن. نُتمْ ذي كُ الَّ  مُ ُمكُ وْ هذا يَـ  ةُ تـَتَـَلّقيُهُم الَمالِئك

و در خبري  .و به جهت همين اتحاد است كه اخبار وافره و اجرهاي متكاثره بر اكرام مؤمنين وارد شده است
و را، اين است و جز اين نسيت كه خدا را اكرام كرده است و كسي كه بيايد به پيش برادر ايماني خود پس اكرام كند ا

بس. و وجه اين پيش از اين معلوم شد كه مؤمن از حيثيت لطيفة ايمان كه فعليت  اخيرة اوست و شخصيت او به همان 
خدا و لطيفه است و آن لطيفه چون پيوند شجرة ملكوتية الهيه است بوجهي اسم خدا و بوجهي شعاع خدا و بوجهي مظهر 

بوجهي حقّ است تعالي شأنه. پس اكرام مؤمن اكرام حق خواهد بود و اكرام رسول و اكرام ائمة هدي عليهم السالم و 
اكرام سلسلة مشايخ او و اكرام صاحب او خواهد بود. و در خبري از جمله چيزهائيكه اختصاص داده است خداوند باو 

مي گذارد كه از نيكي كردن با مؤمن يعني اين لطيفه را خداوند در دل مؤمن كند او را به  مؤمن را اين است كه شناسا مي
بيابد، و بعد فرمود كه نيست نيكي كردن به بسياري، صدق ايمان اين است كه در خود ميل احسان كردن به مؤمن  متعال

  فرمايد:  يعني بسيار داشتن يا بسيار دادن يا بسيار احسان كردن چرا كه خداوند مي
  َخصاَصٌه. كاَن ِبِهمْ   َو َلوْ  ُفِسِهمْ َن َعلي اَنْـ روُ ثِ ؤْ َو يُـ 

  را بر خود مقدم دارد اگر چه هيچ نداشته باشد، پس فرمود:  نييعني حالت مؤمن اين است كه برادر ايما
  ِلُحوَن.ُمفْ ُهُم الْ  ِسِه فَاُولِئكَ وَق ُشحَّ نـَفْ يُ  َو َمنْ 

پس اينهايند  -ر چند چيز نداشته باشد كه به كسي دهده –يعني كسي كه حفظ كند خود را از بخل نفس 
رستگارها. و كسي كه خداوند بشناسد او را به نيكي كردن با برادران ايمان دوست خواهد داشت او را و كسي كه دوست 

اب صادق بغير حساب خواهد داد؛ يعني اجر باندازة حساب نخواهد داد، بعد فرمود جن امتدارد او را خدا اجر او را در قي
عليه السالم بجميل كه راوي حديث است كه اي جميل روايت كن اين حديث را از براي برادران خود كه اين ترغيب 
است آنها را در نيكي كردن بايشان و امثال اين اخبار از حد حصر بيرون است. و از جهت همين اتحاد است كه در اخبار 

وا دارد به برادران ايماني خود روا داشته باشد و خيرخواه برادر ايماني باشد بسيار وارد است كه مؤمن بايد آنچه بخود ر
و از جهت همين اتحاد است كه اخبار كثيره و آثار متظافره در بيان حقّ مؤمن بر مؤمن  .باشد مثل اينكه خيرخواه خود مي

  اند.  را باعث خسران شمرده وارد شده است و اهمال آن حقوق
لّي بن خنيس سؤال كرد از جناب صادق عليه السالم كه حقّ مسلم بر مسلم چيست؟ پس در خبريست كه مع

 نْ كُ يَ  َو َلمْ فرمودند: هفت حق واجب است كه اگر ضايع كند چيزي از آنها را بيرون خواهد شد از واليت خدا و طاعت او 
ترسم كه ضايع كني  ي. من بر تو مهربانم و ميعرض كردم كه فدايت شوم اينها چيست؟ فرمود: اي معلّ َنصيٍب. ِلّلِه فيِه ِمنْ 

  اين حقوق را و حفظ نكني و دانا شوي و عمل نكني. گفت كه گفتم به حضرت:
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َه ِاّال بِاِهللا الَعليِّ ال َحوْ    َعظيِم.الْ  َل َو ال قـُوَّ
  .ِسكَ َرُه ِلنَـفْ كْ ما يَ  َرَه َلهُ َو َتكْ  ِسكَ ُتِحبَّ َلُه ما ُتِحبُّ ِلنَـفْ  ها َانْ َسُر َحقٍّ ِمنْ َاَ◌يْ بعد فرمود: 

و حقّ ثاني اين است كه از غضب او بپرهيزي و در طلب خوشنودي او باشي و اطاعت كني امر او را. و حقّ سوم 
اين است كه اعانت كني او را بجان و مال و زبان و دست و پا. و حقّ رابع اين است كه بوده باشي چشم او و راه نماي او و 

اين است كه سير نشوي و او گرسنه باشد و شاداب نشوي و او تشنه باشد و خود را نپوشي و او برهنه  آئينه او. و حقّ پنجم
باشد. و حقّ ششم اين است كه خادمي داشته باشي و برادر تو خادم ندارد، واجب است كه خادم خود را بفرستي كه جامة 

  ند.او را بشويد و طعام او را بپزد و فرش و رخت خواب او را بگسترا
َت َانَّ َلٌه حاَجًه تُباِدُر ِالي َهَد َجنازََتُه. َو ِاذا َعِلمْ تـَبَـرَّ َقَسَمُه َو ُتجيَب َدعَوَتُه َو تـَُعوَد َمريَضَتُه َو َتشْ  َحقُّ السَّاِبُع: َانْ َو الْ 
  .ِتِه َو ِواليَتُه ِبواليِتكَ ِبِواليَ  َتكَ َت ِواليَـ ِلك َوَصلْ َت ذافَِأذا فـََعلْ  ةً تُباِدرُُه ُمباَدرَ  نْ ها َو لكِ كَ ئَـلْ يسْ  ِجئُه َانْ َقضائِها َو ال تـُلْ 

يعني چون لطيفة ايمان تو از شجرة نورانيت در صدد اَه ملكوتيداء حقوق برادر خود ه است و چون از جهت محب
از باب تأثر از  برآمدي آن لطيفه مشتعل گردد و چون لطيفة ايمان تو مشتعل شود لطيفة ايمان برادر تو نيز مشتعل گردد

چون دو مشعله كه  –مجاور، و چون هر دو لطيفه مشتعل شود نور آن دو لطيفه به هم آميزد و استنارة هر دو زياد گردد 
و هر قدر زيادتر مشتعل شوند آميزش انوار آنها بيشتر و استنارة به  –اگر خاموش باشد هيچ نوري از آنها احساس نشود 

ز اين جهت است كه هر گاه به برادر ايماني خود بگوئي اُف قطع واليت او را كردة يعني در آنها زيادتر خواهد شد. و ا
اُف كه اظهار انزجار باشد از برادر ايمان خود آن لطيفة ايمان در تو خاموش شود و چون اين لطيفه در تو خاموش گردد 

ن اشتعال لطيفه منطفي شود آميزش تو در ايمان و چو –از باب همرنگي و تأثّر از تو  –در آن برادر تو نيز خاموش شود 
كه معني اتّصال واليت است قطع شود. و در خبري كه هر گاه حقوق برادر ايماني را بجا آوردي وصل خواهي كرد 
واليت خود را به واليت ما بلكه به واليت اهللا؛ و وجه آن، آن است كه مكرّر گذشت كه اين لطيفة ايمانيه كه پيوند 

شد پيوند شجرة ملكوتية الهيه است و هر قدر اشتعال او بيشتر اتّصال او بشجرة ملكوتيه بيشتر. و چون شجرة واليت با
كند كه معني  ملكوتيه مظهر نور حق است در حين اشتعال به اندازة اتّصال او بشجرة ملكوتيه اتصال بنور حق پيدا مي

بيت عليهم السالم و بواليت خدا. و از جهت بودن پيوند واليت اتصال بواليت يعني نور پيوند واليت است بواليت اهل ال
درخشد از  است از شجرة ملكوتيه نوريه و بودن اين پيوند است شعاع شمس حقيقي در خبر وارد است كه مؤمن نور او مي

مان كه درخشند براي اهل زمين يعني اين پيوند چون ملكوتي است براي اهل آس براي اهل آسمان چنانكه كواكب مي
باشند درخشندگي دارد و الّا اجسام ارضي نوراني و ظلماني آنها در پيش ملكوت ظلمانيند. و از حضرت  ملكوتيين مي

در پيش روي خدا  شرسول صلّي اهللا عليه و آله منقول است كه خداوند را خلقي هست از بني آدم كه از دست راست عر
چاشتگاه؛ سوال  بتر است از برف و روشنائي دهنده تر است از آفتاباشند و روي آنها سفيد و در دست راست خدا مي

شود كه اينها كساني هستند كه با يكديگر محبت داشتند در باب جالل خدا  شود كه اينها كيانند؟ جواب داده مي كرده مي
من است و روز و وجه اين همان است كه مكرّر گذشت كه اين پيوند فعليت  اخيره است و آن پيوند وجه ملكوتي مؤ

تمامي فعليات مستهلك است مگر همان فعليت  اخيره كه آن نمايان است و روشنائي دهنده است و حب في اهللا  امتقي
چنانكه گذشت از اعظم اسباب نمو و حيات آن پيوند است و هر قدر كه نمو او بيشتر روشنائي او بيشتر است. و از جناب 

باب تأكيد و مبالغه در باب حب في اهللا و احياء پيوند واليت كه: چنين هستيد كه يكي از  باقر عليه السالم مأثور است در
دست خود را در جيب برادر خود كند و ما يحتاج خود را  –از باب اتحاد و شدت حب في اهللا و اعتماد بر يگانگي  –شما 
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ض كرد سائل كه در ميانة خود چنين چيزي را دفع نكند و در حالت او تغيير بهم نرسد؟ عراو بردارد كه آن مؤمن 
شناسيم. فرمود: پس هيچ چيز نيست؛ عرض كردم پس هالكيم؟ حضرت فرمود: هالك نيست، هنوز عقلهاي آنها را  نمي

به آنها نداده اند. و از جهت بودن اين پيوند از شجرة ملكوتيه الهيه و متحد بودن با صاحب پيوند و بودن او الهي و ملكوتي 
يگر صحبت دنشينيد و با يك ري وارد شده كه حضرت باقر عليه السالم فرمود بميسر: كه با هم در خلوت ميدر خب
خواهيد؟ عرض كردم بلي قسم بخدا. حضرت فرمود: آگاه باش، قسم بخدا كه دوست  گوئيد هر چه مي داريد و مي مي

بوي شما را و ارواح شما را و شما بر دين  دارم كه در بعض اين مجالس با شما باشم، قسم بخدا كه من دوست دارم
ت اين پيوند است با و اجتهاد در عمل. و از جهت سنخي 110خدائيد و دين مالئكه پس اعانت كنيد يكديگر را بورع

الم است كه سه نفر از مؤمنين با هم جمع نشوند مگر اينكه حاضر شود از ملكوتيين كه در خبري از جناب صادق عليه الس
ه مثل ايشان پس اگر دعا كنند آمين كنند و اگر استعاذه جويند از شرّي از خداوند بخواهند كه آن شرّ را از آنها مالئك

بگرداند و اگر حاجتي بخواهند از خدا شفاعت و سؤال كنند كه خداوند برآورد، يعني از باب سنخيت با ملكوتيين و قوت 
كند كه با آنها در همه باب موافقت كنند بخالف منكرين كه چون آنها گرفتن اين پيوند در وقت اجتماع جذب ملكوتيين 

در هر جا از آنها جمعي مجتمع شوند حاضر خواهد شد ده برابر آنها از  –و سنخيت با شياطن دارند اند  هيكل شيطان شده
اره اولياء خدا بگويند با آنها پس اگر آنها تكلّم كنند شياطين با آنها موافقت كنند و هر گاه بخندند يا بدي درب –شياطين 

موافقت كنند. پس اگر كسي از مؤمنين به چنين مجلسي مبتال شود برخيزد و خود را شريك شيطان قرار ندهد و نه جليس 
او كه غضب خدا هيچ چيز تاب مقاومت او را ندارد و لعنت خدا را هيچ چيز برنمي گرداند و اگر نتواند برخيزد بدل 

  د اگر چه بقدر دم كشيدن ناقة باشد.دشمن دارد و برخيز
  

  توبه جاري كرده است در بيان حال مؤمن نسبت به عالمي كه بر دست او –فصل دوم 
شود و آن پيوند از ملكوت و  ة نوريه ميبدانكه انسان بعد از توبه و بيعت، فعليت اخيرة او همان پيوند شجرة الهي

  از عالم نور است و بمضمون حديث شريف: 
  ِس َو شيَعتُنا ِمّنا كالضِّياِء ِمَن الشُّعاِع.ِمَن اِهللا كالشُّعاِع ِمَن الشَّمْ  نُ َنحْ 

مؤمن به حسب مقام اين پيوند ملكوتي كه به او رسيده است نسبت به بيعت گيرنده مثل روشنائي است نسبت به 
ارد بلكه تعلّق محض و تابع شعاع شمس  و مثل ظلّ است نسبت بذي ظلّ كه از خود هيچ استقالل و حركت و سكون ند

از براي اين مقام است كه خواست او نيست مگر خواست خدا اگر اُهللا  ءَ َو ما َتشاُؤَن ِاّال َان يشاصرف است در جميع امور 
باين است مؤمن با صاحبش و غيريبيند مگر اينكه  د ميوت محضه و استقالل در امور از خچه به حسب مقام تن و خيال م

را چنان بواسطة ظهور آن پيوند در گرفته بنور ملكوت كند كه تن و خيال هم حكم آن پيوند گيرد كه از خود  تن و خيال
د سايه وهيچ حكم نداشته باشد مثل حضرت ختمي مرتبت كه تن و خيال آن حضرت با اينكه از عالم طبع و ظلماني ب

ت و عدم استقالل آن ت و اسميفرمود. و از جهت مظهريَحقَّ َرآي الْ  َرآني فـََقدْ  َمنْ نداشت و سير ملكوت و جبروت نمود، 
  يان عليه السالم كه: قپيوند است كه فرمود موالي متّ

  .ةِ اِهللا َمعرَِفتي بِالنُّورانِي ةُ ِهللا َو َمعرِفَ ُة اَمعرِفَ  ةِ َمعرَِفتي بِالنِّورانِي
الم مو پيشتر از اين معلوم شد كه معرفت بنورانيت علي عليه الست اخيرة عرفت پيوند واليت است و چون فعلي
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حب پيوند تدلّي صرف و تعلّق محض است پس بايد مؤمن تا پيوند واليت امؤمن همان پيوند واليت است كه نسبت به ص
بيند بداند به حسب مقام علم كه نسبت به صاحبش بايد مثل ظلّ  در وجود او نمايان نشده است و خود را تعلّق محض نمي

باشد و خودبيني و خودنمائي و استبداد برأي و اعتراض بر فعل و قول صاحبش از خود دور دارد و خود را در  و ذي ظلّ
و از اين جهت است كه در خبر وارد شده است كه هر گاه كسي درباره آنچه خدا كرده است يا  .هيچ چيز مستقل نداند

شد يعني اقتضاي ايمان را كه تبعيت صرفه است خواهد رسول خدا كرده است بگويد: چرا غير اين نكرد؟ كافر خواهد 
چون ظلّ و تابع  راپوشانيد و به استقالل كه خالف ايمان است موصوف خواهد شد. و چون پيوند واليت نمايان شود خود 

و  خواهد ديد بحسب مقام روح و اگر تن و خيال هم در گرفته بنور آن پيوند شود بحسب تن و خيال هم خود را چون ظلّ
او  يتابع خواهد ديد. پس بايد مؤمن جميع حركات و سكنات او و جميع افعال و اقوال او به تبعيت صاحبش و به امر و نه

باشد كه اگر غير اين باشد از مقتضاي ايمان و پيوند واليت بيرون رفته بلكه به مضمون حديثي كه گذشت كافر خواهد 
  بود.

جامة نظيف ِجٍد. لِّ َمسْ َد كُ ِعنْ  مْ ُخُذوا زيَنَتكُ حب خود كند بمضمون: و بايد چون اراده زيارت هيكل بشري صا
ه، داشته باشد. و بپوشد و تن را از خُبث پاك دارد و زينت حقيقي را كه طهارت باطن باشد از اخالق رذيله و احوال ردي

به غسل يا اند  سل و وضو قرار دادهو آنها را موجب غاند  همچنين باطن را از آنچه در شريعت مطهره آاليش باطن شمرده
وضو پاك دارد. و زينت دهد باطن خود را به غسل كه منصوص است براي زيارت و مثل حصاريست كه سد آمدوشد 
شيطان كند و سد مداخلة او كند در وجود شخص و اگر غسل ميسر نشد با وضو باشد كه وضو سالح مؤمن است و در 

شود كه تواند مقاومت نمايد با شيطان. اگر چه وضو از براي  ه و مقابله با شيطان بيشتر ميهنگام توجه بجانب شيخ مداخل
ِاذا زيارت بخصوص وارد نشده در اخبار لكن فرمودند: بر ماست القاي اصول و بر شماست استنباط فروع. و آية كريمة: 

اَنَا باب وضو از براي زيارت زيرا كه جناب امير عليه السالم فرمود: اشعار دارد به استح مْ ِسلوا ُوُجوَهكُ فَاغْ  ةِ ِاَلي الصَّلو  ُتمْ ُقمْ 
را بصاحب واليت كه علي عليه السالم باشد تفسير كرده اند. و در  ةصلو ،ةِر َوالصَّلو عينُوا بِالصَّبْ تَ َواسْ كريمه:  ةو در آي ةُ الصَّلو 

باشد چنانكه مقصود از زكوه  تـََّوُجُه ِاَلي اِهللا َو ِاَلي اآلِخَرِه ميما ِبِه المنظور:  ةبا هم ذكر شده از صلو ةو زكو ةهر جا كه صلو
ات نفس است و از جهت همين معني است كه هيچ شريعت نبوده مگر اينكه نماز و زكوه در از دنيا و مشتهيبار دْ ما ِبِه اْالَ 

يگر بوده است. و آية كريمة: آن شريعت بوده است با اينكه صورت نماز و صورت زكوه در هر شريعتي غير شريعت د
ِتجارٌَه َو ال  هيِهمْ رِجاٌل ال تـُلْ اشاره دارد به استحباب وضو براي زيارت زيرا كه مسجد در اخبار به  ِجدٍ لِّ َمسْ َد كُ ِعنْ  مْ ُخُذوا زيَنَتكُ 

تفسير شده است، و قول المولوي عليه  به همين رجالتُرَفَع  بُيوٌت َاِذَن اُهللا َانْ تفسير شده است، چنانكه  ِذكِر اهللاِ  ٌع َعنْ بـَيْ 
  الرّحمه: 

  كنـند در جفـاي اهـل دل جـد مي        كنند ابـلـهـان تعظـيم مسجد مي
  درون سروران زنيست مسجدج       انزخ حقيقت،اي جازاست،اينم نآ

  است آنجاخداستملهگاه جسجده    ست امسجدي كو در درون اوليا
در پيش ام  بخدمت جناب باقر عليه السالم كه قسم به خدا كه من نشسته تّاده عرض كردو در خبر است كه قَ

كند. حضرت  كرد و در پيش روي احدي چنان اضطرابي كه در پيش روي تو پيدا مي روي فقها و دلم اضطراب پيدا نمي
و مائيم آن بيوت. و در خبر ديگر نشيني  بُيوٌت َاِذَن اُهللا َان تُرَفَع ميداني كه در كجا نشسته اي؟ در پيش روي  فرمود كه مي

و غير ذلك از اخبار كه به تصريح و اشاره مسجد را بخود  –اند  تفسير فرموده تُرَفعَ  بُيوٌت َاِذَن اُهللا َانْ را به هيِهم رِجاٌل ال تـُلْ 
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ست و البتّه تفسير فرموده اند. و غسل از براي زيارت منصوص است و وضو گويا محلّ حاجت نبوده كه در اخبار نرسيده ا
اگر غسل ميسر نشود وضو بدل غسل است و استحباب وضو براي دخول مساجد و براي زيارت قبول مأثور است و مساجد 

  يه آن بزرگوارنند. مولوي رحمه اهللا عليه: ارواح طي رحقيقي آن بزرگوارانند و مقاب
  يار بد خَرّوب هر جا مسجد اسـت    مسجد است اين دل كه جسمش ساجد است

  هـين ازو بگـريز و كم كن گفـتـگو    ـــار بــد چــون در تــو رويـــد مهــر او ي
  مـر تو را و مسـجدت ويــران كند    ـن از بيــخـش كـه گـر ســر بـــرزندبـركَ

ـرَّند از پـــي ايــوان تـو     چــون سليـمان شــو كـه تـا ديــــوان تـو سنــگ بـ  
  تــا تــو را فرمان برند جنّي و ديو    و ريــو چـون سليـمان باش بـي وسـواس

  كـــه سليــمان بــازآمد، والـسالم    مسـجـــد اقصـي بســازيـــد اي كـــــرام
بهترين احوال  –خصوص زيارت شخص مجاز از معصومين عليهم السالم  –خالصه اين است كه زيارت مؤمن 

در بهترين اوقات و احوال بر بهترين اوصاف بايد بود. و شك نيست مؤمن است كه از آن تعبير بزيارت خدا شده است و 
حداث پاك داشتن و دل را از اوصاف رديه و اخالق كه تن و جامه را از نجاست پاك داشتن و بدن را بغسل و وضو از اَ

. و بر اين احوال رذيله و خطرات سيئه پاك داشتن بهترين اوصاف انسان است چه در اخبار رسيده باشد و چه نرسيده باشد
بخدمت علما رسيدن مرغوب و محبوب است و حال اينكه زيارت عبادتست و نظر كردن در روي عالم و نشستن در 
خدمت عالم عبادت است و شك نيست كه در حين عبادت بر طهارت بودن اولي است و نرسيدن در اخبار از باب ظهور 

  حاجت به اظهار معصومين عليهم السالم. اين مطلب بوده است كه نه حاجت بسؤال بوده و نه 
بودن بر طهارت در جملة احوال كه محل حاجت بود كه ممكن بود مشتبه شود استحباب آن را بيان فرمودند و 
امر كردند بوضو به جهت بودن بر طهارت. و بايد مؤمن در جملة احوال خصوص در وقت ارادة زيارت عالم در ياد عالم 

و ذكر خدا در همه حال مرغوب و كثير او مطلوب است بلكه ذكر بندة خاص خدا َر اَهللا. ذَكَ  نا َمنْ رْ كَ ذَ باشد كه فرمودند: 
  ذكر خداست.

