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  حیمحمن الرّبسم اللّه الرّ 
رت طّر دارد، ثنای حضنفحات اخالص آن، دیدۀ جان، منوّر و دماغ دل، مع حمدی که لمعات صدق و 

ای از ظهور  ای است از بحر جود او و شهود نور ظهور، لمحه ه وجود عالم، بل عالم وجود، قطرهک پادشاهی است
چندین هزار کلمات حقایق را از امّ الکتاب ذات، بر لوح فطرت، » نْکُ«مبدعی که به یک کلمۀ . نور شهود او

یفۀ کامله، ازکتاب عالم، انتخابی لطیف تصویر فرمود و وجود انسان را که هم کلمۀ جامعه است و هم صح
» آدم«لطیفی که به محض اصطفا و خلوص اجتبا، . ساخت که در وی، صورجمله معانی و کلمات مفصّل بنمود

توقیع خالفت »  هِتِورَصُ لیعَ مَآدَ قَلَخَ هَاللّ انَّ«از همه برگزید و او را با خلعت صورت   علیه السّالم  صفی را
یّات او، انبیا واولیا را به فضل نعمت و مزید کرامت مخصوص کرد و در شید و از ذرّات ذّرو لوای کرامت بخ

و از جملۀ انبیا، سیّد المرسلني و خاتم النبیّنب را برگزید و بر تخت بخت ابد . کنف عصمت و حجر رعایت برپورد
و از جملۀ . ملک و ملکوت بگشاد و طریق تنفیذ تصرّفات او در جّن و انس و دبنشاند و افسر محبوبی بر سر نها

اند، برکشید و به خالفت دعوت و نیابت نبوّت او،  اولیا، اولیای امّت او را که علمای حقیقت و مشایخ طریقت
در مسند ارشاد و تربیت بنشاند و دامن همّت ایشان را از تلوّث التفات به اعواض و اغراض عاجله و آجله پاک 

طلبشان، به  ای به مشام جام طالبان صادق رسانید و پای وال و مقامات ایشان، شمّهبیفشاند و از نسایم ریاض اح
ای در ظلمت بیابان تحّیر، به طلب نور یقني برخاست، حوالت  هرکجا فرومانده. شبکۀ ارادت ایشان معلّق گردانید

درد افالس، به قصد کیمیای ای از  او در اقتباس جَذوات مواجید با انفاس طیّبه ایشان فرمود و هرجا که فرومایه
او در جمع و حّل آن، به قبول نظر محبّت ای به قید اشکاىل درماند، هدایت  سعادت ابدی در طلب آمد، یا رونده

ای از لحظات سرایر و خطرات ضمایر بر  ای و خطره ایشان نمود؛ از فرط عنایت و کمال رعایت، بر هر لحظه
جوارح و جوانح  و سکناتت و بر هر حرکتی و سکنتی از حرکات ی از رقبای هیبت خود بداشيبایشان، رق

ایشان، نقیبی از نقبای حشمت خود بگماشت تا به طریق تزکیه و تصفیۀ نفوس و قلوب، ایشان را از مالبس 
وصلواتی که اَمداد متوالیۀ آن به ابد متّصل . صفات خود منسلخ گردانید و به بدل آن، خلعت وجود باقی پوشانید

از اَمَد منفصل، سزاوار حضرت سیّدی که جملۀ انبیا را پیشوای بحق اوست و زمرۀ اصفیا را رهنمای مطلق  بود و
 راءِبْفی الغَ  مَجَونَ مَجْنَ  راءِضْی الخَ فِ  عَلَما طَ رینَاهِ الّط هِحابِصْاَ  وَ بنيَّیالطَّ  هِلی آلِ عَ وَ هِیْلَعَ هُی اللَّلَّصَاو 
  .عٌلْطَ
ری است مشتمل بر ذکر مبانی و اصول طریقت صوفیان وبیان بعضی از علوم و معارف امّا بعد، این مختص 

ایشان که بنای قاعدۀ تصوّف و اساس سري و سلوک قاصدان کعبۀ حقیقت بر آن است؛ چون علم اعتقادات 
صحیحه و حقایق صریحه و علم آداب معامالت و منازالت و مواصالت قلبی و قالبی و سرّی و روحی و 

نفس و دسایس صفات و خسایس شهوات و معرفت روح و قلب و دیگر معارف، و اشارت به بعضی از  معرفت
دقایق فهوم و حقایق رسوم متصوّفه، و تنبیه بر انواع مسالک و مهالک و منازل و مراحل و معالم و مراسم 

  .طریقت و اِعالم از اَعالم وصول سالک بعد از قطع منازل به کعبۀ مراد و حرم حقیقت
اند که کالم مجید عبارت از ایشان به مقربّان وسابقان کند؛ نه جماعتی که  و مراد از صوفیان، و اصالن و کامالن 

به مجرّد رسمی ومطابق اسمی، از دیگران متمیّز و مخصوص باشند؛ چه هر که به درجۀ مقرّبان حضرت جالل و 
صوفی خوانند؛ خواه مرتسّم بود به رسوم سابقات صف کمال رسید، اکابر طریقت و ارباب حقیقت، او را 

» ابومحمّد جُرَیری«و » تَکونَ مَعَ اللّهِ بِالعِالقَةٍ التَّصَوُّفُ اَنْ«: گفته است» جنید«متصوّفه و خواه نه؛ چنانکه 
: گفته است» رویم«و » .نیٍّدَ قٍلْخُ لِّن کُ مِ روجُخُالْ وَ نیّسَ قٍلْخُ لِّفی کُ خولُالدُّ  فُوُّصَالتَّ « : گفته است



۸  

 قُّ حَالْ کَمییتَ یُ نْاَ فُوُّصَ التَّ«: گوید» جنید«و هم » .ریدُما یُ لیْعَ قِّحَالْ عَمَ سِفْ النَّ  رسالُستِ اِ فُوُّ صَالتَّ«
  ».هِبِ حییکَیُ وَ کَنْعَ
و مشهور ومعروف در میان عموم مردم، آن است که اسم صوفی، بر کسی اطالق کنند که مرتسّم بود به رسوم  
اکثر مرتسّمان را و اهل خصوص از متصّوفه، . دزّی ایشان؛ اگر از اهل حقیقت بوَد و اگر نبوَ وفیان و متلبّس بهص

و به سبب اختصاص اهل کمال بدین اسم، آن است که اکثر . صوفی نخوانند، بلکه متشبّه به صوفیان خوانند
اند و از برای تواضع و  به انبیاء لباس صوف پوشیده ایشان از قدمای مشایخ، به جهت تقلّل و تزهّد از دنیا و اقتدا

سرت حال، نسبت خود به صفت لباس و سِمَت ظاهر کرده و یکدیگر را صوفی خوانده و این اسم در میان ایشان 
  .متعارف شده و شهرتی یافته و در زبانها متداول گشته

  
  سبب تألیف کتاب

که جماعتی از دوستان و برادران که در صنعت عربیّت،  و سببی که بر تألیف این مختصر باعث شد، آن بود 
نمودند، از محرِّر این   قَصريُالباع و قَلیلُ المَتاع بودند و بر مطالعۀ سخن مشایخ صوفیان، شعفی و رغبتی تمام می

س ترجمۀ کتاب به هر وقت، التما هُرانَفْغُ  هِیْلَعَ فاضَاَ وَ هُأنَشَ اللّهُ حَصلَاَ »محمودبن علی القاشانی«سواد 
که در بیان  اللّه رحمه »هروردیالسّ محمّد بن الدّین عمر شهاب«از مصنّفات شیخ االسالم » عوارف المعارف«

تر نوعی پرداخته،  تر وجهی و تمام صحّت طریق تصوّف ساخته است و حقایق و دقایق این فن، در او بر خوب
خاطر که خراید معانی این کتاب را  ان مبذول دارد، اینکه التماس ایش خواست و این ضعیف هرچند می. کردند می

ه رابطۀ حیات ارواح از اجساد بریدن و باطل کردن، روی کاز فراید الفاظش عاطل کردن، همان مثال است 
تا روزی این . و مدّتی در این حال، میان اِقدام و اِحجام؛ مرتدّد بودم. فرمود نمود و مرا از اِقدام بر آن منع می می
اطر وارد شد که در این فن، مختصری به پارسی، از سخن مشایخ صوفیان، با ضمایمی چند از عندیات و خ

» عوارف المعارف«مفتوحات که از غیب در اثنای آن سانح شود، تألیف کنم، چنانکه اکثر اصول و فروع کتاب 
راد ایشان به حصول پیوندد و هم را شامل و متناول بود و دیگر فواید و عواید، در او مجموع و حاصل؛ تا هم م

وچون این خاطر وارد شد، دل به ورود آن قرار گرفت و بعد از تقدیم استخارت، . اجتناب از محذور نموده باشم
و آنچه از نصوص احادیث و کلمات مشایخ در طّی آن درج کرده شد، از برای . در تحریر این سواد شروع افتاد

و . و بنای آن، بر ده باب نهاده شد، هر بابی، مبنی بر ده فصل. حرَّر گشتفظ منقول مسموع ملتربّک، هم به 
آمد ومضمون آن، بر قدر کفایت چون اقتباس آن، از انواع کلمات مشایخ که مقتبس اند از مشکات نبوّت، کرده 

، چنان امید به فضل الهی. نهاده شد» مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة«از علم ضرورت مشتمل است، نام آن 
است که طالبان صادق را، در استکشاف معالم طریقت و اقتباس انوار حقیقت واستفتاح ابواب عوارف ربّانی 

و مسؤول از فضل عنایت ایزدی، چنان است که نیّت مؤلّف را در تألیف . ومعارف حقّانی، مفید و مکافی بود
و صورت این نیّت، استنزال رحمت الهی و . این، از شوایب نفس وهوا و سُمعت و ریا، صافی و خالص گرداند

فیض نامتناهی است به واسطۀ ذکر و سماع احوال و مقامات اهل صالح و فالح و خود را بدین وسیلت، بر 
  .مْهِتِ سريَبِ  تداءَقْا االِنَقَزَرَ وَ مْهِ تِبَّحَ مَ بِ ا اللّهُنَعَفَنَ . فرتاک دولت ایشان بسنت و در زمرۀ محبّان ایشان پیوسنت

  



۹  

  فهرست ابواب کتاب و فصول آن
  :اند اند و فصول و علی التّفصیل، بر این سیاقت ومنوال علی االجمال، ابواب آن ده 

  باب اوّل در بیان اعتقادات صوفیان
  :و آن مشتمل است بر ده فصل

  در معنی اعتقاد ومآخذ آن و تمسّک به عقیدۀ صحیحه: فصل اوّل
  در توحید ذات و تنزیه صفات: فصل دوم
  در تحقیق اسما و صفات: فصل سوم

  در آفریدن افعال بندگان باری عزّاسمه: فصل چهارم
  در کالم الهی: فصل پنجم
  در رؤیت : فصل ششم
  در ایمان به مالئکه و کتب و رسل الهی: فصل هفتم
  در شهادت رسالت و ختم نبوّت به محمّد صلّی اللّه علیه و سلّم: فصل هشتم
  سولدر ذکر اصحاب ر: فصل نهم
  در ذکر امور اخروی: فصل دهم

  
  باب دوم در بیان علوم

  :و در آن ده فصل است
  در تعریف علم و مراتب آن: فصل اوّل
  در مآخذ علم: فصل دوم
  در علم فریضت و فضیلت: فصل سوم

  در علم دراست و وراثت: فصل چهارم
  در علم قیام: فصل پنجم
  در علم حال: فصل ششم
  در علم ضرورت: فصل هفتم

  در علم سعت: صل هشتمف
  در علم یقني: فصل نهم
  در علم لدنّی: فصل دهم

  
  باب سوم در معارف

  :و در آن ده فصل است
  در تعریف معرفت: فصل اوّل
  در معرفت نفس: فصل دوم
  در معرفت بعضی از صفات نفس: فصل سوم

  در معرفت کیفیّت ارتباط معرفت نفس به معرفت الهی: فصل چهارم



۱۰  

  رفت روحدر مع: فصل پنجم
  در معرفت دل: فصل ششم
  در معرفت سرّ و عقل: فصل هفتم
  در معرفت خواطر: فصل هشتم
  در معرفت مرید و مراد: فصل نهم
  در اختالف احوال مردم: فصل دهم

  
  باب چهارم در اصطالحات صوفیان

  :و در آن ده فصل است
  در بیان حال و مقام: فصل اوّل
  در جمع و تفرقه: فصل دوم
  ر تجلّی و استتارد: فصل سوم

  در وجد و وجود: فصل چهارم
  در سکر و صحو: فصل پنجم
  در وقت و نَفَس: فصل ششم
  در شهود و غیبت: فصل هفتم
  در تجرید و تفرید: فصل هشتم
  در محو و اثبات: فصل نهم
  در تلوین و تکوین: فصل دهم

  
  باب پنجم در بیان مستحسنات متصوّفه

  :و در آن ده فصل است
  در معنی استحسان: فصل اوّل
  در اِلباس خرقه: فصل دوم
  در اختیار ملوّن: فصل سوم

  در اساس خانقاه: فصل چهارم
  در بیان رسوم اهل خانقاه: فصل پنجم
  در بیان خلوت: فصل ششم
  در شرایط خلوت: فصل هفتم
  در بیان واقعیات اهل خلوت: فصل هشتم
  در سماع: فصل نهم
  در آداب سماع: فصل دهم
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  آداب باب ششم در
  :و در آن ده فصل است

  در بیان ادب: فصل اوّل
  در آداب حضرت ربوبیّت: فصل دوم
  در آداب حضرت رسالت: فصل سوم

  در آداب مرید با شیخ: فصل چهارم
   آن در آداب شیخوخت و فضیلت: فصل پنجم
  در آداب صحبت و صالح و فساد آن: فصل ششم
  در آداب معیشت: فصل هفتم
  جرّد و تأهّلدر آداب ت: فصل هشتم
  در آداب سفر: فصل نهم
  در آداب تعهّدات نفس: فصل دهم

  
  باب هفتم در اعمال

  :و در آن ده فصل است
  در بیان عمل: فصل اوّل
  در ادای کلمۀ شهادتني: فصل دوم
  در طهارت:فصل سوم

  در بیان صالت و علوّشأن او: فصل چهارم
  در کیفیّت آداب صالت: فصل پنجم
  صالت و سنن آندر فرایض : فصل ششم
  در توزیع اوقات بر اوراد: فصل هفتم
  در ادعیۀ مأثوره از نبی صلّی اللّه علیه و سلّم: فصل هشتم
  در فضیلت صوم و اختالف احوال صُوّام: فصل نهم
  در شرایط و آداب صوم و افطار: فصل دهم

  
  باب هشتم در اخالق

  :و در آن ده فصل است
  در بیان حقیقت خُلق: فصل اوّل

  در صدق: دوم فصل
  در بذل و مواسات: فصل سوم

  در قناعت: فصل چهارم
  در تواضع: فصل پنجم
  در حلم و مدارات: فصل ششم
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  در عفو و احسان: فصل هفتم
  در بشر و طالقت وجه: فصل هشتم
  در مالطفت و نزول باطباع: فصل نهم
  در توددّ و تألّف: فصل دهم

  
  باب نهم در بیان مقامات

  :تو در آن ده فصل اس
  در توبت: فصل اوّل
  در ورع: فصل دوم
  در زهد: فصل سوم

  در فقر: فصل چهارم
  در صرب: فصل پنجم
  در شکر: فصل ششم
  در خوف: فصل هفتم
  در رجا: فصل هشتم
  در توکّل: فصل نهم
  در رضا: فصل دهم

  
  باب دهم در بیان احوال و ختم کتاب

  :و در آن ده فصل است
  در محبّت: فصل اوّل
  شوق در: فصل دوم
  در غريت: فصل سوم

  در قرب: فصل چهارم
  در حیا: فصل پنجم
  در انس و هیبت: فصل ششم
  در قبض و بسط: فصل هفتم
  در فنا و بقا: فصل هشتم
  در اتّصال: فصل نهم
  در خاتمت و وصیّت: فصل دهم
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  باب اوّل در بیان اعتقادات متصوّفه
  

  .و آن مشتمل است بر ده فصل
  د و مآخذ آن و تمسّک به عقیدۀ صحیحهفصل اوّل در معنی اعتقا

معنی اعتقاد، اتّخاذ عقد صورت علمی است یا ظنّی در دل به وجود مغیّبات و مأخذ آن در مبدأ حال، تکرّر  
استماع اخبار و تواتر انطباع آثار است در نفوس سادۀ اطفال که به مرور ایّام و امتداد زمان، سبب انعقاد ظنون 

راسخ  »رِجَحَ ی الْفِ شِقْالنَّ کَ«گردد و صورت آن عقاید، در ضمایر ایشان  عقیدۀ عوام می و اوهام و موجب تقلد
متنقّش و ممتلی گردد که  تا غایتی که صحایف ضمایر و الواح خواطر ایشان، بدان صور چنان. شود و ثابت می

ود مایل و منحرف سنن عقیده و صوب مذهب خمجال و مساغ صورتی دگر در آن محال نماید و هرکه را از 
ه و براهني مذهب خویش بر زعم خود ای که تمسّک به ادلّ  و از ایشان طایفه. بینند، به بغی و ضاللت نسبت کنند

باشند و با خود تصوّر تحقیق و خروج از دایرۀ تقلید کرده، اگر به حقیقت نظر کنند، همچنان خود را در  نموده
ند که به موجب حسن الظّن و تصوّر اصابت رای آن ادلّه و براهني از مرتبۀ تقلید ائمّه و علمای مذهب خود بین

 لُّ کُ «باشند و اوهام و افهام ایشان از آن پُر برآمده و به پندار یقني و تصوّر تحقیق شاد شده  ایشان تلّقی کرده
  ».ونَحُرِفَ مْهِیْ دَما لَبِ  بٍزْحِ

اند و وجود تنازع و تمانع مناصب و  ن مجبولو سبب اختالف آرا، اختالف اَهواست که نفوس بشری بر آ 
و این اختالف در مبدأ حال، از متقدّم به متأخّر و از . اند مطالب دنیوی که بیشرت دلها به علّت طلب آن معلول

میان فِرَق منتشر و متفرّق گشته و به عداوت و بغض کشیده و به طریق سابق به تاىل رسیده است و به تدریج، در 
از سلف فراگرفته و ظلمات آن قرناً بعد قرنٍ تراکم پذیرفته تا به حّد جدال و خصومت رسیده و به  توارث، خلف

پس هرکجا سابقۀ عنایت ازىل تعلّق گريد و خواهد که بنده را اعتقاد صحیح کرامت کند، . سّب و تکفري انجامیده
اوىل رساند و بیخ هوا و عناد از دل نخست او را از آثار و رسوم عادات و مسموعات برهاند و باطهارت فطرت 

  .او انتزاع کند، تا قابل صورت اعتقاد صحیح گردد و مشاهدۀ حقّ صِرف، او را صریح شود
به برکت آثار نزول وحی و پرتو انوار نبوّت، نفوس امّت از  اللّه علیه و سلم صلّی و در روزگار صحبت رسول 

و شایبۀ هوا، طهارت یافته و از دنیا و اَغراض آن  از لوث طبیعتظلمت رسوم عادات منخلع گشته بودند و قلوب 
اِعراض نموده و روی به آخرت آورده و حق را طالب بوده و به نور ایمان، از ورای حجاب، مشاهدۀ صورت 
غیب کرده، الجرم عقاید ایشان از وصمت اختالف، معرّا بود و دلها از بیماری هوا، سلیم و مربّا، همه یکدل و 

بعد از آن چون آفتاب رسالت، به حجاب غیب متواری و محتجب گشت و نور . رای و یکزبان بودند یک
عصمت، به نقاب عزّت مختفی و منتقب، زمني نفوس امّت که به نور حضرت نبوّت اشراق یافته بود و ظلمت 

لمت هوا، اندک اندک از هوای آن در اشعّۀ انوار آن متالشی گشته، به احتجاب و غیبت آن باز سایه انداخت و ظ
کمني استتار بريون آمده و مزاج قلوب، از اعتدال استقامت روی به انحراف نهاد و به قدر انحراف، اختالف 

حسب بُعد از عهد رسالت و احتجاب نور عصمت، یق تصرّف در عقاید گشوده شد و برپدید آمد و شیطان را، طر
  .آمد اىل یومنا هذا د و اختالف بیشرت پدید میش هر روز ظلمات رغبات نفوس به دنیا زیادت می

پس هر که طالب عقیدۀ درست بود، باید که به طبقۀ اوّل از صحابه اقتدا کند و به آثار ایشان اقتفا نماید و روی  
و این . راو منکشف گرددور یقني گشوده شود و حقِّ صِرف بدل از محبّت دنیا بگرداند، تا دیدۀ بصريتش به ن

ندهد، مگر به صدق افتقار وحسن التجابه حضرت وهّاب و استغاثت از شرّ نفس و اعتصام به فضل معنی دست 



۱٤  

ذا اِ طرَّضْالمُ  جیبُیُ نْمَّ اَ«هر سؤال که از سر صدق و اضطرار بود، قرین اجابت گرداند  سبحانه الهی؛ چه حق
ع و خالف از دل او برکشید، او را نعمت صَرفِ رغبت از دنیا بخشید و بیخ نزا تعاىل و هرکه را حق» .عاهُدَ

و عالمتش آنکه، به نظر رحمت در » .کَبُّرَ مَحِرَ نْا مَّلاِ  فنيَلِتَخْمُ ونَ زالُوال یَ«محّل نظر رحمت خود گردانید 
و این معنی از خصایص » .مْهُ لَ تَنْلِ اللّهِ نَمِ ةٍمَحْما رَبِفَ«محجوبان ملّت نگرد و با ایشان طریق عناد نسپَرَد 

احوال صوفیان است که دلهای ایشان، به وجدان حالوت محبّت الهی، از محبّت دنیا اِعراض کلّی نمودند و 
عروق نزاع و خالف، از آن به یکبارگی مستأصل و منتزع شد و به نظر رحمت و شفقت، در عموم خلق 

  .دنگریستند و از عذاب و عداوت و مخالفت نجات یافتند و به فرقۀ ناجیه ملقّب گشتن
  

  فصل دوم در توحید ذات و تنزیه آن
علمای متصوّفه که به سبب انقطاع از » .مِلْوا العِولُاُ وَ ةُکَالئِالمَ وَ وَ لّا هُاِ لهَال اِ هُنَّ اَ اللّهُدَهِشَ« تعاىل قال اللّه 

دیدۀ شواغل، با معدن علم اتّصال یافتند و قدم ارواح و قلوب ایشان در آن مستقرّ، ثابت و راسخ شد و 
بصريتشان به نور مشاهدۀ جمال ازىل مکتحل گشت، به طریق علم یقني و برهان مُبني، بل به وجه کشف و عیان و 

دهند که هیچ کس و هیچ چیز مستِحقّ معبودی و الیق  یابند و گواهی می بینند و می دانند و می ذوق و وجدان، می
صمد منزّه از والد و ولد و معونت و مدد و مقدّس از مسجودی نیست و نخواهد بود؛ االّ خدای یگانۀ اله احد 

نه در مقابلۀ حکمتش ضدّی و نه در اِزای ملکش نِدیّ؛ ذات قدیمش همیشه به . شبیه و نظري و وزیر و مشري
وصف وحدانیّت موصوف و به نعت فردانیّت معروف و صفات مُحدَثات از مشاکلت و مماثلت و اتّصال و 

و خروج و دخول و تغیّر و زوال و تبدّل و انتقال، از تقدّس و نزاهت او مسلوب و  انفصال و مقارنت و حلول
جمال احدیّتش از وصمت مالحظۀ افکار، مّربا و جالل . هیچ نقصان به کمال جمال و جمال کمال او نامنسوب

و سابقان  مبارزان میدان فصاحت را در وصف او، مجال عبارت تنگ. صمدیّتش از زحمت مالبسۀ اذکار، معرّا
نگ، پایۀ رفعت ادراکش، از مناولۀ حواس و مجاولۀ قیاس متعاىل عرصۀ معرفت را در تعریف او، پای اشارت ل

  .و ساحت عزّت معرفتش، از تردّد اوهام و تعرّض افهام، خاىل
ن را پاکا خداوندی که نهایت عقول را در بدایات معرفت او، جز تحیّر و تالشی، دلیلی نه؛ بصريت صاحب نظرا 

گویی کی،  اگر گویی کجا، مکان، پیدا کردۀ او و واگر. در اشعّۀ انوار عظمت او، جز تعامی و تعاشی، سبیلی نه
. آوردۀ او واگرگویی چگونه، مشابهت و کیفیّت، مفعول او واگرگویی چند، مقدار و کمیّت، مجعول او زمان، پدید

ازل و ابد، مندرج در تحت احاطت او و کون و . هایت نهذات نامحدود او را بدایت نه و صفات نامعدود او را ن
ظواهر اشیا در . جملۀ اوایل در اّولیّت او، آخر و همۀ اواخر در آخِریّت او، اوّل. مکان، منطوی در طّی بساطت او

یّت جمیع آزال در ازلیّت او، حادث و جملۀ آباد در ابد. ظاهریّت او، باطن و بواطن َاکوان در باطنیّت او، ظاهر
از آن منزّه و  سبحانه الجمله هرچه در عقل و فهم و وهم و حواس و قیاس گنجد، ذات خداوند فی. او، وارث

دلیل وجود او، هم وجود . اند و مُحدّث، جز ادراک مُحدّث نتواند کرد مقدّس است؛ چه این همه مُحدّثات
  :شعر. اوست و برهان شهود او، هم شهود او

 ها قَمَرٌ وَجهِهِها مِْنوَلِوَجْ
  

 نِها کَحَلٌ عَْی نِها مِنْولِعَْی 
  

غایت ادراک، در این مقام عجز » .مْطایاهُا مَلّ اِ مْطایاهُعَ لُمِ حْالیَ«حمّال جمال ازىل، جز جالل ازىل نبود  
ه هیچ موحّد به کنه ادراک واحد جز واحد نتوند رسید و هرچ» .راکٌ دْاِ دراکِاِ الْ کِرْدَ نْعَ زُجْ عَلْاَ «است 

و هرکه » .اً کبرياً ّولُعُ کَذلِ  نْعَ ی اللّهُعالَ تَ«او بود، نه غایت واحد گردد، غایت ادراک  ادراک او بدان منتهی
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اشارت بدین » ورُرُالغَ  اللّهِبِ مْکُرَّغَ «داند، به حقیقت ممکور و مغرور است و  واحد را در معرفت خود منحصر
  .غُرور است

 آنچه پیش تو بیش از آن ره نیست
  

 غایت فهم توست اللَّه نیست 
  

 وَ هُفَ  ،هِیْلَاِ  شارَاَ نْمَ وَ دٌحِ لْمُ وَهُ، فَهُ نْعَ رَبَّ عَ نْمَ«: پرسیدند که توحید چیست؟ گفت رحمة اللّه علیه »شبلی«از  
 مَ هَّ وَن تَ، و مَلٌجاهِ  وَهُ، فَ نهُ عَ تَکَسَ نْمَ ، وَلٌغافِ وَهُ،فَ فیهِ قَطَن نَ ، و مَنیٌّثَوَ وَهُ، فَهِ یْلَاِ أَومِاُ  نْمَ ، وَویٌّنَثَ
 زْیَّما مَ لُّکُ و  فاقدٌ وَهُ، فَدٌواجِ هُنَّاَ نَّن ظَمَ وَ عیدٌبَ وَ هُ، فَریبٌقَ هُنَّومی اَاَ نْمَ ، وَحاصلٌ هُلَ لیسَ، فَلٌواصِ هُنَّاَ
 صنوعٌمَ ثٌدَ حْمُ مْکُیْلَاِ ردودٌمَ  صروفٌمَ وَهُ، فَمْعانیکُمَ مِّتَفی اَ مْ کُولِقُعُبِ وهُمُتُکْرَدْاَ وْاَ مْکُهامِ وْ اَبِ وهُمُتُ
و این وصف در . و این قول اشارت است بدان که توحید، نفی تفرقه است و وقوف بر حّد جمع» .مْکُلُثْمِ

بدایت توحید حاىل که بعد از این ذکر آن بیاید، الزم بود و امّا در نهایت آن، ممکن نبود که کسی در عني تفرقه، 
تغرق عني جمع باشد و در عني جمع، به عني جمع، ناظر تفرقه؛ چنانکه هیچ یک از جمع و تفرقه، مانع مس

  .دیگری نباشد و کمال توحید خود در این است
  

  مراتب توحید
  .و توحید را مراتب است؛ اوّل توحید ایمانی، دوم توحید علمی، سوم توحید حاىل، چهارم توحید الهی 
ر مقتضای و ب سبحانه است که بنده به تفرّد وصف الهیّت و توحّد استحقاق معبودیّت حق آن امّا توحید ایمانی، 

و این توحید، نتیجۀ تصدیق مخرب و اعتقاد صدق . دیق کند به دل و اقرار دهد به زباناشارت آیات و اخبار، تص
در سلک اسالم فایده وتمسّک بدان، خالص از شرک جلی و انخراط . خرب باشد و مستفاد بود از ظاهر علم

اند و به دیگر مراتب، متفرّد و  ومتصوّفه به حکم ضرورت ایمان، با عموم مؤمنان، در این توحید مشارک. دهد
  .مخصوص

و آن چنان بود که بنده در بدایت طریق . امّا توحید علمی، مستفاد است از باطن علم که آن را علم یقني خوانند 
وجملۀ ذوات و  جّل جالله موجود حقیقی و مؤثر مطلق نیست، الّا خداوند عالم تصوّف، از باطن یقني بداند که

هر ذاتی را، فروغی از نور ذات مطلق شناسد . صفات و افعال را در ذات و صفات و افعال او محو و ناچیز داند
و بصری و هر صفتی را، پرتوی از نور صفت مطلق داند؛ چنانکه هر کجا که علمی وقدرتی وارادتی و سمعی 

و . یابد، آن را اثری از آثار علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر الهی داند و علی هذا در جمیع صفات و افعال
و مشابه . این مرتبه از اوایل مراتب توحید اهل خصوص و متصوّفه است و مقدّمۀ آن با ساقۀ توحید عام پیوسته

د علمی خوانند و نه توحید علمی بود؛ بلکه توحیدی باشد نظران، آن را توحی ای است که کوته این مرتبه، مرتبه
چنان باشد که شخص از سر ذکاوفطنت، به طریق مطالعه یا سماع، تصوّری  و آن. رسمی ساقط از درجۀ اعتبار

و مرتسم گردد و از آنجا در اثنای بحث و مناظره، کند از معنی توحید و رسمی از صورت علم توحید در ضمري ا
  .مغز گوید؛ چنانکه از حال توحید، هیچ اثر در او نباشد ی بیگاه گاه سخن