  گو نشيند در حضور اوليا    هر كه خواهد هم نشيني با خدا
اين  بلكه ياد مؤمن من حيثُ ايمانه ياد خداست چنانكه در اخبار بسيار دربارة زيارت مؤمن رسيده است كه مثل

است كه زيارت خدا كرده باشد در فوق عرش يعني زيارت مؤمن زيارت خداست در روي زمين در هيكل بشري و مثل 
نيست  وذكر شئ و پيشتر هم دانستي كه ياد شئ .مجرّد از هيكل بشري شاين است كه زيارت خدا كرده باشد در فوق عر

ي و ذكر جناني باشد يا نباشد و ذكر لساني و ذكر جناني شيئي مگر در خاطر آوردن آن شئ اعم از اينكه قرين ذكر لسان
  شوند از براي آمدن آن شئ بخاطر.  را ذكر گويند كه سبب مي

آيد نيست مگر در ياد عالم بودن، چه آن عالم در  و معني صورت مرشد در نظر گرفتن كه غريب در اذهان مي
ل شود صورت او در ذهن كه حالت حضور براي ثّشدت كه متمخاطر آيد بنحو ضعف بدون تَمثُّلِ صورت او يا بنحو 

رد كه ياد عالم اسم حقّ است بمؤمن حاصل شود و صاحب سكينه گردد؛ و در جملة احوال دل را از ياد عالم بيرون نَ
لم بغفلت تعالي شأنه و با اسم حق شيطان هيچ تصرّف نتواند كرد و پيوسته كمين دارد و كوشش كند كه مؤمن را از ياد عا

اندازد كه در او تصرّف كند و اين معني را بايد بوجدان، خود سالك راه حق بيابد كه تا بغفلت ميافتد و از ياد عالم غافل 
ن واهمه و خيال چون مشغول صورت بندة خاص يشود گرفتار وساوس شيطان گردد زيرا كه متخيله كه واقع است در ب مي
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◌َ َلُه َشيْ  نْ كُ يَ  َلمْ  َمنْ اشتغال بخدا و ذكر خدا باشد البد بمضمون: خدا نشود كه اشتغال باو و ذكر او   طاُن ِمنْ َن الشَّيْ ٌخ َتَمكَّ
شيطان در او تصرّف كند و متخيله را بواسطة واهمه و خيال بصورت تراشي وادارد و هر صورتي را كه نمايش دهد ُعُنِقِه، 

  در پيش نفس بمنزلة بت نفس شود، كما قيل: 
  زين خداهاي تو خدا بيزار    اي تو خدا انگيزاي هواه

طريلٌّق مي و چون انسان بلكه جملة موجودات امكانيه فباشند و نفس انسان به حسب فطرت اقتضاي تعلّق  التَّع
دارد، اگر خيال و متخيله مطابق روح پيوند خورده كه تعلّق صرف است به كسي كه بيعت از او گرفته است تعلّق نگيرد 

بچيز ديگر تعلّق پذيرد و نفس را از خدا و مظاهر خدا مشغول سازد و چون به تدريج ياد بندة خاص خدا در خيال  البتّه
غالب شود خيال هم مثل پيوند واليت تعلّق محض و مثل ظلّ و ذي ظلّ شود نسبت به عالم بلكه تن هم اگر نورانيت ذكر 

و در  .كه حكم طبع مغلوب و حكم پيوند ملكوتي غالب شودم غالب شود چون پيوند واليت تعلّق صرف نمايد عال
جعفر همداني محمدسعادت نامه بسياري از آداب رسيدن خدمت عالم ذكر شده و حضرت فردوس آشيان حاج آقا 

السالكين فصلي براي شرايط و آداب مريدان ذكر فرموده، تَيمناً بر ذكر همان فصل از آن  لرضوان اهللا عليه در مراح
  شود؛ فرموده است:  ب اقتصار ميكتا

  در بيان آداب و صفات مريدان –فصل پانزدهم «
  ُه ِذكرًا.ِمنْ  ِدَث َلكَ َشٍئ َحّتي ٌاحْ  ني َعنْ ئَـلْ قاَل اهللاُ َتعالي: فَِاِن اتـََّبعَتني َفال َتسْ 

تو مريدي بدانكه ارادت، دولت بزرگ و تخم جملة سعادتها است و ارادت نه از صفات انسانيت است بلكه پر
فرمايد كه هر كه او را خواست ما را خواست، مريدي از صفات  حقّ است تعالي شأنه چنانچه شيخ ابوالحسن خرقاني مي

ذات حق است و تا خدايتعالي بدين صفت بر روح بنده تجلّي نكند عكس نور ارادت در دل بنده پديد نشود و اين تخم 
ن تخم سعادت بر زمين دل بموهبت الهي افتاد بايد كه آن مهمان غيبي را سعادت بر زمين دل بنده پديد نشود و چون اي

هاي خشك مدد ندهد  فرو نگذارد كه البتّه چون شرار آتش باشد كه در خرقه افتد كه اگر آنرا بكبريتي برندارد و به هيمه
سليم كند تا او شاخ خاموش شود. پس مدد آن نور نار صفت آن است كه خود را به كبريت شيخ كامل صاحب تصرّف ت

او را بدان آتش اندازد تا قوت گيرد، بعد از آن نه تر گذارد و نه خشك. و اگر كسي خواهد كه  بشريتو بال صفات 
پرورش خود بنظر علم و عقل خويش دهد علم و عقل از ازالة اين صفات عاجز و هرگز بمراد نرسد و خطر آن باشد كه 

د و خوف زوال ايمان باشد. و اگر كسي را نفس و شيطان غرور دهد كه دليل اين راه در ورطة هالكت و وادي مذلّت افت
حضرت پيغمبر و اوالد طاهرين او صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين با لطف حق بس است و قرآن و علم و شريعت بيان 

مثال حضرت نبوي و علوي و  راه خدا است، جواب آن است كه شك نيست كه دليل و قافله ساالر اين راه جمال آفتاب
باشند و قرآن و اخبار هم بيان راه است و لكن مثال آن چنان است كه اطباي  اوالد ايشان صلوات اهللا عليهم اجمعين مي

هاي دراز رنجها بردند و زحمتها كشيدند و انواع علل و امراض را  حاذق آمدند و الهام حق ايشان را مدد كرد تا زمان
اص دواها اطالع يافتند و معاجين و اشربه ساختند و داروخانها از آنها پركردند و در كتب طب شرح شناختند و بر خو

صالح و فساد هر يك را دادند؛ بعد از آن بعض شاگردان از ايشان علم آموختند و بر قانون ادويه اطّالع يافتند كه در 
انون استادان مشغول طبابت شدند و جمعي ديگر را كه خدمت آن اطبا مشغول طبابت شدند و تجربها حاصل كردند و بر ق

استعداد تحصيل آن علم داشتند تربيت كردند و در اين كار بكمال رسانيدند و همچنين قَرناً بعد قَرنٍ تا بدين وقت. اگر 
رجوع كند و كسي را در اين روزگار بيماري رسد و او را آرزوي صحت و داعية معالجه پديد آيد چه كند، بكتب اطباء 
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در معاجين ساخته كه در داروخانها نهاده است بنظر عقل خود معالجه كند يا باطباء رجوع كند؟ و حال اينكه نه بر حقيقت 
بيماري و كيفيت آن اطالع يافته و نه بر كميت و كيفيت داروها وقوف يافته. البتّه بايد بخدمت اطباء رجوع كند و تسليم 

عجون و شربت كه ايشان دهند اگر تلخ و اگر شيرين نوش كند و بهواي خود تصرّف نكند كه شان شود و هر ميتصّرف ا
  جان شيرين بباد دهد. 

همچنين در جملة قرآن و اخبار جملة علم نبي حاصل است و داروخانه ايست كه جملة معاجين و اشربه و ادويه 
باء حاذق دين بودند كه هر بيماريئي را شناختند و معالجه در او جمع است و نبي و اوصياء او صلوات اهللا عليهم اجمعين اط

هر يك بصواب فرمودند و مشايخ كرام از آن حضرات عظام علم طب آموختند و در خدمت ايشان تجربه يافتند و 
وان همچنين قرنا بعد قرن هر يك از ديگري علم و تجربه يافتند و به هر يك از انواع علوم ديني كه شريعت است كتب فرا

و در اين وقت بيمار صاحب واقعه معالجة خود از كتب ايشان نتواند كرد اگر چه در اين علم  .علمي و عملي ساختند
او را طبيب حاذق صاحب تجربه بايد كه هم معرفت امزجة مختلفه داند و هم  رَأي الَعليِل َعليٌل.بكمال باشد چه گفته اند: 

داشته امراض و علل شناسد تا هر بيماري را معالجه تواند كرد چرا كه مزاج طفل بر قانون طب علمي و عملي اطالع تمام 
كند معالجه. راهق و شاب و كهل در معالجه با يكديگر تفاوت بسيار دارد و به تفاوت اشخاص هم تفاوت ميو م  

د اعتماد چون اين معني محقق گشت بايد هيچكس بغرور شيطان و عشوه نفس مغرور نشود و بر عقل و علم خو
نكند و چون تخم ارادت در زمين دل او افتاد آنرا غنيمت بزرگ شمارد و آن مهمان غيبي را عزيز دارد و او را غذاي 
مناسب حوصلة او دهد و آن غذا را به حقيقت در پستان واليت مشايخ بيابد زيرا كه تخم ارادت بر مثال طفلي است نوزادة 

داد؛ پس بايد بطلب شيخ كامل برخيزد، اگر در مشرق نشان دهند و اگر در مغرب  غيب، غذاي او هم از پستان غيب توان
، و تسليم تصرّفات او شود و اگر بخدمت شيخي رسد و ُاطلُُبوا الِعلَم َو َلو بِالّصينِ بخدمت او تمسك جويد كه فرموده اند: 

فرمايد و يقين داند  اررا ك ةِ ِع َو الطّاعَ بِالسَّمْ  مْ َليكُ عَ نفس بوالعجبي نمايد و بهانه گيرد كه اين شيخ كامل هست يا نه، اشارة 
و مشايخ از اينجا است كه گفته اند: اگر در  .كه اگر در تصرّف بندة حبشي باشد او را به از آن كه در تصرّف خود باشد

شايخ جمله را بقوت تصرّف گربة باشي به از آنكه در تصرّف خود باشي. و بايد هر چه پابند و مانع او آيد از خدمت م
بازوي ارادت از يكديگر بگسلد و بهيچ عذر مقيد نشود تا از اين دولت محروم نماند كه محرومي اين دولت را دولت دو 

  جهان جبران نكند و به حقيقت تا مريد از خود سير نشود و از سر جان و تن بر نخيزد مرد اين حديث نباشد.
  بايد ة ز خويشتن ميبرخاست    بايد سير آمدة زجان و تن مي

َسِن ما  َرُهم بَِاحْ زِينـَُّهم َاجْ َو َلَنجْ هر آنچه مريد صادق در اين راه بر هم زند و براندازد و در بازد حقتعالي بمقتضاي 
جازي و مكافي آن بوده در دنيا و آخرت بر او دهد. و چون مريد بدست همت و قوت ارادت بهزار چندان م َمُلونَ عْ كانُوا يَـ 
ت بيست صفت كه از شرايط و آداب مريدي است بايد يق و عوايق را قطع كرده بخدمت شيخ پيوست، بخاصيعال

  موصوف گردد انشاءاهللا تا داد صحبت شيخ تواند داد و سلوك راه او را به كمال دست دهد.
س را محكم بايد كه توبة نصوح كند از جملة اموريكه مخالف شرع شريف باشد و اين اسا –اول: مقام توبه 

نهد كه بناي جملة اعمال و افعال و احوال بر اين اصل خواهد بود و اگر اين اساس در بدايت با خلل باشد در نهايت خلل 
آن ظاهر شود و جملة رنجها كه برده است باطل گردد و توبه را در جملة مقامات سلوك گناهي است مناسب آن: 

  ر هر مقام از گناه آن مقام توبه كند.پس بايد د حسنات االبرار سيئات المقّربين.
  بايد كه از دنيا بكلّي اعراض كند، خواه جاهي خواه مالي. –دوم: زهد است 
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كه مجرّد شود و قطع تعلّقات سببي و نسبي كند باَحسن الوجوه تا خاطر او بايشان  –سوم: تجريد است 
  ننگرد، كه همه دشمنند.

ل بدعت و ضاللت نباشد و از بدعتها پاك شود و در شرعيات مهما بايد بر اعتقاد اه –چهارم: عقيدت است 
  اَمكن از طريقة احتياط بيرون نرود.

يعني جامه و تن را از نجاست و چركيني پاك دارد و بايد در آن چندان مبالغه  –پنجم: بايد نظيف باشد 
  نكند كه بوسواس انجامد.

دي از تربيت واليت شيخ ماللت اشد و در تجرّع كأس نامربايد در تحت تصرّفات اوامر و نواهي صابر باششم: 
بخود راه ندهد و اگر از اين معني در وي چيزي پديد آيد از خود دور كند به تكلّف و پيوسته تصبر و تجلّد نمايد در 

  كارهاي ديني.
و رفق نكند الّا بايد كه پيوسته توسن نفس را بلجام مجاهده ملجم سازد و البتّه با ا –هفتم: مجاهده است 

بقدر ضرورت و همواره او را بكار دنيا مشغول دارد كه اگر تو او را بكار دنيا مشغول نكني او تو را به هواي نفس مشغول 
  كند.

بايد كه مردانه و دلير باشد تا با نفس و مكايد او مقاومت تواند نمود و از حيلة شيطان  –هشتم: شجاعت است 
  اطين جنّ و انس بسيار باشند.بينديشد كه در اين راه شي

كه سخي باشد، كه بخل قيدي و حجابي بس بزرگ است و گاه باشد كه بايد از  –نهم: سخاوت است 
  سرگذشت و سر بايد داد.

بايد كه جوانمرد باشد چنانچه حقّ هر كس در مقام خويش به قدر وسع بجاي آورد و  –دهم: فتوت است 
  و انصاف دهد و انصاف نطلبد.حق گذارد و از هيچكس طمع ندارد 

بايدكه بناي كار و معامله خويش بر صدق نهد و با خدايتعالي راستي پيشه كند و از  -صدق است  يازدهم:
  كذب و خيانت دور باشد و نظر از خلق بكلّي منقطع دارد.

نماز و از  –بايد آنقدر علم حاصل كند كه از عهدة فرائض كه بر وي واجب است  –دوازدهم: علم است 
برآيد، و از ديگر اركان بقدر حاجت بيرون تواند آمد و در طلب زيادتي نكوشد كه از راه بازماند مگر وقتي كه  –روزه 

  به كمال مقصود رسيده باشد.
بايد در هيچ وقت نياز از دست ندهد اگر چه در مقام نازهمي افتد خود را به تكلّف  –سيزدهم: نياز است 

  نياز مقام خاص عاشق است و ناز مقام خاص معشوق.و  .بعالم نياز رساند
يد در غيب و آبايد كه در اين راه عياروار رود كه كارهاي خطرناك پيش  –چهاردهم: عياري است 

  شهادت. بايد كه الابالي وار خود را دراندازد و هيچ عاقبت انديشي نكند و از جان نترسد.
ت باشد و قلندر سيرت نه اينكه امر خالف شرع كند و پندارد ي صفمتبايد كه مال –است  متپانزدهم: مال

ي به متي اين است. حاشا و كلّا اين راه شيطان است و ضاللت و اهل اباحه را از اين مذلّت بدوزخ برده اند. مالمتكه مال
ني خلق فربه و الغر اين معني باشد كه نام و ننگ و مدح و ذم و رد و قبول خلق نزد او يكسان باشد و بدوستي و دشم

  نشود و اين اضداد را يك رنگ شمرد. 
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بايد حركات و تصرّفات او مضبوط باشد تا حركتي بر خالف رضاي خدا و خالف  –شانزدهم: عقل است 
  فرمان و روش از او صادر نشود كه جمله رنج روزگار در رد واليت آورد.

د و راه ظرافت و انبساط بر خود بسته دارد و در بايد كه مؤدب و مهذّب االخالق باش –هفدهم: ادب است 
حضور شيخ بوقار و سكون و تعظيم نشيند. تا سخني نپرسند نگويد و آنچه گويد بسكونت و رِفق و راستي گويد و بظاهر 

يا  د و منتظر باشد و اگر خوردة از او در وجود آيدشيخ را مترص ةو باطن استغفار كند و بطريق احسن عذر خواهد و اشار
  كشد.  امتتقصيري بظهور آيد ظاهراً و باطناً استغفار كند و به طريق احسن عذر خواهد و غر

بايد پيوسته گشاده طبع و خوشخوي باشد و با ياران تندخوئي نكند و از تكبر  –هيجدهم: حسن خلق است 
ان بزرگ در خدمت باشد و با ياران و تفاخر و عجب و دعوي و طلب جاه دور باشد و با تواضع و شكستگي باشد و با يار

و لطف باشد و بار خود بر ياران ننهد و باركش و متحمل و بردبار باشد و  ةكوچك برحمت و شفقت و دلداري و مراعا
در موافقت ياران كوشد و از مخالفت دور باشد و نصيحت گر و نصيحت شنُو باشد و راه مناظره و معارضه و مجادله و 

ات بسته دارد و بنظر حرمت و ارادت بياران نگرد و بنظر حقارت به هيچ كس از خلق ننگرد به خدمت خصومات و منازع
و دلداري ياران پيوسته بحق تقرّب جويد و بر سفره تا تواند حظ و نصيب خود را ايثار نمايد و در نصيب ديگران طمع 

د و در وقت وجد از مزاحمت ياران محترز نكند. و در وقت وجد خود را مضبوط دارد و بي حالت و وجد حركت نكن
باشد و تا تواند وجد در اندرون داشته باشد و چون غالب شود حركت به قدر ضرورت كند و چون تسكين يافت خود را 
فرو گيرد و تكلّف نكند و وجد و حالت نفروشد و ياران را در حالت وجد نگاهداري كند و بي اختيار نعره و شهقه نزند و 

االت و مواجد به نياز نگرد و تقرّب نمايد و تواضع كند. و چون سر بر قدم شخصي نهد بشكل سجود نباشد. و باصحاب ح
  تا تواند صحبت چنان كند كه دلي از او بياسايد و از رنج دلها اجتناب كند.

و كند شيخ خود باشد و تصرّفات خود را از خود محواليت بايد بظاهر و باطن تسليم  –نوزدهم: تسليم است 
چون مرده در تحت تصرّف غسال. و در هر كار التجا بواليت شيخ كند چه در حضور باشد و چه در غيبت. البتّه بظاهر و 

 –باطن بر افعال و احوال شيخ اعتراض نكند و هر چه از احواالت شيخ در نظر او كج آيد حواله بكجي چشم خود كند 
نمايد اما شيخ خالف نكند و نظر او در اين باب بهتر بود و  مرا خالف ميكه اگر چه  –اگر چه بخالف شرع اعتقاد كند 

آنچه كند از سر نظر كند و او از عهدة آن بيرون تواند آمد؛ چنانچه واقعة حضرت خضر عليه السالم و موسي عليه السالم 
  با موسي آن بود كه:  و شرط خضر –و نبود  –نمود  بود از شكستن كشتي و كشتن كودك همه او را خالف شرع مي

  رًا. ُه ِذكْ ِمنْ  ِدَث َلكَ َشيٍء َحّتي ُاحْ  ني َعنْ ئَـلْ َتني َفال َتسْ ِاِن اتـَّبَـعْ 
كنم بر من اعتراض مكن و مپرس كه چرا كردي تا آنكه با تو بگويم، اگر صالح به بينم. چون  يعني هر چه مي

  اعتراض كردن را سه بار گذرانيد بعد از آن گفت: 
  .َنكَ ني َو بـَيْـ بـَيْ  هذا ِفراقٌ 

پس بايد پيوسته طريق تسليم ستا از عهدة  –د كه تسليم ارادت شيخ نردبان تسليم احكام قضا و قدر حقّ است رَپ
  آن بيرون نيايد آنجا در تسليم نتواند بود. 

را بايد كه چون مريد قدم در راه طلب نهاد بكلّي از سر وجود خود برخيزد و خود  –بيستم: تفويض است 
فداي راه خدا كند و عبادت خدا نه از بهر بهشت و دوزخ يا از براي كمال و نقصان كند. و هر چه حضرت عزّت تعالي 
شأنه بر او راند راضي باشد و به هيچ خوشي و ناخوشي روي از حضرت نگرداند و بد و نيك خويش را بدو حواله كند و 
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ام نمايد و اگر هزاربار خطاب در رسد كه مطلب نيابي از كار فرو بر جادة بندگي ثابت قدم باشد و به شرايط صدق قي
  حان از پاي طلب فرو نه نشيند و دست از كار ندارد: امتنايستد و بر هيچ ابتالء و 

  بارد باران بال بر سر و جان مي  تا دل ز غم عشق تو بر جان دارد
  اردگر عشق هزار از اين برويم د  جــانا بسـرت كـز تـو نگردانم رو

و از مالزمت شيخ مفارقت نكند اال بامر او، و اگر شيخ هزار بار او را براند و از خود دور كند نرود و در ارادت 
آيد. چون مريد صادق بقدر وسع بدين شرائط قيام نمايد و شيخ بدان كم از مگس نباشد كه هر چندش ميرانند باز مي

ق عزّت از پيش بگشايد، تُد حقيقي از حجب حرمان بيرون آيد و تُكماالت آراسته بود كه شرح كرده شد مقصود و مرا
  قاصد بمقصود و مريد بمراد و عاشق بمعشوق رسد. 