 هُ زاجُمِ«زجی با آن همراه بود و و توحید علمی، اگرچه فرود مرتبۀ توحید حاىل است، ولکن از توحید حاىل، مَ 
بیشرت در و از این جهت صاحب آن، . وصف شراب این توحید است» نَبوُرَّقَ ا المُهَ بِ بُشرَناً یَیْ عَ سنیمٍتَ نْمِ

ذوق و سرور بود؛ چه به تأثري مزج، حاىل بعضی از ظلمات رسوم او مرتفع شود؛ چنانکه در بعضی تصاریف، بر 
نبیند؛ امّا در اکثر احوال، به  اند، در میان مقتضای علم خود عمل کند و وجود اسباب را که روابط افعال الهی

  .د و بدین توحید، بعضی از شرک خفی برخیزدسبب بقایای ظلمت وجود، از مقتضای علم خود محجوب شو
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و امّا توحید حاىل آن است که حال توحید، وصف الزم ذات موحّد گردد و جمله ظلمات رسوم وجود او، الّا  
اندک، بقیّه در غلبۀ اشراق نور توحید، متالشی و مضمحل شود و نور علم توحید در نورحال او مسترت و مندرج 

  :شعر. نور کواکب در نور آفتابگردد؛ بر مثال اندراج 
 رَجَ ضَوءُهُفَلَمَّا اشتَبانَ الصُّبحُ اَْد

  

 بِاَسفارِهِ اَضواءَ نُورِ الکَواکِبِ  
  

و در این مقام، وجود موحّد در مشاهدۀ جمال وجود واحد، چنان مستغرق عني جمع گردد که جز ذات و صفات  
ید را صفت واحد بیند، نه صفت خود و این دیدن را هم نظر شهود او نیاید؛ تا غایتی که این توح واحد، در

از . وار در تصرّف تالطم امواج بحر توحید افتد و غرق جمع شود طریق قطره بدین. صفت او بیند و هستی او
ما کَ لّهُال نَوکُو یَ مُلوُالعُ فیهِ جُرِدَنْو تَ ومُسُالرُّ  فیهِ لٌ حِمَ ضْتَ  عناًمَ وحیدُ التَّ« اللّه رحمه »جنید«اینجاست قول 

 کونَ ی یَتّ حَ دِواحِالْ لِالجَ دةِشاهَفی مُ وحیدِالتُّ سیانُ نِ  وحیدُالتَّ« اللّه رحمه »ابن عطا«و قول  ».لْزَ یَ مْلَ
  ».وحیدِالتَّال بِ دِالواحِبِ کَقیامُ

سوم بشریّت و بدین توحید، اکثری از ر. و منشأ این توحید، نور مشاهده است و منشأ توحید علمی، نور مراقبه 
وبه توحید علمی . منتفی شود؛ بر مثال نور آفتاب که در غلبۀ ظهور او بیشرت اجزای ظلمت، از روی زمني برخیزد

بعضی از آن رسوم مرتفع گردد؛ بر مثال نور ماهتاب که به ظهور او بعضی از اجزای ظلمت منتفی شود و اکثر 
م در توحید حاىل، آن است تا صدور ترتیب افعال و و سبب وجود بعضی از بقایای رسو. همچنان باقی ماند

نکه باید، گزارده نشود و از و بدین جهت در حال حیات، حقّ توحید چنا. تهذیب اقوال از موحّد ممکن بود
و  ».هُقُّدّی حَؤَالیُ ریبٌغَ و هُنُیْقضی دَالیُ  ریمُغَ وحیدُالتُّ« اللّه رحمه »ابوعلی دقّاق«اینجاست قول استاد 

توحید، بیشرتی از شرک خفی برخیزد و خواصّ موحّدان را در حال حیات، از حقیقت توحید صرف که به  بدین
الحال  ای بر مثال برقی خاطف، المع گردد و فی گاه لمحه یکبارگی آثار و رسوم وجود در او متالشی گردد، گاه

و ورای . بقایای شرک خفی مرتفع گرددمنتفی شود و بقایای رسوم، دگرباره معاودت کنند و در این حال به کلّی 
  .این مرتبه در توحید، آدمی را مرتبۀ دیگر ممکن نیست

در ازال آزال به نفس خود، نه به توحید دگری، همیشه به وصف  سبحانه و امّا توحید الهی، آن است که حق 
و اکنون همچنان بر نعت » ءُیْشَ هُعَمَ نْکُم یَولَ اللّهُ کانَ«وحدانیّت و نعت فردانیّت، موصوف ومنعوت بود 

» .هُهَجْوَ اّلاِ  کٌهالِ ءٍ یْشَ لُّکُ«و تا ابد آباد هم بر این وصف بود » کما کانَ اآلنَوَ«ازىل، واحد و فرد است 
هدۀ این و حوالت مشا. تا معلوم شود که وجود همۀ اشیاء در وجود او، خود امروز هالک است» یهلک«نگفت 

وبان است؛ والّا ارباب بصایر و اصحاب مشاهدات که از مضیق زمان و مکان حالت به فردا، در حقّ محج
عزّت فردانیّت و قهر  ».ریباًقَ  راهُعیداً و نَبَ هُنَوْرَیَ  مْهُنَّ اِ«اند، این وعده در حقّ ایشان عني نقد است  خالص یافته

ن توحید است که از وصمت و این است حقّ توحید و ای. غري او را در وجود مجال ندادوحدانیّت او، خود 
در » عبداللّه انصاری«و توحید مالئکه و آدمی به سبب نقصان وجود، ناقص آمد و شیخ . نقصان، بری است
  :شعر. این معنی گفته است

 دٍواحما وَحَّدَ الواحِدَ مِْن
 تِهِ نَعْ طِقُ عَنْ یَنْ تَوحیدُ مَنْ 

 تَوحیدُُه اِیّاهُ تَوحیُدهُ 
  

 دُجاحِ هُدَحَّوَ ْنمَ لُّکُاْذ 
 طَلَهَا الواحِدٌعاریَةٌ اَبْ

 عَتُهُ الحِدُیَنْ تُ مَنْوَ نَعْ
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  فصل سوم در تحقیق اسما و صفات
جّل جالله و  معتقد جماعت متصوّفه آن است که خداوند عالم را» .سنیالحُ سماءُاالَ لّهِولِ«قال اللّه سبحانه  

هر اسمی، دلیل صفتی و هر صفتی، سبیل . ، نامحدوداسمای حُسنا، نامعدود است و صفات عُال عمّ نواله
و از جملۀ آن اسمای نامتناهی، مشّیت . معرفتی و هر معرفتی، معرِّف ربوبیّتی و هر ربوبیّتی، مُطالب عبودیّتی

الهی، نَوَد ونُه اسم و هزار و یک به حسب استعداد فهم و طاقت بشری، از پردۀ غیب به صحرای ظهور آورده و 
ت را در آن مظاهر، بر دیدۀ مشتاقان لقای بقا و بقای لقای خود جلوه کرده، تا هر لحظه بدان تجلّی، جمال صفا

بر ذوق و  ند و ذوقک ینظر ایشان عرضه م دریچۀ اسمی، جمال صفتی بر زدهد و هر لمحه ا ایشان را تسلّی می
، ذوقی تازه به دل ایشان شود یمایشان مکشوف  افزاید؛ چه هرگاه که وجه صفتی جدید بر یبر شوقشان م شوق
رسد که دین  گردد و از غیبشان اشارت می پیوندد و شوقی جدید به مشاهدۀ جمال ذات در ایشان انگیخته می می

. کند اسرار ایشان، بر شاخسار انتظار، بدین دو بیت ترنّمی میکنید، و اطیار  تَعِلَّه، تا میقات یوم اللّقاء تعلّلی می
  :شعر

 اِىل ریقِهِ مِئتُاِذا ما ظَ 
ریقِهِ  نَ المُدامَةُ مِنْاَیْ و

  

 هُ بَدیالً ُت الُمدامَةَ مِْنجَعَْل 
 نَ قَلباً عَلیالًاَعَدْ  ولکِنْ

  

زنهار تا گمان نربی که اسمای الهی در آنچه . را ورای نَوَد و نُه و هزار و یک، اسمای بسیار است سبحانه و حق 
یچ ست؛ چه بسیار از اسما که در خزانۀ عزّت، مکنون دُرج غريت است و های و به تو رسیده، منحصر ا شنیده

اسمای او از حّد عّد . کس را جز عالم الغیب بر آن اطّالعی نه و علم ازىل، به معرفت آن متفرّد ومستأثر است
بر تخلّق و نیز اسما و صفات الهی آنچه به تو رسیده است و شریعت . بريون است و صفات او از عّد حّد افزون

ای؛ یا تخلّق همانچه تو  ه و اتّصاف بدان فرموده، تا با خود تصّور نکنی که معنی آن، همان است که تو فهم کرد
و نهایت حظّ تو از . ای نه؛ که غایت ادراک توست از آن اسم ای و هیچ کسی را ورای آن مرتبه بدان متخلّق شده

 مْهُ ضَعْنا بَ عْفَو رَ» «لیمٌعَ مٍلْذی عِ لِّکُ قَوْفَ و«غایت  بینهایت است و درجات  آن صفت، ورای آن مراتب بی
که اسما را نهایت نیست، معانی و بطون هر اسمی را غایت نیست؛ نهایت   و همچنان» .جاتٍرَدَ ضٍعْ بَ قَوْفَ

  .ادراک هر مُدرِکی از آن، معنیی معیّن و غایت حظّ هر طالبی از آن، بطنی مخصوص
تعاىل و  اتّصاف حق را بدان صفات، قیاس بر اتّصاف خلق نکنی؛ زیرا که همچنان که ذات او و همچنني باید که 

ومراد از اظهار آن اسما وصفات که به تو . صفات او مشابه هیچ صفات نیستمماثل هیچ ذات نیست، تقدّس
کرده و  ای تعبیه ت شمّهاست که کرم الهی ولطف ازىل، در استعداد بنی آدم از قبول آن صفا است، اوّالً آن رسیده
قدر استعداد، آنچه نصیبۀ او بود، از آن صفات یابد؛ و  گاه، تجلّی صفات در کسوت اسما داده تا هرکس به آن

از تلقای نفس خود، اسمی و صفتی اخرتاع نکند؛ بلکه او را  سبحانه ثانیاً تأذیب وتعلیم بنده است تا حق را
و اجماع . میه کرد و بدان صفت وصف کند که او خود را بدان وصف کردبدان اسم خواند که او خود را بدان تس

 متصوّفه بر آن است که هر صفتی از صفات الهی، حقیقتی است ثابت و معنیی محقَّق ومتمیّز از صفتی دگر ِمنْ 
نفی اضداد  ات، به خالف آنچه مُعطِّله گویند که معانی صفات، مجرّدالذّ ن حیثُة و عني او مِ فَالصِّ یَهِ ثُیْحَ

است؛ یعنی معنی علم، نفی جهل است از او و معنی قدرت، سلب عجز و علی هذا؛ چه در این وصف، 
  ».وّاً کبرياًلُعُ ونَمُالظّالِ ولُقُا یَ ّمعَ ی اللّهُعالَتَ«.اند؛ پس بایستی که عالم و قادر بودندی جمادات هم مشرتک

ستوا و نزول و یَد و قَدَم و ضحک و تعجب، همه آیات آیات و اخبار که در صفات وارداند، چون اِ و امّا 
باید که در آن به تشبیه و تعطیل تصرّفی نرود؛  »لَهِجَ نْمَ لَهِجَوَ لَقَ عَ نْمِ لَقَعَ«اند  وحدانیّت ودالیل فردانیّت
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 جواب گفت در» انس مالک«چه خلق مأموراند به ایمان آوردن به وجود آن، نه به دانسنت کیفیّت آن؛ چنانکه 
  ».ةٌ عَدْبِ هُنْعَ  والُو السُّ  بٌواجِ هِبِ  االیمانُ وَ قولٍعْ مَ رُیْ غَ ةُفیَّ یْو الکَ  لومٌعْمَ واءُتِسْ اِلْ اَ«سؤال از معنی استوا 

  
  

  فصل چهارم در آفریدن افعال بندگان
ه خالق اعیان همچنان ک سبحانه اعتقاد جماعت آن است که حق» .واللّه خلقکم و ما تعملون«قال اللّه تعاىل  

است، خالق افعال بندگان است و هیچ مخلوق را قدرت بر ایجاد فعلی ممکن نه، الّا به قدرت بخشیدن او؛ هیچ 
چه هرگاه که وجود فاعل که » .و ما تشاون الّا ان یشاءاللّه«مرید را ارادت چیزی حاصل نه، الّا به مشیّت او 
، به طریق اوىل که نه از او باشد؛ پس هرچه در وجود حادث اصل است، نه از او بود، فعلش که فرع وجود است

آنکه هیچ کس را بر  نمود و خري و شرّ و کفر و ایمان و طاعت و عِصیان، همه نتیجۀ قضا و قدر الهی بود؛ بی می
  ».الیسأل عمّا یفعل و هم یسألون«او حجّتی متوجّه گردد؛ بلکه حجّت بالغه هم بر او ثابت و الزم باشد 

گویی چون فعل آفریدۀ اوست، پس عقوبت بنده الیق کرم او نبود، گوییم محّل غلط و منشأ شکوک، بیشرت  اگر 
آن است که کسی کار خداوند بر کار بنده قیاس کند و گوید اگر مثل این فعل، بنده بکند، او را ظالم و متعدّی 

حُجُب شکوک از پیش خیزد، از این قیاس  و اگر تو خواهی که. خوانند، و این معنی، بر خداوند عالم روا نبود
 و حق. که وجود بنده، مِلک خداوند است و هر تصرّف که مالک در مِلک خود کند، صحیح بود دور شو و بدان

همچنان که لطیف و ذوالفضل است، قهّار و ذوالعدل است و به نسبت با ذات ازىل او، لطف و قهر  عزّوعال
کند و البّد است که هر یکی  کند، قهر نیز اقتضای ظهور می تضای ظهور میو همچنان که لطف، اق. یکسان است

را مظهری بود و آن وجود مؤمنان و کفاّر و جنّت و نار است؛ پس حکمت بالغۀ الهی، هر صنفی را مظهری 
و آن را که مظهر لطف » .یرید ما یفعل اللّه ما یشاء و یحکم«برحسب مشیّت خود از عدم به وجود آورد 

  :مصراع. انید، با او به صفت فضل ابتدا کرد و آن را که مظهر قهر ساخت، با او طریق عدل سرپدگرد
  فضلش معرّا از علل، عدلش مربّا از خلل

و از اینجا معلوم شود که افعال بندگان، سبب سعادت و شقاوت نبود و ثواب، فضل حق است و عقاب، عدل  
به نظر  سبحانه و هرکه را حق. افعال بندگان متغیّر و متبدّل نشونداو، و رضا و سخط، دو صفت قدیم است که به 

رضا ملحوظ گردانید، او را عمل اهل بهشت ارزانی داشت و هرکه را محّل نظر سخط گردانید، او را بر عمل 
 وجه اختیار نیست، ومراد از این سخن، نه آن است که آدمی مطلقاً مجبور است و او را هیچ. اهل دوزخ انگیخت

و معنی این، آن است که فاعل . بلکه افعال او بیشرت تابع اختیار اوست؛ ولکن اختیار او نه به اختیار اوست
بدانست و ارادتش بدان تعلّق گرفت و  هرچه. مختار، کسی بود که افعال او، تابع علم و قدرت و ارادت بود

ور بود؛ زیرا که وجود علم و قدرت و ارادت قدرت با آن جمع شد، ناچار موجود گردد و مختار در آن اختیار مجب
در بنده و توفیق اجتماع ایشان در یک حال، نه فعل بنده است و نه به اختیار او؛ پس بنده هم مختار بود و هم 

انّ اللّه الیطاع باالکراه و «: که گفته است علیهما الّسالم »حسن بن علی«مجبور؛ چنانکه منقول است از 
اعت او کند، مطیع نباشد و یعنی اگر مطیع به اکراه و اجبار ط» .عمل العباد من المملکةالیعصی بغلبة و الی

بنده را در مملکت خود  و تعاىلسبحانه  هذا حق و مع. ی به غلبه و اجبار معصیت کند، عاصی نباشداگر عاص
الجرب «:نقل است معلیه السّال »جعفر صادق«و موافق این سخن، از . فرو نگذارد تا به خود هرچه خواهد،کند

  ».و ال تفویض ولکن امر بني امرین
 ارأیت رقی نسرتقیها و دواء نتداوی به فهل یردّ من قدراللّه؟«: وقتی از حضرت رسالت سؤال کردند که  
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سالکان و سابقان این طریق، از » .اعملوا فکلّ هو میسّر لما خلق له« صلعم و قال» .انّه من قدر اللّه: فقال
ماندگان بادیۀ طلب  ند و مسالک یقني را از خار و خاشاک شکوک و شبهات پاک رُفته، تا باز پسا پیش رفته

چون برسند، سبیلی واضح و طریقی مسلوک یابند؛ به هُدای ایشان اهتدا نمایند و به آثار ایشان اقتفا کنند و 
در به بحث و مناظره و تحریر و بند توهّمات و تخیّالت خود مانده، و آنچه حقیقت حال است، سرّ ق ایشان پای

اللّه و اقبال  خاطر وجالی آیینۀ دل از زنگ طبیعت و هوا و اِعراض از ماسِوَیتقریر مکشوف نشود، الّا به صفای 
اذا بلع الکالم اىل «و از جهت مشکلی این مسأله، شریعت از خوض در آن منع فرموده است که . کلّی بر خدا

و علمای راسخ را به توفیق الهی، به طریق مکاشفه، . م، از درک آن قاصر بودچه افهام عوا» القدر فأمسکوا
  » .من یشاء واللّه ذوالفضل العظیم ذلک فضل اللّه یؤتیه«صورت آن کماهی مشاهَد و معایَن شده 

  
  

  فصل پنجم در کالم الهی
ن الیأتون بمثله و لو کان قل لئن اجتمعت االنس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآ« سبحانه قال اللّه 

؛ هرجند متکلّم دیچ شک نیست که قدر و مرتبۀ هر کالمی، بر حسب مقدار متکلّم بوه» .بعضهم لبعض ظهرياً
تر و چون ذات قدیم، متفرّد است به جالل و عظمت، کالم او همچنني  تر و پایۀ او منیع تر، کالم او رفیع رفیع پایه

ه از روی افادات و نفع به مردم نیک نزدیک، ولکن از جهت رفعت مرتبت و متفرّد بود به جالل و عظمت؛ گرچ
اگر . علوّ منزلت، به غایت دور است؛ بر مثال آفتاب که به جِرم، از خلق دور است و به شعاع و حرارت، نزدیک

بطونش و به آثار منافع آن نگری، در غایت قرب و ظهورش بینی و اگر به کنه حقیقت آن نگری، در نهایت بُعد 
بعضی در قرب و ظهور او نظر کردند، گفتند حرف و صوت . قریب است، هم بعید، هم ظاهر، هم باطن هم. یابی

و بعضی در بُعد و بطونش نظری کردند، گفتند نه حرف است و نه . است، به جهت احرتاز از ُبعد و بطون
ت است، بعضی گفتند قدیم است و و طایفۀ اوّل که گفتند حرف و صو. صوت، به جهت حذر از قرب و ظهور

نظر به مظروف کردند و رنگ ظروف حروف را در رنگ مظروف، مستور و مختفی دیدند و صورت تفرقه را در 
  :عني جمع متالشی یافتند، گفتند شعر

 رقّ الزّجاج و رقّت الخمر
 فکانّما خمر و ال قدح

  

 فتشابها فتشاکل االمر 
 و کانّما قدح و ال خمر

  

فتند مُحدَث است و نظر به رنگ ظرف کردند و مظروف را به رنگ ظرف دیدند، از جمع به تفرقه و بعضی گ 
  .بعید ونٌو بني هذین النّظرین بَ ».الماء یتلوّن بلون انائه«: آمدند، گفتند

و چون معلوم شد که هر قایلی بنای مذهب خود بر کدام قاعده نهاده است و احرتاز از چه کرده، عذر هریک  
و اگر بنده بر مراعات اصول دین مالزمت نمودی و . فایده ح است و منازعت و مشاجره میان فِرَق اسالم بیواض

مشغول وظیفۀ وقت خود بودی، هرگز به امثال این فضول مبتال نگشتی؛ چه خوض در فضول، عقوبت تضییع 
و از اصول واجبه، . دندصحابه و تابعني به جهت مالزمت اصول، در چنني فضول هرگز خوض نکر. اصول بود

ایمان آوردن است به قرآن و متابعت اَوامِر و نواهی آن کردن و ملتزم حالل و حرام آن بودن و به حقوق و حدود 
این قدر از جملۀ لوازم و اصول است و شروع در زواید، چون حدوث و قِدَم، بدعت و . آن کماینبغی قیام نمودن

ه پادشاهی در مملکت خود، مثاىل مشتمل بر اوامر و نواهی امضا کند و و مثال این معنی، چنان است ک. فضول
رعایا را به امتثال احکام آن مطالبت نماید و با ایشان خطاب بلیغ کند و ایشان در کیفیّت خط و بالغت و 
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کار عبارت آن منازعت و خصومت آغاز نهند و به امتثال احکام نرپدازند و از آن غافل ومشغول شوند، تا فرصت 
  .فوت شود

  
  

  فصل ششم در رؤیت
رؤیت عیان در این دنیا متعذّر است؛ چه باقی » و من کان یرجوا لقاء اللّه فانّ اجل اللّه آلت«قال اللّه تعاىل  

کلّا «و کافران را ممنوع » وجوه یومئذ ناضرة اىل ربّها ناظرة«در فانی گنجد؛ امّا در آخرت مؤمنان را موعود 
مؤمنان در دنیا، حق را به دیدۀ ایمان و نظر بصريت بینند و در آخرت، به نظر » مئذ لمحجوبونانّهم عن ربّهم یو

لیلة البدر و ال  انّکم سرتون ربّکم یوم القیمة کما ترون القمر«: عیان و بصر؛ چنانکه در اخبار آمده است
به نظر بصر در دنیا در درجۀ مراد از این مشابهت، تشبیه نظر اخروی است » .تضامون ای ال تشکّون فی رؤیته

و حقیقت ایمان صحیح، آن . به قمر؛ چه آن منظور به هیچ منظور نماند -سبحانه و تعاىل -عیان، نه تشبیه اله
بدانند و  ر دنیا به علم الیقنيای د و آن بر تفاوت بود و طایفه. است که مؤمن در معتَقَد خود به درجۀ یقني رسد

الیقني ایشان به آخرت  الیقني بینند و وعدۀ حقّ نيای در دنیا به ع آخرت باشد و طایفهوعدۀ عني الیقني ایشان به 
های  بر در خانه رضی اللّه عنه »معاذ«و این ایمان است که » .رای قلبی ربّی«: از اینجا گفت آنکه گفت. بود

از آن خرب باز داد،  »حارثه«و این ایمان است که چون  ».ؤمن ساعةًتعالوا حتّی ن«: صحابه گشتی و گفتی
الیقني چون به کمال رسد، درجۀ حسّ بصر یابد که در  و عني» .اصبت فالزم«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم رسول

اء ما لو کشف الغط«از این مقام خرب داد که  علیه السالم »علی«المؤمنني  آن زیادتی صورت نبندد؛ چنانکه امري
  ».ازددت یقیناً

 تعاىل یکی تمسّک به قول خدای: رؤیت کردند در آخرت، محّل غلط ایشان دو چیز آمد ای که نفی و طایفه 
و جواب از اوّل، آن است که رؤیت، دیگر است و ادراک، . و یکی قیاس آخرت بر دنیا» التدرکه االبصار«

از دوم آنکه، و جواب . دیگر؛ رؤیت، ممکن است و ادراک،متعذّر؛ جِرم آفتاب توان دید؛ امّا ادراک نتوان کرد
رؤیت اخروی با رؤیت دنیوی هیچ نسبت ندارد؛ باقی را با فانی چه نسبت؟ پس محّل غلط از اینجاست که آن 
طایفه پنداشتند که در آخرت، رؤیت را جهتی و وضعی و کیفیّتی و هوایی و شعاعی و احاطت نور بصر به مبصر 

و این تصوّرات، همه تخیّالت باطل است و این . اند دهکه در دنیا مبصّرات دنیوی را مشاهده کر بباید؛ همچنان
امور اخروی را . ، بر حال و مقام خود کندای که فوق حال و مقام او بود قیاس مرتبهغلطی بزرگ است که کسی 

باشد و روی دل به آخرت آورده، به دل، در  امروز کسی دریابد که به کلّی از دنیا و لذّات آن صَرف رغبت کرده
. د و به تن، در دنیا و به قلب، در عالم غیب و قدرت ساکن بود و به قالب، در عالم شهادت و حکمتآخرت بو
آنچه دگران را فردا از لقاوعد است، ایشان را امروز . رننهنداند که معاملت به نقد کنند و به نسیه تن د این طایفه

ایشان را نیز وعدی است که آن نقد طایفۀ و با این همه، اگرچه وعد دیگران نقد ایشان است، . عني نقد است
اللّه صلّی  و آن طایفه را همچنني تا به نقّاد مطلق رسد که وعد او نقد دیگری نبودو آن رسول است. دیگر است
که وعد اولیاء نقد انبیاست و وعد مؤمنان، نقد اولیا و رسول  که دعد دیگر انبیاء نقد او آمد؛ همچنان علیه و سلّم

به حسب حال خود هم مقامی موعود است که عبارت از آن مقام محمود است و هیچ  لّه علیه و سلّمصلّی ال را
که در ادعیه وارد است، » ابعثه المقام المحمود الذی وعدته و«کس را با او در آن شرکت نیست و لفظ 

  ».داًعسی ان یبعثک ربّک مقاماً محمو«مشعر است بدین معنی و کالم مجید بدان ناطق است که 
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  فصل هفتم در ایمان به مالئکه و کتب و رسل الهی
» .آمن الرّسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون کلّ آمن باللّه و مالئکته و کتبه و رسله« تعاىل قال اللّه 

و تنزیه ذات و تقدیس صفات او، ایمان دارند به  سبحانه و تعاىل جملۀ مؤمنان، بعد از ایمان به وحدانیت حق
العالمني به واسطۀ  اند و به وجود کتب مُنزَله که ربّ  جود مالئکه که سکّان صوامع قدس و قُطّان جوامع اُنسو

و اجماع است میان . اند مَلَک، به انبیا و رسل فرو فرستاد و به وجود انبیا و رسل که گزارندگان پیغام الهی
و بعضی مالئکه از بعضی . ضیل مالئکه بر مؤمنانو خالف است در تف علمای محقّق، در تفضیل انبیا بر مالئکه

» والصّافّات صفّاً«تر، مقامات ایشان، متفاوت و صفوف ایشان، مختلف  تر و درجۀ بعضی از بعضی نازل فاضل
اشارت بدان و بعضی » سّابقات سبقاً فال«اند و  بعضی مقرّبان حضرت جالل و معتکفان عتبۀ کمال. بیان آن

نعت » فالزّاجرات زجراً«وصف ایشان و بعضی حاجبان درگاه عزّت و » دبّرات امراًفالم«مدبّران امور و 
به وصف ایشان ناطق » فالتّالیات ذکراً«ایشان و بعضی ثناخوانان حضرت پادشاهی و خوانندگان کتب الهی و 

ان بسیار است؛ ومراتب صفوف ایش. در حق ایشان صادق» فالملقیات ذکراً«و بعضی نَقَلۀ اخبار و حَمَلۀ اذکار 
  .»و ما منّا الّا له مقام معلوم«هر صنفی مشغول امری مخصوص و هر یکی را مقامی معلوم 

تلک الرّسل فضّلنا «تر  و همچنني اجماع کردند بر آنکه میان انبیا تفاضل است؛ بعضی از بعضی فاضل 
: گفت اللّه علیه و سلّم صلّی ولکن تعیني فاضل از مفضول، مشروع نیست؛زیرا که رسول» بعضهم علی بعض

بر دیگر انبیا که به نصّ حدیث معلوم  صلّی اللّه علیه و سلّم الّا فضیلت رسول» .التخیّروا بني االنبیاء«
  ».والفخر یوم القیامة اناسیّد ولد آدم وال فخرو آدم و من دونه تحت لوائی«: است؛ چنانکه فرمو شده

کس از اولیا و صدّیقان، به درجۀ  تراند و هیچ از جملۀ بشر فاضل المعلیهم السّ و اجماع کردند بر آنکه انبیا 
الصّدّیقني،  آخر نهایات«: است گفته رحمه اللّه »ابویزید بسطامی«. مایه بود پایه و قوی ایشان نرسد؛اگرچه بلند
ادنی  ادنی منازل المرسلني، اعلی مراتب االنبیاء و«: است گفته» ابن عطا«و  ».اوّل احوال االنبیاء

 و ادنی مراتب الصّدّیقني، اعلی مراتب الشّهداء و ادنی مراتب مراتب االنبیاء، اعلی مراتب الصّدّیقني
اجماع کردند بر  و» .اء، اعلی مراتب الصّالحني و ادنی مراتب الصّالحني، اعلی مراتب المؤمننيالّشهد

  .رتاف کبایر و در صغایر، خالف استعصمت انبیا از اق
و بعد از عهد او؛ مانند خوارق عادات  سلّماللّه علیه و صلّی دند بر جواز کرامات اولیا در عهد رسولو اجماع کر 

ای که بر آن  و طایفه. و تقلیب اعیان و اطّالع بر ضمایر و سماع هواتف و اجابت دعوات و طّی زمان و مکان
عجزه نیست و آن صدور فعلی بود از انبیا که غري انکار کردند، پنداشتند که تمییز و فرق میان انبیا و اولیاء جز به م

و جواب آن است که . ایشان از مثل آن عاجزاند؛ پس گفتند اگر اولیا را مسلّم داریم، میان نبی و وىل فرق نماند
بدو وحی کرد و به  تعاىل نبوّت انبیا، نه به وجود معجزه است، بل به وحی و ارسال الهی است؛ پس هر که حق

و معجزه، فعل  .و حال اولیاء نه چنني است. د، نبی بود؛ اگر معجزه با وی باشد و اگر نباشدخلقش فرستا
معجزه از برای اظهار است و دعوی بر آن سابق، و کرامت از این هر دو صفت . انبیاست و کرامت، فعل اولیا

  .خلو اولیا را کرامات، به برکت متابعت انبیا حاصل است و وجود این، در آن دا. خاىل
  
  

  فصل هشتم در شهادت نبوّت و ختم رسالت
  اللّه علیه و سلّم به محمّد صلّی 

الّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و کفی باللّه شهیدًا  هو«:  تعاىل اللّه قال 
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 ».النّبییّن و خاتم اللّه ابا احد من رجالکم ولکن رسول ماکان محمّد«:  تعاىل و قال» .اللّه رسول محمّد
اللّه علیه و  صلّی اهل ایمان بر موجب شهادت الهی و داللت معجزات نامتناهی، ایمان آوردند به رسالت محمّد

و بر مقتضای نصّ کالم مجید، اعتقاد کردند که جملۀ ادیان و ملل، به ظهور دین او منسوخ شد و حکم سایر  سلّم
و رسالت او، مهر زوال و انقطاع بر در زَل گشت، زایل و باطل، وکمال نبوّت به وجود قرآن که بدو مُنکتب مُنزله، 

هرکه از . مسدود است وجملۀ دعوتها، الّا دعوت او، مردودنبوّت و رسالت نهاد بعد از او طريق نبوّت و رسالت 
عدّو رحمان  طریق متابعت او روی بگرداند و احکام شریعت او را بر خود واجب و الزم نداند، وىلّ شیطان و

و اگر از خوارق عادات بر وی چیزی ظاهر شود، باید که آن . باشد خذلهم اللّه بوَد و از جملۀ زنادقه و مالحده
  .را مکر و استدراج خوانند، نه کرامات

شدی و چون بایستادی، نیل با او  شدی، نیل با او روان رفت، هرگاه که روان فرعون وقتی بر کنار نیل می 
نمود که آن محض قدرت  و شک نیست که نه از جملۀ کرامات بود؛ اگرچه او را و قوم او را چنان می. بایستادی

دورتر شود و از قبول ایمان  تر می و عني اعجاز است؛ بلکه مکر الهی بود، تا او در کفر خود هر روز راسخ
  .گردد می

ممکن است که بعضی از خوارق عادت  وسلّم هاللّه علی صلّی به برکت متابعت رسول و امّا اولیا و صِدّیقان را 
و الزم نیست که . ایشان، تا بدان واسطه، یقني ایشان زیادت گردد و آن کرامت الهی بود در حقّ. مکشوف شود

هرکه وىلّ و صِدّیق بود، نشان صحّت حال او، ظهور کرامت باشد؛ چه تواند بود که پایۀ صاحب کرامات از کسی 
و سِّر این معنی، آن است که سبب ظهور . تر تر باشد و حال این، از حال او کامل د، نازلکه نه صاحب کرامات بو

ای که قوّت یقني ایشان در درجۀ کمال  و طایفه. تر تقویت یقني و تأیید ایمان صاحب کرامات بود کرامات، بیش
ت نقل کرامات و خوارق و از این جه. باشد، ایشان را به مشاهدۀ آثار قدرت مجرّد از حکمت احتیاج نیفتد

شایخ، بسیار؛ با آنکه حال صحابه، تر آمده است و از متأخّران م کم اللّه علیه و سلّم صلّی عادات، از صحابۀ رسول
و علّت آن است که ذکرش تقدیم یافت، بلکه نظر بصريت ایشان، از مشاهدۀ انوار قدرت . فوق حال ایشان بود

د که کشف آیات قدرت مجرّد از حکمت، نزدیک ایشان غریب و در عني حکمت، چنان ممتلی و طافح بو
آن مشاهده نبود، الجرم وقتی  و دیگران را چون دوام. ثريی ننمودعجیب نبود و در تقویت یقني ایشان، زیادت تأ
گشتند و قوّت  شد، به سبب استغراب و استعجام، از آن متأثّر می که از آن معنی چیزی بر ایشان مکشوف می

، اولیا به الهامات ربّانی، از دگر اند به وحی مخصوص السّالم علیهم و همچنان که انبیا. شد ن زیادت مییقینشا
و خواب . ایشان را در وقایع، الهام صواب کرامت کند؛ یا به خواب یا به بیداری سبحانه اند و حقمؤمنان متمیّز

  .درست، جزوی از اجزای نبوّت است
  
  

  لفصل نهم در ذکر اصحاب رسو
هیچ شک نیست که محبّت هر محبوبی،  ».والّذین معه اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم«: اللّه تعاىل قال 

م اللّه علیه رضوان و اهل بیت و صحابۀ رسول. اقتضای محبّت کند با هرکه نسبتی به قرب یا به قرابت با وی دارد
آن نسبت ايماني است كه به واسطه محبّت بعضي هم نسبت صورت و معني داشتند وبعضي مجرّد نسبت معني و

و » انا من اللّه و المؤمنون منّی«مؤمنان را حاصل گشت که  و سلّم عليه و شرف صحبت رسول صلي الله
است؛  تر و بدین سبب انبیا را جز مرياث معنی که آن علم است، نبوده نسبت معنوی، از نسبت صورتی کامل
انّ االنبیاء لم یورثوا دیناراً وال درهماً و انّما اورثوا العلم فمن «: چنانکه در حدیث صحیح آمده است که
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و  السّالم علیهم محبّت اهل بیت اللّه علیه و سلّم صلّی پس محبّت رسول» .بحّظ وافر اخذ به اخذ بحظّه او
. کرد، اقتضا کند که ورثۀ علم او، اوّل ایشان بودند و از ایشان به دیگر مؤمنان انتقال ه عنهماللّ رضی اصحاب او

ممتلی و طافح نبود؛  السّالم علیهم و چگونه باشد دىل که در او ایمان و محبّت رسول بود و محبّت اهل بیت او
که اگر خود مجرّد نسبت قرابت بودی، واجب شدی محبّت ایشان؛ فیکف که با نسبت قرابت صورت، نسبت 

قدح کند و  اللّه علیه و سلّم صلّی اصحاب رسول وکی روا دارد مؤمن حقیقی که در. داشتند قرب معنی هم
آنکه ایشان از جهت محبّت او، مهاجرت مَعاهد و اَوطان و مفارقت اقارب و اقران اختیار کردند و اموال و  حال

و اگر طاعنی در ایشان از سر انصاف درنگرد و به تحقیق و تدقیق، منشأ . ارواح خود را در قدم مبارکش نثار
 شان بازجوید،داند که مبدأ ارتسام هیأت اَحقاد و ضَغاین و غُلول و غُشوش اصحاب رسولحقد و بغض ای

است که از احوال ظواهر و آثار نفوس ایشان در بعضی  در نفوس بعضی فِرَق اسالم، آن بوده اللّه عنهم رضی
ی از ارباب ظواهر و است، نقلی چند به بعض گاه در میانشان رفته مخالفات و مشاجرات که به حکم بشریّت گاه

و به کرّات و مرّات آن را شنیده و به صفات نفسانی، در آن تصرّف نموده و قیاس . است اصحاب نفوس رسیده
و این پندار، در باطن . برحال خود پنداشته که ایشان را ظهور این عوارض، حکمی مستمر و مقامی مستقر بود

و به طریق توارث، خلف از سلف فراگرفته و ندانسته  رّع گشتهایشان، تخم هوا و عصبیّت کاشته و متأصّل و متف
النّدور احیاناً بر سبیل ابتال و امتحان  که حرکات نفوس ایشان و غلبات صفات بشری و صفات قلبی ایشان، علی

کدورات صفات نفسانی خالص  ثاست و عن قریب نفوس ایشان، از حرکت بیارمیده و دلها از تشبّ شده واقع
گرفته و  با محّل صفای صفات خود رجوع نموده و در مرکز انصاف و اعرتاف و انابت و استغفار قراریافته و 

  :مصراع.درجۀ دیگرشان افزوده
  حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء

و حکمت الهی را . دهد بود، خالص کلّی از ظهور صفات نفوس دست و ناممکن است ک تا عالقۀ بشری باقی 
محّل عبودیّت، از جهت تصفیۀ قلوب اولیا و تزکیۀ نفوس تناهی است و حکم ربوبیّت در در ضمن آن، اسرار نام

وحی سماوی و  اگرچه به برکت قبول آثار اللّه عنهم رضی و اصحاب رسول. گاه اقتضای ابتال کند اصفیا، گاه
 روشن گشته و ر یقنينبوی، صفای قلوب و طهارت نفوس یافته بودند و دیدۀ بصريتشان به نو مشاهدۀ انوار اطوار
گاه از ظهور صفات نفوس  اعراض نموده و روی به آخرت آورده، ولکن به حکم بشریّت، گاه از دنیا و لذّات آن

اند؛ نه به صفات بشری و  خاىل نبودند؛ پس باید که نظر به صفات قلوب ایشان کنند که اکثر اوقات در آن بوده
چه مقرّ و مورد ایشان، صفای باطن و فرط رحمت بوده است؛ چنانکه گاه بر ظواهر ایشان رفته؛  نفسانی که گاه

برحکومت الهی،  پس صاحب حقد را در فصل این خصومت،» .بینهم رحماء«کالم مجید از آن عبارت کرد 
و هرکه اثری مُنکَر و مُستکرَه از آثار افعال و اقوال . اقتصار، اوىل و تبدیل به بغض به محبّت، سبیل جنّة المأوی

نه دشمن صاحب آن؛ چنانکه کالم الهی، تعلیم این ادب ایشان بدو رسیده است، باید که دشمن آن اثر بود؛ 
ق این دعوی آنکه، بر آن عمل اقدام ننماید و عالمت و نشان صد ».انّی لعملکم من القالني«است که  کرده

الّا آیات کذب، بر صحیفۀ احوال  صحّت محبّت آنکه، اعمال صالحه و اخالق مرضیّۀ محبوب را متابعت کند؛ و
  .او واضح و الیح بود

پس عقیدۀ صحیحۀ سلیمه، آن است که همه را دوست دارد و از ترجیح و تفضیل امساک کند و اگر در باطن  
و امّامشاجرتی که میان . او، محبّت یکی راجح بود، آن را پنهان دارد؛ چه بر وی اظهار آن واجب نیست

، در اجتهاد »علی«المؤمنني  اتفّاق افتاده است، اعتقاد کنیم که امري» معاویه«و  السّالم علیه »علی«امريالمؤمنني 
، مُخطی و مُبطل و مُذنب و »معاویه«خالفت، مُحق ومُصیب بود ومباشرت امر خالفت را مستحق و متعیّن، و 
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  .و اللّه الموفّق» من یهدی اللّه فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً«غري مستحق 
  

  فصل دهم در امور اخروی
که مقدّمۀ علم صریح، ایمان صحیح است؛ تا نخست راید  بدان» .ومن یؤمن باللّه یهد قلبه« عزّوجلّ اللّه قال 

و سلوک . نگريد الیقني در ساحات صدور، رخت اقامت فرو ایمان در منازل قلوب، اختیارِ نزول نکند، قافلۀ علم
جز به قدم ایمان و تسلیم و بدرقۀ محبّت و تعظیم محال است وسعی در طلب ، بّع آثار انبیاءطریق تحقیق و تت

فاتر خود خواهد  اگر کسی به قدم عقل قاصر و فهم. الهی و سنّت نبوی، ضالل و وبال ترقّی، بی اعتصام به حبل
ن به تقدیم رساند، همچنان سعی بلیغ در آ که از حضیض جهل و نقصان، به اوج علم و کمال ترقّی کند، هرچند

تر بود؛ زیرا که  عاقبت خود را در قدمگاه اوّل بیند؛ بلکه هر لحظه و هر نفس در درکات نقصان و خسران نازل
ّیني مسدود شود و حرکت طلب هنوز باقی بود، هر آینه نفس، روی به نشیب نهد علّ چون طریق ترقّی در درجات

  .لسّافلنيا غلتد تا اسفل و در درکات سجیّن می
پس بر هرکس واجب و الزم است به عالم غیب و احوال آخرت، چنانکه به نصّ قرآن مجید و احادیث نبوی  

،از عذاب قرب و سؤال منکر و نکري و نشر و حشر و حساب و میزان و صراط و بهشت و دوزخ و است رسیده
یف و فهم رکیک، در تأویل و تفسري آن به خروج امم به شفاعت انبیا و اولیا از آتش، ایمان داشنت و به عقل ضع

رأی خود شروع ننمودن و گرد کیفیّت و کمّیّت آن نگشنت؛ چه احاطت بر علوم ایمانی، نه پایۀ عقل بشری است؛ 
اند، بدان از سر یقني ایمان آورده و از  که از وحی تلقّی کرده همچنان. اند انبیا با کمال نبوّت، در آن تصرّف ننموده

که حسّ ظاهر و خیال و وهم هریک را حدّی  و همچنان. مناسبت طهارت طینت به قلوب امم رسیده ایشان به
معیّن است از ادراک صحیح که چون از آن تجاوز کند، در غلط افتد، عقل را نیز حدّی است که چون از آن 

  .درگذرد، غلط کند
  

  حّد حسّ و خیال عقل
ضر وموجود بود؛ چون مبصّرات و مسموعات ومشموعات و اما حّد حسّ ظاهر، آن است که محسوس او حا 

هرگاه که از این انواع چیزی دریابد و مدرّک، موجود و حاضر بود و حس، صحیح و . مذوقات و ملموسات
کات مجانني و چون مدرَو هرگاه که چیزی غري موجود یا غري حاضر احساس کند، . سلیم، ادراک او درست بود
  .ست نبوداهل سرسام، ادراک او در

را، بعد از عدم یا غیبت مالحظه کندو چون از حّد خود بگذرد  هرکات حواسّ ظاهرکه مد و حّد خیال، آن است 
که کسی نام شخصی شنود که هرگز او را ندیده باشد،  همچنان. و در نامحسوس شروع کند، آن خیال غلط بود

  .، صورت خیاىل مطابق صورت او نبودشود، حاضر حاىل خیال آن را صورتی برانگیزاند و چون غایب 
و حّد وهم، آن است که از صورتی محسوس، معنیی جزئی نامحسوس دریابد؛ چنانکه میش از دیدن صورت  

و چون از حّد خود تجاوز نماید و در معقوالت و روحانیّات . گرگ، معنی عداوت نامحسوس ادراک کند
د از هیأت جسمانی، مانند دخول و خروج و اتصّال و تصرّف کند، در غلط افتد؛ چنانکه تصوّر روح مجّر

نتواند یافت و هرگاه که  اتصّال به خأل یا به مأل در و نهایت عالم اجسام را بی. انفصال و قرب و بُعد نتواند کرد
  .در آن شروع کند، به غلط افتد

از عالم حکمت، وجود  و مراد. و امّا حّد عقل، ادراک عالم حکمت است و او را در عالم قدرت، راه نه 
است و ایجاد آن  اسباب است که حکیم مطلق، هر موجودی را در عالم مُلک و شهادت به سببی مربوط گردانیده
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آن  بی تعاىل موجود را به واسطۀ آن سبب، سنّتی جاریه کرده؛نه بدان معنی که وجود آن موجود، در قدرت حق
کمت بدان تعلّق دارد و عقل را بر عالم حکمت موکّل ولکن از آن جهت که نظام عالم ح. سبب محال بود

واسطۀ اسباب، تصرّفی صحیح نه، هرکجا از عالم  اند و او را در عالم قدرت، اعنی ایجاد چیزی بی گردانیده
قدرت چیزی شنود، گوید معقول نیست و به استحالت آن حکم کند و نداند که نه هرچه نامعقول بود، نامقدور 

نطفۀ پدر و قبول مادر و استقرار آن در رحم و مرور زمان مقدّر و دیگر اسباب، معقول نیست  بی وجود فرزند. بود
قدرت ممکن الحصول، بل واقع؛ چون وجود آدم و و در عالم حکمت موجود نه؛ ولکن مقدور است و در عالم 

تأویل و تحریف ، حاىل به عقل چون بدین عالم ره برد و خواهد که درآن تصرّف کند، در غلط افتد. حوّا و عیسی
و البتّه نسبت جهل با خود روا ندارد و منشأ این غلط نداند . مراد از آن اشارت، این است مبادرت نماید وگويد

که از کجاست، و اگر بر حّد خود که عالم حکمت است، بایستادی و به جهل خود معرتف شدی، هرگز در این 
  .غلط نیفتادی

آمَنّا بِما قالَ اللّهُ عَلی «. را مجرّد از کسوت حکمت، جز به ایمان درنتوان یافت پس روشن شد که عالم قدرت 
اَعاذَنَا طریق سالمت این است، باقی همه زندقه و الحاد؛ » .ما اَرادَ وَصَدَّقنا بِما قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلی ما اَرادَ

ادقه رسد، به طریق استهزا و سخریّت، بر عقل و ممکن که اگر مثل این سخنان به گوش بعضی از زن. اللّهُ مَنها
» .اِنَّ الَّذینَ اَجرَمَوا کانُوا مِنَ الَّذینَ آمَنُوا یَضحَکُونَ«. قایل آن بخندند و آن را تحشّف و هذیان نام نهند

نگرند و بر سخافت عقل و  بیچارگان خرب ندارند که اهل بصريت و ارباب مکاشفت، به نظر ترحّم در ایشان می
و مثال گرفتاری ایشان در عالم » .فَالیَومَ الّذینَ آمَنُوا مِنَ الکُفّارِ یَضحَکُونَ«خندند   اکت فهم ایشان میرک

حکمت و محجوبی از عالم قدرت، چنان است مثالً که احتباس جنني در تنگنای مشیمه؛ اگر تقدیراً کسی با 
و ضیایی و آسمانی و زمینی و آفتابی و ماهتابی  جنني گوید که ورای تنگنای مشیمه؛ عالمی دیگر هست و فضایی

همچنني ساکنان مضیق عالم حکمت، . هرگز تصوّر و تعقّل آن از او درست نیاید، الّا به طریق ایمانو غري آن، 
که جنني روح ایشان از مضیق مشیمۀ عالم  تا وقتی. احوال عالم قدرت به عقل درنتوانند یافت، الّا به طریق ایمان

کمت، به فضای عالم غیب و قدرت آید، یا به موت طبیعی، یا به موت ارادی که آن را والدت ثانیه ملک و ح
آنچه » نيِالسَّماءِ مَن لَم یُولَد مَرَّتلَن یَلجَ مَلَکُوتَ «منقول است که  علیه اللّه صلوات خوانند، چنانکه از عیسی

تا » فَکَشَفنا عَنکَ غِطاءَکَ فَبَصُرکَ الیَومَ حَدید«ند پیش از آن به ایمان قبول کرده باشند، به عیان مشاهده کن
امروز ذوق اشارت انبیا را جز به قوّت ذایقۀ باطن که لفظ ایمان . حجاب بشریّت مرتفع نشود، خرب، عیان نگردد

ن، یشااند که این قوّت، اصالً در ایشان مفطور نیست و ارشاد ا ای آن طایفه. عبارت از آن است، درنتوان یافت
و طعم ای آنکه این قوّت در ایشان مفطور باشد، ولکن به سبب غلبۀ بیماری هوا، تباه گشته بود  محال، و طایفه

  .حقایق برخالف آنچه هست، یابند؛ حالوت علوم ایمانی، درکالم ایشان مرارت نماید
 وَ مَن یَکُ ذافَم مُّر مَریض

  

 اً بِهِ الماءَالزُّالالّرد مُ یَجِ 
  

بر کاّفۀ اهل ایمان واجب و الزم است . اآلیه» یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا اَنصارَاللّهِ« تعاىل اللّه قال تذنیب 
نصرت حق دادن به اِعالی رایت دین مصطفوی و اظهار ملّت محمّدی و اِزهاق باطل به دفع شرّ مکاید اهل 

اللّه  صلّی ح آمده است از سیّد کایناتبدعت و ضاللت و منع تّصرف شیاطني آدمی صورت ، در حدیث صحی
اّیاکم  و اَمّا بَعدُ فَاِنَّ خَريَاالُمورِ کتابُ اللّه و خري الهدی هدی محمّد و شرّاالمور محدثاتها« علیه و سلّم

من احدث فی امرنا «: و هم حدیث نبوی است» .و کلّ بدعة ضاللة کلّ محدثة بدعَة محدثات االمور فانّ
المرسلني و  خاتم. شریعت محمّدی و ملّت احمدی، طریق مستقیم و جادّۀ مسلوک است» .ّدما لیس منه فهو ر
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العالمني، با چندین هزار افواج امّت، از اولیا و اصفیا و شهدا و صلحا، بر آن جادّه رَفته و آن را از خاک  امني ربّ 
هر قدمی، نشانی باز داده و در هر از و خاشاک شکوک و شبهات رُفته، اَعالم و منازل آن، معیّن و مبیّن کرده، 

اگر مهوّسی مُبتَدِع، دعوی کند که . الّطریق را بدرقۀ همّت به همراهی فرستاده منزىل، نُزىل نهاده و دفع قطّاع
طریق مستقیم نه این است و خلق را به طریق دگر دعوت کند، نزدیک عقال باید که قول او مسموع و مقبول 

  .دفع او از جملۀ فرایض و لوازم بودنباشد ونصرت دین حق را،
 ای باشند که خود را در لباس اسالم به تلبیس ظاهر گردانند و کفر و عداوتِ و اهل بدعت و ضاللت، طایفه 

اسالم در باطن پوشیده دارند و با اهل اسالم به ظاهر درآمیزند و خود را در هیأت علمای محقّق وحکمای 
تلقني حجج و براهني قِدَم عالم و انکار حشر و نشر کنند و علما و مشایخ اسالم  مدقّق، به خلق نمایند و مردم را

نور علم ایشان، عورات و سوءآت این طایفه  به را دشمن دارند و پیوسته تقبیح صورت حال ایشان کنند؛ چه
حفوظ اند؛ همواره آن را از تصرّف شیاطني االنس م و علمای ربّانی، نجوم آسمان شریعت. مشکوف گردد

دارند و انفاس نورانی ایشان، به مثابت شُهُب ثواقب، پیوسته مُسرتقان و مُختطفان اسرار شریعت را، اعنی  می
دارند و شرّ مکیدت  قرار می کنند و ایشان را از هر جانب پراکنده و بی مَرَدۀ شیاطني انسی را، رَجم و قَذف می

خلق را از صحبت علما و تقرّب بدیشان  مجال تصرّف یابند، و این طایفه، هرکجا. نمایند ایشان از خلق دفع می
 اِفساد عقاید و خلع ربقۀ اسالم ازتنفري کنند و در نفوس مستعدّان تصرّفات شیطانی و تخریب قواعد ایمانی به 

تري  رقبۀ اَنام آغاز نهند و دلهای سادۀ پاک را از طهارت فطرت بگردانند و خود را در پسِ سرپ اسالم بپوشانند و
انّه ›› اغوا و اضالل بر هدف دین و ملّت راست کنند و پنهان از نظرِ خلق، مردم را به ضاللت و هالک خوانند

اين جماعت اند اعدادي دين و اخوان شياطني و جهّال علماي آيني و ››  يراكم و هو قبيله من حيث الترونهم
یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من النّاس ولکن اللّه تهاىل ال انّ«:در حديث صحيح است كه . ضلّال مضلّني 

یقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم یبق عالم اتّخذ النّاس رؤساً جهّاالً فسئلوا فافتوا بغري علم فضلّوا و 
  ».اضلّوا

العالمني چندان وَقع ندارد، که دفع این جماعت و رفع اساس بدعت و زندقۀ ایشان  عبادت در حضرت ربّ هیچ  
اهل قدرت به طریق . اهل قدرت و اهل علم: اند و اهل انتصار دو طایفه. دین نبوی و ملّت مصطفویو نصرت 

و هرکه . قتل و صَلب، یا نکال و عقوبت، یا نفی و اِبعاد؛ و اهل علم به کشف عَوار و اظهار زندقه و الحاد ایشان
المؤمنني  مأجور و به ترک مأخوذ، امرياتیان آن  به بر یکی از این دو طریق قدرت دارد و بدان مأمور بود و

یخرج فی آخر الزّمان قوم یتکلّمون بکالم الیعرفه اهل االسالم ویدعون «:گفته است السّالم علیه »علی«
   ».النّاس اىل کالمهم فمن لقیهم فلیقاتلهم فانّ قتلهم احب عنداللّه عزّ وجلّ
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  باب دوم در بیان علوم
  

  .و آن مرتّب است بر ده فصل
  ل اوّل در تعریف علم و مراتب آنفص

یابد به خدای یا به کار خدای  از مشکات نبوّت در دل بندۀ مؤمن، که بدان راه مراد از علم، نوری است مقتبس 
و فرق میان . و این علم، وصف خاصّ انسان است و ادراکات حسّی و عقلی او از آن خارج. یا به حکم خدای

وری است فطری که بدان صالح از فساد و خري از شرّ متمیّز گردد و آن است که عقل ن عقل و این علم، آن
و عقلی که مشرتک است میان مؤمن و کافر، عقلی . مشرتک است میان مؤمن و کافر، و علم، خاّص مؤمنان راست

مّا عقلی و ا. است که تمییز کند میان صالح و فساد امور دنیوی؛ چه این عقل، هم مؤمن را تواند بود و هم کافر را
و دیدۀ این . که تمییز کند میان صالح و فساد امور اخروی، آن خاصّۀ مؤمنان است و میان او و علم، تالزم واقع

و عقل در ذات خود یک چیز است؛ ولکن دو وجه . عقل، به نور هدایت روشن است و به کحل شریعت مکتحل
ن است، ویکی در خلق و آن عقل مشرتک است عقلِ هدایت که خاصّۀ مؤمنا یکی در خالق و عبارت او،: دارد

واهل ایمان و طالبان حق و آخرت را، عقل معاش، تابع عقل هدایت بود؛ در هر . که آن را عقل معاش خوانند
صورت که عقل معاش را با عقل هدایت موافقت و مطابقت بود، آن را معترب دارند و بر مقتضای آن عمل کنند 

. ل هدایت مخالفت افتد، آن را از درجۀ اعتبار اسقاط کنند و بدان مباالت ننمایندو هرکجا، عقل معاش را با عق
از این سبب، اهل دنیا، ایشان را به ضعف عقل نسبت کنند و ندانند که ایشان را ورای عقل ایشان، عقلی دیگر 

  .است
  » .اِلّا اللّهُ اَنَّهُ ال اِلهَ لَمْفَاعْ«: یکی علم توحید؛ چنانکه فرمود: و علم سه گونه است 
دوم علم معرفتِ کارِ خدای، از اِعدام و ایجاد و تقریب و اِبعاد و اماتت و احیا و نشر و حشر و ثواب و عقاب و  

  .غري آن
سالک  .گانه، سالکی است جداگانه و هر یکی را از این مسالک سه. سوم علم احکام شریعت، از اوامر و نواهی 

دوم را،  مسلك و سالک. رِ عَکسٍغَیْ انند و در علم او، آن دو علم دیگر داخل مِنْمسلک اوّل را، عالم ربّانی خو
و سالک مسلک سوم را، . رِ عَکسٍغَیْ مِنْعالم اخروی خوانند و در علم او، علم شریعت مقدارِ فریضت داخل 

عَنِ اآلخِرَةِ  یا وَ هُمْیوةِ الدُّنْلَمونَ ظاهِراً مِنَ الحَیَعْ«عالِم دنیوی خوانند و او را از آن دو علم دیگر، خرب نه 
چه اگر خرب داشتی، آنچه دانستی، به عمل آوردی؛ از بهر آنکه فتور در اعمال، نتیجۀ قصور » .غافِلونَ هُمْ

علمای ربّانی، با . اگر دل به خدای و کار آخرت ایمان داشتی، از اعمال خري، هیچ فرونگذاشتی. ایمان است
اند مر اَحکام اسالم  ایمان دارند به آخرت و کار خدای و منقاد و مستسلم سبحانه ت حقوجود ایقان به وحدانّی

و اهل تصوّف و علمای اخروی، با وجود ایمان به احوال آخرت، از علوم اسالمی آنچه . اند سابقان را؛ ایشان
و علمای دنیوی، جز ظاهر . یمنيال اند ابرار و اصحاب آرند؛ ایشان دارند و آن را در عمل می الیه است، بهره محتاجٌ 

اند، به عمل نیارند به سبب  اند، هیچ نصیب ندارند؛ آنچه دانسته علوم اسالم که آن را به واسطۀ تعلّم تلقّی کرده
اند  ضعف ایمان و از دخول در مداخل مُحرّمه و مکروهه محرتز نباشند و شرّ ایشان به دیگران متعدّی بود؛ ایشان

  .است السّوء که در حقّ ایشان و عید و تحذیر وارد شده رار النّاس و علماءاصحاب الشّمال و اش
و در حدیث معراج آمده است از حضرت رسالت که آن شب بر جماعتی بگذشتم که لبهای ایشان به مقراض  

جای فرمودیم و خود به  ما آن گروهیم که به نیکی می«: گفتید» شما چه قومید؟«: بریدند، پرسیدم که آتشني می



۲۸  

اَشَدُّ النّاسِ « : است که و همچنني در حدیث آمده» .نمودیم کردیم و بدان اقدام می آوردیم و از بدی نهی می نمی
کس بهرت از علمای ربّانی و اخروی نیست،  که هیچ و همچنان» .مُهُهُ عِلْفَعْیَنْ عالِمٌ لَمْ القیامَةِ مَیَوْ عَذاباً
رِ خِیارُ العُلَماءِ وَ اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ رَ الخَیْ اِنَّ خَیْ«: چنانکه در حدیث است کهکس بدتر از علمای دنیوی نیست؛  هیچ

چیز از  چیز از علم سودمندتر نیست، وقتی که از بهرخدای طلبند و هیچ و سبب آن است که هیچ» .شِرارُ العُلَماءِ
و علم مانند . او بيش، مضرّت او بیشنفع او زیان کارتر نیست، وقتی که از برای دنیا جویند؛ زیراکه هرچه 

غذاست که در نفس خود، صالحیّت پرورش دارد؛ ولیکن به نسبت با اَصِحّا که مزاج ایشان مستقیم بود و معده 
رف بود و تن از اخالط ردیّه سبت با بیماران که مزاج ایشان منحو اقطار تنشان از اَخالط فاسده پاک و امّا به ن

همچنني علم در نفس خود، غذای نافع است و . بب زیادتی مرض و موجب هالک باشدمُمتلی، مدد علّت و س
سبب تربیت و تنمیت اخالق نفوس و احوال قلوب؛ ولکن به شرط آنکه مُغتذی که متعلّم است، معلول هوا و 

زاج دل، مطبیعت و محبّت دنیا نبود و مزاج دل او، از استقامت توجّه به حضرت الهی، منحرف نه، و هرگاه که 
به محبّت و میل به دنیا منحرف گردد و اجزای وجود به اخالق ردیّه ممتلی شود، علم سبب زیادتی مرض هوا 

این . گردد و اخالط اخالق ردیّه، از کرب و عُجب و حقد و حسد و غري آن قوّت گريند و مؤدّی شود به هالک
المی که بدو گرفتاران هاویۀ هوا، از سجّني غنب عظیم نگر که علمی که دلیل نجات است، سبب هالک شود و ع