  َمعُصومين.َو آِلِه الطّاِهريَن الْ  محّمدَطَلَبني َوَجَدني. َو صّلي اهللاُ َعلي  َاال َمنْ 
  

  در بيان صدق ايمان –فصل سوم 
   تبارك و تعالي: صدق ايمان بسيار است. قال اهللا 111امارت

  ِصروَن.ُمبْ  ُروا فَِاذا ُهمْ طاِن َتذَكَّ طاِئٌف ِمَن الشَّيْ  ا ِاذا َمسَُّهمْ ِانَّ الَّذيَن اتـَُّقوْ 
صدق ايمان اين است كه چون بغفلت افتاد مؤمن و در اين غفلت شيطان دست بر وي زد زود  متيعني عال

لت انداخت و بعد از غفلت او را بخيال فاسد انداخت و متذكر شده ملتفت شود كه شيطان در او تصرّف كرد و او را بغف
  بر غفلت و معصيت او را حاصل شود و استغفار نمايد. امتروي نياز بجانب حق آورد و ند

ُه َسرَّتْ  َمنْ شنودي در نزد نيكي است و انقباض و دلتنگي در نزد بدي كه فرمود: وو ثاني عالمات: انبساط و خ
  ُه السَّيَئُه فـَُهَو ُمؤِمٌن.سائـَتْ َسَنُه و حَ الْ 

: مغايرت غير مؤمنين با شخص به اين معني كه غيرمؤمن چون روي او به طرفي است كه مؤمن رو به آن و سوم
شود عالوه بر اينكه احوال و كردار مؤمن را خارج از طريقة احوال و كردار  طرف ندارد، با مؤمن المحاله طرف واقع مي

  شود؛ و از اين جهت فرمود:  هم سبب مغايرت و معاندت مي بيند كه آن خود مي
ِم َعزْ  ِمنْ  ِبُروا َو تـَتـَُّقوا فَِانَّ ذِلكَ َتصْ  رَكوا َاذي كثيرًا َو ِانْ َو ِمَن الَّذيَن َاشْ  مْ ِلكُ قـَبْ  تاَب ِمنْ كِ ُعنَّ ِمَن الَّذيَن ُاوُتوا الْ َوَلَتسْم◌َ 

  االُُموِر.
و از آنها اند  د بشنويد شماها كه ايمان آورده ايد از آنها كه صاحب ملت بودهخورم كه البتّه باي يعني، قسم مي

كه مشركند اذيت بسيار! و اگر صبر كنيد و بپرهيزيد از مكافات كردن آنها كار بزرگيست كه جا دارد كه هميشه عزم 
ليت اخيرة مؤمن پيوند و سبب اين مغايرت و معاندت همان است كه مكرّر گذشت كه فع –داشته باشد انسان بر آن 

  واليت است و آن پيوند از ملكوت است و مباين است با ملك و اهل ملك.
اين است كه در هنگام مالقات مؤمن با مؤمن ديگر تفاوت حالي از براي او حاصل شود و هيجان حبِّ چهارم: 

مالقات شما احياء امر ما است يعني آن پيوند  كرده باشيد كه در في اهللاِ بيشتر باشد، چنانكه فرمودند: با يكديگر مالقات مي
واليت چون با پيوند مؤمن ديگر قرين شود از براي او اهتزازي حاصل شود كه در غير آن وقت آن اهتزاز نبوده باشد مثل 

  روشني چراغي كه قرين چراغ ديگر شود كه البتّه روشنائي هر دو چراغ بيشتر شود. 
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و دست به دست مؤمن ديگر دادن؛ يعني مؤمن در وقتي كه دست به دست تفاوت حال در حين مصافحه پنجم: 
پاشد از آنها مثل اينكه برگ  شود كه فرمود گناه مي گيرد و جهات نفساني مختفي مي دهد پيوند واليت قوت مي مؤمن مي

به اندازة قوت گيرد و  پاشد در زمستان، و چون ملكوتيست و الهي در وقت دست به دست دادن قوت مي از درخت مي
گيرد آنها را به رحمت خود يا نظر به رحمت به سوي آنها  كند كه فرمودند: خداوند فرا مي گرفتن جذب رحمت خدا مي

شود يا دست خدا بر روي دست آنكه دوستي بيشتر دارد به رفيق خود  كند يا دست خدا در ميانة دست آنها داخل مي مي
  شود. گذاشته مي

كند زيرا كه  يابد و تقصير خود را در عبادات مشاهده مي ايص اعمال خود را بوجدان مياين است كه نقششم: 
فهمد كه آنچه از او  شود اين است كه مي اين پيوند واليت كليد باب علم است و اول علمي كه بر مؤمن فايض مي

  كه فرمودند:  بيند تواند بجا آورد و اعمال خود را در هر مقام كه باشد ناقص مي نمياند  خواسته
  .ةِ ُظ الرِّوايِحفْ  ِجبـُُهمْ عْ ُجّهاُل يُـ الرِّعايِه َو الْ  كُ تـَرْ  ُزنـُُهمْ َيحْ اَلُعَلماُء 

شود و  يعني صاحب پيوند اول درجة علم براي او حاصل شده و به همان اندازه بر نقايص اعمال خود مطّلع مي
و جهال عالم نما چون نفس خود را آراسته به محفوظات و باشد  پيوسته محزون مياند  در ترك رعايت آنچه از او خواسته

باشند و غافل از اينكه علمي كه  افتند بخيال اينكه عالم و از همه كس برتر مي بينند بغرور و پندار مي منقوشات نفس مي
 فاراً ِمُل َاسْ حْ يَ  ِحمارِ َمَثِل الْ كَ عمل همراه ندارد جهل مركب و از عالج بيرون است و الفاظ قوالب علم را حفظ كردن 

  كشد و از معاني و مقصود آنها بيخبر است. شود كه تعبِ حفظ و سنگيني محفوظ را مي مي
در دل خود خشيت يافتن. چونكه اين پيوند مفتاح باب علم است و باندازة كه نمايان شود و قوت گيرد هفتم: 

زاج ادراك محبوب امته خشيت حالت حاصله است از علم افزون شود و به اندازة افزوني علم خشيت افزون شود؛ زيرا ك
ِعباِدِه  َشي اَهللا ِمنْ خْ ِانَّما يَ او و هر دو مسبب از علم است، كما قال تعالي:  و لذّت ادراك او و ادراك فراق و الم فراقِ

يوند واليت را در تحت و مؤمني كه اين حالت در او نباشد از اقتضاي علم خود بيرون رفته به اين معني كه پ ُعَلماُء.الْ 
اين خشيت اين است كه هر گاه موانع خارجي منتفي باشد مرتكب  متخواهشهاي نفساني ضعيف و مستور دارد و عال

  معاصي نتواند بشود و اگر از او لغزشي صادر شود منزجر و نادم شود و به مقام توبه آيد.
داند بقدر وسع خود ترك عمل  نچيز را كه مياين است كه بدانائي خود عمل كند، به اين معني كه آهشتم: 

و اگر از قدر وسع  ك الرِّعايِه.زُنُُه تـَرْ ْح◌ُ يَ نكند و زياده از قدر وسع كه نتواند عمل كند باعث دل تنگي و حزن او شود كه 
چنان مختفي كرده و توبه افتد كه اگر نه چنين باشد يا بايد ايمان او صادق نباشد يا پيوند را  امتكوتاهي كند در مقام ند

  شود. باشد كه گويا ندارد بجهت اينكه ايمان يعني پيوند واليت با علم همراه است و علم هم از عمل منفك نمي
اين است كه چون پيوند واليت ملكوتي است و ملكوتيين تماماً بحسب ذات اقتضاي تعلّق باصل خود نهم: 

قتضي تعلّق باشد به آنچه حيثيت مظهريت حق در او باشد و مظهر دارند و اين پيوند هم فعليت اخيرة مؤمن است بايد م
ُه ُحبِّ الْ ِق اْال َعالماِت ِصدْ  ِمنْ محبوبيت حق تعالي شأنه باشد، چنانكه در خبر است كه فرمودند:  و حضرت وان. سْ نِ يماِن ِشدَّ

و از اين  –َلكوِت مَ َب َاوَفُق َشيٍء بِالْ ُب، ِالَنَّ الطيْ ًه: اَلطّيْ ثَلثَ  مْ ُدنياكُ  ُت ِمنْ تَـرْ ِاّني َاخْ ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله فرمود: 
يا تأثير طلسميات يا تأثير حروف و اعدادند در حين عمل بخورات را الزم  حجهت است كه اينها كه در پي تسخير اروا

 ُمؤِمنِ راُج الْ ِمعْ  ةُ اَلصَّلو بجهت اينكه نماز بمضمون . ةِ ني ِفي الصَّلو يْ عَ  ةُ اَهللا، َو قـُرَّ  ةِ َو النِّساُء، ِالَنَّ النِّساَء َمظاِهُر َمحُبوبِي –دارند 
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كند انسان را از كثرات و حجب مظاهر كه محبوب را بدون حجاب مظهر مشاهده كند و مشاهدة محبوب بي  منسلخ مي
  .ةصَّلو ني ِفي القـُرَُّه َعيْ حجاب اَلَذّ است از مشاهدة محبوب در حجاب و از اين جهت فرمود كه 

كند كه اگر يك وقتي  صدق حديث و امانت است. به اين معني كه لطيفة ايمان اقتضاء راست گوئي ميدهم: 
از او دروغي بروز كند از باب اختفاء آن پيوند خواهد بود در تحت هواي نفساني؛ و دليل اينكه از مؤمن وقت اختفاء 

و همچنين است امانت  .كشد بر گفته خود مي امتشود و ند ميشود اين است كه زود متنبه  لطيفة ايمان كذب صادر مي
كه اگر احياناً در وقت اختفاء آن لطيفه خيانتي از او بظهور رسد زود تدارك كند بانزجار و توبه. و همچنين جملة صفات 

نمايان نشود  ايمان عالمات صدق ايمان است، نهايت اين است كه لطيفة ايمان كه پيوند واليت است تا قوت نگيرد و
صفات ايمان خوب نمايان نشود و مختفي باشد؛ مثل شكر نعمت از منعم حقيقي و از منعم مجازي كه كسي كه ايمان 

تواند چشم از انعام منعم بپوشد بلكه پيوسته اهتمام در مكافات احسان محسن دارد  دارد و ايمان او نمايان شده باشد نمي
حسنِ خُلق كه الزمة لطيفة ايمان حسن خلق است بشرط اينكه مختفي نباشد در چه محسن حقيقي و چه مجازي. و مثل 

تحت خياالت نفساني. و مثل حسنِ بشر كه صاحب ايمان اگر ايمان او نمايان باشد با همه كس از روي محبت معاشرت 
زيرا  –ار از ظهور قبيح باشد و مثل حيا كه انزج .وجه را 112نمايد و معاشرت از روي محبت الزم دارد حسن بشر و طالقت

ح بح قبيح را ملتفت شود و قُبرده بين باشد و قُكه پيوند واليت اگر نمايان باشد چون باب علم و حكمت است المحاله خُ
ظهور قبيح را نيز ملتفت شود و البتّه در اين وقت منزجر شود از ظهور قبيح از او. و مثل عفو كه الزمة لطيفة ايمان است كه 

يابد مؤمن كه آن مسئ در اسائَه خود، اصالح مؤمن كرده اگر چه  گر مختفي نباشد عفو از مسئ است زيرا كه بوجدان ميا
خود را بشرّ و فساد و مرارت انداخته و چون چنين دانست عفو كند بلكه احسان كند بسوي مسئ. و ديگر اينكه چون 

بيند و ظهور حب في اهللا را. و مثل حلم كه  رت انانيت نفس را ميخرده بين است در عفو و احسان بسوي مسئ كسر سو
كند مگر  داند كه به اضطراب افتادن نامالئم را دو چندان مي آيد كه مي شود از نامالئم به هيجان نمي چون خرده بين مي

از آنچه به دنيا يا آخرت او  تواند باشد. و مثل حفظ كردن زبان وقتي كه لطيفة ايمان پوشيده شود كه آن وقت آرام نمي
براي مؤمن است بشرط آنكه لطيفة ايمان را نپوشاند. و مثل  ِرُضونَ ِو ُمعْ َعِن اللَّغْ  اَلَّذيَن ُهمْ منفعت نداشته باشد زيرا كه مدحِ 

د و در معاش . به اين معني كه به قدر وسع بر زيردستان وسعت قرار ده113اقتصاد در امر معيشت كه نه تبذير كند و نه تقتير
آنها و لباس آنها و مسكن و غير مسكن بقدر وسعت و حال و شأن آنها كوتاهي نكند و زياده از قدر شأن و حال آنها 
ندهد كه اسراف شود و در غير محلّ استحقاق صرف نكند كه تبذير شود و با قدرت از قدر حاجت و شأن و حال 

الهيه ننمايد بلكه حقوق الهيه را به دقت بمستحق برساند كه در حبس زيردستان كمتر ندهد كه تقتير شود. و حبس حقوق 
حقوق الهيه عالوه بر ذم تقتير، ذم غصب و ظلم هم او را ملحق خواهد شد. و مثل مدارا كردن با جملة خلق خدا، زيرا كه 

و حكمت عملي است و كند خرده بيني و خرده كاري را كه معني حكمت علمي  اين لطيفه اگر نمايان باشد اقتضا مي
شود  شود كه مكاشفة آنچه در دل دارد با خلق مورث اذيت خود او و آزار ديگران مي شخص خرده بين ملتفت اين مي

شود و موجب شَينِ  زيرا كه همه، برداشت همه چيز ندارند و اگر بد كسي را در دل دارد به زبان آوردن باعث شَينِ او مي
شود. و مدارا كردن و با بدان به نيكي و همرنگي آنها رفتار كردن، خود شخص و  مي خود شخص، عالوه باعث حقد او

تواند بكند و عمل هم  ردار ميكاهاند. و چون خرده كار است عمل به علم خود ميديگران در راحتند؛ عالوه، از بدي بد ك
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مايان باشد در همه حال خود را مقصر داند و كند زيرا كه اين علم عمل را الزم دارد. و مثل انصاف، كه اگر آن پيوند ن مي
داند نسبت به معاشرين البتّه در همه حال انصاف دهد با همه كس  با همه كس خود را مقصر بيند؛ و چون خود را مقصر مي

و از هيچ كس انصاف نجويد زيرا كه انصاف خواستن از اين است كه خود را مقصر نداند و معاشر خود را مقصر داند و 
حال پيوند ايمان اين است كه خود را مقصر داند و ديگري را نداند. و همچنين است تمام صفات ملكوتيين و صفات 
ايمان كه اگر اين پيوند نمايان شود جملة صفات مؤمن و ايمان و صفات ارواح با او نمايان شود و هر قدر مختفي شود اين 

ت شيطاني و سبعي و بهيمي باشد نمايان شود؛ و چون اين پيوند صفات نيز مختفي گردد و در عوض صفات نفس كه صفا
از جانب عقل است به قدري كه نمايان شود خود عقل نمايان شود و جنود جهل مختفي گردد و هر قدر مختفي گردد 
جنود عقل مختفي گردد و جنود جهل نمايان شود؛ پس بايد بصفات ايمان و صفات عقل رجوع كرد كه در كافي و كتب 
اخالق ثبت است. اگر خود را موصوف بصفات نفس و جهل بيند بداند كه پيوند در او پوشيده است و اگر خود را 

  بصفات ايمان و عقل موصوف بيند بداند كه به همان اندازة كه به آن صفات موصوف است پيوند واليت نمايان است.
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  خاتمه
  در بيان آداب و شرايط ذكر

شت بخاطر آوردن مذكور است چنانكه غفلت كه مقابل ذكر است از خاطر بردن بدانكه معني ذكر چنانكه گذ
شود  مذكور است، و چون ذكر لساني و ذكر قلبي كه در بسياري از سالسل بوده كه بذكر خفي مسمي است سبب مي

يا ذكر قلبي عنوان  بخاطر آوردن مذكور را، آنها را هم ذكر ناميدند. و اين هم بايد دانسته شود كه مادام كه ذكر لفظي
شود نه ذكر مذكور ديگر  مذكور است مسمي بذكر شئ است و چون خود آن ذكر منظور نظر گرديد خود او مذكور مي

بلكه نظر بر مسمي و حكم هم بر مسمي است  –نظير اسم كه تا بر اسميت باقي باشد نه منظور نظر است نه محكوم عليه  –
و چون اسم را بنظر آوريم از اسميت بيرون شود  .ندارد و ملتفت اليه به هيچ وجه نيستكه اسم در حال اسميت هيچ حكم 

و خود منظور نظر و مسمي و محكوم عليه گردد و مسمي در نظر نيايد و حرمتي كه براي مسمي است براي او نباشد، چون 
آن بزرگواران باقي باشند حرمت مسمي براي آنها اسماء اهللا و اسماء انبيا و اسماء ائمه هدي عليهم السالم كه بر اسميت 

است كه مس كردن بدون وضو روا نباشد و اگر از اسميت آن بزرگواران بيرون روند چه اسم غير باشند و چه خود آنها 
ر دهند نه قرا 114را منظور نظر سازند، مثل اينكه رحيم را اسم غير گذارند، يا رحيم را منظور نظر سازند و خود او را معنون

 ِانْ عنوان، غير اين حرمت براي آنها نخواهد بود و در اين وقت اسم نخواهند بود بلكه مسمي و محكوم عليها خواهند بود. 
يعني تمام اشاره به اين دو عنوان دارد براي اسماء،  طاٍن.ُسلْ  َزَل اُهللا ِبها ِمنْ ما اَنْـ  مْ َو آباؤُكُ  ُتمْ ها اَنْـ ُتموُ ماٌء َسمَّيْ َاسْ  ِاالْ  ِهيَ 

ندارند؛ شماها آنها را  تونيو معنْ تكه هيچ حكم بر آنها نيست و مسموياند  معبودات شما يا تمام مطاعين شما اسماء
و مسمي شده اند، اذني از خداوند براي مسمي بودن و منظور نظر بودن اند  منظور نظر ساخته و در نظر شماها استقالل يافته

كه از شرك نتوانند بيرون  –بياء و اولياء عليهم السالم نرسيده است كه خداوند اذن داده است از براي ناقصين آنها چون ان
َو َاطيُعوااَهللا َو َاطيُعوا در اينكه آنها را منظور نظر و مسمي قرار دهند.  –بينند و نه توانند اسم ببينند  روند و اسم را مسمي مي

اذن است در نظر داشتن بر آنها و مسمي قرار دادن آنها، و ذكري كه مشايخ كبار باذن ائمه  مْ كُ ِر ِمنْ مْ الرَُّسوَل َو ُاولي االَ 
شود نه عنوان مذكور كه  اگر چه بوجهي آن ذكر منظور نظر و معنون مياند  كرده اطهار عليهم السالم تلقين تابعين خود مي

احب اجازه است اگر با شرايط و آداب مشغول شوند البتّه فايدة مطلوبه از هيچ منظور نظر نباشد لكن چون باذن و اجازة ص
آن كه ظهور و تَرَتُّبِّ تمثّل مذكور بر آن باشد حاصل شود. و شرايط و آداب ذكر لساني يا ذكر قلبي كه ذكر جلي و 

  كنيم:  ر ميروحاني ذك 115خفي نامند بسيار است بعضي را بجهت تذكرة برادران ايماني و تنبيه اَخلّاء
كه عمدة همة شرايط است و اصلي است كه بدون آن ذكر لساني يا جناني مثمر ثمر و مفيد فايدة  –اول 

معتَدبِها نخواهد بود و ساير شروط فرعِ آن است اين است كه ذكر را چه زباني و چه قلبي از صاحب اجازة الهيه اخذ كند. 
شجرة الهيه است كه همان پيوند واليت باشد و آن پيوند واليت بدون زيرا كه مقصود از ذكر تمثّل صورت ملكوتي 

شود  جازيكه در گرفته بنور ملكوت و مثل شجرة ملكوتيه شده باشد حاصل نمياتّصال صوري كه بيعت باشد با شخص م
تيه متّصل بدل تابع و معني تقليد كه تمام فقهاء رضوان اهللا عليهم عنوان دارند همين است كه آن پيوند از آن شجرة ملكو

شود و قلّاده گردن او باشد كه يك سر آن بدست صاحب آن باشد و يك سر ديگر در گردن تابع باشد چونكه اين پيوند 
واليت بمنزلة شعاعي است كه از آفتاب بسطحي اتّصال يابد كه از يك طرف به آفتاب اتّصال داشته باشد و از طرف 
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و گاهي  قيُوثْ َوِه الْ ُعرْ بِالْ ل زنند و گاهي ثَين اتّصال و اين پيوند را به شعاع و ضياء مديگر به سطح، و از اين جهت گاهي ا
و گاهي به تقليد و اقتدا و ايتمام و تولّي كه تمام اينها تصريح يا اشاره به حيثيت اتّصال ِل ِمَن الّناِس َحبْ ِل ِمَن اِهللا َو الْ بْ حَ بِالْ 

اخذ شود با شرايط اخذ كه قرين شود اتّصال پيوند الهي را بدل تابع و ذاكر البتّه  دارد. پس اگر اين ذكر از شخص مجاز
عظمي و  116نقد حال او خواهد شد كه بغيه ماِنِهمْ َو بِاَيْ  ديِهمْ َن اَيْ عي بـَيْ سْ يَ  ُهمْ رُ نـُوُ اثر خواهد بخشيد، يعني پيش از مرگ 

ب و دفاتر يا از مثال خود اخذ كند و مشغول شود ضرر او كبري است و اگر از صاحب اجازه اخذ نشود و از كت 117قُنية
هر گاه بدون اخذ از  ُعُنِقهِ  َن الشَّيطاُن ِمنْ ٌخ َتَمكَّ َلُه َشيْ  نْ كُ يَ  َلمْ  َمنْ بيشتر خواهد بود از نفع او، بلكه از آنجا كه فرمودند: 