  :شعر. ام هوا گرددبند د طبیعت خالص یابند، پای
 مَن غُصَّ داوی بِشُربِ الماءِ غُصَّتَهُ 

  

 غُصَّ بِالماءِ  قَدْ نَعُ مَنْفَ یَصْفَکَیْ 
  

تر  طلب را مشتعلعلم نافع را، عالمت آن است که در نفس، تقوا و تواضع و نیستی زیادت کند و نایرۀ شوق و  
و توقیع این سخن، . علم ضارّ آنکه در نفس، کرب و تفاخر و غرور و طلب دنیا زیادت گرداند و عالمت .گرداند

هُ مِنْ یُصِبْ لِلّهِ لَمْ مَطَلَبَ العِلْ مَنْ«: وسلم اللّه علیه صلّی است آنجا که فرمود فتوای شریعت و نصّ حدیث نبوی
تَفِعُ تِهاداً فَذاکَ الَّذی یَنْالّدین اجْ  وَ فِیفاً سِهِ ذُلّاً وَ فِی النّاسِ تَواضُعاً و لِلّهِ خَوْفی نَفْ دادَ بِهِ باباً اِلّا ازْ

باً الّا هُ بامِنْ یُصِبْ  دَالسُّلطانِ لَمْوَةِ عِنْدَالنّاسِ وَالحُظْعِنْ المَنزِلَةِ  مَ لِلدُّنیا وَطَلَبَ العِلْ وَ مَنْ. هُیَتَعَلَّمْمِ فَلْعِلْبِالْ
تَفِعُ تِراراً وَفِی الدُّنیا جَفاءً فَذاکَ الَّذی الیَنْتِطالَةً وَبِاللّهِ اغْعَظَمَةً وَ عَلَی النّاسِ اسْ سِهِدادَ بِهِ فی نَفْازْ
  ».مَ القیامَةِیِ یَوْخِزْوَالْ سِهِ والنَّدامَةِحُجَّةِ عَلی نَفْعَنِ الْ سِکْیُمْیَکُفَّ وَلْمِ فَلْعِلْبِالْ

ابویزید «دهد که مالزمت عزایم نماید، نه متابعت رُخَص؛ چنانکه  انتفاع و تمتّع از علم، کسی را دست و 
رَقَ فیها شُعاعَ رِ هِدایَتِهِ وَ اَشْ وقِ قُلُوباً شَرَحَها بِنُتارَ مِنَ الخَلْاِنَّ اللّهَ اخْ«: است گفته اللّه رحمه »بسطامی

حَفِظَ  عَمِلَ بِعَزایم ما عَِلمَ فَقَدْ مَتِهِ فَمَنْمِهِ وَ حِکْکَنَها وَدایِعَ عِلْمَحَبَّتِهِ ثُمَّ اَسْ رِفَتِهِ وَ نَصَبَ فیها سَریرَ مَعْ
  ».ظِها وَ لَزِمَهُ ضَمانُهاضَیَّعَها وَ فَرَّطَ فی حِفْ  یَتَّبِعَ الرُّخَصَ فَقَدْ الوَدیعَةَ وَ مَنْ

: است گفته» فتح موصلی«سبب ممات او؛ چنانکه و علم نافع، مدد حیات دل است و انقطاعش از دل،  
هَا کَذالِکَ القُلُوبُ اِذا مُنِعَ عَنْ : قالَ. بَلی: هُ الطَّعامُ و الشَّرابُ یَمُوتُ؟ قالُواسَ الرَّجُلُ اِذا مُنِعَ عَنْاَلَیْ«

مِنَةِ و اَزْالعُلَماءُ سُرُجُ الْ«:ه استگفت مالسّال علیه »علی«و امريالمؤمنني » .عِلمَ ثَالثَهَ اَیّامٍ تَموُتُالحِکمَةَ وَالْ
و از اینجا معلوم شود که وجود علمای ربّانی در میان مردم، » .رِهِلُ عَصْ کُلُّ عالِمٍ مِصباحُ زَمانِهِ یَستَضیءُ بِهِ اَهْ 

  .است از نعمتهای الهی، و غیبت ایشان، عالمت نقمتِ حق و سبب ظلمت کفر و ضاللت بهرتین نعمتی
 ق؛ چنانکه در بعضی کتب مُنزَله، حق، به محافظت آداب حضرت عزّت متعلّلم، دل است و ظهور آنو منبع ع 

ضِ اَرْزِلُ بِهِ و ال فی تُخُومِ الْ یَنْ  مُ فِی السَّماءِ مَنْائیلَ ال تَقُولُوا اَلعِلْاِسرْ  یا بَنی«: وحی کرد که سبحانه و تعاىل
نَ یَدیَّ بِآدابِ تَأَدِّبوا بَیْ عُولٌ فی قُلُوبِکُمْمُ مَجْعِلْبُرُ یَأتی بِهِ، اَلْ یَعْ  رِ مَنْوَراءِ البِحا عَدُ بِهِ وال مِنْیَصْ  مَنْ



۲۹  

  ».مُرَکُمْوَ یَغْ حَتّی یُغَطِّیَکُمْ قُلوبِکُمْ مَ مِنْلْعِهِرُ الْالرُّوحانیّنيَ وَ تَخَلَّقوا بِاَخالقِ الصِّدّیقنيَ اُظْ
  

  مأخذ علم فصل دوم در
م، حضرت الهیّت است و اوّل موردی که فیض علم ازىل بر او وارد و فایض ولمنشأ جملۀ ع و بدان که مصدر 

شد، قلب مصفّای مصطفوی و نفس مزّکای نبوی بود که به تصفیۀ الهی و تزکیۀ ربّانی، از شوایب کدورات هوا و 
پدید آمد و به سبب الواث طبیعت، صافی و مطهّر گشت و در او به مناسبت صفا و طهارت، قبول نزول علم 

دل او سِعَت و گنجایی انصباب بحر علم ازىل یافت و چون بحری طافح از توارد اللّه،  فراغت و خلوّ از ماسوی
ای از وی، در مجاری صفات  اَمواه علوم در تموّج آمد و از آن نوازل احوال سنیّه متواىل و متعاقب گشت و شعبه

و نهری از او به زمني قالب رسید و به جداول اعمال . نشعب گشتشد و به اَنهار اخالق الهی م نفس روان
و هر جدوىل از آن مُوزّع بر سَواقی اوقات و ساعات به محلّ ظهور پیوست و ظاهر و . صالحه انقسام پذیرفت

باطن نبوی، به فیض علم و عمل ناضر، و مُرتَوی شد، و بعد از کمال نضارت و اِرتوا، چون اَمداد فیض علوم 
مرقبول آن زیادت را از قلوب و نفوس امّت، به  تعاىل ز متواتر و متعاقب بود و از حّد احتیاج او زیادت، حقهنو

مناسبت صفا و طهارت، چندین هزار جداول استعداد مهیّا گردانید و از قلب منوّر و نفس مطهّر نبوی، فیض 
اَوعیۀ قلوب و نفوس ایشان، در قبول نزول  و. شد علوم و احوال و اخالق و اعمال، در قلوب و نفوس امّت روان

بودند و بعضی قبول اخالق و مال بیش نداشتند و ایشان عُبّاد فیض، متفاوت و مختلف آمد؛ بعضی قبول اع
اعمال و ایشان زهّاد بودند و بعضی قبول اعمال و اخالق و احوال همه داشتند و ایشان صوفیان بودند که به 

  .استعداد تام یافتند موسلّ لّه علیهال صلّی کمال متابعت رسول
و اقتباس انوار علوم ظاهره و  موسلّ علیه اللّه صلّی پس معلوم شد که مأخذ جملۀ علوم، وجود سیّد کاینات است 

و هر جَذوه که نه از مصباح . باطنه، همه از مشکات کلمات تامّات و مصابیح اعمال و اخالق و احوال اوست
علوم جملۀ علما غیضی از فیض علم اوست؛ هرکس به . ه حقیقت آن را علم نخوانندنبوّت او مقتبس باشد، ب

علمای ظاهر، از ظاهر کالم » .دِیَةٌ بِقَدَرِهااَوْ زَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْاَنْ«قدر استعداد، از وی نصیبی یافت 
ات قرآن و حدیث نبوی، ظَهری و بطنی ای از کلم که هر کلمه او نصیب یافتند و علمای باطن، از باطن آن؛ زیرا

  .دارد؛ ظهر او، نصیبۀ علمای ظاهر و بطن او، نصیبۀ علمای باطن
  

  اقسام علمای ظاهر و باطن
مفسّران، به علم لغت و نحو و صرف و وجوه . مفّسران و اصحاب حدیث و فقها: اند و علمای ظاهر، سه طایفه

و اصحاب حدیث، به علم روایت و سماع و اسامی رُوات و قِراآت و شأن نزول آیات و اصول قصص، منسوب، 
نظر و  جرح و تعدیل و صحیح و سقیم، معروف، و فقها بعد از احاطت به علوم ایشان، به دقایق فهم و تعمّق

و مقیّد و استنباط فروع و احکام متجدّدۀ غري مَنصوصه، از اصول نُصوص و فرق میان ناسخ و منسوخ و مطلق 
  .و عام و خاص و محکم و متشابه، مخصوص مجمل و مفسِّر

مخصوص به زواید علوم عزیزه و اند و  و امّا علمای باطن و متصوّفه، با علمای ظاهر، در علوم ایشان متفّق 
به وجود این علما،  وتعاىل سبحانه و حق. شاءاللّه احوال شریفه که بعضی از آن در طّی این سواد درج افتد، ان

حراست  کند و آسمان شریعت را از تصرّف شیاطني االنس،  فظ ملّت مصطفوی میحمایت دین نبوی و ح
اند، او  شُهُب سمای شریعتکه  نماید، تا هرکه از تِلقای نفس خود، خواهد که بر شرع افرتایی کند، علمای ملّت می

نامقبول است و از درجۀ و هرعلم که از کتاب الهی و سنّت نبوی مستفاد نبود، مردود و  .کنند م و قَذف میرا رَجْ



۳۰  

  .الیه بود اعتبار ساقط؛ الّا علمی که در فهم آن محتاجٌ 
  

  فصل سوم در علم فریضت و فضیلت
علمی که طلب آن برکافّۀ » .لِمَةٍِلمٍ و مُسْمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسْطَلَبُ العِلْ«:  اللّه علیه و سلّم صلّی النّبیّ قال 

که  علم اخالص است؛ زیراکه همچنان: اند بعضی گفته. فیه است مختلفمسلمانان فرض است، نزدیک علما 
وَ ما اُمِرُوا اِلّا «: فرض است، اخالص در عبادت فرض است؛ چنانکه فرمود عزّ من قائل تعاىل عبادت حق

  .بودکه علم عمل، فرض بود، علم اخالص عمل هم فرض  پس همچنان» .لِصنيَ لَهُ الدّینَبُدُوا اللّهَ مُخْلِیَعْ
علم آفات اخالص است؛ یعنی صفات نفوس که ظهور آن مخرّب قاعدۀ اخالص است؛ پس : اند و بعضی گفته 

و . علم اخالص، موقوف بود بر علم صفات نفوس و هرچه واجبی موقوف باشد بر آن،آن هم واجب باشد
همّ و اوىل است، از اقوال و علم وقت است؛ یعنی دانسنت آنکه در هر وقت، اشتغال به چه چیز ا: اند بعضی گفته

که میان بنده و خداوند بود و ادبی که بدان حال  علم حال است؛ یعنی دانسنت حاىل: اند و بعضی گفته. افعال
  .مخصوص باشد و وقوف یافنت بر زیادت و نقصان آن در هر وقت

ق صالح و فساد اعمال،متعلّ علم خواطر است و تمییز میان آن؛ چه منشأ افعال، خواطر اند و: اند و بعضی گفته 
. روانباشد نه فریضت؛ زیراکه هرچه فریضت بود، ترک آن اند و این جمله که برشمرده شد، فضیلت. بدان است

 ماللّه علیه و سلّ صلّی پس اگر علم فریضت،یکی از این علوم بود، ترک آن هیچ مسلمان را جایز نباشد؛ چه رسول
ض است و معلوم است که دانسنت آن کافّۀ مسلمان را امری محال است؛ از است که بر همۀ مسلمانان فر فرموده

واصحّ اقوال متقدّمان در این . روع نهفطرتی مستعّد این علوم تواندبود و تکلیف ماالیطاق، مش هر بهر آنکه نه
ان است که علم مُفرتض، علم مبانی اسالم است؛ یعنی ارک که گفته است »ابوطالب مکّی«معنی، قول شیخ 

و قول آنکه گفت علم بیع و شری و طالق و نکاح است؛ . خمسۀ کلمۀ شهادتني و صالت و زکات و صوم و حجّ
و حدّی که جامع بود . چه دانسنت این عام و خاص را واجب است؛ زیراکه فهم آن همۀ عقال را ممکن است

: است که گفته اللّه علیه رحمة است» الدّین عمر سهروردی شهاب«االسالم  جمیع اقوال را در این معنی قول شیخ
علم مأمورات و منهیّات است؛ هرچه بنده، به فعل مأمور بود یا به ترک آن منهی، علم آن بر او  علم مفرتض،

  .واجب بود، تا عمل بر او مرتّب گردد
م مبانی قسمی آنکه عموم مکلفّان را شامل بود و آن عل: اند و احکام شرعی، از مأمورات و منهیّات دو قسم 

که بر مسلمانان، به حکم لزوم و استمرار یا ضرورت و احتیاج واجب  اسالم و بیع و شری و نکاح و طالق است
و قسمی آنکه بر بعضی خواص که استعداد و طاقت دانسنت آن دارند، فرض بود و بر عوام که طاقت . است

که ذکرش  علم خواطر و علم حال و غري آن و در این قسم علوم فضایل، مانند علم اخالص و. ندارند، فرض نبود
ازجملۀ فرایض باشد و بدان مأمور و  ، ه استعداد آن ایشان را مهیّا بودتقدیم یافت، به نسبت با بعضی خواص ک

بِهِ  کُمْفُوهُ یُحاسِبْتُخْ اَوْ فُسِکُمْتُبدُوا ما فی اَنْ  وَ اِنْ«:که که این آیت آمد وقتی. از مخالفت آن منهی باشند
ما بتوانیم که خواطر ردیّه را به فعل نیاوریم، ولکن حبس : بعضی از صحابه بدان غمناک شدند و گفتند »اللّهُ

ال «: که گاه این آیت آمد آن. اگر بر آن حسابی و مؤاخذتی رود، کار دشوار بود خواطر ردیّه نتوانیم؛ پس
نبود و به ترک آن مأخوذ نباشد؛ امّا هرکه تواند، حبس  أموربدان میعنی هرکه نتواند،» عَهاساً اِالّ وُسْاللّهُ نَفْ  یُکَلِّفُ

اند و آن را فرض شمرده، به  و مشایخ که هریک تعیني چیزی کرده. خاطرهای معصیت کردن، بر او واجب بود
اند، از علوم دراست  پس این حد شامل و متناول بود جملۀ آن علوم را که دیگران گفته.اند حسب حال خود گفته

  .وراثت و
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  فصل چهارم در علوم دراست و وراثت

که تا  و علم وراثت، علمی است. که اوّل تا آن را نخوانند و ندانند، عمل کردن نتوانند علم دراست، علمی است 
: و این معنی مستفاد است از این حدیث که. را ندانند و نیابند اوّل بر مقتضای علم دراست عمل نکنند، آن

 هُمْ اُمّییّنَ رَسُوالً مِنْهُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْ«: که و این آیت ».لَمْیَعْ مَ ما لَمْا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّهُ عِلْعَمِلَ بِم مَنْ«
» آیاتِهِ  هِمْلُوا عَلَیْیَتْ«. هم مطابق این معنی است» مَةَحِکْ َو یُعَلِّمُهُمِ الکِتابَ وَالْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ  هِمْلُوا عَلَیْ یَتْ

یعنی بر مقتضای عمل بدان علم، » وَیُزَکّیهِمْ«یعنی علم دراست که به تالوت حاصل شود، بر ایشان خواند 
د از تزکیه، ایشان را، علم حقایق و حِکَم قرآن یعنی بع» مَةَوَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکْ. نفوس ایشان را تزکیه کند

  .که آن علم وراثت است، تعلیم کند
عمل، عقیم بود و عمل  و علم بی. دراست آن است که مقدّمۀ عمل بود و علم وراثت، نتیجۀ آن باشدپس علم  

عمل،  و ازدواج علم و عمل که منتج علم وراثت است، نتیجۀ صحّت ایمان است و علم بی. علم، سقیم بی
که بنده ظاهر و باطن و مراد از عمل، زهد و تقواست . چه فتور اعمال، از قصور ایمان خیزد عالمت ضعف آن؛

ع پاک کند، تا در او صور حقایق ایمان متجلّی خود را به مصقلۀ تقوا و زهد بزداید و از زنگ هوا و طَبَع طَبْ
پس . رتّب گردانیدگاه تعلیم بر آن م اوّل به تقوا فرمود و آن» .وَاتَّقُوا اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ« تعاىل گردد؛ قال اللّه

که عمل  الّا وقتیت حاصل نشود، الّا به مقدّمۀ تقوا و مجرّد عمل ظاهر، در افادت این علم کافی نبود،علوم وراث
و علما که ورثۀ انبیااند، به واسطۀ تصحیح نَسَب . که عبارت از حقیقت زهد و تقواست، با آن ضمّ گردد باطن

است و آن نسب معنوی، ابوّت و  رسیده معنوی که سبب مرياث معنوی است، علم حقایق ایمان، به مرياث بدیشان
  .اند و علمای ربّانی، اوالد و اعقاب معنوی ایشان بنوّت است؛ چه انبیا، آبای معنوی

والدت صورتی، خروج اجنّۀ ارواح بشری است از مشیمۀ عالم غیب . صورتی و معنوی: دو قسم آمد  و والدت 
والدت، نسب صورتی الزم شود و مرياث صورتی از  و در این. به فضای عالم شهادت به واسطۀ آبای صورتی

و والدت معنوی، برعکس آن، خروج اجنّۀ ارواح مؤمنان است از مشیمۀ عالم . اسباب و اموال، تابع آن بود
و در این والدت، نسب معنوی ثابت گردد و مرياث معنوی، . شهادت به فضای عالم غیب به واسطۀ آبای معنوی

گاه بود که روح از قید تعلّقات دنیوی و نظر محبّت  و ابتدای این والدت،آن. یّت الزم آیداز علوم و احوال به تبع
و این والدت . العني او شود با دنیا و اهل آن، به کلّی خالص یابد و مطالعۀ احوال آخرت و صورت غیب، نصب

ابرت به حقیقت، او بود که اوالد ندانست که نسل او تا ابد باقی است و . ابرت خواند السّالم علیه »عیسی«است که 
اِّن شانِىَٔکَ «: در حقّ او فرمو» قرآن مجید«صورتی که انقطاع از لوازم آن است، بیش نداشت؛ چنانکه 

قَطِعُ اِلّا حَسَبی و کُلُّ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ یَنْ«:  اللّه علیه و سلم صلّی و از اینجاست قول رسول. ».تُرُاالَبْ  هُوَ
  .الموفّقواللّه » .نَسَبی

  
  فصل پنجم در علم قیام

را بر خود  تعاىل است که بنده در جمیع حرکات و سکنات ظاهره و باطنه، حق مراد از علم قیام نزد متصوّفه، آن 
و این اصطالح، مُستنبَط از معنی این . قائم و مطلّع بیند و در کّل احوال و اقوال و افعال، او را رقیب خود داند

است که بنده، دائماً ظاهر و  و نشان این علم، آن» .سٍ بِما کَسَبَتْهُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْ مَنْاَفَ«: آیت است که
باطن خود را به حلیت آداب موافقت احکام الهی آراسته دارد و از کسوت مخالفت او منخلع گرداند؛ بر مثال 

ر گرداند و از چیزی نهی فرماید و ای که او را سیّدی نافذاالمر صاحب هیبت، به حکمی مخصوص مأمو بنده
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شک در محافظت و مراعات نظر  بی. کند و بنده بر مراقبه و قیام او مطّلع باشد او خود بایستد و مراقبۀ احوال
و البتّه نخواهد که او را در هیأت . سیّد، موافقت حکم او هرچه تواند از دقایق احتیاط و حضور به تقدیم رساند

و این علمی عزیر است و به غایت نافع و در اصطالح متصوّفه، آن را علم . صورت موافقت مخالفت بیند؛ الّا در
وظ گردد و ۀ مقامات شریفه و احوال عزیزه محظهرکه آن را شِعار باطن خود سازد، از جمل. مراقبه نیز خوانند

 اللّه علیه و سلّم صلّی تعظیم و هیبت الهی او را در جمیع عوارض و حوادث، معلّم و مودّب شود؛ چنانکه رسول
مریدان را بیشرت بدین علم  اللّه رحمه »سهل عبداللّه تسرتی«و » .سَنَ تأدییاَدَّبَنی رَبّی فَاَحْ«: از آن خرب داد که
  :است و گفته که از چهار چیز خاىل مباشید وصیّت فرموده

  . حال برخود شاهد و مطلّع بینید را در همه تعاىل یکی، علم قیام که حق 
  .دوم، مالزمت عبودیّت که پیوسته خود را در موافقت عبودیّت او موقوف دارید 
  .سوم، دوام استعانت از حضرت وهّاب بر توفیق این دو معنی 
ر دنیا و آخرت و سعادت سرّ و عالنیت، در این چهار يچهارم، استمرار صرب بر این سه چیز تا وقت ممات؛ چه خ 

  .چیز درج است
علم قیام، ذکر دل است در وقت حرکات جوارح و عزایم قلوب و هِمَم مر قیام و شهود حق : که و نیز گفته است 

است و  و این ذکررا ذکر فریضت خوانده. را بر خود، تا آن حرکت و عزیمت بر وفق مأمور بود و برخالف منهی
  .بان را، ذکر فضیلتزذکر 

هرکه به ذکر ماضی و مستقبل مشغول است، . ز در نزعاست و فردا نزاده و امرو دی مرده: است و همچنني گفته 
ونجات وسالمت خلق، در اشتغال به فریضۀ وقت است و آن علم قیام است یا عمل فعلی . در هالکت است

و این علم، عزیزتر و . حال، ایشان را تنفّسی و تروّحی و عیشی و نعیمی تواند بود عنه؛ زیراکه دراین مرضیٌّ
. برشما باد مالزمت آن، که مُلک دایم و نعیم مقیم، در ضمن آن درج است. ست از دیگر علومتر ا تر و نافع غریب

مقدمّۀ قطع عالیق و عوایق و صرب بر مخالفت نفس و احرتاز از صحبت اغیار،  و هرکه دوام این دولت طلبد، بی
  .وفّقمال للّهوا. تا اینجا ترجمۀ سخن اوست و این علم، از خصایص علوم متصوّفه است. دست ندهد

  
  فصل ششم در علم حال

را که  حال از جملۀ علوم خاصّۀ متصوّفه، یکی علم حال است؛ یعنی دوام مالحظۀ دل و مطالعۀ سِرِّ صورتِ آن 
میان بنده و خداوند است و وقوف بر کّمیّت و کیفیّت آن در جمیع اوقات، به موازنۀ زیادت و نقصان ومساوات و 

نماید؛  ر صدق، تا به حسب هر وقت، به مراعات حقوق و محافظت آداب آن قیام میقوّت و ضعف آن به معیا
زیرا که هر حاىل را در نفس خود ادبی است و به حسب هر وقت، ادبی و به اعتبار هر مقامی، ادبی؛ مثالً حال 

قتی رضا را در نفس خود ادبی است و آن طمأنینت نفس است در تحت مصادفات احکام الهی، و به حسب و
و طّی نفس در مطاوی . که زیادت گردد، ادبی و آن ادای شکر است تا طریق مزید حال رضا منسدّ نگردد

انکسار و افتقار، تا به صفت استغنا و طغیان و کرب و عُجب ظاهر نشود و به حسب وقتی که نقصان پذیرد یا 
ا درِ ترقّی و مزید بگشاید و نفس را موقوف شود، ادبی دیگر و آن استغاثت و استعانت است به حضرت فتّاح، ت
و . آمیز پدید آرد و شوقی حزنانگیز  از حرکت نگاه دارد و در باطن بنده، از جهت طلب مزید عزمی شوق

همچنني زیادت حال رضا در مقام موافقت احکام الهی، حکمی و ادبی دیگر است و آن رضا و سرور به 
انکار وحزن بر وجود رضاست، و نقصان آن در هر یک  ر و آنرضاست، و در مقام مخالفت، حکمی و ادبی دیگ

هرکه پیوسته مالحظ صورت حال خود بود میان او و  پس. ستادو مقام، برعکس ادب زیادت، ادبی از این 
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و هرکه از . خداوند، و بر آداب آن به حسب هر وقتی و مقامی محافظت نماید، به مبلغ کمال و مقام رجال برسد
و این شغل، شغلی است که اگر اوقات عمر در آن صرف کرده شود، . از انقطاع طریق مأمون نباشدآن غافل بود، 

  .حقّ آن گزارده نیاید
حوال اند که این تفاوت ا بعضی آن. اند، به حسب تفاوت قوّت استعداد و ضعف آن و سالکان این طریق متفاوت 

هر نَفَس، تفاوت حال خود به نسبت با نَفَس سابق و تمییز میان زیادت و نقصان آن، در انفاس بدانند و در 
: گفته است اللّه رحمه »سهل عبداللّه«. و بعضی در اوقات بدانند و بعضی در ساعات و بعضی در ایّام. دریابند

و از وی » .که به حال خود عالِم بود و آن را فراموش نکند و بدان حق را مطیع بود بنده سالمت نیابد الّا وقتی«
  ».ضِتادِ االَرْاَوْ کانَ فی هذَا المَقامِ فَهُوَ مِنْ کُ التَّدبريِ و مَنْتَرْ «: علم حال چیست؟ گفت: ند کهپرسید
  :بیت

 هرکه او قصد وصل یار کند
  

 ترک تدبري و اختیار کند 
  

ک ترک اختیار و سلب ارادت بود، دوام مالحظۀ این حال، اقتضای دوام تر سبحانه یعنی هرکه حال او با حق 
کند؛ چه داند که منافی حال اوست و  و هرگاه که در خود رغبت تدبريی یابد،باید که آن را نفی می. تدبري کند

  .تر نیست است که هیچ حال از آن شریف تخصیص حال به ترک اختیار از آن کرده
  

  فصل هفتم در علم ضرورت
و انسان را به حسب روح و . اوستهرچه آدمی را از آن چاره نیست، ضرورت . معنی ضرورت ماالبدّ است 

و مطالعۀ  سبحانه ، شهود حقامّا ضرورت روح و قلب . ضرورتي و به حسب نفس و قالب ، ضرورتي  قلب
که ضرورت نفس و قالب، اَکل و  صفات و افعال اوست که بقای حیات و قوام هر دوبدان متعلَّق است؛ همچنان

: نظر به ضرورت روح و قلب گفته است اللّه علیه رحمة »داللّهسهل عب«و . شُرب است که سبب قوام انسان است
یا موسی اَنَا بُدُّکَ اللّازِمُ « السّالم علیه »موسی«و هم از اینجاست خطاب عزّت با » .اَلضَّرورَةُ هُوَاللّهُ«
  ».بُدَّکَ زَمْفَالْ

حرکات و سکنات واقوال و  و علم ضرورت در اصطالح متصوّفه، عبارت است از ادراک حّد ماالبّد نفس، در 
که نفس را از آن منع نشاید کرد؛ چه حقّ او  و حّد ماالبدّ، آن است. افعال و معرفت زمان حبس نفس در این مقام
که از منع آن، خللی دینی یا دنیوی تولّد کند و  و حقّ نفس آن است. آن بود و منع حقوق از نفس نامرضی است

پس حقّ نفس در مآکل  ».کَ حَقّاًسِکَ عَلَیْاِنَّ لِنَفْ« اللّه علیه و سلّم یصلّ اشارت بدین حقّ است قول رسول
و . شود که بدان امساک روح و حفظ عقل و منع کاللت حواس کرده قدر است ومشارب و اسرتاحت و منام، آن

و هرچه  .قدر ضرورت والبدّ است ومنع آن، سبب خلل مزاج و نقصان عبادات یا فقدان عقل و ترک طاعات این
و تجاوز از آن به شرط علم،  و وقوف برحّد ضرورت، عزیمت است. از این حّد بگذرد، جمله حظّ نفس است

و استقامت نفس از اعوجاج . اند و ارباب رُخَص، عوامّ مؤمنان ارباب عزایم، خواصّ مؤمنان و صوفیان. رخصت
  .نطبیعت صورت نبندد، الّا به وقوف بر حّد ضرورت و استقامت بر آ

اهل . ودانسنت حّد ضرورت، در همه چیزها علمی غامض است و نفس را بر آن حّد بداشنت،علمی مشکل 
مدد مربّی، متعسّر؛ چه سالک مادام تا هنوز  ارشاد منتهی، متعذّر بود و وقوف بر آن بی بر آن بی بدایات را اطّالع

باقی بود، اکثر حظوظ را حقوق خود داند و  از صفات به کلّی منخلع نگشته باشد و نظر محبّت او با نفس خود
و در . نباشد بر آنچه حقّ خود داند هم وقوف و استقامت نتواند؛ پس او را از تنبیه شیخ و مدد همّت او چاره
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بدایت حال، تجاوز او از حّد ضرورات و حقوق، البتّه جایز نبود؛ چه ارتکاب حظوظ، او را از بلوغ مقصد مانع 
حقّ او شناخنت . همه چیز حقّی و حظّی هست، تا غایتی که در ترک حظّ، او را حظّی هست و نفس را در. آید

  .واجب است و اعطای آن الزم و همچنني شناخنت حظوظ او ومنع از آن
در دگر چیزها سرایت کند، خصوصاً در طعام؛ چه بیخ  چیز بر حّد ضرورت بدارد، اثر آن و هرکه نفس را در یک 

هرگاه که نفس در آن بر حّد ضرورت اقتصار نماید، وقوف او در دیگر چیزها . طعام است همۀ شهوتها، شهوت
ر است؛ از او فروع شهوات بسیار منشعب شده و بیخ همه، و نفس بر مثال شجرۀ خَضْ. بر حّد ضرورت آسان بود

ز حِلّ و حرمت و و مدد تازگی و نمای این شجره و فروع او، از طعام است و اثر احوال طعام ا .شهوت طعام
ای زیادت بخورد، از او  کراهت و ضرورت و زیادت، در جمیع اقوال و افعال بنده ظاهر شود؛ مثالً اگر لقمه

سخن زیادت و حرکت زیادت صادر شود و اگر لقمۀ مکروه یا حرام بخورد، اثر آن کراهت و حرمت، در اقوال و 
ضرورت تناول کند، از او حرکات و کلمات طیّبۀ ضروریّه صادر افعال او پدید آید و اگر لقمۀ حالل طیّب بر سبیل 