داده است كه سبب قرب خدا و باعث  صاحب اجازه مشغول شود شيطان او را از بيراهه ببرد و ذكري كه خداوند قرار
ست شيطان آيد و سبب بعد از خدا و قرب به شيطان و اتّصال بسجين شود. و همچنين است ساير دظهور ملكوت باشد در 

كه بخودسري مشغول  هي را همين از راه بردرعد شود و بسياعبادات كه اگر بدون اتّصال و تقليد مشغول شوند سبب ب
ت عاشوند و از صاحب اجازه اذن نگرفته و تقليد خود را درست نكرده پيروي و اطا ه ميه و قلبيعبادات قالبي اذكار الهيه و

شوند وبسياري كه عقايد فاسده و  غرور مغرور مي سرور دور و بدارِ و به كلّي از دارِاند  نفس و شيطان را عبادت پنداشته
شوند و آن عقايد  خورند و به ملكوت سفلي متّصل مي كه فريب شيطان مي كند از همين است اعمال شنيعه از آنها بروز مي

پندارند! و بعد  شوند و خدائي مي پندارند و معتقد مي دهد به حيثيتي كه آنها را واقع مي فاسده را شيطان بر آنها جلوه مي
  برند. گمان مي شوند؛ اينها كساني هستند كه خود را اهل طريق و اهل باطن اعمال شنيعه را مرتكب مي

ا منْو ام نْعمفتون اند  ن، پس آنها به غرور نفس مغرور و به چهار كلمه جهاالت كه از كتب و امثال آموختهديي
باشند و اعمال آنها تمام عبادات است و انفاس آنها تمام تسبيح  شده و به پندار اينكه از اهل علم و صاحب مقام قرب مي

و اما آنها كه  .ا كساني هستند كه از ناشايست شرعي بركنار و از اعمال شنيعه اجتناب دارندو اينهاند  است مشعوف گشته
رده است بلكه اعتنائي به آنها ندارد كه اميد فالح براي آنها كباشند كه شيطان آنها را واگذار  بي پروا در امر شريعت مي

  َاعاَذنَا اهللاُ ِمن ُشروِر اَنُفِسنا.نيست. 
كه در امر غذا اهتمام داشته باشد كه از حرام و شبهه تحصيل نشود و بعد از تحصيل كردن از اين است  –دوم 

وجه حالل در تجويد آن زياد نكوشد كه خيال را مشغول نكند و در تعداد الوان آن هم سعي نكند كه آنهم اسباب اشتغال 
ند باشد واختن غذا بلكه اگر تواند با ياد خداشود و ملتفت باشد كه سازندة غذا به كلفت و كراهت نباشد در س خيال مي

بهتر و خوشتر است چه خود خواهد غذا بسازد چه ديگري و چه عيال شخص و به هر قدر تواند تخفيف دهد بر سازندة 
غذا و در وقت خوردن به آداب غذا خوردن كه در شريعت مطّهره رسيده و در كتب فقهاء رضوان اهللا عليهم ثبت شده 

د. و قدري از آداب غذا خوردن را در مجمع السعادات ذكر كرده ايم و عمدة همة آداب اين است كه با وراست غذا خُ
، نهي از تفرقة َربُواكُلوا واشْ در ذيل:  ال ُتسرُِفواد كه يك معني: ورجمعيت خاطر و اشتغال به ذكر و توجه به مذكور غذا خُ

ب خدا و با ذكر خدا خورده شود البته مدد نورانيت دل شود و صادق خاطر است كه چون با جمعيت خاطر و توجه به جان
. و چون به جمعيت بال و توجه به حضرت  آيد دربارة او مضمون حديث شريف كه فرمود: مؤمن مي دواح عاءخورد في م

دا غالب شود پيرو ذوالجالل و ذكر دل خورده شود البته شهوت غذا بر ياد خدا غالب نگردد كه اگر شهوت غذا بر ياد خ
رِض كُلوا ِمّما ِفي اْالَ ثال امر امترا مرتكب خواهد شد نه اينكه  طانال تـَتَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّيْ خطوات شيطان خواهد بود و نهي 
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ه به جانب قلب نشده باشد، و اگر با جمعيت خاطر و توجطان ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّيْ را كرده باشد و مرتكب نهي  َحالًال طَيباً 
 اُه َتعُبُدونَ ِايّ  ُتمْ نْ كُ   ُرواِلّلِه ِانْ كُ َواشْ  مْ ناكُ باِت ما َرَزقْ طَيِّ  ُلو ِمنْ َها الَّذيَن آَمُنو كُ يا اَيـُّ ثال امر آية مباركة: امتو تذكر حق خورده شود 

باعث تفرقة خيال و  كرده و آنچه خورد طيب و حالل و با شكر خدا خواهد خورد و اگر بغير اين غذا خورد، خوردن
پريشاني خاطر خواهد شد و نور ذكر را خواهد پوشانيد كه هر چه سعي كند كه ذكرش جال پذيرد جال نخواهد يافت و 

د در هفت اَمعاء و رخو واهد آمد اين جزو حديث شريف كه منافق ميخمورث ظلمت قلب خواهد شد و بر او صادق 
َو  مْ باِت ما َرزَقناكُ طَيِّ  ُلوا ِمنْ يا اَيُها الَّذيَن آَمُنوا كُ ه در اين آية مباركه فرمود: ملتفت تشريفات الهي باشد نسبت به خود ك

كه در اينجا به جهت تشريف مؤمنين فرمود بخوريد از طيبات آنچه ما به شما روزي فرموده ايم و شكر نعمت  ُروا ِلّلِه،كُ اشْ 
لي كه چون بخالف آيه او –ما و ياد ما و تعظيم ما كه منعميم باشد  يعني خوردن شما با توجه به جانب –ما را بجا آوريد 

ر نظر در احسان ما وخطاب بمطلق ناس بود فرمود بخوريد از آنچه ريخته و پاشيدة سفرة احسان ما باشد كه شما خود منظ
دارد كه شيطان در شما  باشيد و چون جا و شما طُفيلي مياند  خوان احسان ما مؤمنين ننيستيد بلكه منظور نظر و مهما

ها را  تصرّف كند و در زمين دل شما قدم گذارد مبادا شما در پي آثار قدم شيطان باشيد اما مؤمنين جا ندارد كه شيطان آن
به غلفت اندازد و در سينة آنها قدم گذارد پس حاجت ندارد آنها به نهي كردن از پيروي اقدام شيطان بلكه به جهت تاكيد 

كنيم به شكر كه توجه به جانب ما است و تعظيم ما در هنگام مالحظة نعمت ما؛ و در بيان  ه جانب ما، امر ميتوجه آنها ب
  حال دو صنف خورنده و دو طريق خوردن مولوي عليه الرّحمه فرمود: 

  وان خورد گـردد همه نور خدا    اين خورد گـردد پلـيدي زو جدا
  گـردد همه نور احدوان خورد     اين خورد زايد همه بخل و حسد
  آن يكي خالي و آن پر از شكر    هر دو ني خوردند از يك آبخور
  فرقشان هفتـاد سـاله راه بيـن    صـدهزاران اين چنين اشباه بين

پس اگر سالك راه حق خواهد كه غذاي او مدد نور ذكر شود نه مدد ظلمت و غفلت بايد در حين شروع غذا با 
ِم ِبسْ قلب باشد و از اين جهت در آيات و اخبار تصريح و اشعار شده است به اينكه بايد  ياد خدا و جمعيت خاطر و توجه

ُم اِهللا َراسْ ُلوا ِمّما ذُكِ ُم اِهللا َعَليِه، َفكُ ُراسْ ُلوا ِمّما ذُكِ َاّال تَأكُ  مْ َو ما َلكُ گفت در اول غذا يا در هر لقمة از آن.  اِهللا الّرحمِن الرَّحيم
همه اشاره به همين مطلب است زيرا كه اسم لفظي براي تنبيه است كه اگر از ِه ُم اِهللا َعَليْ رِاسْ كَ ذْ يُ  ُلوا ِمّما َلمْ كُ ِه، َو ال تَأَعَليْ 

روي عادت گفتي و با غفلت گفتي سخرة شيطان خواهي بود بلكه بسم اهللا گفتن و الحمدهللا گفتن تنبيه بر اين است كه 
است، نه نام لفظي كه خود اضعف موجودات است و نه مفهوم لفظي كه آنهم تمام حركات و سكنات ما بتوسط نام خد

َل َو ال ال َحوْ گوئيم:  چنان است بلكه آن اسم عيني كه قوام همة موجودات به آن است و بواسطة همان اسم است كه مي
َه ِاّال بِاهللاِ  ر ما گماشته است كه نعمت بزرگي است در بقاي ما تنبيه بر اين است كه خداوند منّان قوه جوع ب َحمُدِلّلهِ اَلْ . و قـُوَّ

كه اگر نبودي آن قوه زيست محال بودي و بعد از آن عطا كرده است بما مدارك و قوي و عقل را كه با آنها تحصيل 
 مأكول و مشروب توانيم نمائيم و انعام فرموده است بر ما به حبوب و بقول وفواكه ولحوم كه غذاي بدن ما تواند باشد و
قوة تدبير و اصالح آنها را داده است كه آنها را به اصالح آورده موافق مزاج خود كنيم. پس چون ملتفت اين همه 

نعام او را در اين نعمتها مالحظه كنيم شكر حقيقي كه تعظيم منعم باشد براي ما حاصل شود و نعمتهاي حق شويم و ا
منعم است نيز حاصل شود. كه فرع تعظيم ِلهِألجْ  فيما ُخِلَقتْ رف نعمت: ص  

و بايد در سر مائده نشستن را طول دهد كه لقمه را كوچكتر بردارد و نرم بجايد و تا دهن خالي نشود دست 
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شود. و چون آداب و سنن شرعيه چنانكه روابط  بكاسه نبرد كه بركت طعام موافق اخبار در طول دادن نشستن بيشتر مي
شود طول دادن غذا را به واسطة  باشند، پس چنانكه مورث بركت طعام مي بيعيه نيز ميباشند اسباب امور ط امور غيبيه مي

اشتغال بياد خدا، كوچك برداشتن لقمه و نرم جائيدن باعث بهتر هضم شدن و كمتر خوردن و به كمتر سير شدن هم 
خورده شود و اين باعث  شود به جهت اينكه چون بتأنّي خورده شود غذا به تدريج در معده متخلخل شود و كمتر مي

شود؛ عالوه چون نرم جائيده شود در دهن بيشتر بماند و بيشتر ماندن در دهن و  زودتر هضم شدن و خوب هضم شدن مي
تود118نرم شدن سبب استعداد زود هضم شدن شود. ديگر آنكه چون بتأنّي خورده شود از ذكر باز ندارد و اين باعث ج 

ا را در وجهة الهي شود كه اصل جودت هضم و مقصود از جودت هضم همين است هضم يعني صرف كردن طبيعت غذ
و بايد غذا را از اندازة اشتها كمتر بخورد كه فرمودند بزرگان دين كه بايد ثلث معده را از غذا پر كني و ثلثي را از براي 

محاله تيره گي روح زياد شود و آب بگذاري و يك ثلث را براي نَفَس و ذكر خدا خالي گذاري كه اگر معده پر شود ال
نور ذكر را خاموش كند و چون غذا كمتر خورده شود البتّه خون صافي توليد شود و روح قلب صافي تر و روح دماغي 

ه يغْبشود به روحانيين و صورت فكر كه  ماغي شبيه ميدنيز صافي شود و در اعتدال مزاج و صفاي روح حيواني روح 
  لغايات است نمايان شود، و قيل: مي است و غايه اعظْ

  ناتمامان جهانرا كند اين پنج تمام    وسهروعزلت و ذكر بدوامجوعوصمت
اين است كه با عزم درست و صدق نيت و خلوص از جميع اغراض بلكه محض طلب خلوص از  –سوم 

آنغرض قرب نفس باشد بخدا يا اغراض نفساني مشغول ذكر شود كه اگر اشتغال بذكر قرين اغراض نفساني باشد اگر چه 
مرضي بودن نفس در پيش خدا نه آن قربي كه در اخبار اشاره شده است و فقهاي عظام رضوان اهللا عليهم در نيت ذكر 
كرده اند، زيرا كه آن قرب يا قرب حاصله است كه داعي بر عمل شود يا مراد تحصيل قربي كه عين خالصي از اغراض 

غراض نفس افزايد. و بايد چنين عازم باشد در اين كار كه عمر خود را در سر اينكار تمام كند نفس باشد نه قربي كه بر ا
چنانكه از حضرت موسي عليه السالم خداوند متعال حكايت فرمود كه گفت آن حضرت كه از طلب پا نكشم تا اينكه 

كه بر ثبات اند  اخبار به هشتاد سال تفسير كردهب را در زيرا كه حقْ –برسم به مجمع البحرين يا بگذرانم تمام عمر خود را 
قْعزم خود داللت كرد به لفظ ال اَبو گذشتن ح َم ما قيَل في نِعْ ب كه منتهاي عمري بود كه براي حضرت مقصود بود. و رَح

  ِم:َعزْ بَياِن ثَباِت الْ 
  يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برآيد    دسـت از طلب ندارم تا كام من برآيد
  كــز آتــش درونــم دود از كفــن برآيـد    بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر

  و صدق نيت همان است كه شوب اغراض نفساني با او نباشد.
سلوك او  داين است كه محبت به جهت غيب و مظاهر آن حضرت داشته باشد كه شخص سالك باي –چهارم 

بين جذب و سلوك باشد، نه سلوك صبارد دا رفشته باشد و نه جذب صرف مق كه صاحب سلوك بارد را به هيچ رِح
كمال از او نيست؛ و به جهت همين است كه  119جا نبرد و صاحب جذب محرق اگر چه خود آسوده است لكن تَرَقُّب

   ِن.َريْ مْ َن اْأل ٌر بـَيْ َامْ  َر َو الَتفويَض َبلْ الَجبْـ فرمودند: 
قام سلوك بارد بدون چاشني محبت است واقع شود كه هيچ راه طي يعني نبايد سالك در مقام تفويض كه م
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نكند و نه در مقام جذب محض كه هيچ كمال براي او حاصل نشود بلكه حال او بايد حالي باشد كه حاصل شود از گرمي 
 محبت كه بوي جذب دهد و از سردي سلوك كه تعديل گرمي جذب كند؛ يعني بايد مالحظة كثرات را داشته باشد و

نموده باشد و به گرمي محبت خدائي از اين كثرات و مراعات حقوق آنها منزجر هم باشد تا  مراعات حقوق آنها را مي
كمال براي او حاصل شود و اين حالت حاصله از تركيب اين دو صفت مراتب غير متناهية دارد بحسب غلبه هر يك بر 

بَلي! آنكس كه گفت: بين جبر و تفويض منزلة هست؟ فرمود: ديگري و از اين جهت جناب صادق عليه السالم در جواب 
يعني مراتب ميانة جبر و تفويض به اين معني كه ذكر شد بيشتر است از آن مسافت كه در  رض.َن السَّماِء َو اْالَ َسُع ِمّما بـَيْ َاوْ 

تصريح است به اينكه سالك نبايد در  ُم اهللاُ كُ ِببْ حْ ِبُعوني يُ ُتِحبُّوُن اَهللا فَاتَّ  ُتمْ نْ كُ   ِانْ  ُقلْ ن است. و در آية مباركة: يبين آسمان و زم
و به كلّي از اشارات و لطايف آنها بي اند  سلوك بارد بماند چون من عنديين كه بر صورت اعمال شرعيه توفق نموده

تيجة محبت است و از محبت كه مورث گرمي و ذوق لطايفست هيچ بهره نبرده اند، و نه در محبت و جذب كه ناند  بهره
 فَاتَِّبُعونياشاره به جهت جذب و محبت است و ُتِحبُّوَن اَهللا  ُتمْ نْ كُ   ِانْ د كه التفات بماوراء ننمايد به جهت اينكه محبوس مانَ

اشاره به سلوك و توجه بكثرات است يعني با محبت خدا كه مورث جهت جذب است پيروي من كه مراعات حقوق 
اشته باشد تا محبوب خدا واقع شود كه اگر در مقام محبت تنها كه مورث جذب است بماند كثرات است بايد سالك د

د، يعني محبوب نگردد اگر چه مبغوض هم نباشد. و اگر در مقام سلوك بارد بماند نيز محبوب نباشد بلكه مبغوض مانَ
را به يهود تفسير كرده  ِهمُضوِب َعَليْ َمغْ رِالْ َغيْ چنانكه  –باشند  مي ِهمْ ُضوٌب َعَليْ َمغْ داخل زمرِة يهود گردد كه بوي محبت نبرده 

ري محسوب و صاحب سلوك كه محبت ااند. يعني صاحب محبت كه سلوك ندارد راه گم و ضالّ است و در زمرة نص
م وك و عبادت او تمالو اگر صاحب سلوك محبت نداشته باشد س .و در زمرة يهود محسوب است َمبُغوٌض َعَليهندارد 

كلفت او باشد بلكه از كلفت عبادت و ناچشيدن ذوق معرفت پيوسته با خدا وبندگان خدا در نزاع و جنگ باشد  زيرا كه 
  ماية ذوق، معرفت و برطرف كنندة كلفت عبادت محبت است؛ چنانكه مولوي معنوي فرموده: 

  از مـــحبت مسـها زريــن شـود    از مـــحبت تلخها شيـرين شود
  ردهـا شــافي شودوز محــبت د    بت دردهـا صـافي شوداز محــ

  كي گزافه بر چنين تختي نشست  اين محبت هم نتيجة دانش است
َلوي َعَليِه الرَّحَمُه في َم ما قاَل الَموْ َو نِعْ و اين شعر آخر اشاره است به اينكه محبت خوب است كه از سلوك خيزد. 

  َو السُُّلوك: ُحبِّ ِن الْ ِع بـَيْ َجمْ َمقاِم الْ 
  تا بخــواني تو خـدا را در نهان    درد آمـد بهـتر از مـلك جهان
  خواندن با درد از دل بردگيست    خواندن بيدرد از افسردگيست

سلوك را با جذب يار كردن، يعني ذكر خدا را با محبت قرين كردن المحاله باعث حصول فكر يعني ظهور 
ا بدون اين محبت گفته شود سالك را باال نبرد بلكه پائين ببرد چنانكه مولوي پيوند واليت خواهد شد كه اگر ذكر خد

  عليه الرّحمه اشاره فرموده است: 
  مــشك چـــبود نــام پـاك ذوالجــالل    مشــك را بر تـن مزن بر جان بمال 

  نـــهد روح را بـــر قعـــر گلـــخن مي    زنـد آن منـــافق مشــك بر تـن مي
  گنـــدها از كفـــــر بـــي ايمـــــان او    ان نـام حــق و بـر جان اوبــر زبــ
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  گل است و سوسن است 120رزببر سـر م    ذكـر با او هم چو سبزة گلخن است
  چشـــم نرگـــس را ازين كركس بدوز    ذكــر حق كن پاك و غوالنرا بسوز

كه نتيجه اعمال است روشن نگردد و عبادت غرض اين است تا محبت با ذكر يار نباشد ديدة سالك بجمال يار 
و ذكر او منافق وار خواهد بود لكن در عين اينكه گرمي محبت باعث فائدة سلوك و ذكر و عبادت است چون آن گرمي 
شوق به افسردگي مبدل شود نبايد سالك راه حق دست از كار بردارد بلكه چون گرمي شوق و جذبة محبت او را به فكر 

در پي آن فكر برآيد و بكلّي قلب را مشغول معشوق سازد و چون از فكر و گرمي محبت و جذبة دوست  معشوق اندازد
  افسرده گردد در عين افسردگي بذكر خدا و يار مشغول شود تا همان ذكر باالخره او را گرم كند؛ كما قيل:

  كار كن موقوف آن جذبه مبــاش  اصل، آن جذبه است ليكن ايخواجه تاش
  دفــــتر خــود سـاز آن آئينه را  كن يك دو روزي سيــــنه راصــيقلي 

  شـــد زليـخاي عجـوزه نوجوان    كه ز ســايــة يوســـف صاحبقــران
زين عرض جوهر همي يابد صفا    رض باشــد شــهاـَصيقــلي كردن ع  

  دخــل آن اعــراض را بنما مـرم    پـــس مــگو كه من عملهـــا كرده ام
  فكــر اگـر جامد شود رو ذكر كن    گفتيــم باقـــي فكـــر كــناينقـــدر 

فراغت خيال است از تفرقه در پي امور معاش و آمال نفس كه با وجود تفرقة خيال نه ذكر او را جالئي  –پنجم 
  و نه فكر او را نمايشي خواهد بود. كما قيل:

را صد پاره كني و هر پارة را دنبال مهمي آواره كه در آن يك دلبر گيري نه آنكه يك دل ام  تو را يك دل داده
  كني! كه مضمون آية كريمه است كه فرمود: 

  ِفِه.ِن في َجوْ َقلبَـيْ  ما َجَعَل اهللاُ ِلَرُجٍل ِمنْ 
  يعني چون يك دل داديم در آن يك دلبر گير و آن يك دل را دنبالة چندين دلبر آواره نكند. و قد قيل:

  مگر از نقش پراكنده ورق ساده كني    هاتخاطرت كي رقم فيض پذيرد هي
پس اگر سالك گرفتار كثرات و معاش و خانه و زن و فرزند و خدم و حشم نباشد معاملة او آسان است با خدا 

ي صلّي اهللا عليه و آله و سلّم يا خالف محمدواگر گرفتار كثرات باشد بايد پيوسته مراقب خود باشد كه خالف شريعت 
موصوف است از او صادر نشود كه اگر خالف ملّت از او صادر شود البته ذكر را اثر نباشد بلكه هر چه  ملّتي كه بĤن ملت

ذكر بايد نورانيت دهد خالف ملت ظلمت بيشتر آورد و بايد پيوسته بقدري كه تواند به ذكر دل خود مشغول باشد كه 
  فرمود حق تعالي شأنه:

  خاِسُرون.الْ  ُهمُ  فَاُولِئكَ  َعل ذِلكَ فْ يَـ  رِاِهللا َو َمنْ ِذكْ  َعنْ  مْ َو ال َاوالدُكُ  مْ واُلكُ َامْ  مْ ِهكُ يا اَيَها الَّذيَن آَمُنوا ال تـُلْ 
يعني خسران دنيا و دين غفلت ورزيدن از ياد خدا است و جاي ديگر فرمود در مدح مشتغلين بذكر خدا با 

  وجود اشتغال بدنيا: 
  بصاٌر.ُقُلوٌب َو اْأل خاُفوَن يوماً تـَتَـَقلَُّب فيِه الْ يُ  ةِ و أيتاِء الزَّكو  ةِ ِر اِهللا َو ِاقاِم الصَّلو ِذكْ  َعنْ  عٌ ِتجارٌَه َو ال بـَيْ  هيِهمْ رِجاٌل ال تـُلْ 

كه اشتغال  صلوةيعني اين قوم در عين اشتغال بكثرات و تجارت و بيع و شري از ياد خدا غافل نمانند و از اقامة 
يعني در عين اينكه مشغولند بكسب  –كوه كه كاهاندان انانيت باشد دست نكشند بذكر دل باشد خاموش نه نشينند و از ز
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و در عقب تحصيل مالند براي تكميل معاش خالف مقتضاي نفس كنند و نفس سركش را پيوسته در ذلّت دارند و از 
  ياد خدا داشته باشد:انانيت او بكاهانند. پس آن كس كه گرفتار كثرات است بايد در همه حال گوشة چشم به جانب دل و 

  ميدار نهفته چشم دل جانب يار    يعني همه جا باهمه كس در همه كار
تواند مقرر دارد كه در شبانه روزي چند ساعت به فراغت بال در خلوت بذكر خود مشغول شود و  و اگر مي

بهتر روح بخاري صفا گيرد و  اندك به قوت مشغول دل شود كه دل متأثر و بدن هم از تأثّر دل متأثر شود كه در اين تأثر
ح دماغي جال پذيرد و زنگار دل زدوده شود و اگر سالك اشتغال به كثرات نداشته باشد تا تواند در خلوت بنشيند و به ور

فراغت دّضَلُ الْو جناب اَفْ .ل خود مشغول شودل بذكر دتَأخدرين حاج آقا مجعفر همداني كه از مشايخ كبار اين محم
و ما بر ذكر بعضي از آن اند  در مراحل السالكين آداب ذكر گفتن را در فصل عليحده بيان فرمودهاند  ة عاليه بودهسلسلة علي

  كنيم و اين است كه فرمود:  به جهت تيمن اقتصار مي
  »در بيان شرايط ذكر كردن است –فصل «

بِه باشد پس آداب وشرايط را مراعات  باشد كه معتَد بدانكه ذكر كردن بيمراعات آداب و شرايط مثمر ثمر نمي«
  بايد نمود تا فايده مند بود و از شرايط: 

  آن است كه مريد در ارادت صادق باشد. –اول 
  آنكه دردطلب و داعية سلوك راه حاصل دارد. –دوم 
ِل اهللاٌ، قُ آنكه از خلق متوحش شود و با ذكر انس گيرد تا از همه روي بگرداند و در پناه ذكر گريزد كه  –سوم 

  ثُمَّ َذرُهم في َخوِضِهم يلَعُبوَن.
آنكه چون بر ذكر مواظبت نمود اساس آن بر توبه نصوح نهد از جميع معاصي، چه با فعل معاصي  –چهارم 

  ذكر را تصرّف زيادي نباشد.
اَبي  َعنْ  ُرِويَ اهتمام داشته باشد كه نفس غافل از ذكر نباشد و تحصيل ذكر دوام و فكر مدام نمايد.  –پنجم 

ُه، فيما ُاَ◌وِحي ِالي ِذكِر اِهللا. َو َعنْ  َت تـَُبوُل فَِانَّ ذَكَراِهللا َحَسٌن َعلي كلِّ حاٍل َو ال َتسأم َعنْ رِاِهللا َو اَنْ ِداِهللا اَنَُّه قاَل: ال بَأَس ِبذِكْ َعبْ 
ُقُلوَب َو ِسي الْ قْ ري يُـ ِذكْ  كَ ِسي الذُّنُوَب َو َانَّ تـَرْ ماِل تـُنْ َرَه الْ ثْـ ِانَّ كَ لِّ حاٍل؛ فَ ري َعلي كُ ِذكْ  ماِل َو ال َتدَعْ الْ  ةِ رَ ثْـ ِبكَ  َرحْ ُموسي ع: ال تـَفْ 

  ِر ذِلك. َغيْ 
آنكه دائم الوضو باشد، زيرا كه ذكر دوست مقاتلة با دشمن است و بي سالح مقاتله دشوار است كه  –ششم 

  ُمؤِمِن.ُوُضوُء ِسالُح الْ اَلْ 
نكه از نجاست پاك باشد. دوم آدر پاكي جامعه چهار امر شرط است: اول آنكه جامة پاك بپوشد و  –هفتم 

سوم آنكه غَصب . َقصِّرْ  َايْ  َفَطهِّرْ  َو ثِياَبكَ رعونت يعني زياده از حد بلند نباشد كه بنجاست آلوده شود :  زآنكه پاكي ا
  نباشد. چهارم آنكه چركين نباشد.

  مهما امكن رو به قبله نشيند. –هشتم 
آنكه مهما امكن مربع بنشيند و دست راست بر باالي ران چپ نهد و بدست چپ ساق دست راست را  –نهم 

  بدارد و دل حاضر دارد و چشم را بر هم نهد و بتعظيم تمام شروع كند در ذكر.
رابطة دل خويش است با دل شيخ تا پيوسته در اثناي ذكر كردن دل خود را با دل شيخ بدارد و مددي  –دهم  

: طلبيد ِمَن الَقلِب ِاَلي ه باشد تا فتوحات غيبي و نسيم الطاف نفحات الهي ابتدا از روزنة دل شيخ به دل مريد رسد، كما قيلَ
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زيرا كه مريد اول حجب بسيار دارد و درست متوجه حضرت عزّت نتواند شد چه او خوكردة عالم شهادت  الَقلِب َروزَنٌَه.
ورت شيخ از عالم شهادت است پس توجه او بدل شيخ آسان دست دهد و دل است و با غيب صرف آشنائي ندارد و ص

نمايد و از دل شيخ به  شيخ متوجه حضرت است و پروردگار عالم غيب هر لحظه از غيب بدل شيخ فيضان فضل رباني مي
خ از غيب مدد رسد تا دل مريد بعد از آنكه بواسطة شي حسب توجه دل مريد به دل شيخ مددهاي كلي غيبي بدل وي مي

اگر  َشرابًا َطُهورًا، رَبـُُّهمْ  َو َسقيُهمْ گرفتن را خو كند و پرورش يابد آنگه به تدريج مستعد قبول فيض فضل بيواسطه گردد. 
  َجبيًال. فيها كأساً كاَن ِمزاُجها زَنْ  َن◌َ وْ َق◌َ سْ يُ چه همين شراب باشد ولكن در جام واليت شيخ باو رسد كه: 

ا در راه دليل و بدرقه خويش شناسد و چون آفتي يا خوفي پديد آيد يا چيزي هايل در و پيوسته همت شيخ ر
نظر افتد در حال، پناه بواليت شيخ آورده و از راه اندرون مدد از دل شيخ طلبد تا مدد همت و نظر واليت شيخ دفع هر 

  آفت كند، چه شيطاني چه نفساني:
الّصاِدِق  ُرُه َعنِ عارِفيَن َو َغيْـ الْ  ةِ لَ ُمَوحِّديَن َو ِقبْـ يَن َو َموَلي الْ ُمؤِمنيَن َو ِسرِّ النَّبيّ َاميرِالْ  نْ ساوي عَ ُهوِر اللَّحْ ُن اَبي ُجمْ َروي ِابْ 

َمِتِه َو ِهي لَّذي بَناُه ِبِحكْ ُل ايكَ هَ تاُب الَّذي كَتَبُه بِيِدِه َو ِهي الْ كِ ِقِه َو ِهي الْ اِهللا َعلي َخلْ  ةِ بَـُر ُحجَّ اَكْ  ِهيَ  ةَ سانِينْ اْالَ  ةَ ع: ِانَّ الصُّورَ 
َعلي كلِّ جاِحٍد َو  ةُ جَّ حُ لِّ غاِئٍب َو ِهي الْ َمحُفوِظ َو ِهي الّشاِهُد َعلي كُ ِح الْ وْ لَّ ُعُلوِم ِفي الْ خَتَصُر ِمَن الْ مُ عاَلميَن َو ِهي الْ ُموُع ُصَوِر الْ َمجْ 

ُهوُر: ِانَّ اَهللا َخَلَق َمشْ َحديِث النََّبوي الْ ضًا ِفي الْ َو الّناِر. َو اَيْ  ةِ َجنَّ َن الْ ُدوُد بـَيْ َممْ ُر الْ ِجسْ ٍر َو ِهي الْ لِّ َخيْ ُمسَتقيُم ِالي كُ ِهي الطَّريُق الْ 
  الرَّحمِن. ةِ َعلي ُصورَ  ةٍ آَدَم َعلي ُصورَتِِه َو في ِرواي

  دوام سكوت است، كه بايد زياده بر قدر ضرورت سخن نگويد.  –يازدهم 
  ت.مواظبت اس –دوازدهم 
ترك اعتراض است بر خداي تعالي شأنه، بدان معني كه هر چه از غيب فرو فرستد از قبض و بسط  –سيزدهم 

  و رنج و راحت و سقم و صحت راضي باشد و روي از حق نگرداند و ثابت باشد.
  بايـد كه خمــار گيــردت نگريزي    در دل چو شراب وصل ما ميريزي
  با هر چه نشستي به خدا برخيزي    بــا وصــل منت اگر نشسـتي بايد

و بر شيخ هر چه از قول و فعل و حال و صفت بيند اعتراض نكند و تسليم تصرّفات ظاهري و باطني او باشد و در 
واليت بودن  معامالت و نظر شيخ به نظر ارادت نگرد و بنظر عقل كوته بين تصرّف نكند كه شرط بزرگتر تسليم صاحبِ

ضه و مرغ بيان شد كه اگر بيضه قدري از تصرّفات مرغ و تسليم او بيرون رود و مدد از او است؛ چنانكه در صورت بي
خاصيتي كه از مرغ در او تعبيه بوده باطل گردد و در تصرّف مرغي فاسد گردد كه اگر جملة  121منقطع شود در حال

مريدي مردود واليت شيخي شود  مرغان عالم جمع شوند آن بيضه را با صالح نتوانند آورند و از اينجا است كه اگر
  هيچيك از مشايخ نتوانند او را به كمال رسانند و مردود واليت جملة مشايخ گردد. 

تقليل طعام است نه چندانكه موجب ضعف گردد، مجمالً بايد سبك باشد تا در ذكر كردن  –چهاردهم 
ه غفلت از خواب است و خواب از آب و آب از كاند  سبك باشد و خواب غلبه نكند و از ذكر باز نماند، چنانكه گفته

نفس نخورده  122طعام، هر كه بيش خورد غافل و هر كه كم خورد حاضر. و آنقدر كه خورد با حضور دل خورد كه بِشَرَه
و لقمه را كوچك بردارد و خوب بجايد تا مانع ذكر نگردد؛ و چون به  .باشد تا نور ذكر ظلمت شهوت غذا را مندفع سازد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  فوراً. - ١٢١
  حرص، آز، ميل فراوان. - ١٢٢
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حتياج خورد دست بدارد تا باسراف نه انجامد و در قيد تكلّف در طعام نباشد و هر وقت كه از جهت امر ضروري از قدر ا
  »َو آِلِه الطّاِهريَن. محّمدَو صّلي اهللاُ َعلي مقام خود بيرون آيد چشم در پيش دارد و بجوانب ننگرد تا منصرف نشود. 

  
  و تَبصرات يممتَت

رتَبم انسان، اسم است از براي آن لطيفة سيارة انسانيه كه در مقام طبع و تن متّحد است با طبع و بدانكه اس :ةص
متّحد است با نفس انساني و  بشريتتن و در مقام نفس حيواني متّحد است با نفس حيواني و در مقام نفس انساني و 

ئطمگي و مامگي و لَوارنّه بودن متحد است با آنها و اگر از براي انسان مقام قلب همچنين در مراتب نفس انساني از مرتبة ام
و روح و مقام باالتر حاصل شود متحد خواهد بود با هر يك از آنها و اين اتّصال و اتّحاد جان انسان كه لطيفة انسانيه است 

عالي شأنه با هر يك از نظير اتّصال و اتّحاد حق ت –با هر يك از مراتب تن و نفس چون حقيقت جان مجهولُ الكنه است 
  مراتب عالم كه چون حقيقت حقتعالي مجهول الكنه است، كما قيل:

  النّاس را با جان ناسهست رب    اتّصالي بي تكيف بي قياس
دهيم كه ديد چشم را بخود نسبت  و از جهت اين اتحاد است كه فعل اعضاء و جوارح را نسبت به انسان مي

نمايد و همچنين زدن دست و رفتن پا و ادراك تمامي  سبت ديد را به چشم دادن مجاز ميدهيم بون شائبة مجاز بلكه ن مي
دهيم با اينكه تن  دهيم؛ و از جهت همين اتحاد است كه واردات تن را نسبت به شخص مي مدارك را نسبت به خود مي

دهيم با اينكه هيچ  ت ميبنسمادة غيرمعتبره است در شخص مثل مرض تن و ضعيف شدن او و مردن او را بشخص انسان 
گوئيم زيد ناخوش شده است يا ضعيف و الغر شده است  اعتبار در شخصيت شخص و انسانيت انسان ندارد مثل اينكه مي

شود و اتّحاد  گوئيم زيد را دفن كرديم و حال اينكه بعد از مردن عالقة جان و تن منقطع مي يا مرده است و مثل اينكه مي
با  –منقطع شده زيد اطالق كنند و گويند زيد را دفن كرديم  گردد لكن به اعتبار ماكان بر تنِ يجان و تن گسيخته م

وجود اينكه زيد اسم است از براي آن فعليت اخيرة كه صورت شخصية زيد باشد نه آن ماده كه به هيچوجه در شخصيت 
يبية كه به آن هيئت متّحد بود با جان از او شخص معتبر نيست و از اين جهت است كه چون تن متالشي شود و هيأت ترك

برود كه اعتبار ما كان از نظرها برود اسم زيد بر آن اطالق نكنند بلكه اگر خواهند نسبت دهند او را به زيد گويند 
  استخوان زيد يا خاك تن زيد است.

رَتَببدانكه در هر موجودي كه مركّ ري:اُخْ ةٌصر از آن موجود بظهور رسد ه و صورت است آنچه آثاب از ماد
ب است از جسميت و معدنيت تمام آنها منسوب به همان صورت اخيره است كه فعليت اخيرة آن باشد مثل انسان كه مركّ

در انسان همان انانيت است كه نفس  هِ ِه َو َمحكوٌم َعَليْ َو َمنظوٌر ِاَليْ و نباتيت و حيوانيت و انانيت كه نفس ناطقة انسانيه باشد 
شاميدن و رفتن و آمدن و ديدن و شنيدن، با اينكه تمام اينها آثار نباتيت  يا حيوانيت است آقه باشد. مثالً خوردن و ناط

منسوب به انسانيت است به حيثيتي كه هيچ التفات به نباتيت  يا حيوانيت نيست و هر چه هست انسانيت است در انظار مگر 
يه و عدم اعتبار اتّحاد و استهالك ماده در تحت انسانيت هر زسانرا و بعد از تجاينكه به حسب نظر تحليل و تجزيه كنيم ان

يك را حكم عليحده دهيم و حكم آنها را غير حكم انسانيت قرار دهيم، مثل اينكه نظر بر تن انسان اندازيم و بگوئيم تن 
ع به فصل اخير و فعليت اخيره است زيد صحيح است يا سقيم قصير است يا طويل سياه است يا سفيد و چنانكه تنوع نو

تشخص شخص نيز به فعليت اخيره است و ماده را به هيچ وجه در تشّخُّص شخص مدخليتي نيست. نظر كن كه زيد را كه 
متشخّص به تشخّص مخصوص است اگر در خواب به بيني هيچ شك نداري كه زيد است با اينكه در خواب به بدن 
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كني و  ه بدن ملكوتي مشهود گردد؛ و همچنين در خواب خود را در بالد بعيده مشاهده ميملكي مشهود تو نگردد بلكه ب
شك نداري كه مشهود تو شخص تو است و حال اينكه بدن تو در جائي افتاده است و در آن حال از بدن و لوازم بدن 

  شود كه بدن تو را در تشخّص تو هيچ مدخليتي نيست. خود غافلي كه معلوم مي
رَتَبع و تشخّص شخص بفعليت اخيره است بايد دانسته شود كه نفس ناطقة  ري:اُخْ ةٌصچون معلوم شد كه تنو

مجموعة جميع موجودات بالقوه قرار داده است، به اين معني لَّها ماَء كُ سْ َو َعلََّم آَدَم اْأل انسانرا خداوند منّان بمنطوق كريمة: 
رج ساخته است كه قواي بهيمي به انواعها باشد و قواي سبعي به اقسامها و كه قواي جميع موجودات را در وجود او مند

  كي بتمامها و قواي حيوانات با حرص و حسد و حشرات با حرص و اذيت بكثراتها.لَافها و قواي منقواي شيطاني باص
وند خوردن شود بشجرة كه استعداد پي پس چون نفس انسان استعداد فعليت همة موجودات در او هست تشبيه مي

همه اشجار در آن باشد كه اگر قواي همة موجودات نيك در او به فعليت آيد مثل درختي خواهد بود كه پيوند جميع 
ها و حبوب نيك شده  د و همه را نمو داده باشد و استعداد پيوند تلخ را تمام كرده مثمر ميوهشاباشجار مثمره باو رسيده 

ه و خبيثه را بفعليت آورده باشد مثل درختي كه پيوند اشجار خبيثه به او رسيده اشد باشد و اگر قواي همة موجودات ناقص
و همه را نمو داده و استعداد پيوندهاي نيك را باطل كرده باشد يا پنهان داشته باشد. و چون نفس انسان مجموعة جميع 

ن شده كه مجمع اثمار و ابه نفس انسقواي موجودات است شجرة منهية كه حضرت آدم عليه السالم از او خورد تفسير 
است، آن  محمدو آل  محمدحبوب و اوصاف و علوم است؛ در تفسير امام عليه السالم است كه آن شجره شجرة علم 

چرا كه آن  م.ِعلْ الْ  ةُ َشَجرَ يعني: ، ةِ َربا هِذِه الشََّجرَ َفقال َتعالي: َو ال تـَقْ علمي كه خداوند برگزيده است ايشان را براي آن علم. 
كند از آن علم به اذن خدا مگر ايشان، و از جملة آن علم است چيزي كه  است و تناول نمي محمدو آل  محمدعلم خاصة 

كرد نبي و علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم بعد از اطعام كردن ايشان مسكين و يتيم و اسير را تا  او را تناول مي
يا مسكين و يتيم و اسير بگرسنگي و تشنگي و تعب و ماندگي، و اين شجره ممتاز  محمدو آل  محمداينكه احساس نكنند 

آورد گندم و  است از بين ساير اشجار به اينكه هر يك از آنها يك نوع ميوه بار آورد و اين شجره و جنس آن بار مي
اين جهت است كه حكايت كنندگان اختالف ها و طعامها را. و از  انگور و انجير و عنّاب و ساير انواع حبوب و ميوه

انگور است و ديگران گفتند عنّابه است؛ و اين شجره ايست كه اند  گندم است و بعضي گفتهاند  پس بعضي گفتهاند  كرده
كسي كه باذن خدا از آن تناول كند ملهم شود علم اولين و آخرين را بدون تعلّم و كسي كه بغير اذن خدا تناول كند 

  د از مراد خود و معصيت كرده باشد پروردگار خود را.نوميد شو
گويند و  تا اينجا از تفسير امام عليه السالم بود و آخر اين حديث داللت دارت بر آنچه صوفيه صافي طويه مي

از م و رفتار وبسياري از علماء رضوان اهللا عليهم موافقت بر آن دارند كه شخص تا اذن و اجازه در كردار و گفتار و عل
لّم و مرشد، يعني محتاج است به كسي كه تقليد از او كند و به اذن عحضرت حق تعالي شأنه بالواسطه نيابد محتاج است بم

و اجازه او مشغول عبادات و علوم و اعمال خود شود كه اگر بدون تقليد و اذن عالم وقت كه واسطة بين او و خدا است 
چنانكه از بيشتري از  –اگر چه علم و عمل موافق هم باشند  –خواهد بود مشغول شود عمل او باطل و علوم او جهالت 

 .فقهاء رضوان اهللا عليهم مأثور است كه شخص يا بايد مجتهد باشد يعني به علم خود مستغني باشد از علم ديگري يا مقلّد
ر است نه با امكان تقليد عالم وقت و اين مقلّد اگر دسترس نداشته باشد بعالم بايد احتياط كند كه اين احتياط وقت اضطرا

  كه اگر مقصر باشد يعني با امكان تقليد عالم وقت تقليد نكرده عمل كند و عمل او مطابق باشد باطل خواهد بود.
رَتَبچون معلوم شد كه انسان مجموعة قواي جميع موجودات است پس هر يك از آن قوي كه  ري:اُخْ ةٌص
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همان فعليت آن قوه خواهد بود كه بالفعل شده باشد؛ مثالً اگر در نفس انسان قوة بهيمي  بالفعل شود فعليت اخيرة انسان
را پنهان كند، انسان بهيمة  سبعيتكه قوة خوردن و آشاميدن و وقاع باشد قوت گيرد و بالفعل شود بحيثيتي كه قوة عاقله و 

مصدر همان فعليت بهيمي خواهد بود  َلِتِه،َمُل َعلي شاكِ عْ لٌّ يَـ كُ   ُقلْ خواهد بود بصورت انسان و هر چه كند به منطوق كريمة 
باشد موافق همان  و مرجع نيز همان فعليت بهيمي خواهد بود و همچنين است ساير فعليتها و نيت عمل كه داعي بر عمل مي

 قُربًَه ِاَلي اهللا.نم بر من واجب ك كه بايد چنين نيت كرد، مثالً كه نماز مياند  فعليت اخيره خواهد بود نه آنچه را ذكر كرده
مراد آنها اين است كه بايد حال شخص چنين باشد كه نماز را محض امر الهي اند  پس علماي اعالم كه اين را ذكر كرده

كه معني وجوب است بجا آورد و منظور اين باشد كه بعد از نفس و خواهشهاي نفس براي او حاصل شود و قُربِ حق 
كه اند  ي اين حالت براي او باشد نه اينكه بقصد زايد چنين قصدي كند و عوام اين معني را چنين فهميدهتعالي شأنه يعن

و اين از علماء عامه در ميان عوام اند  بايد اينها را در خاطر خطور دهند چنانكه بعضي از علماي شيعه نيز اين را عنوان كرده
چنانكه خود از امام جماعتي از آنها ديدم كه به آواز بلند بر زبان آورد  شهرت گرفت كه بايد در خاطر خطور داد اينها را

  اينها را ؛
گوئيم كسي كه طالب جهتي از جهات دنيا است تمام اعمال او در اين حالت متوجه به همان جهت  بلكه مي

است و تمام اعمال او باعث قرب نفس و آن جهت دنيا خواهد بود و باعث بعكس اگر بر خاطر بگذراند از خدا و اين  د
كنم بجهت امر الهي اين نيت سخريه خدا خواهد بود  كنم بجهت وجوب كه معني او اين است كه نماز مي كه نماز مي

كنم بجهت قرب  بجهت اينكه داعي اين شخص از جهت دنيا خواهد بود نه امر خدا و هر گاه بر خاطر بگذراند نماز مي
نسبت بخدا زيرا كه اين نماز باعث بعد از خداست نه موجب قرب خدا و باعث قرب نفس خدا اين نيز استهزا خواهد بود 
  و شيطان نه موجب بعد از آنها.

رَتَبنهايند كه آشود به سه قسم: يك صنف  بايد دانتسته شود كه انسان به قسمت اولي منقسم ميري: اُْخ ةٌص
 ةِ َجنَّ َمحكوٌم َعَليِه بِالْ ده است و اينهايند كه يواليت بوجود آنها رس قبول واليت مرتضي علي عليه السالم نموده و پيوند

ُل اُهللا َسيِّ فَاُؤلِئك يُـ باشند و دربارة اينها است آية مباركة:  مي َجزاُء  ذِلكَ  َد رَبِِّهمْ شاُؤَن ِعنْ ما يَ  َلُهمْ و آية مباركة: َحَسناٌت،  ئاِتِهمْ َبدِّ
تاَب َو آَمَن  ِاّال َمنْ و دربارة اينهاست:  َمُلونَ عْ َسِن الَّذي كانُوا يَـ بَِاحْ  َرُهمْ َاجْ  ُهمْ زِيَـ جْ َوَء الَّذي َعِمُلوا َو يَ َاسْ  ُهمْ نْـ فَِّراُهللا عَ كَ َمحِسنيَن ِليَ الْ 

 اشاره است به قبول احكام نبوت كه اسالم باشد. و عملو آَمَن  .، اشاره است به توبة عامتابَ . بجهت اينكه َو َعِمَل صاِلحاً 
اشاره است به قبول دعوت باطنه و عمل صالح اشاره است به عمل  آَمنَ . يا، ولويه صالح اشاره است به توبه خاص و بيعت 

َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوااَهللا َو كونُوا يا اَيـُّ كه فرمود: اند  ثال امر الهي نمودهامتكردن به آنچه در عهد او بر او اخذ شده است و اينها 
َو جاِهدُوا في و اينهايند مأمور بجهاد بقوله تعالي: َوسيَلَه. تَـُغوا ِاَليِه الْ يا اَيُها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوااَهللا َو ابْـ و فرمود:  الّصاِدقيَن.َمَع 

شود  نها گذاشته ميو اينهايند كه دست خدا روي دست ايُعوَن اَهللا، بايِ ِانَّما يُ . و اينهايند بيعت كنندة با خدا، كما قال: َسبيِلهِ 
و اينها  م ِبِه. تُ عْ ُم الَّذي بايَـ ِعكُ ُروا بِبَـيْ شِ َتبْ ِدِه ِمَن اِهللا فَاسْ َاوفي ِبَعهْ  َو َمنْ و اينهايند عهدكنندة با خدا:  يُد اِهللا َفوَق اَيديِهمكه فرمود: 

ُفوا م َو َاوْ كُ ُت َعَليْ َعمْ َمِتي الَّتي اَنْـ ُروا نِعْ كُ َل اذْ يا بَني ِاسرائياست بوفا كردن بعهد خود بقوله تعالي:  هند متعال امر فرمودورا خدا
و اينهايند كه مقاتله . نَّةَ جَ بَِانَّ َلُهُم اَل◌ْ  واَلُهمْ َو َامْ  ُفَسُهمْ ُمؤِمنيَن اَنْـ َتري ِمَن الْ ِانَّ اَهللا اشْ و در باب اينها است: . مْ دِكُ ِف ِبَعهْ ِبَعهدي ُاوْ 

سن، و اينهايند محسن يعني صاحب ح ِه.دًا َعَليْ َن َوعْ تَـُلوُ يـُقْ  َن وَ تُلوُ قْ قاتُِلوَن في َسبيِل اِهللا فـَيَـ يُ ود: كنند كه فرم در راه خداوند مي
زيرا كه حسن است و چون صاحب سن علي االطالق واليت است و آنكس كه صاحب واليت شده است صاحب ح
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َفال َعَتَب و اينهايند كه دربارة اينها فرمودند: ِسنيَن. ُمحْ ِحبُّ الْ يُ  َو اهللاُ باشند كه فرمود:  باشند محبوب خدا نيز مي سن ميح
ي را كه دين بياورند بخدا امتكند از اين كه عذاب كند  و اينهايند كه فرمودند كه خداوند حيا مي .رِِهمْ َو ال ديَن ِلَغيْ  ِهمْ َعَليْ 
و ايمن اند  ره باشند، و اينهايند كه داخل حصن خدائي شدهدر اعمال خود فج امتامام عادلي من اهللا اگر چه آن  امتبام

و اينهايند َعذابي.  ني َاِمَن ِمنْ َدَخَل ِحصْ  ني َفَمنْ ِن اَبيطاِلٍب ِحصْ بْ  َعِليِّ  ةُ ِوالياز عذاب او گرديده كه فرمود خداوند ودود: 
و اينهايند داخل شده در بيت انبياء عليهم َئٌه. َمَعها َسيِّ  ُضرٌّ ال يَ  ةٌ َحَسنَ  ُحبُّ َعِليٍّ صاحب حبِّ علي عليه السالم كه فرمودند: 

و ي َمؤمناً. َدَخَل بَيْت◌ِ  َو ِلَمنْ  لي َو ِلواِلَديَّ ِفرْ َربِّ اغْ السالم و دربارة اينها است دعاي نوح عليه السالم كه عرض كرد: 
َنا ثُمَّ َاورَثْـ عليه السالم باشد. و دربارة اينها است:  كتاب خدا را كه كتاب واليت علي بن ابيطالباند  اينهايند كه به ارث برده

 َمنْ يعني: َتِصٌد، ٌمقْ و از اينها است: ِسِه. َل نـَفْ ُحوُم َحوْ يَ  َمنْ ، يعني: ِسهِ ظاِلًم ِلنَـفْ و از اينها است:  ِعباِدنا. نا ِمنْ َطَفيْ تاَب الَّذيَن اصْ كِ الْ 
 َن فيها ِمنْ لَّوْ حَ ُخُلونَها يُ دْ َجّناٌت يَ . و براي اينهاست: ُحوُم َحوَل رَبِّهِ َمن يَ يعني: َخيراِت. الْ ِبٌق بِ ساو از اينها است: ِبِه. َل قـَلْ ٌحوُم َحوْ يَ 

َنا الفاِطميّ َلويّ عَ ا الْ وَن َو شيَعتـُنَ هاِشميّ لْ ا اتـُنَ شيعَ و دربارة اينهاست:  َذَهٍب. َاساِوَر ِمنْ   . و اينهايند مهاجرين زيرا كهونَ وَن َو شيَعتـُ
ه دار توحيد قلب گرديده هجرت از دار شركَمنْ و اينهايند انصار كه اجابت  .اند نفس و سيئات نفس نموده و متوج 

و  ماِنِهمْ ديِهم َو بِاَيْ اَيْ  نَ عي بـَيْ سْ نُورُُهم يَ و اينهايند صاحب آن نور كه فرمود:  .صاٌر اهللاِ ٌن اَنْ َنحْ نموده و گفتند: اَنصاري ِاَلي اِهللا 
َاَو َمن كاَن َميتًا فََاحييناٌه َو و صاحب آن نور كه فرمود: َو َمن َلم يجَعِل اُهللا َلُه نُورًا َفما َلُه ِمن نُوٍر. ن نور كه فرمود: صاحب آ

  َجَعلنا َلٌه نُورًا يمشي ِبِه في الّناِس كَمن َمثـَُلٌه ِفي الظُُّلماِت. 
َنا الْ و اينهايند علماء كه فرمودند:  . و اينهايند احياء كه ُمَتعّلمونشيَعتـَُنا الْ و اينهايند متعلّم كه فرمودند: . ُعَلماءٌ شيَعتـُ

كه بواسطة پيوند واليت لباِب ُاوُلواْالَ و اينهايند ياٌء. َاحْ  ِم◌ِ ِعلْ ُل الْ تي َو َاهْ لّناُس َموْ أَ و فرمودند: ناُه يْ يَـ كاَن َميتًا فََاحْ   َاَو َمنْ فرمودند: 
شوند در امور خود به  كه بواسطة پيوند واليت جميع قوي و مدارك آنها منتهي ميُاوُلوالنُّهي  مغز گرفته اند. و اينهايند

نا َوَجدْ  نَأُخَذ ِاّال َمنْ  َمعاَذ اِهللا َانْ سوي او. و اينهايند كه متاع الهي در نزد آنها است كه حضرت يوسف عليه السالم گفت: 
يتَِّخَذ  شاَء َانْ  ٍر ِاّال َمنْ َاجْ  َعَليِه ِمنْ  مْ ما َاسئَـُلكُ  ُقلْ كه فرمود: َسبيًال  يتَِّخُذوا ِالي رَبِِّهمْ  ا َانْ شاؤُ و اينهايند كساني كه: َدُه. َمتاَعنا ِعنْ 

  كه اين سبيل با مودت ذوي القربي كه در آية ديگر است متّحد است.ِالي رَبِِّه َسبيًال 
آنها برسد استعداد پيوند خوردن را باطل كرده و مرتد و قسم دوم آنهايند كه پيش از آنكه پيوند واليت بوجود 

آن  اًو آنهائي هستند كه پيوند واليت بوجود آنها رسيده است و بعداند  ُبوُل التَّوبَهُر َمقْ ِدَر الدَّم َو َغيْـ هَ ُمنْـ كه اند  فطري شده
باشند  بِالنّار مي و اين دو فرقه محكوم علَيهِم پيوند را خشكانيده باشند كه اينها هم داخل مرتّد فطري و غيرمقبول التّوبه اند،

انسانيت است و فرض اين است كه اينها  ةو از براي اينها خالصي از آتش متصور نيست زيرا كه ماية خالصي از آتش فطر
ي نمانده كه نور كه هنگام طليعه نور واليت هيچ مناسبت ميانة آنها و نور واليت باقاند  بكلّي فطرت انسانيت را باطل كرده

  واليت متّصل شود به آنها بعد از ظهور در حين موت اختياري يا اضطراري.
و پيوند واليت هم بوجود آنها نرسيده اند  باشند كه استعداد پيوند خوردن را باطل نكرده نها ميآو قسم سوم 

رسد در ميان مابقي  پيوند واليت به آنها ميباشند زيرا كه آنها كه  است و اينها در هر مذهب و ملّت معظم اهل آن ملّت مي
يعني ِر اِهللا َن ِالَمْ ُمرَجوْ بودند چنانكه در خبر اشاره شده است و اينها همه  اهل آن ملّت مثل خال سفيدر در گاو سياه مي

ا تا اعراف، به اين معني كه آن نيستند بلكه حكم اينها بتأخير افتاده شده است تا دم مرگ ييا بِالّنار  ةِ َجنَّ بِالْ  َمحكوٌم َعَليِهمْ 
كس كه استعداد تام داشته باشد در دم مرگ كه ظهور نور واليت شود قبول كند آن نور را و پيوند واليت بوجود او رسد 
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ود باصل خود كند و آن كس كه استعداد خود را چنان ضعيف كرده باشد كه گويا هيچ نمانده است در دم مرگ و و ع
ستعداد را باطل كند و بدوزخ رود و آنكس كه استعداد او در تحت هواهاي نفساني مختفي شده و ظهور نور واليت ا

ه گويا باطل شده است كه بعد از طلوع نور واليت در وقت مرگ نه رد كند و نه متّصل كمستهلك شده باشد به حيثيتي 
ود يا استعداد نمايان شود و نور واليت شود و اين شخص در برزخ گرفتار شود تا اعراف كه در آنجا از آاليش پاك ش

كه ظاهر شود متصل شود و يا استعداد و فطرت انسان را باطل كرده كه نفرت از نور واليت كند و قبول آن نور نكند و 
بـُُهمْ ِر اِهللا، ِاّما يُـ َجوَن ِالَمْ َو آَخُروَن ُمرْ بدوزخ رود  قبول نور واليت در دم مرگ نكنند يا  كه يااند  اين فرقه ُب َعَليِهمْ َو ِاّما يتـُوُ  َعذِّ

بعد از رسيدن به اعراف قبول نكنند و اينها به عذاب ابدي گرفتار خواهند بود و يا در دم مرگ يا بعد از اعراف استعداد 
آنها نمايان شود و قبول نور واليت كنند و حق تعالي شأنه بازگشت بر آنها كند و اينها را در وقت مرگ به بهشت برد يا 

  بعد از اعراف.
رَتَبرياُخْ ةٌص مكرّر گذشت كه هر موجودي منظور نظر از او و محكوم عليه و مصدر افعال و مرجع و غايت :

مجموعة همة موجودات  اهلَّ ماَء كُ سْ َعلََّم آَدَم اْالَ و انسان هم دانسته شد كه بمضمون  .ت اخيره استافعال در آن موجود فعلي
ه كه فعليهر موجودي كه در او يافت شود تمام افعال و احكام او راجع به همان فعليت خواهد شد؛ پس ت است بالقو

ت شيطان خواهد بود و هر چه كند شيطاني و آنكس كه فطرت انساني را باطل كرده باشد بهر فعليت كه در آيد آن فعلي
ير اعمال شرعيه و از اين جهت فرمود كبيره خواهد بود چه عمل او بصورت اعمال شرعيه باشد و چه بصورت معاصي و غ

  خداي تعالي شأنه: 
  ُلوَن.مَ عْ َوَء الَّذي كانُوا يَـ َاسْ  زِينـَُّهمْ فـََلُنذيَقنَّ الَّذيَن كَفُروا َعذاباً َشديدًا َو َلَنجْ 

جزا دهم به اندازة بدترين اعمال او. يعني  –چه خوب در صورت و چه بد باشد  –يعني در ازاء جملة اعمال 
خواهد زنا كند هر دو يكسان خواهد بود. يعني جزاي نماز او با جزاي زناي او يكسان خواهد  اهد نماز كند و ميخو مي

بود و آنكس كه پيوند الهي بوجود او رسيده باشد كه فعليت اخيرة او پيوند شجرة ملكوتية الهيه شده باشد تا مادام كه آن 
الهي خواهد بود و مصدر و مرجع افعال او الهي  دنشده باشد هر چه كن پيوند و احكام او مختفي در تحت هواهاي نفساني

خواهد بود و آنچه در غير اين حالت نمايان بودن فعليت اخيرة الهيه كند اگر چه شيطان باشد الهي گردد زيرا كه آن پيوند 
ي كه از اعمال شيطاني و رحماني اگر نخشكد در حال احتضار يا قبل از احتضار نمايان شود و چون نمايان شود تمام فعليات

ُل اهللاُ يُـ  ُاولِئكَ در وجود انسان و مالكيت او براي تمام وجودات مادون در تحت تصرّف پيوند الهي آيد و الهي شود كه   َبدِّ
ح براي اين است و تمام نقايص او پوشيده شود كه معني غفران ذنوب است و تمام مساوي كه بايد طرَحَسناٍت  ئاِتِهمْ َسيِّ 

اتي كه در نفس حاصل شده است همه اين است بلكه تمام فعليَوَء الَّذي َعِمُلوا َاسْ  ُهمْ اُهللا َعنْـ  فُِّر◌َ كَ ِليُ شود زايل شود كه معني 
را مثل فعليبلكه  ُلوَن.مَ عْ َسِن الَّذي كانُوا يَـ بَِاحْ  َرُهمْ َاجْ  ُهمْ زِيَـ جْ يَ ت پيوند الهي باشد جزا دهند كه اين است معني ت اخيره كه فعلي
صاحب پيوند الهي كه صاحب تقوي او است ِصُروَن، ُمبْ  ُروا فَِاذا ُهمْ طاِن َتذَكَّ طاِئٌف ِمَن الشَّيْ  ا ِاذا َمسَُّهمْ ِانَّ الَّذيَن اتـََّقوْ بمضمون: 

 اگر گاهي آن پيوند در تحت هواهاي نفساني مختفي شود و به هواهاي نفساني خالف رضاي الهي را مرتكب شود زود
متنبه شود و بينا شود كه عمل شيطاني بوده و در مقام استغفار برآيد و در همان ساعت مبدل كند آن سيئه بحسنه كه 

نْ تَـغْ ُمسْ اَلْ فرمود:  تي كه حاصل شده است از آن معصيت بدست پيوند الهي دهد و اين و آن فعليَلُه  بَ ال َذنْ  ِب كَمنْ ِفُر ِمَن الذَّ
زيرا كه حبِّ علي عليه السالم همان پيوند واليت است و باقي خلق كه  ةٌ ُضرُّ َمَعها َسيئَ َحَسَنٌه ال يَ  ِليٍّ ُحبُّ عَ است معني: 

و گاهي فطرت انساني بروز  سبعيتو گاهي  بهيميتباشند گاهي بر آنها شيطنت غالب شود و گاهي  ِر اهللا ميَن ِالَمْ َجوْ ُمرْ 
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ل باطلة شيطاني و بهيمي و سبعي مختفي است اگر گاهي بروز كند باالخره كند لكن چون فطرت انساني در تحت خصا
شيطان فعل او را براي خود قرار دهد و دست فطرت را از آن عمل خالي گذارد و از تركيب اين سه خصلت خصلتهاي 

م آن عديده حاصل شود كه هر يك غالب شود فعليت اخيرة انسان همان خصلت شود و تمام اعمال آن محكوم بحك
براي هيچ فعليت حالت تمكين ُمرَجوَن ِالَمِر اهللا نها نيز همان فعليت شود لكن چون در آفعليت شود و مصدر آنها و غايت 

آنها مجمل است تا روز مرگ يا روز اعراف كه در آن روز معلوم شود حكم نيست حكم بر آنها به هيچ فعليت نشود بلكه 
  كه اهل نعيمند يا اهل جحيم.