ای است کلّی مُطَّرَد و محافظت بر آن در تزکیۀ نفس، اصلی معترب و اهمال آن، مایۀ خسران و  این قاعده. شود
و نفس تا مدّتها بر حّد ضرورت وقوف ننماید، تبدیل اخالق ذمیمه و اوصاف دمیمۀ او به اخالق حسنه . خذالن

اوصاف جمیله میسّر نشود؛ چه هرگاه که مدّتی بر حّد ضرورت بایستد و ثبات و مصابرت نماید، از حرارت  و
آتش نامرادی، اخالط اخالق ردیّۀ او در ذَوَبان آینده و از آالیش طبیعت، مزکّا ومصّفا شوند و سیئات او به 

ه عبادت،و شهوت به محبّت، و غضب به حسنات مبدّل گردند؛ کدورتش به صفا، و کثافت به لطافت، و عادت ب
غريت، وجفا به وفا، و تکبّر به عزّت، وضِعَت به تواضع، و امساک به حفظ امانت، و اسراف به ایثار، ونخوت به 

رَ ضُ غَیْ مَ تُبَدَّلُ االَرْیَوْ«و علی هذا در جملۀ اوصاف او، تبدیل پدید آید و در زمرۀ ابدال داخل شود .همّت
  ».واحِدِ القَهّارِسَّماواتِ و َ بَرَزُوا لِلّهِ الْضِ وَالاالَرْ

  
  فصل هشتم در علم سعت

جای متابعت هوا، در او مطاوعت خدای  هرگاه که اخالق نفس مبدّل شد و دیو طبیعت، مسلمان گشت و به 
و . هندگاه او را از مضیق ضرورت، به فضای سِعَت راه د پس آن. پدید آمد، بعضی از حظوظ او، حقوق او گردد

آنَ مُحتاجٌ اِلَی اَنَا اَلْ«: در این مقام گفته است اللّه رحمه »جنید«. متصوّفه این مرتبه را مقام سِعَت خوانند
و اتّساعی و . آنچه در بدایت، حظّ نفس بود، اکنون حقّ او گشتیعنی » .النِّکاحِ کَما اَنَا مُحتاجٌ اِلَی الطَّعامِ

  .است، اشارت به وصول این مقام است ودهتبسّطی که مشایخ را در نهایات ب
پندار . قدمگاهی تواند بود و علم سعت، علمی غامض است و مقام او مقامی عزیز، نه هرکس را در این مقام 

چندین هزار رونده را به تصوّر این مقام، پیش از وصول، قدم بلغزیده است و . مقام، مزلّۀ اَقدام سالکان است این
اعی طبیعت، متعثّر شده و صورت این التباس برایشان پوشیده و طریق ارادت و اجتهاد به اذیال بقایای دو

َد رِ بَعْحَوْنَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْ «به قدم اوّل باز آمده  رَدّاً عَلَی الحافِرَةِ،برایشان منقطع شده و به سبیل قهقرا، 
  ».رِکَوْالْ
ترک اختیار بود، یا در مقام بقای به حق بعد از فنای وجود  و صحّت این حال، یا در بدایت مقام فنای ارادت و 

و در . امّا در مقام فنای ارادت، از بهر آنکه وقوف بر حّد ضرورت نباشد، الّا به وجود ارادت و اختیار آن. خود
مقام فنای ارادت که سالک از حول و قوّت خود منخلع شود و از اختیار خود منسلخ گردد، محکوم وقت باشد، 

 تطّلع نفس زیادت برحقوق، اگر بیند که او را از غیب بی. نه مقیّد اختیار ترک زواید و وقوف بر حّد ضرورت
شود و این اخذ او را از ترک  گريد و بدان محفوظ می دهند، آن را به حکم وقت فرا می چیزی از حظوظ می
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بقای به حق، از بهر آنکه نواصی احوال  و امّا در مقام. تر؛ چه اخذش به حق بود و ترکش به اختیار خود فاضل
در تّصرف او بود و او از تحت تّصرف احوال بريون رفته، نه مقیّد اخد بود و نه مقیّد ترک؛ گاهی تناول حظوظ 

باشد و در  کند به نیّت رفق و تلطّف با نفس خود، بعد از آنکه در تحت اَعبای مجاهدات و ریاضات رام شده
آنکه در صفای وقت او اثر کدورت آن  بی. مُنقاد و مُتسلّم گشته و بار به منزل بُرده قبضۀ تصرّف احکام الهی

بنمایند؛ یا به نیّت ترحّم و شفقت بر دیگران تا طریق رخصت که مرتوّح و متنفّس ضعفاست، بر طالبان مُنسّد 
دنیا و تربیت مریدان و دعوت  و گاه بر حقوق و ضرورات اکتفا نماید، به نیّت اقتدا به انبیا و تعلّل از. نگردد

وهرکه فعلش، مطابق قول نبود، . در نفوس، تأثري بیش از آن دارد که زبان قول ایشان با حّد ضرورت به زبان فعل
و اختیار او در تناول حظوظ و » .ظُهُکَ لَفْفَعْ یَنْ  کَ لَحظُهُ لَمْفَعْیَنْ َلمْ مَنْ«: اند قولش نافع نباشد؛ چنانکه گفته

هذا طریق سعت، طریق مخوف  ومع. ر حقوق، نه به خود، بل به اختیار حق بود و او را از آن حجاب، نهاکتفا ب
راد نفس بود در او غلط بسیار امن و سالمت، در طریق ضرورت است؛ زیرا که هرچه موافق م. است و پرآفت

  .د و در مخالف او، غلط کمرت بودافت
  

  فصل نهم در علم یقني
از ظهور نور حقیقت در حالت کشف اَستار بشریّت، به شهادت وجو و ذوق، نه به داللت یقني، عبارت است  

و مادام تا آن نور از ورای حجاب نماید، آن را نور ایمان خوانند و چون از حجاب مکشوف گردد، . عقل و نقل
حجاب  دل گردد بی که مباشر و در حقیقت، یک نور بیش نیست؛ همان نور ایمان، وقتی. خوانند آن را نور یقني

شود و  و تا بقای وجود است، پیوسته از زمني بشریّت، غیم صفات بشری متصاعد می. بشریّت، نور یقني بود
گردد و به طریق وجد، دل از لمعان آن نور، ذوق  گاه منفرج و منقشع می وگاه. پوشاند طلعت آفتاب حقیقت را می

. اب بر او تابد و از اثر شعاع و حرارت آن، ذوقی و راحتی بیابدای که ناگاه نور آفت یابد؛ چنانکه سرمازده می
. یقنيدان و نور او را تابنده از ورای حجاب، نور ایمان ومکشوف از حجاب، نور  آفتاب را مثال حقیقت حقایق

 گاه پس نور ایمان پیوسته ثابت باشد و نور یقني گاه. که محجوب صفات بشری بود مازده را مثال کسیرو آن س
  ».ایمانُ ثابِتٌ والیَقنيُ خَطَراتٌاَلْ«است که؛ المع و المح؛ چنانکه در حدیث آمده

  :یقني را سه درجه است 
که کسی به استدالل از مشاهدۀ شعاع و ادراک حرارت، در وجود آفتاب  الیقني و مثالش آن است اوّل علم 

  .گمان بود بی
  .گمان بود رم آفتاب، در وجود او بیۀ جِالیقني و مثالش آن است که کسی به مشاهد دوم عني 
گمان  الیقني و مثالش آن است که کسی به تالش و اضمحالل نوربصر در نور آفتاب، در وجود او بی سوم حقّ 

  .بود
الیقني، رسم دویی از  الیقني، مُشاهَد و مُعایَن و در حقّ الیقني، معلوم، محقّق و مبیّن شود و در عني پس در علم 

و این معنی درحال بقای ترکیب، . مشاهَد و معایِن و معایَن برخیزد؛ بیننده، دیده شود ودیده؛ بینندهمشاهِد و 
ای دست ندهد؛ مانند برقی که ناگاه در لمعان آید و  کامالن و واصالن را جز به سبیل ندور و اتّفاق لمحه

ىل «الل پذیرد و رسم وجود برخیزد الحال منطفی گردد؛ چه اگر ساعتی باقی بود، سلک ترکیب وترتیب، انح فی
  :بیت. عبارت از آن دم است» تٌاللّهِ وَقْ مَعَ

 بر در تو مقیم نتوان بود
  

 دنگذر زنند و می ای میحلقه 
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و از این . تر عضی عاىلبعضی از ب. الیقني،فروع او الیقني و حقّ الیقني و عني پس ایمان، اصل یقني بود و علم 
چه ایمان را مراتب » یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا«است که  ان را به ایمان مأمور گردانیدهمؤمن سبحانه که حق است

سکینه در این » .مِننيَ لِیَزدادُوا ایماناً مَعَ ایمانِهِمْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ المُؤْهُوَ الَّذی اَنْ «بسیار است 
است و در  ک، آرام دهد و شرع آن را از ایمان خواندهموضع، عبارت است از یقني که دل را از اضطراب ش

الیقني دور  و آنچه به طریق استدالل عقلی معلوم شود، از این علم ».ایمانُ یَقنيٌ کُلُّهُاَلْ«: حدیث آمده است
باره مرتفع نشود؛ مگر به  ظلمت شک به چراغ عقل یک. است؛چه آن علم استدالىل است و این علم حاىل

  .الموفّق واللّه».باحِتُغنِیَ عَنِ المِصْاِذا طَلَعَ الصَّباحُ اُسْ «. قیقتطلوع آفتاب ح
  

  فصل دهم در علم لدنّی
که اهل قرب را به تعلیم الهی و تفهیم ربّانی، معلوم و مفهوم شود، نه به دالیل عقلی و  علم لدّنی، علمی است 

و فرق میان » .ماً لَدُنّا عِلْ ناهُ مِنْوَ عَلَّمْ«: تگف السّالم علیه »خضر«شواهد نقلی؛ چنانکه کالم قدیم در حقّ 
الیقني، ادراک نور ذات و صفات الهی است و علم لدّنی، ادراک معانی  الیقني و علم لدّنی، آن است که علم علم

  .وحی و الهام و فراست: و این بر سه قسم است. واسطۀ بشر بی سبحانه و فهم کلمات از حق
وَما «کالم الهی و حدیث نبوی؛ چه اقوال او، همه وحی بود : ست و آن بر دو گونه استامّا وحی خاصّۀ انبیا 

اللّه علیه و  صلّی کالم الهی، جمله به واسطۀ جربئیل بر دل رسول» .یٌ یُوحیهُوَ اِلّا وَحْ هَوی اِنْطِقُ عَنِ الْیَنْ 
واسطۀ جربئیل آمده است  بعضی بیو حدیث نبوی، » .بِکَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ االَمنيُ عَلی قَلْ«مُنزَل شده است  سلّم

 است و بعضی به واسطۀ نزول جربئیل اشارت بدان» .حیدِهِ ما اَوْحی اِىل عَبْفَاَوْ«در محّل شهود که 
اَمنيُ فی الْ نَفثَ رُوحُ «چنانکه در حدیث است که  السّالم علیه و بعضی به واسطۀ نفث او در دل نبی السّالم علیه
و مراد از نفث او، القای معنی . و مراد از نزول جربئیل، تنزّل اوست از صورت ملکی در هیأت بشری» عیرَوْ

  .ه صورتیواسطۀ تمثّل ب وحی الهی در دل نبوی از طّی حجاب غیب، بی
اند، پس چه فرق بود میان قرآن و حدیث،  اگر سایلی گوید چون کالم الهی وحدیث نبوی، هر دو نتیجۀ وحی 

باهم به وحی مُنزَل شده است و امّا احادیث نبوی، معنی آن » قرآن«که صورت و معنی  آن است گوییم فرق
که متکلّم در ادای  تر، بدان فرقی دیگر لطیف .اللّه علیه و سلّم نتیجۀ وحی است و صورت آن کالم رسول، صلّی

در اوایل بعضی » قُل«که لفظ و دلیل بر این بعد از شواهد وجدان، آن سبحانه و تعاىل حقّ است» قرآن«وحی 
است و نیز  برحال خطاب اوّل باقی» هُوَاللّهُ اَحَدٌ قُلْ«و » یا اَیُّهَا الکافِرونَ قُلْ«و » اُوحِیَ قُلْ«سُوَر، چون 

اضافت قراءت، اگرچه به واسطۀ » .قُرآنَهُ  ناهُ فَاتَّبِعْفَاِذا قَرَأْ« اللّه علیه و سلّم صلّی خطاب است با رسول
 اوّالً به واسطۀ صورت جربئیل با محمّد و تقدّس  تعاىل یل بود، با خود کرد؛ پس متکلّم و مخاطِب او بودجربئ
با مردم و ثالثاً به واسطۀ بعضی مردم با  السّالم علیه با مردم و ثانیاً به واسطۀ صورت محمّد اللّه علیه و سلّم صلّی
خالف حدیثی که به واسطۀ جربئیل مُنزَل شده است؛ چه به ؛ و متکلّم و مخاطِب در همه حال غري از اونه. بعضی

حاکی قول جربئیل است و جربئیل، حاکی قول خداست و اضافت  اللّه علیه و سلّم صلّی در این صورت، محمّد
 از قول انبیا و اُمم و فراغنه و اَبالِسه» قرآن مجید«نبینی که . حکایت، با قول حاکی بود، نه با قول مَحکیٌّ عنه

  .نه با ایشان و تقدّس تعاىل  کند و اضافت آن با حقّ است حکایت می
چ نسبت است که الهیّت را با بشریّت، هی جربئیل را واسطۀ کالم خود گردانید، آن سبحانه و حکمت در آنکه حق 

 پس حکمت ربّانی، جربئیل را. کس صورت نبندد، الّا به وجود تناسب و تجانس نیست و مکالمت میان دو
 که رویی در عالم قدرت دارد و رویی در عالم حکمت، واسطه ساخت میان خود و بشریّت رسول السّالم لیهع
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تا بدان روی که در عالم قدرت دارد، تلقّی وحی کند و بدان روی که در عالم حکمت دارد،  ماللّه علیه و سلّ صلّی
 السّالم علیه و از این سبب، جربئیل. مظهر صورت بشری گردد و مجانست پدید آید و مکالمت صورت نبندد

خواهد که طوطی را است که کسی  و مثال این در عالم صورت، چنان. هرگاه که آمدی، در صورت بشر تمثّل کردی
وجه نه؛ پس آیینه را در برابر صورت طوطی نصب  کند و میان مردم و طوطی تناسب و تجانس به هیچكالم تعلیم 

طوطی چون مثل خود را در آیینه مصوّر بیند و از پس آن کالمی . وطی سخن گویدکند و از پسِ آن، پنهان با ط
  .شنود؛ بدان واسطه تعلّم کالم کند شنود، پندارد که از صورت طوطی می

سخن گفت و به  علیه و سلم اللّه صلّی »محمّد«به واسطۀ صورت بشریّت جربئیل با  سبحانه همچنني حق 
اللّه علیه  صلّی صورت بشریّت رسول. م سخن گفت؛ چه بشر از بشر تواند شنیدواسطۀصورت بشریّت رسول با مرد

در آیینۀ وجود او واسطه ساخت میان خود و مردم و متکلّم از ورای حجاب خود بود و فحوای این آیت  مو سلّ
وَ ما کانَ لِبَشَرٍ «آیت که  و مراتب مضمون این.دلیل این معنی است» یُوحی اِلَیَّ لُکُمْبَشَرٌ مِثْانا اِنَّما  قُلْ«که 
وحی چنانکه  بر مراتب» نِهِ ما یَشاءُ سِلَ رَسُوالً فَیُوحِیَ بِاِذْیُرْ وَراءِ حِجابٍ اَوْ مِنْ یاً اَوْیُکَلِّمَهُ اللّهُ اِلّا وَحْ اَنْ

ابق و واسطۀ جربئیل وارد است با وحی مطلق، مط احادیث که بی. تقریر افتاد، تطبیق کردن، نیک مناسب است
است، با کالم از ورای حجاب،  رسیده ماللّه علیه و سلّ  صلّی احادیث که به واسطۀ نفث جربئیل به دل رسول

رسید، با وحی به ارسال  اللّه علیه و سلّم صلّی و قرآن و احادیث که به واسطۀ نزول جربئیل به رسول. مناسب
 ت، خصوصاً در مختصرات، جز به ایما و اشارتو شرح این معانی به زبان عبار. رسول یعنی جربئیل، موافق

  .ندهد دست
آن را از عالم  عزّ و عال و آن علمی است درست و ثابت که حق. و امّا الهام، مخصوص است به خواصّ اولیا 

اطر و متصوّفه آن را خ» .عَلّامُ الغُیُوب ذِفُ بِالحَقِّاِنَّ رَبّی یَقْ  قَلْ«غیب، در دلهای خواصّ اولیا قذف کند 
  .شاءاللّه تعاىل حقّانی خوانند؛ چنانکه بعد از این در باب تمییز خواطر گفته آید، ان

و امّا فِراست، علمی بود که به سبب تفرّس آثار صورت، از غیب مکشوفِ شود و آن مشرتک است میان خواصّ  
و فرق میان فراست و الهام، آن » ظُرُ بِنُورِ اللّهِمِنِ فَاِنَّهُ یَنْ مُؤْ اِتَّقُوا فِراسَةَ الْ«مؤمنان؛ چنانکه در حدیث است که 

 و فرق میان. واسطۀ آن است که در فراست، کشف امور غیبی به واسطۀ تفرّس آثار صورت بود و در الهام، بی
ی بود و وحی، تابع الهام نباشد؛ اعنی اولیا را مرتبۀ الهام به واسطۀ متابعت وحی و الهام آنکه، الهام تابع وح

  .حاصل شود و انبیا را وحی، نه به تبعیّت دیگری بود واللّه الموفّق انبیا
  



۳۸  

  باب سوم در معارف
  

  .و آن مشتمل است بر ده فصل
  فصل اوّل در تعریف معرفت

معرفت عبارت است از بازشناخنت معلوم مجمل در صورت تفاصیل؛ چنانکه در علم نحو مثالً بداند که هریک  
وبازشناخنت هر عاملی از . این چنني دانسنت بر سبیل اجمال، علم نحو بود. مل کنداز عوامل لفظی و معنوی چه ع

و .توّقفی و رویّتی و استعمال آن در محّل خود، معرفت نحو التّفاصیل در وقت خواندن سواد عربیّت بی آن علی
س معرفت ربوبیّت که پ. بازشناخنت آن به فکر و رویّت، تعرّف نحو و غافل بودن از آن باوجود علم، سهو و خطا

عبارت » عَرَفَ رَبَّهُ  سَهُ فَقَدْعَرَفَ نَفْ  مَنْ«مشروط و مربوط است به معرفت نفس، چنانکه در حدیث آمده است 
بود از بازشناخنت ذات و صفات الهی در صور تفاصیل افعال و حوادث و نوازل، بعد از آنکه بر سبیل اجمال 

  .عل مطلق اوست سبحانهباشد که موجود حقیقی و فا معلوم شده
و تا صورت توحید مجمل علمی، مفصّل عینی نشود، چنانکه صاحب علم توحید، در صور تفاصیل وقایع و  

دۀ متضادّه از ضرّ و نفع و منع و عطا و قبض وبسط، ضارّ و نافع و مانع و معطی و قابض و باسط احوال متجّد
قریب  واگر به اوّل وهلت از آن غافل بود و عن. رف نخوانندتوّقفی ورویّتی، او را عا حق را بیند و شناسد بی

و اگر با وجود . حاضر گردد و غافل مطلق را در صور تصرّفات مختلفه بازشناسد، او را متعّرِف خوانند، نه عارف
ی را حوالت با وسایط کند، او را ساهاو علم، حقّ مطلق را در صور وسایط و روابط بازنشناسد و تأثريات افعال 

مشرتک خفی خوانند؛ مثالً اگر در معنی توحید تقریری کند و خود را مستغرق بحر توحید نماید و و الهی و 
دیگری آن را بر سبیل انکار بدو بازگرداند و گوید این سخن نه از سرحال، بل نتیجۀ فکر و رویّت است، در حال 

قول مُنکِر است؛ والّا فاعل مطلق را در صورت برنجد و بر او خشم گريد و نداند که این رنجش او، عني مصداق 
  .این انکار بازشناختی و بر او خشم نگرفتی

که آن را به اوّل وهلت که  وهمچنني در معرفت نفس، هر صفت ناپسندیده که به علم اجماىل معلوم شود، وقتی 
ند؛ و الّا متعرِّف بود یا غافل؛ پدید آید در نفس، به تفصیل و تعیني بازشناسد و از آن حذر کند، او را عارف خوان

در نفس ظاهر  صفت است و هرگاه که این مثالً اگر به علم داند که صفت کرب وعُجب در نفس، صفتی مذموم
الحال آن را بازشناسد و در پردۀ انکسار و تواضع گریزد، تا نفس دگرباره به بازشناخنت این صفت در  شود، فی

و اگر به اوّل وهلت حاضر نبود، بل . ن صورت را، معرفت نفس خوانندخود به عجب ظاهر نشود و امثال ای
و اگر علم مجمل را در صورت تفصیل . خوانندالحال حاضر گردد و این صفت را بازشناسد، او را متعرّف  ثانی

ضا به و وظیفۀ عارف، ر. و این علم او را سودمند نباشد، بل زیانکار بود. شناسد، او را غافل خوانندناصالً باز
  .قضاست و وظیفۀ متعرّف، صرب بر آن و وظیفۀ غافل، کراهت و اضطراب

  :و معرفت الهی را مراتب است 
  .شد فاعل مطلق داند؛ چنانکه یاد کردهاز اوّل آنکه هر اثری که یابد،  
  .دوم آنکه هر اثری که از فاعل مطلق یابد، به تعیني داند که نتیجۀکدام صفت است از صفات او 
  .نکه مراد حق را در تجلّی هر صفتی بشناسدسوم آ 
معرفت، بل وجود  و چهارم آنکه صفت علم الهی را در صورت معرفت خود بازشناسد و خود را از دایرۀ علم 

دَ لِکَ عِنْرِفَةُ وُجُودُ جَهْ مَعْاَلْ«: معرفت چیست؟ گفت: پرسیدند که اللّه رحمه »جنید«اخراج کند؛ چنانکه از 
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گفته  اللّه رحمه »سهل عبداللّه«و » .روفُمَعْ هُوَ المعارِفُ وَالْ«: گفت» نا ایضاحاًزِدْ«: گفتند» .مِهِقیامِ عِلْ
  ».لِجَهْرِفَةُ بِالْرِفَةُ هِیَ المَعْالمَعْ«: است

گردد، علم به جهل بیشرت حاصل شود و معرفت  ترکه مراتب قرب زیادت شود و آثار عظمت الهی ظاهر و چندان 
و این . از نهاد عارف برخیزد» نی تَحَیُّراً فیکََربِّ زِدْ«ردد و حريت بر حريت بیفزاید و فریاد نکرت زیادت گ

، همه علم معرفت است، نه معرفت؛ چه معرفت، امری وجدانی است و تقریر، از آن شود معنی که تقریر کرده می
و علم و معرفت را چند . معرفت، و بال علم، محال بود و علم بی امّا علم، مقدّمۀ آن است؛ پس معرفت بی. قاصر

و این صورت، اکمل صُوَر است و از . علمِ معرفت، معرفتِ علم، علمِ علم،معرفتِ معرفت: صورت تواند بود
  .تقریر گذشته، صورت هریک از این اقسام بر طالب متفطِّن پوشیده نماند

  
  فصل دوم در معرفت نفس

الشّیء گویند و بدان ذات و حقیقت آن چیز مراد بود؛ چنانکه  ی نفسگاه: لفظ نفس را بر دو معنی اطالق کنند 
گویند فالن چیز به نفس خود قایم است؛ و گاهی اطالق لفظ نفس کنند و مراد از آن، نفس ناطقۀ انسانی بود 

که  وانند و نوریکه عبارت است از مجموع خالصۀ لطایف اجزای ترکیب بدن که آن را روح حیوانی و طبیعی خ
او فایض شود از روح علوی و انسانی و بدان نور، مورد الهام فجور و تقوا گردد؛ چنانکه نصّ کالم مجید  بر

و مراد تعریفِ این نفس است؛ هرچند معرفت او به » .هَمَها فُجُورَها وَ تَقواهاسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْوَ نَفْ«است 
او دَم به دَم، رنگی دیگر نماید و ساعت به ساعت،  جمیع اوصاف متعذّر است؛ چه او صفت بوقلمون دارد و از

هر لحظه رنگی دگر بر آب زند و هر نفس نرينگی دیگر آغاز  هاروتِ بابلِ وجود است؛. به شکلی دیگر برآید
که شناخنت او به جمیع اوصاف و  و در ارتباط و اشرتاط معرفت الهی به معرفت او، اشارتی است بدان.کند

که معرفت او  و همچنان. که رسیدن به کنه معرفت الهی ش، مقدور هیچ آفریده نیست؛ همچنانرسیدن به کنه معرفت
: گفته است السّالم علیه »علی«کماهی متعذّر است، ضبط احوال او کماینبغی متعسّر است؛ چنانکه امريالمؤمنني 

  ».جانِبٍ مِنْ شَرَتْتَجانِبٍ اِنْ  سی اِلّا کَراعی غَنَمٍ کُلَّما ضَمَّها مِنْما اَنَا و نَفْ«
ای  و نفس امّاره و لوّامه و مطمئنّه، جمله اسامی اوست به حسب مراتب مختلفه و اوصاف متقابله و در هر مرتبه 

در اوایل، تا هنوز والیت وجود، در تحت تصّرف استیال و غلبۀ او بود، . به سبب وصفی دیگر، اسمی دیگر یافته
اسط، چون تدبري والیتِ وجود، به تصرّف دل مفوّض گردد و نفس به ربقۀ در اوو . او را نفس امّاره خوانند

طاعت و انقیاد او متقلّد شود و هنوز از نوازع صفات نفس و تمرّد و استعصای او، بقایایی چند مانده بود و 
به کلّی  و در اواخر، چون عروق نزاع و کراهت. بدان جهت پیوسته خود را مالمت کند، آن را نفس لوّامه خوانند

از او منتزع و مستأصل گردد و از حرکت منازعت با دل طمأنینت یابد و در تحت جریان احکام رام گردد و 
و در بدایت که نفس هنوز در مستقرّ طبیعت راسخ بود، . کراهتش به رضا مبدّل شود، آن را نفس مطمئنّه خوانند

ود که مرکز سفلی است، کشد و پیوسته خود را به قلب را از عالم علوی به مستقرّ خ و همواره خواهد که روح
کند  دهد و شیطان به دلّالگی در میان ایستاده، جمال مزخرف او را تزیني می زینتی دیگر، بر نظر ایشان جلوه می

سازد، تا چگونه روح رفیع را وضیع گرداند و به چه حیلت، قلب مطهّر را ملّوث  قلوب می و و آن را مِلواح ارواح
  .کند

ثُ نَ حَیْعَوْ سِ سِرٌّ و ما ظَهَرَ ذالِکَ السِّرُّ عَلی اَحَدٍ ِالّا عَلی فِرْ لِلنَّفْ«: گفته است اللّه رحمه »سهل عبداللّه« 
ضاً اً اَرْضسَهُ اَرْدُ نَفْعَبْفِنُ الْضیٍَّة فَکُلَّما یَدْعُ حُجُبٍ اَرْعُ حُجُبٍ سَماویَّةٍ و سَبْ لی و لَها سَبْاَعْالْ اَنَارَبُّکُمُ : قالَ

 اللّه رحمه »ابویزید«و  ».شِعَرْبُ اِلَی الْقَلْ تَ الثَّری وَصَلَ الْسُ تَحْ سَماءً سَماءً فَاِذا ذُفِنَتِ النَّفْبُهُ سَماءً قَلْ
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هُ یُلَفُّ فی بَاَماتَ قَلْ ضِ الکَرامَةِ وَ مَنْفَنُ فی اَرْ مَةِ وَ ُیدْسَهُ یُلَفُّ فی کَفَنِ الرَّحْمَنْ اَماتَ نَفْ «: گفته است
اَمّارَةُ بِالسُّوءِ هِیَ الدّاعِیَةُ سُ الْالنَّفْ «: است گفته اللّه رحمه »جنید« ».ضِ العُقوَبةِفَنُ فی اَرْ نَةِ وَ یُدْکَفَنِ اللَّعْ

و در خرب » .واءِاَسْنافِ الْةُ بِاَصْ بَالءِ المُتَّهِمَ موسَةُ فِی الْمَغْواءِ الْ اَهْداءِ المُتَّبِعَةُ لِلْ اَعْ مَهالِکِ المُعینَةُ لِلْاِلَی الْ 
  ».سَهُغَلَبَ النّاسَ اِنَّما الشَّدیدُ مَن غَلَبَ نَفْ  سَ الشَّدیدُ مَنْلَیْ «: است

که او را در نهایت موصوف  ای که نفس ناطقه و دل را یک چیز دانستند، سبب تصوّر ایشان، آن بود وطایفه 
دل است و گمان بردند که میان او و دل، هیچ فرقی نیست و نفس یافتند به وصف طمأنینت و رضا که از خواصّ 

است و خلعت  ندانستند که همان نفس امّاره است که از کسوت امّارگی منسلخ شده. امّاره خود نفسی دیگر است
و هرگاه که او رنگ دل گريد، دل نیز رنگ روح گريد و همچنان فرق . طمأنینت و رضا پوشیده و رنگ دل گرفته

  .الموفق بود واللّه واضح
  

  فصل سوم در معرفت بعضی از صفات نفس
که منبع صفات حمیده و  که معدن صفات ذمیمه و منشأ اخالق سیّئه در وجود آدمی، نفس است؛ همچنان بدان 

  .منشأ اخالق حسنه، روح است
بر مشتهیات و  نفس، همواره خواهان بود که. از صفات ذمیمه و اخالق سیّئه نفس، یکی عبودیّت هواستو  

لذّات حسّی اقدام نماید و مرادات طبیعت درکنار او نهد و کمر مطاوعت و انقیاد هوا بر میان بندد و خدای را 
و این » .تَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُاَفَرَأَیْ «در معبودیّت شریک گريد؛ چنانکه نصّ کالم مجید بدان ناطق است 

  .و محبّت الهیصفت از نفس برنخیزد، الّا به زهد 
و غیبت و حضور مردم پیش او  ل، ظاهر نفس با باطنش موافق نبوددر اکثر احوا. دیگر صفت، نفاق است 

و . یکسان نباشد؛ در حضور، مردم را مدح گوید و در مواجهه، اظهار صداقت کند و در غیبت، برخالف آن بود
  . این صفت از نفس برنخیزد، الّا به وجود صدق

پیوسته نفس در بند آن بود که خود را در نظر مردم، به موجبات محامد ایشان آراسته . یاستدیگر صفت، ر 
و از . مذموم باشد؛ چون تکاثر اموال و تفاخر بدان وکرب و جبّاری و استغنا سبحانه دارد؛ اگرچه نزدیک حق

پسندیده باشد؛ چون  اىلتع هرچه پیش خلق مذموم بود، احرتاز نماید و آن را باز پوشاند و اگرچه نزدیک حق
اللّه  صلی و این صفت از نفس برنخیزد، الّا به معرفت حقارت مقدار خلق؛ چنانکه رسول. فقر و عجز و مسکنت

 »ابوبکر ورّاق«و » .اَباعِرِدَهُ کَالْمَرءِ حَتّی یَکُونَ النّاسُ عِنْالْ ال یَکمَلُ ایمانُ «:از آن خرب باز داد که معلیه و سلّ
ِض فی بَعْ  رِکَةٌ والِ مُشْ اَحْثَرِ الْوالِ مُنافِقَةٌ فی اَکْاَحْسُ مُرائیّةٌ عَلی جَمیع الْاَلنَّفْ «: گفته است اللّه رحمه

و نفس مرائی،بر مثال آتش است که صفت خوب را که نور است، اظهار کند و صفت زشت را که » .والِ اَحْالْ
وبعضی در . پوشیده نماندان بصري، بر محک امتحان احراق است، بازپوشاند؛ اگرچه عیار حال ایشان پیش ناقد

و نفس » .نِةِ والنَّتْحَماْتَهُ مِنَ الْ تَهُ تَبَیَّنَ ما تَحْحَرَّکْ سِ مَثَلُ ماءٍ صافٍ واقِفٍ اِنْمَثَلُ النَّفْ «: اند این معنی گفته
ن پوشیده نماند و نزدیک هرچند اظهار جمیل و اخفای قبیح کند، قبح او جز بر دیدۀ قاصر نظران و کودک صفتا

است  چنان و مثال آن. نظران، قبح نفس به صفت مُرایات پوشیده نگردد؛ بلکه قبح بر قبحش زیادت شود صاحب
 خضاب بیاراید، اطفال را، آن زینت خوب و های فاخر و گلگونه هة اللّقاء، خود را به جامهای کري که عجوزه

  .الزم است او را؛ ولکن عاقالن و بالغان را، از آن نفرت افزاید و پندارند که آن حُسنی ذاتی و صفتینماید 
چه نفس پیوسته خواهد که خلق او را  و تعاىل  سبحانه یّت و نِدّیّت حقصفت دیگر، دعوی الهیّت است و ضّد 

و ثنا گویند و مدح کنند و در اوامر و نواهی طاعت دارند و محبّت او را بر همه اختیار کنند و از وی خایف 
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بدین احکام بندگان  سبحانه که حق ترسان باشند و در جمیع احوال، تمسّک به اذیال رحمت او نمایند؛ همچنان
و این صفت از نفس . و این معنی، عني دعوی الهیّت و منازعت ربوبیّت است. نماید خود را مطالبت می

  .برنخیزد، الّا به تجلّی صفات الهی
همواره نفس به محاسن صفات خود نگران بود و صورت احوال خود، . صفت دیگر، عُجب و خودبینی است 

ی که از او به دیگری رسد، آن را واقعی ووزنی تمام نهد و و اندک خريبه چشم رضا و تعظیم مطالعت نماید 
سالها فراموش نکند و او را غریق منّت خود داند و اگر بسیار نیکی از دیگری بدو رسد، آن را در محّل اعتبار 

 اللّه علیه و سلّم صلّی و این صفت، از جملۀ مهلکات است؛ چنانکه رسول. قریب فراموش کند ارد و عننی
اِنَّماهَالکُ «: و در حدیث است» .سِهِءِبِنَفْمَرْالْ شُحٌّ مُطاعٌ و هَویً مُتَّبَعُ، و اِعجابُ : لِکاتٌثَالثٌ مُهْ«:فرمود

سُ صَنَمٌ النَّفْ «:گفته است اللّه رحمه »ابوبکر واسطی» «.اللِهِ ذُنُوبَهُتِقْ مَلَهُ و اسْتکثارِهِ عَسِهِ و اِسْدَ بِنَفْ ءِ عِنْمَرْالْ
  .اعجاب از نفس برنخیزد، الّا به معرفت حقارت اوو صفت » .والنَّظَرُ اِلَیها شِرکٌ والنَّظَرُ فیها عِبادَةٌ

شتهیات به چنگ آرد، در آن آویزد هرچه از اموال و اسباب و مرغوبات و م. صفت دیگر، بخل و امساک است 
و چون این صفت در نفس قوی . و از دست بريون ندهد؛ یا از بهر تکاثر وتفاخر، یا از بهر خوف فقر و احتیاج

گردد، حسد از او تولّد کند؛ زیرا که حسد، بخیلی کردن است به مال دیگران؛ نخواهد که از کسی خريی به دیگری 
هرکه را با . وچون قوّت زیادت گريد، حِقد پدید آید. مخصوص بیند، زوال آن طلبدرسد و اگر کسی را به نعمتی 

خود در نعمتی مُساهم یا مساوی یابد، یا به فضیلتی متمیّز بیند، یا سبب انتزاع نعمتی از خود پندارد، یا موجب 
یزد، الّا به غلبۀ نور و صفت بخل از نفس برخ. بود امتناع کرامتی شناسد، زوال و هالک او را پیوسته خواهان

  .یقني
نفس پیوسته در شهوات و لذّات متعدّی و متمادی بود و برحّد اقتصاد و . صفت دیگر، شَرَه و خواستاری است 

اند، که به نورشمع اکتفا  و مَثَل او در شره به پروانه زده .اعتدال، اقتصار ننماید و حوصلۀ نیاز او به هیچ پُر نشود
نفس . زند، تا سوخته گردد رر حرارت او، ممتنع و منزجر نشود و خود را بر جِرم آتش میننماید و به ادراک ض

و . شود، تا به هالک انجامد خورد، همچنان حرص او بر تحصیل لذّات، زیادت می که زخم نوایب می نیز چندان
  .این صفت برنخیزد، الّا به تقوا و ورع

یز قرار نگريد و به هنگام ورود خواطر شهوات و مرادات نفس بر هیچ چ. ش و سبکساری استصفت دیگر، طي 
الحال امضای آن کند و از وی وَثَبات و  قوىل و فعلی، هیچ توقّف و تثبّت به تقدیم نرساند و خواهد که فی

و بعضی علما، تشبیه او در طیش، . حرکات نه برجای خود ظاهر شود و بر ایقاع مراد، مسارعت و مبادرت نماید
و این صفت . شک همواره در حرکت بود لَس وضع کنند؛ بیاند که او را بر صحنی مصوّب اَمْ تدیره کردهه کرۀ مسب

  .از وی برنخیزد، الّا به صرب
نفس را از چیزها زود ماللت پدید آید و ظّن کاذب او را چنان نماید که . صفت دیگر، سرعت ماللت است 

و نداند که داللت . جمعیّت و استغنای او خواهد شد و سبب قرار انخالع او از امر حاىل و اشتغال به امر مآىل،
و اگر . امثال این ظنون، هرگز او را به مقرّ مظنون نرساند و در بیشرت احوال، صورت واقع، خالف مراد او بود

ابعد را از عنه گشت، تا م الیه اوبود، بعد از آن مهر وبٌ مانچه مرغوبٌالنُّدور یک بار بر مرادی ظفر یافت، ه علی
و از این بال خالص نتوان یافت، الّا به اقامت وظایف . ماقبل قیاس کند و نفس را بر ثبات مالزمت فرماید

  .شکر
که در وصول به مشتهیات و مرادات، طَیّاش و مستعجل بود، در  س همچناننف. صفت دیگر، کسالت است 

لّت از نفس برنخیزد، الّا به ریاضات بلیغه و و این ع.مبادرت بر طاعات و مَربّات، کسالن و مسوِّف باشد
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را در  مجاهدات عنیفه که برودت و یبوست جبلّی را، که مناط تأبّی و استعصای اوست، از وی انتزاع کند و او
ثُمَّ تَلنيُ «: نرم گرداند؛ بر مثال جلود مَدبوغه؛ چنانکه نصّ کالم مجید است مقبول اوامر و انقیاد احکا

  ».رِاللّهاِىل ذِکْ قُلُوبُهُمْو  جُلُودُهُمْ
و هریک از این صفات، مرضی است مخصوص در نفس و اطبّای نفوس، اعنی انبیا و اولیا که متابعان  

است که به تحریر و تقریر درست  و صفات ذمیمۀ نفس، بیشرت از آن. اند، هریک را عالجی مخصوص کرده ایشان
و اصول و فروع . دیگر، اکثر بر آن متفّرع، مسطور گشت اند و صفات این ده صفت که امّهات صفات. آید

. اند نفسانی، جمله بر اصول خلقت نفس، اعنی طبایع اربعۀ حرارت وبرودت و رطوبت و یبوست متفرّعصفات 
  .اعلم هرکه به تدقیق وتحقیق آن را بازجوید، منشأ هر صفتی به تخصیص معلوم کند واللّه

  
  رفت الهی به معرفت نفسفصل چهارم در کیفیّت ارتباط مع

الخصوص که  تر از معرفت نفس انسانی نیست؛ علی تر و نافع هیچ معرفت بعر از معرفت الهی، شریف که بدان
» .عَرَفَ رَبَّهُ سَهُ فَقَدْعَرَفَ نَفْ  مَنْ«: معرفت الهی، مربوط ومشروط است بدان؛ چنانکه در حدیث صحیح است

ذات و حقیقت حمل افتد، مراد آن بود واللّه اعلم، که هرکه ذات و  و لفظ نفس در این خرب، اگر بر معنی
شیطانی و حقیقت خود را به صفت فوقیّت و احاطت بر جمیع اجزای وجود خود بشناسد وهمۀ جنود مَلَکی و 

حقایق جسمانی و روحانی در تحت احاطت ذات خود در عالَم صغري مشاهده کند، ذات مطلق را با جمیع 
وجودات روحانی و جسمانی و ملکی و شیطانی و جنّی و انسی، همان نسبت تصوّر کند در عالَم اجزای وجود م

که روح جزوی وقلب جزوی و نفس جزوی و عقل جزوی را در تحت احاطت ذات خود مندرج  و همچنان. کبري
احد، و قلب اعظم که عرش اعظم است ونفس کلّی و عقل کلّی را در تحت احاطت ذات واعظم  بیند، روح

ذاتی از ذوات کاینات موصوف بدین صفت نیست، الّا ذات انسان؛ پس معرفت او،  و هیچ. مُحاط ومَحوی بیند
  .دلیل معرفت الهی باشد

، که هرکه نفس خود را به صفت عبودیّت اعلم و اگر بر نفس ناطقه حمل افتد، فحوای حدیث آن بود و اللّه 
وجه که پیوسته نفس به باطل دعوی الهیّت کند و  بدان. بشناسد بشناسد، پروردگار خود را به صفت ربوبیّت
اند و هیچ موجود را با حق در آن شرکت نه، از عظمت و کربیا و  صفات ربوبیّت را که به ذات الهی مخصوص

جبّاری و عزّت واستغنا و قدرت، به زور و بهتان بر خودبندد و با خود تصوّر آن کند که این اوصاف از خصایص 
جاءَ  قُلْ«و ظلمت این دعاوی باطله، از او مرتفع نشود، الّا به انوار تجلّیات الهی و خطاب . وازم اوستو ل

به صفتی از صفات  سبحانه چه هرگاه که حق» .رُظَهَرَ النُّورُ و بَطَلَ الزُّوْ«و منادی » .الحَقُّ و زَهَقَ الباطِلُ
طل بر خود بسته است، از او برخیزد و صفت ذاتی او از خود بر نفس تجلّی کند، تهمت آن صفت که نفس به با

مثالً اگر به صفت . تواضع و خضوع و خشوع و عجز و فقر و مسکنت و مذلّت و اعرتاف به جهل پدید آید
و اگر به صفت عزّت تجلّی کند، . عظمت تجلّی کند، تهمت دعوی آن از نفس برخیزد و صفت تواضع پدید آید

و اگر به صفت ملک و سلطنت تجلّی کند، دعوی آن . رخیزد و صفت مذلّت پیدا شودتهمت دعوی آن از نفس ب
و اگر به صفت قدرت تجّلی کند، دعوی آن از نفس . از نفس برخیزد و به صفت خضوع و خشوع ظاهر شود

 اللّه علیه صلّی از نبیصفت عجز و استسالم منکشف گردد؛ چنانکه در بعضی دعوات مأثوره  او برخیزد و در
. ءٍ لِعِزَّتِهِدُ لِلّهِ الَّذی ذَلَّ کُلُّ شَیْحَمْاَلْ. ءٍ لِعَظَمَتِهِدُ لِلّهِ الَّذی تَواضَعَ کُلُّ شَیْحَمْاَلْ«:رسیده است که وسلّم
و علی هذا در جمیع » .هِرَتِءٍ لِقُدْلَمَ کُلُّ شَیْتَسْدُ لِلّهِ الَّذی اسْحَمْاَلْ. کِهِ ءٍ لِمُلْدُ لِلّهِ الَّذی خَضَع کُلُّ شَیْحَمْاَلْ

صفات که نفس مستحقّ آن است، مرد عارف به وجود حصول هر صفتی از آن که در خود بشناسد، صفتی را از 
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صفات الهی که منشأ و موجب آن است، بشناسد و هر صفت که نه بر این طریق شناخته شود و از صورت علمی 
  .را به حقیقت نشناخته باشندبه صفت حاىل نرسد و از خرب به معاینه نپیوندد، آن 

بدان بشناختم که «: گفت» پروردگار خود را به چه بشناختی؟«: پرسیدند که اللّه رحمه »ذوالنّون مصری«از  
آمد و از  کردم و صفت حیا در من پدید می هرگاه که قصد معصیتی خواستم کرد، جالل و عظمت الهی را یاد می

نفس، تأثري صفت جالل و عظمت الهی را در  اللّه رحمه »ذوالنّون«پس  ».گذاشتم داشتم و آن را می وی شرم می
و این معرفت، قانونی درست است که در وی  .معرفت الهی دانسته است  به وجود حیا در وی، دلیل قرب و

غلط نیفتد؛ زیرا که نتیجۀ ذوق و حال است، نه حاصل علم و تصوّر، مستفاد از کشف و عیان است، نه از خرب و 
  .برهان

وجهی دگر، وجود هر صفتی که نفس را اتّصاف بدان، عني تعبّد است و ذات الهی بدان متّصف، باز یافنت و  
مثالً اگر در نفس خود، صفت رضا به . شناخنت آن در نفس خود، دلیل نظر ربوبیّت است در حقّ او بدان صفت

نانکه اشارت رضای حق است از او؛ چیابد، داند که این صفت، نتیجۀ صفت  می جّل جالله حکم خداوند
، داند که محبّت یابد و اگر در خود صفت محبّت الهی می. بدان مشعر است» هُو رَضُوا عَنْ هُمْاللّهُ عَنْ  رَضِیَ«

و اگر در خود شوق حضرت . اشارت بدین معنی است» و یُحِبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ «دّم است الهی بر آن سابق و متق
رارِ اِىل لِقائی وَ اِنّی اِىل لِقائِهِم اَبْ قُ الْاَال طالَ شَوْ « سبحانه کند، داند که نتیجۀ شوق حق استربوبیّت مطالعه 

یابد، داندکه به مقدار آن نزدیک حق مذکور است  می سبحانه و اگر در خود ذکر حق. دلیل آن است» اَشَّدُ شَوقاً
است، هرچند  ذکر که کالم مجید بر ذکر بنده مرتّب گردانیدهو این . عبارت از آن است» کُمْکُرْکُرونی اَذْفَاذْ«

بنده را یادنکرد، توفیق  سبحانه متأخّر و الحق است، ذکری دیگر الهی بر آن مقدّم و سابق است؛ چه تا اوّل حق
 و امريالمؤمنني. است و ذکر سابق، محض عطا و ذکر الحق، ثواب کسب بنده. یاد حق او را رفیق نشد

الجمله هرکه خواهد که منزلت خود  و فی. گفته است» نِ رَیْنَ الذِّکْ رٌ بَیْذِکْ« ذکر بنده را در این موضع مالسّال علیه
بداند و بشناسد، باید که اوّل منزلت حق را پیش خود اعتبار کند و به مقدار آن منزلت، خود را  تعاىل پیش خدای

کیفَ  ظُرْیَنْدَاللّهِ فَلْزِلَتَهُ عِنْلَمَ مَنْ یَعْ کانَ یُحِبُّ اَنْ نْمَ«: نزدیک او قیاس کند؛ چنانکه در حدیث آمده است که
  .الموفّق واللّه» سِهِنَفْ زَلَهُ مِنْثُ اَنْهُ حَیْ دَ مِنْعَبْزِلُ الْیُنْ  تعاىل دَهُ فَاِنَّ اللّهَزِلَةَ اللّهِ عِنْمَنْ
  

  فصل پنجم در معرفت روح
که پایۀ معرفت روح و ذُروۀ ارداک آن،  بدان» .رِ رَبّیاَمْ  نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْأَلَونَکَ عَوَ یَسْ« تعاىل اللّه قال 

عزّت دارد؛ سیمرغی است که نشیمن بر قاف . دبدان میسّر نگرد به غایت رفیع ومنیع است؛ به کمند عقول، وصول
برخاسته، به میزان قیاس،  گوهری است از قعر بحر عظمت. به مِلواحِ عبارت، صید هیچ فهمی و وهمی نشود

اند و از ِرّق هوا و  ارباب مکاشفات و اصحاب قلوب که امنای اسرار غیوب. تقدیر اوصاف او ممکن نبود
فَاِنَّ الحُرَّ «اند و جز به زبان اشارت، از آن عبارت نکرده  عبودیّت نفس آزاد گشته، بر کشف آن غريت نموده

  » .فیهِ االِشارَةُ یَکْ
آن  سبحانه و تعاىل تر مشهودی به حضرت عزّت، روح اعظم است که حق تر موجودی و نزدیک فکه شری بدان 

 آدم کبري و خلیفۀ اوّل و ترجمان الهی» .رُوحِنا مِنْ«و » رُوحی مِنْ «را به خود اضافت کرده است به لفظ 
که در شبکۀ وجود و اوّل صیدی . ومفتاح وجود و قلم ایجاد و حقیقت ارواح، همه عبارت از اوصاف اوست

ومشیّت قدیمه، او را به خالفت خود در عالم خلق نصب کرد و مقالید خزاین اسرار وجود بدو . افتاد، ذات اوبود
تفویض نمود و او را به تصرّف در آن مأذون گردانید و از بحرالحیات، نهری عظیم بر وی گشود تا پیوسته از او 
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و صور کماالت الهی را از مقرّ جمع، اعنی . نماید افاضت می استمداد فیض حیات می کند و بر اجزای کون
. دهد رساند و از عني اجمال، در اعیان تفاصیل جلوه می تفرقه که عالم خلق است، می ذات مقدّس، به محّل

یکی از برای مشاهدۀ جالل قدرت ازىل، و دوم از برای مالحظۀ جمال  :وکرامت الهی، او را دو نظر بخشید
و عبارت از نظر دوم، عقل  .ىل، عبارت از نظر اّول، عقل فطری و مُقبل آمد و نتیجۀ او محبّت الهییز حکمت لم

 و هر. ونتیجۀ او نفس کلّی» بَرَفَاَدْ بِرْبَلَ ثُمَّ قالَ لَهُ اَدْفَاَقْ بِلْثُمَّ قالَ لَهُ اَقْ«خلقی و مدبر؛ چنانکه در خرب است 
  .د کند، نفس کلّی آن را قابل گردد و محّل تفصیل آن شوداز عني جمع استمدا فیضی که روح اضافی

ومیان روح اضافی و نفس کلّی، به سبب فعل و انفعال و قوّت و ضعف، نسبت ذُکورَت و اُنوثَت پدید آمد و  
رسم تعاشق و تالصق ثابت شد و به رابطۀ امتزاج و واسطۀ ازدواج ایشان، متولّدات اکوان موجود گشتند و به 

ۀ تقدیر، از مشیمۀ غیب به عالم ظهور آمدند؛ پس جمیع مخلوقات، نتیجۀ نفس و روح آمد و نفس، دست قابل
هیچ سببی که امر اشارت بدان  روح را به خودی خود آفرید، بی سبحانه نتیجۀ روح و روح، نتیجۀ امر؛ چه حق

رُ تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ اَمْ قُ وَالْلْاَال لَهُ الْخَ«است و جملۀ مخلوقات را به واسطۀ روح که خلق عبارت از آن است 
بود، فضل الهی و کرم نامتناهی، روح  فای، مستجمع اوصاف مخلِّ  و چون البّد است که هر خلیفه» .عالَمنيَالْ

و جالىل خود درپوشانید و در مسند آفرینش، مکرّم و  را در خالفت ایجاد، خلعت جمیع اسما و صفات جمايل
در آیینۀ وجود دایرۀ تکوین به نقطه انتها رسید و بر نقطۀ ابتدا منطبق گشت، صورت روح و چون . موقّر گردانید

ضِ اَرْالْ اِنّی جاعِلٌ فِی«آدم خاکی منعکس شد و جملۀ اسما و صفات الهی در او متجلّی گشت؛ پس خطاب 
 اِنَّ الّلهَ «ین توقیع آمد که منتشر شد و بر منشور خالفت او ااعال در رسید و آوازۀ خالفت آدم در مَلَأ »خَلیفَةً
و ازمّۀ » ماءَ کُلَّهااَسْ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْ «و بر لوای کرامت او این آیت ظاهر شد که » خَلَقَ آدَمَ عَلی صُورَتِهِ تَعاىل

تسخري و اعنّۀ تقدیر در قبضۀ تصرّف او نهادند و مالئکه را سجدۀ او فرمودند؛ چه مالئکه را آن کمال و جمعیّت 
اند و  اند و بس و ایشان مالئکه لطف ورحمت ود که او را؛ از آن جهت که بعضی از ایشان، مظهر صفت جمالنب

و آدم را جامع صفت جمال و جالل و محّل . اند بعضی، مظهر صفت جالل و بس و ایشان مالئکه قهر و عذاب
الجرم حق را به جمیع اسما » یَدَیَّبِ خَلَقْتُ «لطف و قهر و رحمت و غضب گردانید و عبارت از آن، این آمد که 

اشارت بدان » تَنامَ لَنا اِلّا ما عَلَّمْال عِلْ«بشناخت و مالئکه، حق را نشناختند، الّا بدان اسم که مظهر آن بودند 
  .است

که وجود آدم در عالم شهادت، مظهر صورت روح آمد در عالم غیب، وجود حوّا در عالم شهادت،  وهمچنان 
و تأثري . مثال تولّد نفس از روح» جَهاها َزوْوَ خَلَقَ مِنْ«فس آمد در عالم غیب وتولّد او از آدم که مظهر صورت ن

و بر مثال صدور اشیا از .ازدواج نفس و روح ونسبت ذکورت و انوثت ایشان، به صورت آدم و حوّا منتقل گشت
پس . دواج آدم و حوّا در وجود آمدندروح و نفس، ذرّات ذرّیات که در ظهر آدم ودیعت بودند، به واسطۀ از

وجود آدم و حوّا، نسخۀ وجود روح و نفس آمد و در هر شخص انسانی، از نسخۀ وجود آدم و حوّا، نسخۀ دیگر 
و تولّد صورت ذکور بنی آدم، از . منتسخ شد به وجود ازدواج روح جزوی و نفس جزوی و تولّد قلب از هر دو

و تولّد صورت اناث، از صورت نفس کلّی پدید آمد . ممتزج به صفت نفس صورت روح کلّی مستفاد آمد، ولکن
جهت هیچ نبی بر صورت اناث مبعوث نگشت؛ چه نبوّت به سبب تصرّف در  و بدین. با امتزاج صفت روح

و نیز واسطۀ ظهور سرّ اِنباء، روح است و روح، . نفوس بنی آدم و تأثري در عالم خلق، نسبت به ذکورات دارد
  .اعلم صورت ذکورت است واللّهمفید 
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  فصل ششم در معرفت دل
معرفت اوصاف قلب کماهی، متعذّر است و عبارت از آن متعسّر، به سبب دوام تقلّب او در اطوار احوال و ترقّی  

اند و مواهب او نامتناهی، تقلّب  و چون احوال، مواهب الهی. و از این جهت او را قلب خوانند. در مدارج کمال
نهایت بود؛ الجرم اوصاف و احوال او در حّد عّد  بی ی قلب در مدارج کمال و معارج جمال و جالل ازىل،و ترقّ

هرکه در تحدید و تعدید آن سخن راند، اگر به حقیقت درنگرد، یقني بداند که جز تعیني حّد . و عّد حّد نگنجد
حار معارف، در بحر معرفت دل غوّاصی چندین هزار غوّاص ب. ادراک و تبیني نصیب استعداد خود از آن نکرد

و نیز نه هرکه از وی اثری یافت، از . یک به قعر او نرسید و استیفای کنه غرایب و عجایب او نکرد کردند و هیچ
بن سهل  علیّ«.آن اثر، خربی باز داد و یا هرکه او را گوهری ثمني از آن به چنگ افتاد، بر طَبَق عرض نهاد

بُ و اَنَا قَلْبُ اَلْقَلْاِىل قیامِ السّاعَةِ النّاسُ یَقُولُونَ اَلْ هِ السَّالمعَلَیْ تِ آدَمَوَقْ مِنْ«: است گفته اللّه رحمه »صوفی
  ».بُ فَال اَریقَلْاَلْ فَکَیْبُ اَوْشٍ القَلْ اَری رَجُالً یَصِفُ ىل اَیْ  اُحِبُّ اَنْ

ه دایرۀ وجود از او در حرکت آمد و بدو کمال ای است ک زبان اشارت، آن نقطه به که مراد از دل اکنون بدان 
یافت و سرّ ازل و ابد در او به هم پیوست و مبدأ نظر در او به منتهای بصر رسید و جمال وجالل وجه باقی بر او 

البحرین  عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع. متجلّی شد
و حامل و محمول سرّ امانت و لطف الهی، جمله  اله و منظور پادشاه و محّب و محبوبملک و ملکوت و ناظر 

و مراد از ازدواج روح ونفس، نتیجۀ وجود او و غرض از ارتباط ملک وملکوت، مسرح نظر . اوصاف اوست
دا چون نفس از روح ج. صورت او از عني عشق، مصوّر، وبصريت او به نور مشاهده، منوّر. ومطرح شهود او

و از ازدواج هر دو عشق، صورت قلب متولّد گشت و برمثال برزخی، . گشت، عشق ونزاع از طرفني پدید آمد
میان بحر روح و بحر نفس واسطه شد وبر ملتقای هر دو بایستاد، تا اگر در مروج ایشان بغیی و تعدّی رود، مانع 

  ».غیانِزَخٌ ال یَبْنَهُما بَرْبَیْ«گردد، 
ت دل، از عني عشق پدید آمد، آن است که هرکجا جماىل بیند، با او درآمیزد و هرکجا که و دلیل آنکه صور 

وجود او به عشق قابل است و وجود . منظوری و محبوبی و دالرامی نباشد حُسنی یابد، بدو درآویزد و هرگز بی
بري و قلب، عرش و دل در وجود انسان، بر مثال عرش رحمان است؛عرش، قلب اکرب است در عالم ک. عشق بدو

که جزویّات ارواح، در تحت روح  اند؛ همچنان جملۀ قلوب، در تحت احاطت عرش مندرج. اصغر در عالم صغري
صورت او، . که عرش را و دل را صورتی است و حقیقتی، همچنان. اعظم، و جزویّات نفوس، در تحت نفس کلّی

ت و حقیقت او، آن لطیفۀ ربّانی که ذکرش تقدیم سَر از بدن ودیعت اسآن مضغۀ صنوبری است که در جانب اَیْ
اند؛زیراکه حقیقت دل، محض   و میان این حقیقت و صورت او، نفس ناطقه و روح حیوانی متوسّط. یافت

پس نفس ناطقه . وجه تناسب نه لطافت است و صورتش، عني کثافت و میان کثیف مطلق ولطیف مطلق، به هیچ
لم لطافت دارند و رویی در عالم کثافت، میان صورت دل و حقیقت او وروح حیوانی که هریک رویی در عا

واسطه گشته، تا هر اثر که از حقیقت دل صادر شود، اوّل به نفس رسد و به نسبت وجه لطیف، آن را قبول کند و 
و همچنني روح حیوانی به نسبت وجه لطیف، آن را بستاند و به . به نسبت وجه کثیف، به روح حیوانی رساند

که اوّل فیض رحمت از  نسبت وجه کثیف، به صورت دل سپارد و از وی در اقطار بدن منتشر گردد؛ همچنان
و به واسطۀ ایشان، به صورت عرش . ه حَمَلۀ عرش برسدحضرت الهیّت، بر حقیقت عرش فایض شود و از او ب

ه سبب آن است که هر فیضی و نسبت صورت عرش با حقیقت او،ب. پیوندد و از آنجا به اقطار عالم شهادت رسد
و . گاه از وی به دیگر اجسام سرایت کند که از آن حقیقت به عالم شهادت رسد، نخست به صورت او رسد و آن

و جملۀ قلوب، فیض از عرش یابند؛ حقیقت آن از حقیقت عرش و . همچنني نسبت صورت قلب با حقیقتش
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. تقابل ومحاذات پدید آید سبحانه طۀ اقبال بر حقصورت آن از صورت عرش، وقتی که میان دل و عرش به واس
وَ هُوَ َربُّ «و کالم الهی از عظمت او، این عبارت کرد که . تر از عرش نیست و هیچ چیز از مخلوقات، عظیم

  ».العَرشِ العَظیمِ
  :دل چهار است: گفته است اللّه علیه و سلّم صلّی ورسول 
  .خته بود و آن، دل مؤمن استروشن که در وی چراغی افرو اوّل، دىل پاک 
  .م، دىل سیاه سرنگون و آن، دل کافر استدو 
  .م، دىل معلّق مرتدّد میان کفر و ایمان و آن، دل منافق استسو 
از عالم  و مدد ایمان در او ،ني که وجهی از او محّل ایمان بود و دیگر محّل نفاقچهارم، دىل مُصفّح ذووجه 

ز عالم خبث و آالیش بر مثال ا و مدد نفاق در او ،كه مدد از آب پاك يابد اي مثال سبزه رقدس و طهارت؛ ب
و لفظ حدیث این . ای که مدد از قیح و صَدید یابد؛ پس هرچه غالب شود بر او از این دوحکم، آن گريد هقرح