رَتَبپيشتر معلوم شد كه پيوند واليت چون از شجرة ملكوتية الهيه است لطيفه ايست الهيه يعني رياُخْ ةٌص :
رَِفتي اِهللا َمعْ  ةُ رِفَ اِهللا َو َمعْ  ةُ رِفَ َمعْ  ةِ رَِفتي بِالنُّورانِيَمعْ مظهر اله است و به اين واسطه فرمود حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم كه 

بواسطة همين پيوند بود كه چون قوت گرفت در وجود ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله و ظهور او به و  .ةِ بِالَنُ◌ورانِي
و بواسطة همين پيوند است كه در اخبار بسيار به اين مضمون وارد شده است َحقَّ. رَأي الْ  َرآني فـََقدْ  َمنْ كمال رسيد فرمود: 

و فرمود  ني.تـَُعدْ  ُت فـََلمْ َمِرضْ بواسطة اين پيوند است كه فرمود: كه زيارت مؤمن مثل زيارت خدا است در فوق عرش، و 
و . ديِهمْ َق اَيْ ُد اِهللا فـَوْ ُعوَن اَهللا، يَ بايِ ِانَّما يُ  ُعوَنكَ بايِ ِانَّ الَّذيَن يُ كه هر كس اذيت مؤمن كند با من بمحاربه برآمده است، و فرمود: 

ا اينكه اشتراء بر دست خلفاء اوست و به ب نَّةَ جَ بَِانَّ َلُهُم الْ  واَلُهمْ َو َامْ  ُفَسُهمْ ُمؤِمنيَن اَنْـ الْ  َتري ِمنَ ِانَّ اَهللا اشْ به همين واسطه فرمود: 
و سبب اين گفتة آنها اين بود كه در صدر اول هر ُن اَبناُؤ ِهللا َو َاِحّباُؤُه َنحْ سبب همين پيوند بود كه يهود و نصاري گفتند: 

ري آنها به تقليد پدرها نبود بلكه به قانون دين داري بود كه بر دست انبياء خود يا اوصياء يك از يهود و نصاري دين دا
رسيد. و دانسته شد كه  و بواسطة آن بيعت پيوند شجرة الهيه بوجود آنها مي ولويه كردند به بيعت خاصه  آنها بيعت مي

شود و  است كه بواسطة بيعت متّصل بدل بايع مي لي امرومصداق اُبوت و بنُوت در انساب روحانيه همانصورت ملكوتي 
. و چون اين پيوند الهيه مصداق مْ يماُن في قـُُلوِبكُ ُخِل اْال دْ َو َلّما يَ شود كه فرمود:  همان است ايماني كه داخل دل انسان مي

ند كه در وجود او ظهور يافته است اُبوت و بنُوت است ميانة بايع و مشتري و اينهم معلوم شد كه مشتري بواسطه اين پيو
مظهر اله شده است، ميتوان گفت كه بيعت كنندة با مجاز و مأذون از جانب حق براي بيعت گرفتن چنانكه فرزند بيعت 
گيرنده است به همين نسبت فرزند خدا نيز هست لكن اين كلمه چون باتباع رسيد و كساني كه دين و آئين را به تقليد آباء 

بر  ءكردند اين كلمه را به تقليد آبا بقانون مقرّرة در آن دين و از اين كلمه بغير توليد و توالد هيچ تصور نمي گرفتند نه
كردند مذمت دربارة آنها در كتاب  آوردند و از آن كلمه معنيئي كه ممنوع است دربارة حضرت حق تصور مي زبان مي

تجاوز نكرده بودند و استحقاق عذاب نيز  بشريتاينكه اينها از مرتبة مجيد وارد شد و ذيل آية مباركه داللت دارد بر 
ا آنها كه دين را به قانون دين داري گرفته باشند گرامي ترند در نزد خدا از اينكه بخواهد آنها را عذاب كند داشتند والّ

زيرا كه مؤمن آن كسي است كه ن گرامي تر است نزد خدا از اينكه بخواهد او را عذاب كند مچنانكه در خبر است كه مؤ
آيد  پيوند واليت بوجود او رسيده است و بواسطة آن پيوند چنانكه اُبوت و بنُوت ميانة آن كس و بيعت گيرنده صادق مي

آيد.  دق ميهمين اُبوت و بنُوت ميانة او و تمامي انبياء عليهم السالم و اوليائيكه بين او و حضرت آدم عليه السالم واقعند صا
ت جسماني نيست كه مغايرت ميانة انُوت و بوت مثل اُبنُوت و بوبلكه اين اُبت و اَن و بوب باشد نه اتّحاد زيرا كه اين اُب

ماند چنانكه  كشد كه اين فرزند از جهت روحاني و ملكوتي بصورت پدر مي بنُوت كه از جهت روحاني است باتّحاد مي
شوند و گاهي بصورت  ش آنها كه پيوند واليت بوجود آنها رسيده است گاهي بصورت شيخ خود ديده ميبراي اهل

گردند و گاهي بصورت فرزند  مشايخ سلف كه در سلسلة او واقعند و گاهي بعضي بصورت بعضي ديگر مشهود مي
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وتية نورية الهيه است بوجهي عين جسماني آن شيخ ديده شوند و اينها از جهت اين است كه آن پيوند چون از شجرة ملك
همان شجره است و متّحد با همان نور ملكوتي الهي است. و از جهت اين اتّحاد است كه زيارت مؤمن مثل زيارت 

فَلَم رِضتخداست در فوق عرش و م دتَـَلُهمْ َولكِ  ُهمْ َتقُتلوُ  فـََلمْ ني نيز از اين جهت است. تَع نَّ َت َولكِ يْ َرمَ  ذْ َت اِ َو ما َرَميْ  نَّ اَهللا قـَ
از جهت ظهور حق است در هيكل آنها و فناي آنها از خود كه باالتر از اتّحاد است و بوجهي متولد از آن شجره اَهللا َرمي 
و چون اين پيوند فعليت اخيره است اين است كه از جهت روحاني به صورت فرزند جسماني از براي مشايخ ديده  .است
به همين لحاظ تولد اَنَا َو َعِلي اََبوا هِذِه االُمَِّه ناميدند،  بود كه مشايخ اتباع خود را فرزند ميشوند و از همين جهت  مي

بمالحظة جهت رسالت است نه مالحظة ين َرُسوَل اِهللا َو خاَتَم النَّبيّ  نْ َولكِ  مْ رِجاِلكُ  اَبا َاَحٍد ِمنْ  محّمدما كاَن روحاني است. 
رسيد. و نعم ما قال المولوي  جهت رسالت پيوند واليت به وجود بيعت كننده نمي جهت واليت آن حضرت، چونكه از

  رحمه اهللا عليه: 
  كــل گشـاد انـدر گشـاد انـدر گشـاد    اَلمراد محمدهـــست اشــارات 

  بـــر قـــــدوم و دور فــرزنــدان او    صــدهــزاران آفرين بر جـــان او
  از عنصــر جــان ودلــشاند  زاده    ـبلشآن خلـــيفــه زادگــــان مقــ
  بي مــزاج آب و گـل نســـل و ينـــد    اندگــر ز بغــداد و هـري يا از ري

  جوشد مل است خمِّ مل هر جا كه مي    شاخ گل هر جا كه ميرويد گل است
  عيــن خورشيــد است ني چيزي دگر    گـــر زمغـرب برزند خورشيد سر

  شاره فرموده است بجهت اتّحاد و توليد هر دو.آن حضرت در اشعار خود ا
رَتَبشود براي قبول پيوند واليت و قبول  چون معلوم شد كه قبول رسالت باعث استعداد قريب مي ري:اُخْ ةٌص

شود و مصداق اُبوت و بنُوت ميانة شيخ مجار و تابع شيخ مجاز همان پيوند واليت  واليت باعث اتّصال پيوند واليت مي
شود ميانة رسول صلّي اهللا عليه و آله و بايع و از  شود كه بيعت عامه نبويه باعث حصول اُبوت و بنُوت نمي است، معلوم مي

حاصل  امتيعني از حيثيت رسالت مصداق اُبوت آنحضرت براي . مْ رِجاِلكُ  اَبا َاَحٍد ِمنْ  محّمدما كاَن اين جهت فرمود: 
از جهت رسالت رسول خداست  محمديعني َولكنَّ َرُسوَل اِهللا َو خاَتَم النَّبييَن. فرمود بعد از آن: شود و از اين جهت  نمي

بسوي شما كه شماها را مستعد گرداند از براي پيوند واليت و در رسالت چنان به كمال رسيده است كه بعد از آن 
ز آن حضرت بيايد. و به جهت صدق اُبوت و بنُوت حضرت مرتبه و مقامي باقي نمانده است كه تواند رسول ديگر بعد ا

و چون اين  .باشيم مي امتيعني من و علي از جهت واليت پدرهاي اَنَا َو َعِلي اََبوا هِذِه االُمَِّه. بعد از قبول واليت فرمود: 
ز براي قبول پيوند مطلب معلوم شد پس كسي كه قبول رسالت نكرده باشد يعني استعداد قريب از جهت قبول رسالت ا

سب خواهد نَّي از ملل خود را شمارد داخلُ الواليت او را حاصل نشده باشد و خود را منسوب برسولي نمايد و از اهل ملّت
بود كه لعن او بسيار رسيده است. و همچنين كسي كه پيوند واليت بوجود او نرسيده باشد و خود را از اهل دين و منهاج 

  النَّسب خواهد بود و ملعون خواهد بود مگر اينكه باشتباه خود را منسوب دارد.  رسول خود داند داخلُ
: چون معلوم شد كه پيوند واليت بوجود هر كس برسد فعليت اخيرة آنكس شود و معلوم هم تَبصرَه اُخري

رات راجع به فعليت اخيره است د از براي فعليت اخيره كه تمام افعال و نسب و اعتبانشو شد كه تمام فعليات بمنزله ماده مي
و ساير فعليات بطريق ابهام معتبر است در آن شئ، پس هر چه صاحب پيوند واليت كند از نيك و بد راجع به همان پيوند 

  خواهد بود. 
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كني كه فعليت اخيرة انسان از اول طفوليت نفس ناطقة انسانيه است و ساير فعليات پيوسته در تبديل و  نظر نمي
ستند و شخص انسان از طفوليت تا شيخوخت يك شخص است و تمام افعال منسوب به شخصيت آن شخص انحالل ه

پيوسته در فنا و تمام شدن است و حال اينكه فعل زمان طفوليت شخص را در زمان و ساير فعليات است نه بساير فعليات 
شخصيت شخص و فعليت نفس  دهيم. اگر نبودي كه فعل شخص از اول منسوب به شيخوخت نسبت به آن شخص مي

به جهت اينكه تمام فعلياتي كه غير نفس ناطقه  –هل و شيخ نسبت نبايد ميداديم بودي البته فعل طفوليت را به شخص كُ
است فاني شده و باقي نمانده و آنچه باقي است از آنها مستهلك در تحت فعليت نفس شده است و از جنود او شده است 

و خوديت خود بيرون آمده و پيوند واليت هم كه از شجرة الهيه است متاع الهي است. پس صاحب كه به كلّي از استقالل 
اين پيوند تا پيوند را نخشكانيده باشد اگر گناه جنّ و انس را با خود ببرد البتّه خداوند غفّار بواسطة آن پيوند كه متاع حقّ 

اخبار بسيار به تصريح و تلويح اين مطلب ذكر شده است است حيا خواهد كرد كه او را عذاب كند چنانكه در آيات و 
 ةَمقُبوُل التَّوبَ آن پيوند نخشكد كه اگر بخشكد صاحبش مرتد فطري شود كه هيچ اَلَعياُذ بِاِهللا لكن زياد بايد بر حذر بود كه 

مدام مايل به اصل خود ِلِه ِالي َاصْ  ِجعُ رْ كلُّ َشيٍء يَـ است بحكم الهيه  ۀشجرنباشد و در عذاب ابد بماند. و چون اين پيوند از 
چه بموت اختياري و چه  –و از خوشي دنيا به تنگ باشد، چه جاي بدي آن؛ و آخر كار كه عاليق و عوايق از او كم شود 

 ِهمْ مانِ َو بِاَيْ  ديِهمْ َن اَيْ عي بـَيْ سْ يَ  نُورُُهمْ صاحب خود را بكشاند تا اصل خود كه حضور حضرت حق باشد.  –بموت اضطراري 
برد تا عرش الهي كه اصل  رود و صاحبش را از عقب خود مي تفسير شده است همين پيوند است كه پيش مي بِاماِمِهمْ كه 

الم بِاَصغ فرمود كه غيبت و آن پيوند است. و بجهت اشاره به ظهور اين پيوند است كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السب
شود و  تر ميرش سال زيرا كه طي حجب براي بعضي زودتر و براي بعضي ديحيرت شش روز خواهد بود يا ششماه يا ش

ظهور آن پيوند بعد از بيعت خاصه باندازة طي حجب است و از اين جهت حضرت به ايام و اشهر و اعوام تعبير فرمودند و 
  كنند. اين هم معلوم شد كه از مراتب وجود به ايام و اعوام و اشهر تعبير مي

غِ از اَصببالم رسيدم ديدم متفكر است و انگشت به  نِ نَباتَهروايت شده كه به خدمت جناب اميرالمؤمنين عليه الس
فرمود: هيچ وقت در زمين رغبت ؟ بينم؛ از بابت رغبت در زمين است كه متفكري زمين ميزند عرض كردم تو را متفكر مي

يازدهم اوالد من و او خواهد بود مهدي كه پر كند زمين را  لكن متفكرم دربارة مولودي كه خواهد بود از پشتام  نكرده
از عدل و قسط چنانكه پر شده باشد از ظلم و جور و خواهد بود براي او غيبت و حيرتي كه راه گم شود در آن غيبت 
ل. اقوامي و راه يابند ديگران. عرض كردم حيرت و غيبت چه قدر خواهد بود؟ فرمود: شش روز يا شش ماه يا شش سا

فرمود: بلي چنانكه مخلوق است آن حادي عشر از اوالدم و در كجا خواهد بود از براي ؟ عرض كردم كه اين خواهد بود
يا بهترين نيكوكاران اين عترت. عرض كردم اند  امتاي اصبغ؟! آنها كه به اين امر برسند بهترين اين ر ِاتِّصاِل ِبهَذاَالمْ تو 

كرد خداوند هر چه بخواهد چرا كه او را بداآت و ارادات و غايات و نهايات است.  فرمود: خواهد؟ بعد چه خواهد شد
حديث شريف داللتش بر ظهور در عالم صغير نمايان تر است و داللتش بر اينكه مراد لطيفة پيوند واليت است و اوست 

. و اوست كه غيبت او و حيرت كه بحسب مراتب لطايف واليت از ظَهر حاديعشر از اوالد واليت كلّيه است ظاهرتر است
صاحب او بعد از طي مراتب ستّه است كه حجب جمال آن پيوندند. و اوست كه براي بعضي زودتر نمايان شود و براي 

  بعضي ديرتر كه به حسب تفاوت اصحاب او و ظهور او بايام و اشهر و اعوام تعبير فرمود.
شجرة ملكوتيه نوريه است اگر قوت گيرد دل سالك را نوراني  : چون اين پيوند از عالم نور و ازتَبصرَه اُخري

كند به حيثيتي كه سالك بديدة قلبي آن نور دل را مشاهده كند بانواع الوان مختلفه به حسب غلبه حاالت مختلفه و 
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آن پيوند مقامات متفاوته؛ گاهي بر سالك زرد و سرخ و گاهي سبز و سياه و گاهي برّاق و سفيد بلكه اگر اندك قوت 
بيشتر شود بديدة ظاهر آن نور دل ديده شود بلكه خارج دل را نيز مثل صفحة دل روشن گرداند چنانكه از شيخ مغربي، 
معروف كه گفت شصت سال آن نور دل از ديدة دل و ديدة ظاهر غائب نگرديد بلكه در شب مثل روز سطوح زمين را 

  يه فرمود: براي من روشن داشت. و حضرت مولوي رحمه اهللا عل
  شصت سال از شب نديدم من شبي    گفـــت عبــداهللا شيــخ مغـــربي 
  نــي بــروز و ني بشــب از اعتـدال    من نديدم ظلمتي در شصت سال
  نــيم شـب رفتــيم در دنـــبـــال او    صوفـــيان گفتـند صـدق قـال او
  چپ آمد ميــل كن بردست 123هيـن گَو    روي پس ناكرده ميگفت او بشب
  ميل كن زيرا كه خاري پيـش پاسـت    باز گفـتي بعد يكدم سوي راست

اشاره بنور اين پيوند است كه زمين دل را روشن كند و گاهي به خارج سرايت كند و رُض بُِنوِر رَبِّها َرَقِت اْالَ َو َاشْ 
اين پيوند باشد كه مراد برب، خود  زمين خارج را نيز روشن كند چه رب اشاره به اين پيوند باشد و چه نور رب كنايه از

امام باشد و نور رب همين پيوند كه صورت امام است. و آنكس كه پيوند واليت در وجود او قوت گرفته باشد و دل را 
تبار بودن از عالم نقد حال او خواهد بود و همين پيوند است كه به اع ماِنِهمْ َو بِاَيْ  ديِهمْ َن اَيْ عي بـَيْ سْ يَ  نُورُُهمْ نوراني كرده باشد 

َمثـَُلُه ِفي  َمنْ شي ِبِه ِفي الّناِس كَ مْ نا َلٌه نُورًا يَ ناُه َو َجَعلْ يْ يَـ كاَن َميتًا فََاحْ   َاَوَمنْ نور از او به نور تعبير فرمود در كتاب خود كه فرمود: 
  الظُُّلماِت. 

  : و استواء آن كه فرمود امتق امتو اين پيوند است صراط مستقيم و سبب استق
  َتقيم. شي َسوِياً َعلي ِصراٍط ُمسْ مْ دي َامَّن يَ ِهِه َاهْ ّباً َعلي َوجْ شي ُمكِ مْ يَ  َاَفَمنْ 

شود و عالم ملكوت معدن  : بدانكه وصلة واليت وصلة ملكوت است كه بدل انسان وصل ميتَبصرَه اُخري
از عالم سجين و ملكوت سفلي است جملة خيرات است؛ پس اگر اين پيوند قوت گيرد و از تحت هواهاي نفساني كه 

بيرون ايد يعني سالك و صاحب پيوند به شرايط عهد خود رفتار كند و خالف بيعت و عهد خود ننمايد پيوند واليت در 
  وجود او جذب تمامي خيرات نمايد. 

وا بُ ذَّ كَ   نْ رِض، َولكِ بـَرَكاٍت ِمَن السَّماء َو اْالَ  ا َعَليِهمْ نا َلَفَتحْ ي آَمُنوا َو اتـََّقوْ ر قُ َل الْ َانَّ َاهْ  ما قاَل اُهللا َتعالي َشأنُه: َو َلوْ كَ 
  ِسبون.كْ ِبما كانُوا يَ  ناُهمْ فََاَخذْ 

 ولي امروتي كها ايمان بياورند يعني دست بيعت بصاحب واليت بدهند كه صورت مل يعني اگر اهل همة قريه
ود و بعد بپرهيزند از مخالفت كردن عهد و پيماني كه در د شود بدل آنها و ايمان كه آن پيوند است داخل دل آنها شيونپ

  بيعت خود قبول كرده اند؛ ما، درهاي بركات آسماني و زميني را بر آنها بگشائيم كه نه در دنيا تنگي بينند و نه در آخرت.
ايمان را به از زمان حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله و هستند در همين زمان كه اند  اگر گوئي كه بسياري بوده

كمال دارند و تقوي را به مراتبها دارايند و با وجود اين در معيشت آنها نهايت تنگي بوده است چون علي عالي اعلي و 
ذر رضي اهللا عنهما كه به ظاهر حال در معيشت آنها نهايت تنگي بود و همچنين در اين زمان از مؤمنين چون سلمان و ابي

ي دنيا و تنگي بكثرت دولت انباشند جواب اين است كه وسعت زندگ گي معيشت مبتال ميپرهيزكار مشهود است كه به تن
بلكه سعة معيشت به راحت خيال و وسعت قلب است؛ چه باشد وسعت اند  و وفور نعمت نيست چنانكه بسياري گمان برده
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  دست و چه نباشد. 
ا بگذراند به حيثيتي كه تنگي پس بركت ارضي و دنيوي آن است كه انسان بدون صدمة خيال وقت خود ر

هميشه بر حذر باشند كه  يمعيشت بحسب ظاهر صدمة خيال او نزند؛ چه با وسعت باشد و چه نباشد. پس بايد برادران ايمان
و اگر مخالفت كنند و مبتال به ضيق صدر يا  –اگر وسعت قلب و وسعت معيشت خواهند  –مخالفت عهد خود را نكنند 

نكنند مگر خود را كه خداوند سعة عيش و سعة قلب را در تقوي قرار داده است. و آية مباركة  متتنگي معيشت شوند مال
صلّي اهللا عليه و آله و سلّم داللت دارد بر اينكه هر گاه ايمان  محمد امتكه دربارة اهل كتاب است و تعريض دارد به 
البتّه وسعت قلب و وسعت دست كه رزق آسماني و زميني رفتار نمايند، اند  باشد و بر طبق عهديكه در ايمان خود بسته

است حاصل شود. و مفهوم مخالف آية مباركه اين است كه اگر خالف عهد كنند از رزق آسماني و زميني محروم مانند 
  و آية مباركه اين است:

جيَل نْ َاقاُموا التَّوريَه َو اْالِ  اَنـَُّهمْ  َو َلوْ  َجّناِت النَّعيِم◌ْ  ناُهمْ َخلْ َو َالَدْ  ئاِتِهمْ يِّ سَ  ُهمْ فَّرنا َعنْـ كتاِب آَمُنوا َو اتـََّقوا َلكَ َل الْ َانَّ َاهْ  َو َلوْ 
  . ُجِلِهمْ ِت َارْ َتحْ  َو ِمنْ  ِهمْ ِق◌ِ فـَوْ  َالَكُلوا ِمنْ  رَبِِّهمْ  ِمنْ  ِهمْ ِزَل ِاَليْ َو ما اُنْ 

د و بواسطة اقامة احكام قرآن، از باالي سر خود ت نماينبوقامه كتاب نُصلّي اهللا عليه و آله ا محمد امتيعني اگر 
يعني از رزق انساني و رزق سماوي و از رزق زميني و رزق نباتي و حيواني بخورند؛ و مفهوم مخالف آن اين است كه اگر 

تنگي . پس آنها كه به يت و اقامة احكام قرآن نكنند ممنوع شوند از رزق انساني و رزق نباتي و حيواناقامة احكام نبو
است يا از باب اهمال اَحكام شريعت است  ولويه معاش يا بضيق صدر گرفتارند بخود رجوع كنند كه يا از غفلت از وِجهة 

را كه بايد قضايش بجا آورد ناصي و تدارك مافات كه آعو زود تدارك كنند بدوام ذكر و دوام توجه و فكر و توبه از م
آنها رد كند تا برخوردار از بركات سماوي و ارضي شود و از رزق انساني و  بجا آورد و آنچه حقوق النّاس است به

حيواني بهره ور گردد و از اين جهت كه اين پيوند جاذب همة خيرات است در اخبار اركان اسالم، در بسياريست كه 
چنانكه مكرّر گذشت در فرياد زده نشده است به هيچ چيز چنانكه فرياد زده شده است به واليت. و مراد از اين واليت 

است. و در  ولي امرشود متّصل شدن پيوند واليت را بدل بايع كه صورت ملكوتي  اين اخبار، بيعتي است كه باعث مي
اخبار است كه زراره سؤال كرد كه كدام يك از اين اركان افضل است؟ پس حضرت صادق عليه السالم فرمود:  يبعض

ينكه واليت مفتاح آنها است و والي است كه داللت كنندة بر آنها است و در آخر واليت افضل است از همه، به جهت ا
و باب همه اشياء و رضاي رحمن اطاعت امام عليه السالم است بعد از تاُحُه مِر َو ِسناُمُه َو ِمفْ اْالَ  ةُ َذروَ فرمايد:  همين خبر مي

عليه و آله را اطاعت خدا كرده است. آگاه باشيد، اگر معرفت او كه خداوند فرمود: هر كه اطاعت كند رسول صلّي اهللا 
كسي تمام شبها در نماز و تمام روزها را در روزه باشد و جميع مال خود را تصدق كند و جميع عمر خود را در راه حج 

نخواهد  رما صرف كند و شناساي واليت ولي اهللا نباشد كه قبول واليت او باشد و بوده باشد جميع اعمال او بداللت ولي
بود براي او بر خدا هيچ حقّي در ثواب او و از اهل ايمان هم نخواهد بود. و اين فرقة نيكوكار، آنها را خدا داخل بهشت 