کُوسٌ وذالِکَ وَدُ مَنْبٌ اَسْوَ قَلْ. مِنِؤْالمُ بُ هَرُ فَذالِکَ قَلْرَدُ فیهِ سِراجٌ یَزْبٌ اَجْقَلْ : بَعَةٌقُلُوبُ اَرْاَلْ «:است که
بٌ مُصَفَّحٌ فیهِ ایمانٌ و نِفاقٌ فَمَثَلُ و قَلْ. مُنافِقِبُ الْفَذالِکَ قَلْ بٌ مَربُوطٌ عَلی عَالقَةٍ و قَلْ. بُ الکافِرِ قَلْ

حَةِ یُمِدُّهَا القیحُ و الصِّدیدُ فَاَیِّ کَمَثَلِ القَرْ لَةِ یُمِدُّهَا الماءُ الطَّیِّبُ و مَثَلُ النِّفاقِ فیهِاالیمانِ فیهِ کَمَثَلِ البَقْ
  ».هِ فَحُکِمَ لَهُ بِهاعَلَیْ نِ غَلَبَتْالمِدَّتَیْ

دل، نتیجۀ روح و نفس است و میان نفس و روح، تجاذب و  است که و بنای اختالف این چهار قسم، بر آن 
فس خواهد که روح را به عالم خود کشد و همیشه در روح خواهد که نفس را به عالم خود کشد و ن. تطارد واقع

این تنازع و تجاذب باشند؛ گاه روح غالب می شود و نفس را از مرکز سفلی به مقام علوی میکشد و گاه نفس 
و دل پیوسته تابع آن طرف بود که غالب . کشد غالب می گردد و روح را از اوج کمال به حضیض نقصان می

و سعادت و شقاوت، . یت وجود به کلّی بر یکی مقرّر شود و دل بر متابعت او قرارگريدگاه که وال تا آنگردد، 
اگر سعادت ابدی و عنایت ازىل در رسد وروح را مدد توفیق ارزانی دارد تا . مرتّب است بر این دو انجذاب

قیّت به مصعد قِدَم قوّت گريد و نفس را با لشکرش مغلوب گرداند و از تشبّث و نزاع ایشان برهد و از مهبط خل
ترقّی کند و به کلّی از نفس و قلب اعراض کرده، بر مشاهدۀ حضرت جالل اقبال نماید، دل نیز بر متابعت او از 

مثال  مقام قلبی که تقلّب الزم اوست، به مقام روحی، مرتقّی و متصاعد شود و در مقرّ روح قرار گريد؛ بر
دل، از محل ومقرّ خود که عالم طبیعت است،  گاه نفس نیز در پی و آن. که در متابعت و مشایعت پدر برود فرزندی

چنني دل، دل مؤمن است که در وی هیچ  این. رسد که فرزند اوست، برود و به مقام دل دل بريون آید و در پی
را و اگر نعوذباللّه، حال برعکس آن بود و آثار شقاوت و سخط ازىل در رسد و روح . ای شرک و کفر نبود ذرهّ

گريد و قلب و روح را به عالم خود کشد، روح از مقام خود به محّل  مخذول و نفس را منصور گرداند، تا قّوت
چنني  و این. قلب نزول کند و قلب از مقام خود به محّل نفس آید و نفس در زمني طبیعت متأصّل و راسخ گردد

و اگر هنوز نصرت کلّی از هیچ طرف واقع . تهکافر بود که سرنگون باشد و سواد کفر، همگی او فروگرف دل، دل
قوّت دارد و دل در میانه مرتدّد بود و میل او بیشرت به  نبود و تجاذب و تنازع باقی باشد، ولکن جانب نفس

و اگر جانب روح قوّت بیشرت دارد، یا جانبني متقابل باشند، میل دل بیشرت به روح . نفس باشد، آن دل منافق بود
: که دو روی دارد دل مصفّح است السّویه باشد و در او هم ایمان موجود بود و هم کفر، آن نبني، علیباشد یا به جا

  .در یکی ایمان و در دیگری نفاق
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  فصل هفتم در معرفت سرّ و عقل
که روح،  است از لطایف روحانی، محّل مشاهدت؛ همچنان ای اند که سِرّ، لطیفه ای از متصوّفه بر آن طایفه 

اند که سرّ، نه از جملۀ اعیان  ای بر آن و طایفه. ای است محّل معرفت ی است محّل محبّت و دل، لطیفها لطیفه
است مستور میان بنده و خدای که غريی را بر آن اطّالع  است و مراد از او، حاىل است، بلکه از جملۀ معانی

را اخفی خوانند؛ چنانکه نصّ کالم کالم که آن است  و سرّ راسرّي و گوینده بنده را با خدا سرّی است. نیفتد
خدای و بنده بر آن اطّالع است که جز  سرّ آن» .فیلَمُ السِّرَّ وَاَخْ لِ فَاِنَّهُ یَعْقَوْ بِالْ هَرْتَجْ وَ اِنْ«مجید است که 

  .السّرّ و الخفیّات ندارند و سرّ السّّر آنکه، بنده نیز بر آن اطّالع نیابد، مگر عالم
اند که سرّ، فوق روح و قلب است و بعضی بر  آن  وّل که سرّ را عینی مخصوص دانستند، بعضی برو از طایفۀ ا 

ت جز است که سرّ، نه عینی دیگر اس آن اللّه رحمه »االسالم شیخ«و نزدیک . آنکه، فوق قلب و تحت روح است
که روح را بعد از خالص کلّی قلب و روح و گفته که سبب تصوّر آن جماعت که سرّ را فوق روح دانستند، آن بود 

. ند که مگر عینی دیگر است ورای روحداز رِّق تعلّقات قلبی و نفسی، وصفی زاید بر معهود یافتند، گمان بر
و سبب اشتباه آن طایفه که سرّ را تحت . برایشان پوشیده ماند که آن، عني روح است متّصف به وصفی غریب

گردد و از  در نهایات احوال که به کلّی از ذلّ اسرتقاق نفس آزاد روح و فوق قلب گفتند، آن بود که دل را
نی خالص یابد، وصفی غریب یافتند که برایشان مُستَعجِم جس نفسانی و تشبّثات وساوس شیطا هواتعلّقات 

ندانستند که آن خود، عني دل است، وصفی دگر غریب  یگر است ورای دلنمود، تصوّر کردند که مگر عینی د
  .کردهاکتساب 

اند که سرّ معنیی لطیف است مکنون در صمیم روح و عقل را تفسري آن متعذّر،  و بعضی سرّ را تفسريی دگر گفته 
که زبان، ترجمان و معبّر دل است، عقل، ترجمان روح  و همچنان. یا در سویدای دل، و زبان را تعبري از آن متعسّر

شود و به نظر عیان آن را مشاهده کند و خواهد که به طریق هر معنی که روح را از غیب مکشوف . و مفسّر اوست
مکالمت و محادثت با دل در میان نهد، عقل که ترجمان اوست، واسطه شود و تقریر و تفسري آن با دل کند؛ 

که بود که اکثر معانی دل، آن بود که عقل از تقریر آن با دل قاصر آید؛ همچنان تر معانی مُدرکۀ روح، آن ولکن بیش
بود  که در روح باقی ماند و عقل بر تفسري آن مسلّط نشود، اسرار روح پس آن معانی. بان از تعبري آن عاجز شودز

که دل را بر آن اطّالع نیفتد و آن معانی که در دل باقی ماند و زبان از تعبري آن قاصر آید، اسرار دل بود که 
از متابعان مجرّد عقل چون فالسفه و غريهم، از بیشرت ای  و از اینجاست که طایفه. مخاطب بر آن اطّالع نیابد

وح، در تحت احاطت عقل مدرکات ارواح انبیا محروم ماندند و آن را انکار کردند؛ چه جمیع مدرکات ر
و عقل اگرچه اشرف و اکرم مخلوقات است و در صدر آفرینش، منصب تصدّر و تفوّق دارد؛ چنانکه در . نگنجد

مَّ ثَُفقَعَدَ  عُدْبَرَ ثُمَّ قالَ اُقْفَاَدْ بِرْبَلَ ثُمَ قالَ لَهُ اَدْفَاَقْ بِلْلُ ثُمَّ قالَ لَهُ اَقْا خَلَقَ اللّهُ العَقْاَوَّلُ م«خرب است که 
فَصَمَت فَقالَ و عِزَّتی و جالىل و عَظَمَتی و کِربیائی و سُلطانی و  مُتْفَنَطَقَ ثُمَّ قالَ فاصْ طِقْقالَ لَهُ اِنْ 
رَفُ و بِکَ اُطاعُ و بِکَ آخُذُ و بِکَ کَ بِکَ اُعْ رَمَ عَلَیَّ مِنْکَ وال اَکْقاً اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْتُ خَلْماخَلَقْجَبَرُوتی 

  ».رِالصَّبْ  ضَلَ مِنَءٍ اَفْ تُکَ بِشَیْ رَمْکَ العِقابُ و ما اَکْطی و اِیّاکَ اُعاتِبُ و لَکَ الثَّوابُ و عَلَیْاُعْ 
رتبۀ اوست؛ چه اوّلیّت و تصدّر او، در عالم خلق است و روح از عالم اَمر است، نه از فوق م ولکن مرتبۀ روح، 

است که مثال نور آفتاب با  و مثال او با روح، همچنان. و نیز قیام او به روح است، نه قیام روح بدو. عالم خلق
که به نور آفتاب صور  ناو همچ. اگرچه شریف است، ولکن قیام او به قرص آفتاب استقرص آفتاب؛ نور آفتاب 

  .به واسطۀ نور عقل، صورمحسوسات و معقوالت در دل روشن گرددمحسوسات در زمني ظاهر شود، 
و » اللّهُ نُوری اَوَّلُ ما خَلَقَ «و این حدیث که » لُاَوَّلُ ما خَلَقَ اللّهُ العَقْ«اگرکسی گوید که میان این حدیث که  
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توفیق و تلفیق برچه وجه صورت بندد، گوییم این هرسه، جز عبارت » لّهُ القَلَمُاَوَّلُ ما خَلَقَ ال«این حدیث که 
در عالم شهادت، مظهر صورت روح  اللّه علیه و سلّم صلّی ازیک معنی بیش نیست؛ چه وجود سیّد کاینات

ست که است فایض از روح اضافی و قلم، عبارت هم از عقل اوّل ا اضافی بود در عالم غیب، و عقل اوّل نوری
به مقام تفصیل؛ پس هیچ منافات نبود  واسطۀ اظهار صور و کلمات الهی است و رابطۀ اخراج آن از محّل جمع

ام که عقل جمیع خالیق از بدو وجود  در هفتاد کتب مُنزَله یافته: چنني گوید که» وهب منبّه«. میان این سه حدیث
ای، با جمیع رِمال دنیا  است که نسبت رَمله همچنان و سلّم اللّه علیه صلّی دنیا تا انقطاع آن، در جنب عقل رسول

  .اعلم  واللّه
  

  فصل هشتم در معرفت خواطر
که معرفت خواطر و تمییز و تفصیل آن، از جملۀ غوامض علوم است و ادراک فواید و عواید آن، از دقایق  بدان 

و تضاعف شوق و تزاید شعف به تحصیل . د فهوم و قلّت اهتمام و تطلّع بدان، از قلّت فهم منافع آن تولّد کن
و چگونه . تر، طلب آن معنی در نهاد بیشرت معرفت آن، از ترّقی همّت ورفعت مرتبت پدید آید؛ هرچند همّت رفیع

اعمال، بدان متعلّق است طالب صادق، مشتاق و متعطّش معرفت خواطر نبود و حال آن است که صالح و فساد 
وط و مربوط؛ چه بعضی از آن نتیجۀ لَمّۀ مَلَکی است و بعضی نتیجۀ لمّۀ شیطانی؛ و سعادت و شقاوت، بدان من
طانِ فَایعادٌ بِالشَّرِ مَلَکِ لَمَّةً فَامّا لَمَّةً الشَّیْ نِ آدَمَ و لِلْطانِ لَمَّةً بِابْشَّیْلاِنَّ لِ«: چنانکه در حدیث آمده است
اَنَّهُ مِنَ اللِّه  لَمْیَعْوَجَدَ ذالِکَ فَلْ صدیقٌ بِالحَقِّ فَمَنْرِ وَ تَایعادٌ بِالخَیْ مَلَکِ فَوتَکذیبُ بِالحَقِّ و امَّا لَمَّةً الْ

رَ و فَقْ طانُ یَعِدُکُمُ الْطانِ ثُمَّ قَرَأَ اَلشَّیْ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْ  یَتَعَوَّذْری فَلْوَجَدَ االُخْ  مَدِ اللّهِ وَ مَنْیَحْ حانَهُ فَلْسُبْ
  ».فَحشاءِبِال مُرُکُمْیَأْ
تر است،  وارد از خاطر عام. که بر دل گذرد، در صورت خطابی یا تعریفی یا طلبی و مراد از خاطر، واردی است 

  .چه هر خاطر واردی بود و نه هر واردی خاطر باشد؛ مانند وارد حزن و سرور و قبض وبسط
  

  انواع خاطر
  .؛ حقّانی و مَلَکی و نفسانی و شیطانیاند که انواع خواطر چهار بیش نیست و اکثر متصوّفه بر آن 
ف کند؛ ذْواسطه در دل اهل قرب و حضور قَ  از بُطنان غیب بی سبحانه و امّا خاطر حقّانی، علمی است که حق 

  ».ذِفُ بِالحَقِّ عَلّامُ الغُیُوبِاِنَّ رَبّی یَقْ قُلْ«: چنانکه نصّ کالم مجید است
ت و طاعات ترغیب کند و از معاصی ومکاره تحذیر نماید و بر ارتکاب است که بر خريا و امّا خاطر مَلَکی، آن 

  .مخالفات و تقاعد و تکاسل از موافقات مالمت کند
  .است که بر تقاضای حظوظ عاجله و اظهار دعاوی باطله مقصور باشد و امّا خاطر نفسانی، آن 
که شیطان در مبدأ حال به معصیت فرماید است که داعی بود با مناهی یا مکاره؛ زیرا  و امّا خاطر شیطانی، آن 

وجه اغوا و اضالل صورت نمی بندد، به عني طاعت و ازاغت قلب به جانب افراط که شرعاً وچون بیند که بدین 
مکروه است، وسوسه کند؛ چنانکه مبالغت در عقد نیّت صالت و تنظیف لباس ومصلّا و اسراف در استعمال 

  ».طاناً یُقالُ لَهُ الوَلَهانُوُضُوءِ شَیْ اِنَّ لِلْ«و در خرب است که . متجاوز شودآب وضو به غایتی که از حّد علم 
و امّا فرق میان خاطر حقّانی و ملکی، آن است که خاطر حق را هیچ خاطر دگر معارض نشود؛ چه با ظهور  

ردد؛ چنانکه سلطنت او، جمله اجزای وجود، منقاد و مستسلم شوند و همۀ خواطر دگر، مضمحل و متالشی گ
وارِداتٌ تَرِدُ عَلَی «: در جواب آنکه از وی پرسیدند که برهان حق چیست، گفته است اللّه رحمه »حسني منصور«
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  .و با وجود خاطر ملکی، معارضۀ خاطر نفسانی ممکن است» .تَکذیبِها جِزُ النُّفُوسُ عَنْقُلوبِ تَعْالْ
که خاطر نفسانی به نور ذکر منقطع نشود و برتقاضای مطلوب  است و امّا فرق میان خاطر نفسانی و شیطانی، آن 

الحاح نماید، تابه مراد رسد؛ اگرچه سالها بر آن بگذرد؛ الّا وقتی که توفیق الهی رفیق گردد و بیخ آن مطالبت از 
بنده  و امّا خاطر شیطانی، به نور ذکر منقطع شود؛ اگرچه ممکن که به نوعی دگر درآید و خواهد که. نفس برکند

نِ آدَمَ فَاِذا بِ ابْطانَ جاثِمٌ عَلی قَلْاِنَّ الشَّیْ«: را غافل گرداند و اغوا کند؛ چنانکه در حدیث آمده است که 
اغواست به هر وجه که  و مرادِ شیطان» .بَهُ َفحَدَّثَهُ و مَنّاهُتَقَمَ قَلْذَکَرَاللّهَ تَعاىل خَنَسَ و تَوَّلی و اِذا غَفَلَ اِلْ

یک از خاطر حقّانی و ملکی و نفسانی منقطع نشود، الّا در  و هیچ. د، نه مطالبت امری مخصوصصورت بند
ای دست ندهد؛ دگرباره چون از سرحّد فنا در عني شهود با رسم وجود رجوع  و این معنی بیش از لمحه. حال فنا

  .گانه معاودت نمایند افتد، خواطر سه
خاطر روح و : بر این چهار قسم ازخواطر، سه قسم دگر افزوده است اللّه رحمه »مجدالدّین بغدادی«و شیخ  

است که  و حقیقت آن. اند و بعضی خاطر یقني و بعضی بر چهارگانه، خاطرِ عقل افزوده. خاطر قلب و خاطر شیخ
اند و خاطر  اند در تحت آن چهارگانه؛ چه خاطر روح و قلب، در تحت خاطر مَلَک گانه، مندرج این خواطر پنج

و . قل، اگر مدد روح و قلب بود، از قبیل خاطر ملک باشد و اگر مدد نفس و شیطان بود،از قبیل خاطر شیطانع
امّا خاطر شیخ و آن معنیی بود که از مدد همّت شیخ به دل مرید طالب پیوندد و مشتمل بر کشف معضلی و حّل 

مکشوف و مبیّن گردد، در تحت  ل بر اوالحا مشکلی که مرید در استکشاف آن از ضمري شیخ استمداد کند و فی
خاطر حقّانی داخل بود؛ چه وجود شیخ به مثابت بابی است مفتوح بر عالم غیب که از او هر لحظه امداد فیض 

واردی است که ازمعارضات شکوک مجرّد بود، هم داخل است  و آن و امّا خاطر یقني. حق به دل مرید می رسد
  .درتحت خاطر حقّانی

ای را  بنده وقتی که و تعاىلسبحانه  طر چهارگانه، وجود لمّۀ شیطانی و لمّۀ ملکی است؛ چه حقو اصل خوا 
از برای تأیید و  اند، خلعت قرب حضرت خود خواهد پوشانید، نخست وُفُود امالک را که جنود ارواح وقلوب

در فضای قرب طريان  مّتشوند و قوّت گريند و به بال هو منصور نصرت او انزال کند، تا روح و قلب، مؤید 
و چون خواهد که بنده را به سَوط ابتال تبعید کند، جنود شیطانی را از . کنند و مستعدّ نزول خاطر حقّانی شوند

برای مدد نفس ارسال کند، تا قوّت گريد و به همّت دنیّه به مرکز سفلی و محتّد طبیعی گراید و از او خواطر 
چنانکه باید دست ندهد، الّا کسی را که نخست آیینۀ دل از زنگ هوا و طَبَع  و تمییز خواطر. نفسانی تولّد کند

و هرکه در زهدو تقوا . ع به مِصقلۀ زهد و تقوا جال دهد، تا صور حقایق خواطر کماهی در آن مکشوف گرددطبْ
سنجد؛ ررع ببدین درجه نرسد و خواهد که میان خواطر تمییز کند، طریقش آن است که اوّل خاطر را به میزان ش

اگر از قبیل فرایض یا فضایل بود، آن را امضا کند و اگر محرّم بود یا مکروه، نفی کند و اگر از جملۀ مباحات 
تر بود، امضا کند؛ چه غالب آن است که نفس را میل به چیزی دون  بود، هر طرف که به مخالفت نفس نزدیک

بدن و  ماند که قوا تاحقوق، ضرور. و بعضی حظوظ بعضی حقوق: اند وبداند که مطالبات نفس دو گونه. بود
پس باید که تمییز حقوق از حظوظ، . بقای حیات بدان مربوط و مشروط است و حظوظ، هرچه بر آن زیادت بود

و ارباب بدایات را وقوف بر حّد ضرورات و . الزم قضیّۀ حال او بود تا حقوق را امضا می کند و حظوظ را نفی
امّا منتهی را ممکن بود که طریق سِعَت بگشاید و از مضیق ضرورات، به . اوز از آن گناهحقوق الزم است و تج

فضای مساهلت ومسامحت راه دهند و آن گاه او را رسد که خواطر حظوظ را امضا کند به اذن حق و تحقیق علم 
  .سعت که ذکرش تقدیم یافت
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  ج مرید به مرادو بیان احتیا مرید و مراد و سالک مجذوبفصل نهم در معرفت 
یکی بر معنی مقتدی و مقتدا و دیگری بر معنی : اهل تصوّف، لفظ مرید و مراد را بر دو معنی اطالق کنند 

  .محّب و محبوب
امّا مرید به معنی مقتدی، آن است که دیدۀ بصريتش به نور هدایت بینا گردد و به نقصان خود نگرد و آتش  

و هرکه به سمت اهل . نگريد، الّا به حصول مراد و وجود قرب حق سبحانهطلب کمال در نهادش برافروزد و آرام 
ای از طلب مراد بیارامد، اسم ارادت بر او  ارادت موسوم بود و جز حق در دو کون مرادی دیگر دارد، یا لحظه

بِ المُرادِ و حَقیقَتُها بِ لِطَلَاَالِرادَةُ سُمُوُّالقَلْ «: گفته است  اللّه رحمة »ابو عبداللّه خفیف«شیخ . عاریتی است
ُکلِّ  بُهُ عَنْمُریدُ الَّذی ماتَ َقلْاَلْ«: گفته است اللّه رحمه »ابوعثمان حريی«و » .کُ الرّاحَةِتِدامَةُ الجِدِّ و تَرْ اسْ
 هَبَ شَهَواتُ الدُّنیا عَنْ تَذْ هِ حَتّیتاقُ اِلَیْبَهُ و یَشْهَهُ و یُریدُ قُرْدَهُ و یُریدُ وَجْءٍ دُونَ اللّهِ فَیُریدُ اللّهَ وَحْشَیْ
حَقیقَةِ المُعامِالتِ  جَبوا عَنْیُحْ بِ المُریدینَ اَنْعُقُوبَةُ قَلْ «: و همو گوید» .قِهِ اِىل رَبِّهِ ةِ شَوْبِهِ لِشِدَّقَلْ

  ».دادِهاوالمَقاماتِ اِىل اَضْ
بۀ تکمیل ناقصان رسیده باشد و و امّا مراد به معنی مقتدا، آن است که قوّت والیت او در تصرّف به مرت 

و این چنني شخص، یا سالک مجذوب . اختالف انواع استعدادات و طرق ارشاد و تربیت به نظر عیان بدیده
گاه به اَمداد جذبات الهی،  بود که اوّل جملۀ مفاوز و مهالک صفات نفسانی را به قدم سلوک در نَوَشته بود و آن

شته و به عالم کشف و یقني رسیده و به مشاهده و معاینه پیوسته، یا مجذوب از مدارج قلبی و معارج روحی برگذ
سالک که اوّل به قوّت اَمداد جذبات، بساط مقامات را طّی کرده بود و به عالم کشف و عیان رسیده و بعد از 

ۀ شیخی و ومرتب. آن، مراحل و منازل طریق را به قدم سلوک بازدیده و حقیقت حال را در صورت علم بازیافته
و امّا سالک ابرت که هنوز از مضیق مجاهدت به فضای مشاهدت نرسیده  .قتدایی، این دو کس را مسلّم استم

هنوز بر دقایق سري و سلوک و حقایق مقامات و منازل و قواطع و مخاوف وقوف نیافته  بود و مجذوب ابرت که
ر استعداد مرید و تربیت بر قانون طریقت ندارند و والیت تصّرف د یک استحقاق منصب شیخوخت باشد، هیچ

  .فسادش بیش از صالح بودمعنی،  بدیشان مفوّض نگشته و هر تصرّف که ایشان کنند از این
اگر . ای است که در وی استعداد طريیّت موجود بود و مثال وجود مرید و استعداد کمال در او، همچون بیضه 

غ گردد که هیجان قوّت تولید و تفریع، بر نهاد او مستوىل بود و قابل تصرّف و تأثري همّت و حمایت، مرغی بال
مدتّی تصرّفات حیات روحانیّت و خواصّ کمال طريیّت او در آن نافذ گردد؛ عاقبت لباس صورت بیضگی از او 

د و اگر چنانکه بیضه را در زیر .خلع کند و خلعت صورت طريیّتش درپوشاند دو به کمال استعدادش برساند
ه قوّت طريان نیافته بود، یا هنوزبه مرتبۀ بلوغ و تفریع نرسیده، تعبیه کنند ومدّتی بر آن بگذرد، استعداد مرغی ک

همچنني اگر مرید صادق، وجود خود را در تحت . اصالح نبود قابل گاه آنوجود طريِیّت در او فاسد شود و 
لوک و جذبه در او به هم پیوسته، منتقاد و تّصرف شیخی کامل که به مرتبۀ تکمیل رسیده باشد و سري و طري و س

بريون آید در هوای » خَلَقَ آدَمَ عَلی صورَتِهِ تَعاىل اِنَّ اللّهَ«مستسلم گرداند، از بیضۀ وجود او، مرغ حقیقت 
و اگر در تحت تصرّف سالک ابرت یا مجذوب ابرت آید، استعداد . هویّت طريان کند و به مرتبۀ تولید و تناسل رسد

که مقتضای حکمت بالغه و  و همچنان. انسانیّت در او فاسد گردد و به مبلغ رجال و به مقام کمال نرسدکمال 
، در عالم صورت آن است که وجود تناسل و توالد و بقای نوع صورت نبندد، الّا بعد از سنّت جاریۀ الهی

ان ایشان، همچنني در عالم معنی، سرّ ر درمیازدواج متوالدین به رابطۀ شهوت وواسطۀ فعل و انفعال و تأثري وتأثّ
حقیقت آدمی که آن عبودیّت محض است، در وجود نیاید، الّا بعد از ازدواج مرید و مراد به رابطۀ محبّت و 

  .ثانیه که در پیش بدان اشارت رفت و این است والدت. قبول مرید تصرّفات مراد را
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کمت حامّا در  السّالم علیه »یعیس«چنانکه وجود  پدر در قدرت الهی ممکن است، و هرچند وجود فرزند بی 
که  ازدواج مرید و مراد، اگرچه در قدرت ممکن است، همچنان همچنني وجود مولود معنوی، بیممتنع است، 

پدر، آفات متوقِّع است؛ چنانکه در  و نیز در والدت بی. مجذوبان، ولکن در حکمت متعذّر استی از ضوجود بع
اللّه گفتند، همچنني اگر  أ ضاللت بعضی از نصارا گشت در الهوت وناسوت و او را ابنکه منش» عیسی«والدت 

مأمون  انمجذوبی نه به طریق ارشاد شیخی کامل مکمّل، صاحب کشف شود، ازتوقّع آفت به واسطۀ او، دیگر
  .نباشند

معنی شیخوخت  و امّا مرید به معنی محبّ، سالک مجذوب است و مراد به معنی محبوب، مجذوب سالک که 
که مکابدت و مجاهدتش، بر مکاشفت و مشاهدت سابق بود و  ایشان منحصر است؛ چه محبّ، آن استدر 

وجه، عني معنی مراد  پس معنی مرید ومراد بدین. محبوب آنکه، حقیقت کاشف او بر صورت اجتهاد سابق بود
مشتمل است بر بیان حال  »ءُ وَ یَهدی اِلَیهِ مَن یُنیبُاَللّهُ یَجتَبی اِلَیهِ مَن یَشا«وجه اوّل و این آیت که  بود به

که آن  و شرط هدایت، مقدّمۀ انابت است.محّب ومحبوب؛ زیرا که علت اجتبا، مشیّت الهی است، نه کسب بنده
  .فعل بنده است؛ پس اجتبا در این صورت، حال محبوب است و هدایت، حال محّب

دنا ندهند، به مقام اعال تا اوّل داد مقام اَ . و تدریج نبودطریق تربیت و سري محبّان در اطوار مقامات، جز بر  
نرسند و علی هذا از مرتبۀ اوىل به ثانیه و از ثانیه به ثالثه و از ثالثه به رابعه، بر تدریج و وال ترقّی کنند، تا جملۀ 

به جذبه مبدّل گردد و سري به طري  گاه سلوک ایشان، و آن .التّرتیب، به قدوم سري و سلوک بپیمایند مقامات را علی
خالفت نویسند و در این مقام، محبّان را منشور  .انجامد و مجاهدت به مشاهدت پیوندد و مغایبه به معاینه رسد

و خلعت شیخوخت بخشند و در تصرّفات، مأذون گردانند؛ چه این مرتبه، مقام توسطّ است میان غیب و شهادت 
این مقام، به مثابت عرش رحمان بود که رویی در عالم غیب دارد و دیگری در وجود بنده در . و خدای و خلق

، به عالم شهادت و خلق دوم ستاند و به وجه عالم شهادت، تا به وجه اوّل از عالم غیب، فیض رحمت می
یّ بساط اطوار مقامات طو امّا محبوبان، چون در بدایت حال به مدد جذبه راه برند، به یک جذبه  .رساند می

جَذَباتِ الحَقِّ تُوازی عَمَلَ  مِنْ بَةٌجَذْ«کنند و حاصل جمع احوال محبّان در آن یک جذبه درج گردد 
جملۀ مقامات، در صفای حال ایشان مندرج بود و روحانیّت ایشان، از قیود از بهرآنکه صفاوۀ . »نِالثَّقَلَیْ

  .مقامات در فضای کشف و وجدان انطباق یافته
امات عوام، محبّان را بود که هنوز به عالم کشف نرسیده باشند و سري ایشان در ازالت ظلمات و تقیّد به مق 

صفات نفوس بود؛ در هر مقامی ظلمت صفتی مخصوص از ایشان زایل شود، تا آنگاه که زمني نفوس ایشان، به 
الً میل به معصیت، ظلمتی است در نفس که مث. »ضُ بِنُورِ رَبِّهااَرْالْ رَقَتِ وَاَشْ«. نور ربّوبیّت به کلّی اشراق یابد

بر کفالت در مقام توبت نصوح زایل شود و رغبت به دنیا، ظلمتی است که در مقام زهد زایل شود و قلّت اعتماد 
احکام الهی، ظلمتی است که در مقام رزق از حق، ظلمتی است که در مقام توکّل برخیزد و کراهت طبع در انقیاد 

شود، تا جمیع ظلمات نفوس به سري جملۀ مقامات  هذا در هر مقامی، ظلمتی زایل میو علی . رضا برخیزد
امّا محبوبان را به سبب تقدّم کشف بر سلوک،  .ی مکشوف شودند و جمال چهرۀ یقني، از حجت ظلمابرخیز