كند  خواهد كرد بفضل رحمت خود. و در بودن پيوند واليت جاذب همة خيرات و انحصار خيرات در واليت، كفايت مي
ختلفه كه اگر بندة هفتاد سال عبادت كند خدا را در تحت ميزاب خانة كعبه كه شبها اخبار مأثوره به طرق عديده و الفاظ م

را يا واليت علّي بن ابيطالب عليه السالم را نداشته باشد خداوند او را  ولي امردر نماز و روزها را در روزه باشد و واليت 
كه بناي اسالم بر پنج ركن است و خداوند ترخيص بر رو در آتش جهنم اندازد. و همچنين اخباري كه داللت دارد بر اين

و ترخيص نكرد در يك  –و روزه و حج باشد  ةكه نماز و زكو –كرد در چهار ركن كه خواهند بكنند و خواهند نكنند 
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ركن كه واليت باشد و مردم گرفتند آن چهار ركن را و ترك كردند آن يك ركن را و اين از باب مبالغة در امر واليت 
ه آن چهار ركن بدون واليت مقبول نيست و چون واليت را انسان قبول كند آن چهار ركن ديگر را المحاله دارد است ك

نها واليت است. پس اگر واليت نباشد و آنها باشند يا نباشند آيعني باب آن چهارركن و مفتاح آنها و باعث قبول  –
كند از اينكه  خباري كه داللت دارد بر اينكه خداوند حيا مييكسان است و اگر واليت باشد آنها را دليل خواهد شد و ا

در اعمال خود  امتامام عادلي از جانب خدا اگر چه آن  امتي را كه دين به سوي خدا آورند بواسطة امامتعذاب كند 
در  امتر چه آن امام جابري اگ امتي را كه دين بخدا آورند به امامتكند از اينكه عذاب كند  فجره باشند و حيا نمي

اعمال خود برَرِه باشند داللت دارند بر اينكه واليت ماية همة خيرات است و باعث قبول جملة اعمال و باعث غفران و 
ازالة سيئات است و موجب تبديل سيئات است به حسنات. و اخباري كه داللت دارد بر اينكه محبوب ترين خلق به سوي 

و قبول از آنها كند داللت دارد كه موجب همة خيرات واليت است زيرا كه مراد از خدا بنده ايست كه پيروي علماء 
پيروي متابعتي است كه از آن بتقليد تعبير كنند و تقليد هم مكرّر گذشت كه آن قلّاده است و عبارت است از قبول 

  دست عالم دادن.است بقي ُوثْ َوُه الْ ُعرْ واليت، يعني قبول پيوند واليت كردن و رشتة اين پيوند كه 
و امام ظاهر عادلي بنحو او اخباري كه داللت دارد بر اينكه هر كس بميرد و نشناسد امام خود را يا نباشد براي 

مردن جاهليت مرده است و بنحو مردن كفر و نفاق مرده است داللت دارد بر اينكه پيوند واليت باعث تمامي خيرات 
اسالم زياده از حفظ خون و مال و جواز تناكح و توارث فائدة ندارد و اجر بر  است و اخباري كه داللت دارد بر اينكه

ُتؤِمُنوا  َلمْ  راُب آَمّنا ُقلْ عْ قاَلِت اْالَ ايمان است، داللت دارد بر اينكه باعث جميع خيرات پيوند واليت است. و آية مباركة: 
باشد كه مورث اتّصال پيوند  ولويه د بر شرافت ايمان كه بيعت خاصة الي آخر اآليه، داللت دارنا َو َلّما َلمْ ُقوُلوا َاسْ  نْ َولكِ 

واليت است بدل و عدم شرافت بيعت عامه نبويه مگر از باب سبب شدنش از براي پيوند واليت و دخول ايمان در دل. و 
داللت دارد بر يماِن، ِلْال  مْ َهديكُ  َانْ  مْ كُ َبِل اُهللا يُمنُّ َعَليْ  مْ الَمكُ سْ إِ َلُموا ُقل ال َتُمنُّوا َعَلي َان َاسْ  كَ يُمنُّوَن َعَليْ همچنين آية مباركة: 

شرافت ايمان كه بيعت خاصه و پيوند واليت باشد و عدم شرافت اسالم كه بيعت عامه و قبول احكام رسالت باشد مگر از 
  باب اينكه اسالم مقدمة ايمان است.

رَتَباَنَُّه قَاَل: اَلّناُس َموتي َو  كما ُنِسَب ِالي َاميرِالُمؤِمنيَن َعَليِه الّسالمْ ي است، انسان ة: چون علم ماية حيورياُخْ ةٌص
باب علم است بلكه چنانكه گذشت پيوند بابُها  ِم َو َعِليٌ ِعلْ اَنَا َمديَنٌه الْ و پيوند واليت به مضمون خبر شريف: ياٌء ِم َاحْ ِعلْ َاهُل الْ 

است هر كه دارد زنده است و آنكه  ةآنجمله است علم، پس پيوند واليت ماية حيوواليت باب همة خيرات است كه از 
  ندارد مرده است.

واُن َحيْ الْ  ِخَرَه َلِهيَ َو ِانَّ الّدآرَاْال بدانكه اين پيوند واليت از شجرة ملكوتية الهيه است و عالَم ملكوت بحكم كريمة: 
حيواني كه حيوه عاريه است. پس اين پيوند واليت حي است  ةذاتيه است، نه چون حيو ةتمام اجزاء آن صاحب حيو

بحيوه ذاتيه و باعث حيوه دلي خواهد بود كه متصل به آن شده باشد؛ پس هر كه قبول واليت نموده باشد زنده خواهد بود 
س كه در مقام بحيوه انساني و حيوه جاوداني و آنكس كه قبول واليت نكرده باشد از حيوه انساني مرده خواهد بود و آنك

َ◌حياٌء أَ  ِم◌ِ ِعلْ ُل الْ تي َو َاهْ اَلّناُس َموْ انكار واليت باشد چون جماد خواهد بود كه استعداد قبول حيوه انساني نخواهد داشت، 
  اشاره به اين و عدم آن است. 

اشاره به شي ِبِه ِفي الّناِس مْ ورًا يَ نا َلُه نُ َو َجَعلْ اشاره بوصل اين پيوند و عدم آن است، چنانكه َاَفَمن كاَن َميتًا فََاحييناُه 
رِض َفكاَنَّما ٍس َاوَفساٍد ِفي اْالَ ِر نـَفْ سًا ِبَغيْ قـََتَل نـَفْ  رائيَل اَنَُّه َمنْ نا َعلي بَني ِاسْ َتبْ ِل ذِلك كَ َاجْ  ِمنْ اين پيوند است. و آية وافي هداية: 
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اشاره باتّصال و زوال اين پيوند است. و آية مباركة كه در سورة نَمل َجميعاً،  لّناسَ اايَ انَّما َاحْ ياها َفكَ َاحْ  قـََتَل الّناًس َجميعًا َو َمنْ 
 ي َعنْ َت ِبهاِدي الُعمْ ِبريَن َو ما اَنْ ا ُمدْ ِمُع الصُّمَّ الدُّعاَء ِاذا َولَّوْ َموتي َو ال ُتسْ ِمُع الْ ال ُتسْ  ِانَّكَ و سورة روم است كه فرمود: 

مي و اشاره به فقدان اين پيوند و وجدان اوست، زيرا كه موت و عِلموَن ُمسْ  ِمُن بِاياتِنا فـَُهمْ ؤ يُ  ّال َمنْ ِمُع اِ ُتسْ  ِانْ  َضالَلِتِهمْ 
آية وافي است كنايه از فقدان آن پيوند واليت است و مؤمن بĤيات رب اشاره به صاحب پيوند است و همچنين  124صمم

كساني هستند كه  َمُعونَ سْ الَّذيَن يَ زيرا كه مراد به  َجُعوَن.رْ َعثـُُهُم اُهللا ثُمَّ ِاَليِه يُـ بْـ َموتي يَـ َو الْ  َمُعونَ سْ َتجيُب الَّذيَن يَ سْ ِانَّما يَ هداية: 
باشند كه قبول واليت  كساني ميتي بَموْ و مراد اند  يا استعداد قريب براي قبول واليت حاصل كرده اند  واليت را قبول كرده

اشاره به اين است كه هيچكس نبايد مأيوس از رحمت الهي باشد كه براي  َعثـُُهمُ بْـ يَـ شند و قريب هم نداشته با نكرده استعداد
  باشد اگر چه در حال احتضار باشد، كما قيل:  همه ريزش رحمت و قبول واليت ممكن مي

  كــه مســلمان مردنــش باشد اميد    هيــچ كــافر را بخواري منگريد 
  ية مباركه فرمود: و مولوي رحمه اهللا عليه در بيان آ

  يك صفيري كرد بست آن جمله را    چون سليمان سوي مرغان سبا
رنگ بود از اصل و كَيا چو ماهي گُ    د بيجان و پر جز مگر مرغي كه ب  

  پيش وحي كبـريا ســمـــعش دهد    ر سر نهدني غلظ گفتم كه گر كَ
  

  ةٌتَتميم و غاي
توحيد است باالخره بعالم توحيد كشاند و از كثرات كه منبع آنها چون پيوند واليت از شجرة ملكوتية و از عالم 

  خيال انسان است برهاند. 
بدانكه وحدت حقيقت وجود و اصالت او و اشتراك او ميانة همة انحاء وجود بديهي است بلكه بديهي تر از او 

كند، يا ادراك ادراك خود را نمايد  اگر چه نتواند بيان  –فهمد  نيست كه طفل غير مميز هر سه مسئله را بفطرت خود مي
ما بِِه ياز و ّمتاْال  هِ وما بِ و چونكه طفل بي تميز را اگر بگويند نان يا جوز يا مويز، به اين اسم كه اسم است از براي ماهيت  –

دراك آن شئ خوشنود و بدحال از آن نشود و اگر بگويند نان هست به هستي خوشحال شود كه به فطرت خود ا نْ التـََّعيُّ 
فهمد كه ما به التَّعين كه از آن بماهيت تعبير كنند  ن بلكه بفطرت خود مييكند كه منشأ اثر وجود است نه آن ما به التَّع مي

كه حكما عنوان دارند، و اگر به طفل بگويند كه نان نيست از نيستي بدحال شود كه ملتفت  ِاّال ِهيَ  ٌث ِهيَ َحيْ  َليَست ِمنْ 
كند كه نيستي رفع وجود است كه منشأ اثر بود؛ و همچنين در جميع انحاء وجود كه بواسطة تكثّرات  است و ادراك مي

فهمد كه معني اشتراك وجود است در ميانة تمامي انحاء  ماهيات تكثّر پذيرفته همين معني منشأيت اثر را يكسان مي
معني داشته باشد. لكن بايد دانسته وجودات و همين هم هست معني وحدت حقيقت وجود كه در جميع مصاديق يك 

شود كه مراد از وحدت وجود نه وحدت شخصي است مثل وحدت زيد و عمرو كه تركيب از كثرات دارد و در مقابل 
ثاني داشته باشد و نه وحدت جنسي كه در اغلب مركب از جنس و فصل و در مقابل ثاني دارد و بر سبيل ابهام مأخوذ 

انواع و اصناف و اشخاص است و نه وحدت نوعي و صنفي كه آنهم مثل وحدت جنسي است و است و تحقّق او به تحقّق 
نه وحدت اجتماعي، چه آن اجتماع بصنع پروردگار باشد و چه به صنع صنّاع بشريه مثل وحدت عالم و وحدت عالم و 

نيست بلكه بمحض وحدت آدم و وحدت دار و خانه و نه وحدت اعتباري مثل وحدت عشره كه بغير ده وحدت هيچ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  كر بودن ونشنيدن. - ١٢٤
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مِّ اعتبار معبر آنرا يكي خوانيم كه هيئت اجتماعيه امري نيست كه در خارج بر آن عدد عشره افزوده شود و نه وحدت كَ
متّصل مثل وحدت جسم و سطح و خط كه قسمت پذير است بلكه وحدتيست كه بديهي تر از همة بديهيات است به 

  ل الكنه است به حسب حقيقت.حسب مفهوم و آثار مثل حقيقت وجود و مجهو
و بايد دانسته شود كه انحاء وجودات هر چه از منبع نور كه حقيقت وجود است دورتر، كثرت كه باعث ظلمت 

ات دوزخندبيشتر و هر قدر به حقيقت بشود و شرور و اعدام كه مورث آالم و له است افزونتر و ظلمات متراكم تر مي
ر و بوحدت كه منبع خيرات است نزديكتر و لذّت و سرور و راحت كه حق وحدت وجود نزديكتر از كثرت و شرور دورت

است افزونتر، تا به جائي كه اتصال به حقيقت وجود يابد كه در اين وقت فرقي بين او و بين حبيب او نماند و لذّت و 
  بهجت و سرور و راحت او از تصور بيرون شود.

انسانيه كه از آن به انسان تعبير كنند بالقوه سعه و احاطه دارد به همة و ايضاً بايد دانسته شود كه لطيفة سيارة 
و اند  باشند و صورت جحيمي مراتب وجود انسان كه مرتبة طبع و نباتيت و حيوانيت و شيطنت باشد كه از عالم كثرت مي
نان قوت دهندة آنها است و لهبات آتش دوزخ مدد دهندة آنها است و مرتبة قلب و روح باشد كه از دار نعيم و نفحات ج

انسان هر يك از اين مراتب را كه بالفعل كند و در آن مرتبه مقام گيرد با همان مرتبه متّحد شود مگر اينكه بعد از كمال 
كه در اين وقت حاكم خواهد بود بر اين قوي نه محكوم آنها. و  يبحسب شأن خود رجوع كند به مراتب حيواني وشيطان

كه شيطان دي َعلي يَ  مَ لَ َشيطاني َاسْ ين قُوي منقاد اين انسان خواهد بود و مطيع چنانكه وارد شده كه فرمود: بعباره اُخري ا
سلدر جميع قواي حيوان كه مو منقاد انسان خواهند بود و چون در انسان مقتضاي نفس و شيطان غالب و محسوس است  م

  قيل:  و مقتضاي عقل و رحمن مغلوب كه غيرمحسوس است، كما
  زان سبب دنيا بچربد عامه را    ديــد بر دانـش بود غالب فزا 
  وآن جهاني را همي دانند دين      كاين جهانيرا همي بينند عين

از اين جهت خداوند منّان بجهت تقويت عقل و غالب نمودن مقتضاي آن انبياء و اولياء عليهم السالم را واسطة 
انبياء عليهم السالم بندگان او را از وقوف بر مشتهيات نفساني و مقتضيات حيواني  ميانة خود و بندگان قرار داده است كه

يعني كار تو از حيثيت رسالت، رمانيدن ِانَّما اَنَت ُمنِذٌر. كه دار كثرت و صورت جحيمند تخويف كنند كما قال تعالي: 
عقالني د آنها را برخيرات انساني و مقتضيات حيواني و اولياء عليهم السالم داللت كنن حيوان سيرتها است از مقتضيات

ه و ات نفسانييعني فايدة دعوت ظاهرة عامة نبويه تخويف و انذار است از وقوف بر مشتهي ٍم هاٍد.لِّ قـَوْ َو ِلكُ كما قال تعالي: 
ل چه حق تواند حاصل شود در هر زمان رسولي الزم نبود كه باشد زيرا كه پيروان هر رسو چون اين از همه كس مي

ر بود نمودند و چون فائدة قبول اين دعوت كمال نفس انساني نبود بلكه اضطراب و تحي بودند يا باطل اين دعوت را مي مي
دود: و در طلبِ راهنما برآمدن، فرمود خداوند و  

  يماِن.ِلْال  مْ َهديكُ  َانْ  مْ ُمنُّ َعَليكُ َبِل اهللاُ يَ  مْ الَمكُ ال َتُمنُّوا َعَلي ِاسْ  ُقلْ 
يا حالت حاصلة از آن  –و در اخبار بسيار به اختالف لفظ وارد شده است كه فائده اسالم كه بيعت عامه باشد 

زياده از حفظ خون و مال و عرض و جواز تناكح و توراث نيست و اجر اخروي بر آن مترتب نخواهد شد و اولياء  –بيعت 
اهنمائي نمايند؛ يعني بواسطة اين بيعت پيوند شجرة ملكوتية ولَوية ر ولويه عليهم السالم بندگان خدا را به واسطة بيعت 

يعني  –علويه را كه باب شهرستان علم است و صراط مستقيم بسوي حقّ است و ايمان داخل شدة دل است و نور دل است 
ردد و ستّار تمام هاي انسان گ بر شجرة وجود بندگان خدا زنند تا شيرين كنندة تمام تلخي –صورت ملكوتية امام است 
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نقايص او شود و راه بر از عالم كثرت كه صورت جحيم است بسوي وحدت گردد. چون اين معلوم شد بدانكه: آنكس را 
يكدفعه از عالم كثرت برهاند و به عالم وحدت كشاند نادر است؛ عالوه بر  ولويه كه جذبة الهي در ربايد و بدون بيعت 

شود و مقصود الهي از خلقت او كه عود بسوي حق باشد با جنود و اعوان حاصل نشود.  ندرت تكميل قُوي و جنود او نمي
كه از اين اند  و از اين جهت است كه خداوند منّان را از زمان آدم عليه السالم در هر قرني بعد قرن ديگر اوليائي بوده

به تدريج به عالم توحيد منجذب شوند چنانكه  كه بواسطة آن پيونداند  رسانيده شجرة الهيه پيوندي بوجود بندگان او مي
رسد به تدريج نمو كند و شاخهاي تلخ را بخشكاند و به واسطة قبول رسالت و  پيوند شجرة شيرين كه به درخت تلخ مي

م قالب و توجه به كثرات وجود خود و كثرات عالم كبير و مراعات احكام كثرات تكميل جنود خود كند كه اتحمل احك
  ن رفتن بدار آخرت بموت اختياري يا اضطراري با جنود و اعوان كه مقصود از خلقت انسان است بروند.در حي

نمود و  ولويه چون اين مقدمات معلوم شد بدانكه آنكس كه پيوند واليت بوجود او رسيد، يعني بيعت خاصة 
مدارك و اعضا و جوارح كه شركاء كه ايمان داخل قلب است داخل دل او شد تمام قوي و  ولي امرصورت ملكوتي 

 –كه اين معني مشهود صاحبان پيوند گردد  –متشاكسون جان انسانند يك جهت شوند و از پريشاني و نزاع درآيند 
هاي هواي نفس است و اگر تمكين در ذكر  خصوص در وقت اشتغال به ذكر دل كه صيقل دل و خشك كنندة شاخص

است نمايان  ولي امرن صيقل را از دست ندهد باالخره آن پيوند كه صورت ملكوتي دل يابد كه در همه حال و همه كار آ
شود و چون آن پيوند نمايان شود بكلّي جهت قوي و اعضا و جوارح يكي شود و وحدت جهت همه نمايان شود و معني 

َه ِاّال بِاِهللا َوال َحوْ را در مظهر حق معاينه ببيند َوال ِالَه ِاّال ُهَو مشهود او شود ال َتعُبُدوا ِاّال ِاياُه  َانْ  َو َقضي رَبُّكَ  در مظهر َل َو ال قـُوَّ
  حق هويدا گردد و معني اين مصراع كه گفته است: 

  تو يك چيزي ولي چندين هزاري
ملحوظ شود، و اگر استعداد بيشتر و توجه زيادتر گردد و صيقل زدن افزونتر شود از مالحظة وحدت حق تعالي 

ر برتر شود و حق را بدون مظهر و تقدر بصفات جمال مالحظه نمايد و جميع كثرات در تحت سطوت جالل شأنه در مظه
  حق گم شود و معاينه بيند:

  وحـــــــده ال الــــه الّا هــــــــو    كه يكي هست و هيچ نيست جز او
و بينش بيند كه هر چه هستي است و اگر اندك لذّت جمال او را از خود برهاند، خود را هم نه بيند و بي بيننده 

كند مثل سبحاني ما اعظم شأني و ليس  اوست و غيري نيست و در اين مقام بعضي شطحيات از مشايخ و سالك ظهور مي
شود و اگر بخود سري برآيند  في جبتي سوي اهللا و اَنَا اهللا و غير ذلك؛ و از اين مقام عقايد فاسده از براي سالكين پيدا مي

نيازمندي را گسيخته بعد از افاقه و رجوع از اين مقام، خود بين و خودرأي شوند و وحدت وجود ممنوعه كه روا و رشتة 
ُن َو ُهَو ُهَو ُن َنحْ َو حاَلٌه َنحْ اشاره باين مقام است ُن ُهَو َلنا َمَع اِهللا حاالٌت، حاَلٌه َنحْ نيست بعد از افاقه از اينحال بĤن تفوه كنند. 

در جواب سؤال از اينكه خداوند بزرگتر از چه چيز است، اشاره به اين َشيٌء  ُهناكَ  َو َهلْ قه از اين حال است اشاره به افا
مقام است. و احتياج سالك به شيخ در اين حال و اين مقام بيشتر است از پيشتر و احتمال خطر و هالكت افزونتر است اگر 

شيخ نيست. چرا كه نفس زنده آلت بدست آورده و خود را محتاج  كه در اين مقام حاجت بهاند  چه بعضي گمان برده
طرة اين مقام برحذر پندارد؛ و بايد سلّاك در طلب اين مقام جان خود را فدا سازند و آنچه توانند كوشش كنند و از خَ نمي

و جميع المؤمنين من مهالك باشند كه بورطة حلول و اتّحاد و وحدت وجود و اباحه و زندقه گرفتار نشوند. اَعاذَنَا اهللا 
  انفسنا.
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. و الصلو هب اهللا و اهل بيته الّذين اَذْ محمدو السالم علي  ةُو هذا آخر ما اردت تسويده. و الحمدهللا اوالً و آخراً
هم الرِّنْعرهم تطهيرا خصوصاً صنوه و صهره و وصيه و وزيره و خليفته بالفصل علي بن ابيطالب سالم اهللا عليجهما.س و طه  

  شر شهر ربيع االولي سنه هزار و سيصد و بيست.عو قدتَم في ثاني 
  اميد كه ناظرين نظر لجاج و عناد را از خود دور دارند و به نظر انصاف اين را منظور سازند. 

 
  
  