ني منوّر چون همگی اقطار وجود و اَرجای باطن، پیش از قطع منازل و مقامات به قدم سري و اجتهاد به نور یق
بود و ظلمات صفات نفوس از ایشان منتفی، خالصۀ جمیع مقامات در ایشان کاین بود و ایشان از همه باین؛ با 
وجود رغبت، زاهد باشند و با التفات به اسباب، متوکّل و با کراهت طبع، راضی؛ زیرا که وجود ایشان به حق 

  .بود، نه به خود
مِ عِلْمریدُ الَّذی یَتَوَلّاهُ سیاسَةُ الْاَلْ«: گفت» مرادِ؟مریدِ والْ نَی الْما مَعْ «: پرسیدند که اللّه رحمه »جنید«از  
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و . »رِ والیُدرِکَ السّائِرُ الطّائِرصاحِبُ الطَّیْ مرادُ رِ والْمریدُ صاحِبُ السَّیْ مرادُ الَّذی یَتَوَلّاهُ رِعایَةُ الحَقِّ والْوالْ
مُ والرّاحَةُ لَهُ اِىل مَتَی النَّوْ قُلْ«: فرستاد و گفت اللّه رحمه »بایزید«پیش وقتی رسوىل  اللّه رحمه »ذوالنّون«

بِحُ فِی یُصْلَ کُلَُّه ثُمَّ یَنامُ اللَّیْ لِاَخی الرَّجُلُ مَنْ قُلْ«: رسول را گفت اللّه رحمه »بایزید«. »سارَِت القافِلَةُ وقَدْ
و . »والُنالُغُهُ اَحْ کَالمٌ الیَبْهَنیئاً لَهُ هذا «: واب بشنید، گفتذوالنّون چون این ج. »لَ القافِلَةِالمَنزِلِ قَبْ

مَلَ لَهُمُ النِّعمَةَ المُرادُونَ تَوَلّاهُمُ اللّهُ واَکْ لُ الخالِصَةِ الَّذینَ هُمُ اَهْ «: گفته است اللّه رحمه »ابوسعید خرّاز«
فَةِ اُلْالْ مَةِ عَلیخِدْعَمَلِ والْالْ حَرَکاتُهُم فِی الطَّلَبِ فَصارَتْحَرَکاتِ  هُمْقَطَ عَنْوَ هَیَّأَ لَهُمُ الکَرامَةَ فَاَسْ 

حالِهِ مُعانٌ عَلی  مولٌ فیمرادُ مَحْاَلْ «: و هم سخن اوست. »بِهِ فِرادِ بِقُرْاِنْبِمُناجاتِهِ والْرِ والتَّنَعُّمِ وَالذِّکْ
  .»نِ الشَّواهِدِ والنَّواظِرِفیٌّ مَصُونٌ عَمَةِ مَکْخِدْالْ یِهِ فِیحَرَکاتِهِ و سَعْ

آفرینش، وجود او بود و کاینات طفیل آمد؛ چه مقصود  اللّه علیه وسلّم صلّیو مراد و محبوب مطلق، سیّد کاینات  
نبخشیدند، الّا او را و متابعان  هیچ مخلوق را از انبیا و اولیاء، خلعت محبوبی. »نَکَوْ تُ الْالکَ لَما خَلَقْلَوْ«او 

اللّهَ  تُحِبُّونَ  تُمْکُنْ اِنْ قُلْ«چه ترقّی از مقام محبّی به محبوبی، جز به کمال متابعت او صورت نبندد او را؛ 
محبّی مرتبۀ  که السّالم علیه »موسی«الجرم، خطاب از حضرت رسالت در حقّ . »کُمُ اللّهُبِبْفَاتَّبِعُونی یُحْ 

 الّسالم علیه »عیسی«و » موسی حَیّاً لما وَسِعَهُ اِلّا اِتِّباعیکانَ لَوْ«: داشت و خواهان محبوبی بود، این آمد که
اللّه  صلّی_داشتند، تا بعد از بعثت رسول چون این مرتبه خواست، او را چندین سال در آسمان موقوف ب

نّت الیه بود، به اشارت امر نزول کند و به واسطۀ احیای دین مصطفوی و متابعت س در زمانی که محتاج وسلّم علیه
به محبوبی؛ چه به خدای، جز به خدای  کس، به محبّی به حق نرسد، الّا و هیچ .نبوی، به مقام محبوبی رسد

» ریىل صَدْ رَحْرَبِّ اشْ«: چون مرید بود، گفت السّالم علیه »موسی«: گفته است» ابوعلی دقّاق«. نتوان رسید
» موسی«و همچنني . »رَکَلَکَ صَدْ رَحْنَشْ  اَلَمْ«: تندچون مراد بود، او را گف وسلّم اللّه علیه صلّی »محمّد«و 

  .»تَرَ اِىل رَبِّکَ؟ اَلَمْ«: را گفتند» محمّد«و . »تَرانی لَنْ«: جواب آمد که. »اَرِنی«: گفت
که مثال محبّت قدیمه در جذب حقیقت مصطفوی، همچنان است که خاصیّت مغناطیس در جذب آهن؛  و بدان 

خاصیّت جذب آهن است، به مجذوب خود بخشد، تا آهنی دیگر ، صفت خود را که پس همچنان که مغناطیس
محمّدی که همچنني روح . کند هذا، خاصیّت هر جاذبی در مجذوب خود سرایت می جذب تواند کرد و علی

محبوب و مجذوب اوّل است، خاصیّت جذب ارواح مؤمنان، از مغناطیس محبّت قدیمه اکتساب کرد و چندین 
خود کشید و هریک از ایشان به قدر استعداد، از آن خاصّیت اح صحابه، از اطراف و اکناف عالم به هزار ارو

و همچنني از ارواح تابعني، به ارواح مشایخ و علمای راسخ، آن . تابعني را به خود کشیدندنصیبی یافتند و ارواح 
سلۀ مریدی و مرادی منتظم گشت و هر مریدی، مراد منتقل شد و سلناً بَعدَ بَطنٍ نٍ و بَطْناً بَعدَ قَرْقَرْخاصیّت 

پس هرکه به واسطۀ کمال متابعت و رابطۀ  وسلّم اللّه علیه صلّی و این معنی، اثر برکت متابعت رسول است. شد
اتّصال یافت، خاصیّت محبّت الهی در او پدید آمد و  وسلّم اللّه علیه صلّی اتّصال با ارواح مشایخ، با روح نبی

اند به محبّت  پیوسته وسلّم اللّه علیه صلّی التّرتیب، با روح نبی حبوبی و مرادی یافت؛ چه ارواح مشایخ علیمرتبۀ م
و خاصیّت محبّت الهی، بدان واسطه در همه سرایت کرده؛ پس هر مرید که روح او با روح شیخی  .و متابعت

حبّت الهی از شیخی دیگر مرياث یافته، ارادت خود منسلخ شده باشد و خاصیّت مکامل مکمّل که به کلّی از 
و این است بیان . پیوند نگريد، هرگز به مرتبۀ محبوبی و مرادی نرسد و مقام والیت و تصرّف در دیگری نیابد

  .احتیاج مرید به مراد
  



٥۳  

  فصل دهم در معرفت اختالف احوال مردم
  :اختالف درجاتها بر سه قسم است که مراتب طبقات مردم، علی بدان 
  .و آن طبقۀ عُلیاست م اوّل، مرتبۀ واصالن و کامالنقس 
  .و قسم دوم، مرتبۀ سالکان طریق کمال و آن طبقۀ وُسطا است 
اند و سالکان، ابرار و  واصالن، مقرّبان، و سابقان. و قسم سوم، مرتبۀ مقیمانِ وهدۀ نقصان و آن طبقۀ سُفالست 

  .اصحاب یمني و مقیمان، اشرار و اصحاب شمال
  

  اهل وصول اقسام
  :اند و اهل وصول سه طایفه 
تکمیل ناقصان، با خلق رجوع فرموده  ایشان را بعد از وصول به کمال، به جهت سبحانهاوّل، انبیا که حق  طایفه 

کنند و مُلک و ملکوت را  است و وجود ایشان را رابطۀ غیب و شهادت گردنیده، تا خلق را به حق دعوت می
  .دارند معمور می

اند و بعد  مرتبۀ وصول یافته وسلّم اللّه علیه صلّی اند که به واسطۀ کمال متابعت رسول ۀ دوم، مشایخ متصوّفهو طایف 
از آن، در رجوع برای دعوت خلق با طریق متابعت، مأذون و مأمور شده؛ چنانکه کالم مجید به ذکر آن ناطق 

اند که  و این دو طایفه، کامالن مکمّل. »اتَّبَعَنی وَ مَنِاَنَا  اللّهِ عَلی بَصريَةٍ عُوا اِلَیهذِهِ سَبیلی اَدْ  قُلْ«است 
فضل عنایت ازىل، ایشان را بعد از استغراق در عني جمع و لجّۀ توحید، از شکم ماهی فنا به ساحل تفرقه و 

  .میدان بقا خالصی و نجاتی ارزانی فرمود تا خلق را به نجات و درجات داللت کنند
رجوع با دعوت خلق اند که بعد از وصول به درجۀ کمال، حوالت تکمیل و  آن جماعتو امّا طایفۀ سوم،  

و مستهلک شدند که از ایشان هرگز  بدیشان نرفت و غرقۀ بحر جمع گشتند و در شکم ماهی فنا، چنان ناچیز
حريت  بقا نرسید و در سلک زمرۀ سُکّان قباب غريت و قُطّان دریایخربی و اثری به ساحل تفرقه و ناحیۀ 

  .یافتند و بعد از کمال وصول والیت، تکمیل بدیشان مفوّض نگشتانخراط 
  

  اقسام اهل سلوک
و طالبان بهشت و » هَهُیُریدوُنَ وَجْ«اللّه  طالبان مقصد اعالو مریدان وجه :اند وامّا اهل سلوک بر دو قسم 

  .»یُریدُ اآلخِرَةَ مَنْ کُمْوَمِنْ«مریدان آخرت 
بعضی صفات نفوس خالص  اند که از متصوّفه آن جماعت .متصوّفه و مالمتیّه: اند طایفه امّا طالبان حق دو 

اند و به بعضی از احوال و اوصاف صوفیان موصوف گشته ومتطلّع نهایات احوال ایشان شده، ولکن هنوز  یافته
ت اهل قرب و صوفیّه مُتعثّر مانده باشند و بدان سبب، از وصول غایات و نهایابه اَذیال بقایای صفات نفوس 

  .متخلّف گشته
و امّا مالمتیّه، جماعتی باشند که در رعایت معنی اخالص و محافظت قاعدۀ صدق، غایت جهد مبذول دارند و  

در اخفای طاعات و کتمان عبادات و خريات از نظر خلق، مبالغت واجب دانند؛ با آنکه هیچ دقیقه از صوالح 
تحقیق  و مشرب ایشان در کّل اوقات،. جمیع فضایل و نوافل از لوازم شمرنداعمال مُهمل نگذارند و تمسّک به 

و همچنان که عاصی از ظهور معصیت . و لذّتشان از تفرّد نظر حق به اعمال و احوال ایشان معنی اخالص بود
: اند فتهبعضی گ .کنند، تا قاعدۀ اخالص خلل نپذیردبرحذر بود، ایشان از ظهور طاعت که مظنّۀ ریا باشد، حذر 

باشند،  الحال و این طایفه، هر چند عزیرالوجود و شریف. »مِرُ شَرّاًراً وال یُضْ هِرُ خَیْ الیُظْ مَالمَتیُّ هُوَ الَّذی اَلْ«



٥٤  

ولکن حجاب وجود خلقیّت هنوز از نظرشان به کلّی منکشف نشده باشد و بدان سبب از مشاهدۀ جمال توحید 
وسَرت احوال خود از نظر خلق، مشعر و مؤدّی است به اخفای اعمال  و معاینۀ عني تفرید محجوب مانده؛ چه

و نیز نفس از جملۀ اغیار است، تا هنوز بر حال خود نظر  .خود که مانع معنی توحیداندرؤیت وجود خلق و نفس 
  .اند دارند، اخراج اغیار از مطالع اعمال و احوال خود به کلّی نکرده

است که جذبۀ عنایت قدیمه، هستی صوفیّه را به کلّی از ایشان انتزاع کرده بود و آن  و فرق میان ایشان و صوفیّه، 
حجاب خلق و انانیّت از نظر شهود ایشان برداشته، الجرم در اتیان طاعات و صدور خريات، خود را و خلق را 

اگر مصلحت وقت . نهنظر خلق مأمون باشند و به اخفای اعمال و سَرت احوال، مقیّد در میان نبینند و از اطّالع 
اند و صوفیه  مخلِصانپس مالمتیّه . اظهار طاعات بینند، اظهار کنند و اگر در اخفای آن بینند، اخفا کننددر 
  .وصف حال ایشان است. »بِخالِصَةٍ ناهُمْلَصْاِنّا اَخْ«صان لَّمخ
  

  اقسام طالبان آخرت
  .ام و عُبّادزهّاد و فقرا و خُّد: اند و امّا طالبان آخرت چهار طایفه 
ای باشند که به نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهده کنند و دنیا را در صورت قبح معاینه بینند  امّا زهّاد، طایفه 

 نو تخلّف ای .و از التفات به زینت مزخرف فانی او رغبت بگردانند و در جمال حقیقی باقی رغبت نمایند
نفس خود از حق محجوب بود؛ چه بهشت مقام حظّ نفس است به حظّ طایفه از صوفیّه بدان است که زاهد 

 .یزىل از هر دو کون محجوب و صوفی به مشاهدۀ جمال ازىل و محبّت ذات لم» فُسُاَنْتَهیِه الْفیها ما تَشْ«
: همچنان که از دنیا صرف رغبت کرده باشد، از آخرت نیز رغبتش مصروف بود؛ چنانکه در حدیث صحیح است

پس صوفی » لِ اللّهِلِ الدُّنیا و هُما حَرامانِ عَلی اَهْ آخِرَةُ حَرامٌ عَلی اَهْ آخِرَةِ والْ لِ الْمٌ عَلی اَهْالدُّنیا حَرا«
  .ای بود ورای مرتبۀ زاهد که حظّ نفس از آن دور بود را در زهد، مرتبه

فضل و رضوان الهی،  چیز از اسباب و اموال دنیوی نباشند، در طلب اند که مالک هیچ فقرا، آن طایفهو امّا  
 والِهِمْ وَاَمْ دِیارِهِمْ رِجُوا مِنْمهاجِرینَ الَّذینَ اُخْ فُقَراءِ الْلِلْ«مهاجرت اوطان نموده و ترک مألوفات کرده 

  :و باعث این طایفه بر ترک، یکی از سه چیز بود. »واناًاللّهِ و رِضْ الً مِنَتَغُونَ فَضْیَبْ
  .قاب؛ چه حالل را حساب الزم است و حرام را عقاباوّل، رجای تخفیف حساب یا خوف ع 
روزی به حضرت رسالت بشارت  السّالم علیهدوم، توقّع فضل ثواب و مسابقت در دخول جنّت؛ چنانکه جربئیل  

  .»سُ مِأَةِ عامٍمٍ وَ هُوَ خَمْفِ یَوْنیاءِ بِنِصْ اَغْ لَ الْجَنَّةَ قَبْ خُلُ فُقَراءُ اُمَّتِکَ الْیَدْ «: آورد که
  .سوم، طلب جمعیّت خاطر و فراغت اندرون، از برای اِکثار طاعات و حضور دل در آن 
نفس خود است و ایشان و تخّلف فقري از مالمتیّه و متصوّفه بدان است که او طالب بهشت و خواهان حظّ  

فه و آن وصف و ورای این مرتبه در فقر، مقامی است فوق مقام مالمتیّه و متصّو. طالب حق و خواهان قرب او
در مقام او درج  اگرچه مرتبۀ او ورای مرتبۀ فقري است، ولکن خالصۀ مقام فقرخاصّ صوفی است؛ چه صوفی 

سبب آن است که صوفی را عبور مقام فقرا، از جملۀ شرایط و لوازم است و هر مقام که از آن ترّقی کند، و . است
پس فقر را در مقام صوفی، وصفی دگر زاید بود و . ش دهددصُفاوه و نُقاوۀ آن را انتزاع نماید و رنگ مقام خو

است از خود و عدم تملّک آن؛ چنانکه هیچ عمل و هیچ حال و آن سلب نسبت جمیع اعمال و احوال و مقامات 
به خود مخصوص نداند؛ بلکه خود را از خود نبیند؛ پس او را نه وجود بود و نه ذات هیچ مقام از خود نبیند و 

اند و  و این حقیقت فقر است که مشایخ در فضیلت آن سخن گفته. حو در محو و فنا در فنا بودو نه صفت، م
: گفته است» ابوعبداللّه خفیف«شیخ . آنورت یش از این معنی در فقر یاد کرده شد، رسم فقر است و صپآنچه 



٥٥  

حدّی جامع است مشتمل بر رسم فقر و حقیقت و این . »صِّفاتِالْ کامِ اَحْ خُروجُ عَنْالکِ والْ اِمْرُ عَدَمُ الْ فَقْ اَلْ«
  .»لَکُ لِکُ والیُمْفَقريُ الَّذی الیَمْاَلْ«: اند و بعضی گفته. آن
فوقیّت مقام صوفی از مقام فقري، بدان است که فقري به ارادت فقر و علّت حظّ نفس محجوب بود و صوفی را  

ارادت حق محو بود، بل ارادت او عني هیچ ارادت مخصوص نباشد و در صورت فقر و غنا، ارادت او در 
ارادت حق باشد، و بنابراین اگر صورت فقر و رسم آن اختیار کند، به ارادت و اختیار خود محجوب نشود؛ چه 

سِهِ تَوَدّداً تَصفاهُ الحَقُّ لِنَفْاسْ الصُّوفیُّ مَنِ«: گفته است» ابوعبداللّه خفیف«. حق باشدارادت او، ارادت 
عَنِ النُّعُوتِ والرُّسُومِ  الصُّوفیُّ هُوَ الخارِجُ«: اند و بعضی گفته. »رِهِ تَقَرُّباً سَهُ فی فَقْتَصفی نَفْاسْ  والفَقريُ مَنِ 

و . »رِ بِدایَةُ التَّصَوُّفِفَقْنِهایَةُ الْ «: گوید اللّه رحمه »ابوالعبّاس نهاوندی«و . »یاءِ أَشْلِلْ والفَقريُ هُوَ الفاقِدُ
بود که غنی از فقري؛ چه ترسد که به دخول غنا، فقر بر  زچنان محرتفقري صادق از غنا : اند تهبعضی از مشایخ گف

چنانکه وقتی توانگری، مقدار ده  .فقر ترسد که غنا بر وی فاسد شود همچنان که غنی به دخولوی فاسد گردد؛ 
 خواهی که به ده می«: کرد و گفت آورد و خواست تا قبول کند، ابراهیم آن را ردّ» ابراهمیم ادهم«درم پیش هزار 
  »نام ما از دیوان فقرا محو کنی؟ درم، هزار

ت از ترک دنیا کند به عزمی ثابچنانکه کسی وجود زهد ممکن بود؛  و فرق میان فقر و زهد، آن است که فقر بی 
وجود اسباب،  زهد بی فقر ممکن است؛ چنانکه کسی بابدان باقی بود و همچنني  سر یقني و هنوز رغبت اندرون
  .رغبتش از آن مصروف بود

و فقر را رسمی است و حقیقتی؛ رسم او، عدم اِمالک است و حقیقت او، خروج از احکام صفات و سلب  
و حق . اَمارت آن و معنی زهد، صرف رغبت از دنیاو رسم فقر، صورت زهد است و . اختصاص چیزی به خود

را تحت قِباب عزّت، ازنظر اغیار محجوب گرداند، ظاهر ایشان را از اولیای خود چون خواهد که بعضی  سبحانه
پندارد و جمال حال به لباس غنا که صورت رغبت است، بپوشاند، تا اهل ظاهر، ایشان را از جملۀ راغبان دنیا 

و اّما  .هد، وصف خاص و الزم حال صوفی است و لُّب حقیقت فقر و ز. ایشان، از نظر نامحرمان پوشیده ماند
سم فقر، اختیار بعضی از مشایخ صوفیان است و مراد ایشان در آن، اقتدا به انبیا و تقلّل از دنیا و ترغیب و ر

دعوت طالبان با صورت فقر به زبان حال، و اختیار ایشان در این معنی مستند به اختیار حق نه به طلب حظّ 
  .اخروی

خطاب  مالسّال علیه »داوود«ق اختیار کنند؛ چنانکه با و امّا خدّام، جماعتی باشند که خدمت فقرا و طالبان ح 
و اوقات خود را بعد از ادای فرایض؛ در تفریغ و . »فَکُن لَهُ خادِماً  تَ ىل طالِباًرَأَیْ  یا داوُودُ اِذا«: کردند که

را بر  ترفیه خاطر ایشان از اهتمام به امور معاش و اعانت و اغاثت بر استعداد امر معاد مصروف دارند و آن
نوافل عبادات تقدیم کنند و در طلب مایحتاج ایشان، در هر طریق که شرعاً مذموم نباشد، مداخلت نمایند؛ 

و نظر ایشان در اخذ و اِعطا، بر حق بود و خلق را در اخذ، . بعضی به کسب و بعضی به دریوزه و بعضی به فتوح
ای حال خادم و شیخ مشتبه نمود  این مقام، بر طایفه و از عزّت. رابطۀ اعطای حق دانند و در اعطا، واسطۀ قبول

؛ زیرا که و فرق آن است که خادم در مقام ابرار است و شیخ در مقام مقرّبان. از شیخ فرقی ننهادندو خادم را 
نگردد و شیخ به مراد حق قایم بود، نه به مراد خادم در اختیار خدمت، نیل ثواب آخرت بود، والّا بدان مقیّد 

  .نفس خودمراد 
اند که پیوسته بر وظایف عبادات و فنون نوافل مواظبت و مالزمت نمایند، از برای نیل  و امّا عُبّاد، آن طایفه 

و این وصف در صوفی موجود بود، ولکن معرّا و مربّا از شوایب علل و اغراض؛ چه ایشان حق را . ثواب اخروی
ق میان عبّاد و زهّاد، آن است که با وجود رغبت به دنیا، و فر. از برای حق پرستند، نه از برای ثواب اخروی
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و فرق میان عبّاد و فقرا آنکه، با وجود غنا، شاید که شخص عابد . صورت عبادت ممکن بود و معنی زهد، ممتنع
  .بود و شاید که نه

  
  اقسام واصالن و سالکان متشبّه محق و مبطل

: و هریک از این طوایف نُه گانه، دو متشبّه دارند. شش طایفه اند و سالکان پس معلوم شد که واصالن سه طایفه 
  .یکی محّق و دیگر مبطل

اللّه  صلّیبه متابعت رسول  اند که مشایخ طریقت و علمای صوفیّه اللّه علیهم صلواتبه انبیا  امّا متشبّه محقّ 
  .کنند از سر بصريت، خلق را با حق دعوت می وسلّم علیه

 وَ َمنْ «خود نسبت دهد  ه به اِفک و بهتان، دعوی نبوّت کند و به کذب و افرتا، وحی باو متشبّه مبطل آنک 
و او را متنبّی خوانند؛ چنانکه » ءُهِ شَیْیُوحَ اِلَیْ وَلَمْاِلَّي قالَ اُوحِیَ اللّهِ کَذِباً اَوْ تَری عَلَیافْ لَمُ مِمَّنِ اَظْ
و بعد از انقضای عهد رسالت، جماعتی که مرغ .  وسلّم لیهاللّه ع صلّی در زمان دعوت رسول» مسیلمۀ کذّاب«

  .این هوس در دِماغ ایشان خواست که بیضه نهد، عاقبت سر بر باد دادند و غلتان به قعر دوزخ افتادند
صوفیان متطلّع و مشتاق باشند و به بقایای تعّلقات  اند که به نهایات احوال متصوّفهو امّا متشبّه محّق به صوفیان،  

و متشبّه مبطل بدیشان، جماعتی که خود را در زّی . صفات نفوس، از بلوغ مقصد و مقصود معوّق و ممنوع
عقاید و اعمال و احوال ایشان، عاطل و خاىل باشند و ربقۀ طاعت از گردن حِلیَت  صوفیان اظهار کنند و از

شریعت، وظیفۀ عوام است که نظر ایشان  چرند و گویند تقیّد به احکام العذار در مراتع اباحت می برداشته، خلیع
تر است که به رسوم ظاهر مقیّد شوند و  بر ظواهر اشیا مقصور بود و امّا حال خواص و اهل حقیقت، از آن عاىل

  .و این طایفه را باطنیّه و مباحیّه خوانند .اهتمام ایشان به مراعات حضور باطن بیش نبود
ای باشند از اهل سلوک که سري ایشان، هنوز  اند، طایفه که کامالً غري مکلّفو امّا متشبّه محّق به مجذوبان واصل  

در قطع منازل صفات نفوس بود و از تابش حرارت طلب، وجودشان در قلق و اضطراب، و پیش از ظهور تباشري 
و الیح مع گاه برقی از بوارق آن کشف بر نظر شهود ایشان ال و استقرار و تمکّن در مقام فنا، گاهصبح کشف ذات 

ایشان  نفوسصفات ای از نفحات وصل، از مهبّ فنا به مشام دل ایشان پیوندد؛ چنانکه ظلمات  گردد و نفحه
در لمعان نور آن برق منطوی و متواری گردد و هبوب آن نفحه، باطن ایشان را از وَهَج آتش طلب و قلق شوق، 

آن نفحه ساکن شود، ظهور صفات نفوس و حرارت دگرباره چون آن برق منقطع گردد و . رَوحی و آرامی بخشد
طلب و قلق شوق معاودت نماید و سالک خواهد که به کلّی از مالبس صفات وجود، منسلخ و منخلع گردد و 

گاه بدو  و چون آن حال هنوز مقام او نگشته باشد و گاه. غرق بحر فنا شود، تا از تعب وجود به یکبارگی بیاساید
  .مقام بود، او را متشبّه محقّ به مجذوب واصل نام کرده شدبه کلّی متطلّع و مشتاق این نازل گردد و باطن او 

ای باشند که دعوی استغراق در بحر فنا و استهالک در عني توحید  و امّا متشبّه مبطل به مجذوبان واصل، طایفه 
ون حرکات ابواب است کنند و حرکات و سکنات خود را هیچ به خود اضافت نکنند و گویند حرکات ما، همچ

این معنی هرچند صحیح است، ولکن نه حال آن جماعت بود؛ زیرا که مراد ایشان و . محرّکی ممکن نبود که بی
و این . خلق از خوداین سخن، تمهید عذر معاصی و مناهی بود و حوالت آن به ارادت حق و دفع ماللت از 

نسبت فعل من با ارادت حق، « شخصي مي گويد :را گفتند للّها رحمه »بن عبداللّه سهل«. طایفه را زنادقه خوانند
این قایل، اگر کسی بود که مراعات اصول شریعت «: گفت. »همچنان است که نسبت حرکت باب با محرّک آن

یقان باشد و اگر کسی بود که از تورّط و انهماک در احکام عبودیّت کند، از جملۀ صّد و محافظت حدود
کند و  سبحانهحوالت افعال با حق اکی ندارد و این سخن از برای آن گوید تا وجه مخالفات احکام شرع ب
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  .»اسقاط مالمت از نفس خود به انخالع از دین و ملّت ظاهر گرداند، از جملۀ زندیقان بود
و اگر سعی ای باشند که به تعمري و تخریب نظر خلق، مباالتی زیادت ننمایند  و امّا متشبّه محّق به مالمتّیه، طایفه 

آداب مخالطات بود و سرمایۀ حال ایشان، جز فراغ خاطر و ایشان در تخریب رسوم و عادات و اطالق از قیود 
م به مراسم زهّاد و عبّاد از ایشان صورت نبندد و اکثار نوافل و طاعات از ایشان نیاید و القلب نباشد و ترّس طیبة

رایض مواظبت نکنند و جمع و استکثار اسباب دنیوی بدیشان تمسّک به عزایم اعمال ننمایند و جز بر ادای ف
و این طایفه از . و ایشان را قلندریّه خوانند. نکنندالقلب قانع باشند و طلب مزید احوال  منسوب نبود و به طیبة

و فرق میان ایشان، آن است که مالمتی، به جمیع فضایل و نوافل . دارندجهت عدم ریا، با مالمتیّه مشابهت 
مسّک جوید، ولکن آن را از نظر خلق پنهان دارد؛ و امّا قلندری از حّد فرایض درنگذرد و به اظهار و اخفای ت

اند و ربقۀ اسالم از گردن  موسومن زمان به نام قلندری ای که در ای و امّا طایفه. اعمال از نظر خلق مقیّد نبود
ایشان عاریت است و ایشان را حشویّه خواندن برداشته و از این اوصاف که شمرده شد، خاىل، این اسم بر

  .تر الیق
ای باشند هم از زنادقه که دعوی اخالص کنند و بر اظهار فسق و فجور  و امّا متشبّه مبطل به مالمتیّه، طایفه 

از طاعت خلق  سبحانهمبالغت نمایند و گویند مراد ما از این، مالمت خلق و اسقاط نظر مردم است و حق 
  .ت و به معصیت ایشان غري متضرّر؛ معصیت را در آزار خلق منحصر دانند و طاعت را در احساننیاز اس بی

ای باشند که هنوز رغبت ایشان به کلّی از دنیا مصروف نشده باشد و خواهند که  و امّا متشبّه محّق به زهّاد، طایفه 
  .به یکبارگی از دنیا رغبت بگردانند و ایشان را متزهّد خوانند

ا متشبّه مبطل بدیشان، جماعتی باشند که از برای قبول خلق، ترک زینت دنیا کنند و خاطر از جمیع اسباب و امّ 
و ممکن بود که بر بعضی حال ایشان مشتبه شود و . دنیوی بازگريند و بدان طلب تحصیل جاه کنند در میان مردم

. »یایا لِلدُّنْتَرَکُوا الدُّنْ«اند  ترک مال، جاه خریده اند؛ و ایشان خود به پندارند که ایشان از دنیا اعراض کلّی کرده
و ممکن که بر ایشان نیز حال خود مشتبه شود و گمان برند که چون خاطر به طلب اسباب دنیوی مشغول نیست، 

  .و این طایفه را مُرائیّه خوانند. اند کردهعلّت آن است که اعراض کلّی از دنیا 
، آن است که ظاهرش به رسم فقر مرتسّم بود و باطنش خواهان حقیقت فقر، ولکن و امّا متشبّه محّق به فقرا 

و  سبحانهو فقري حقیقی، فقر را نعمتی خاص داند از حق . کند هنوز میل به غنا دارد و به تکلّف، بر فقر صرب می
  .رساند بر آن وظایف شکر، همواره به تقدیم می

ه رسوم فقر مرتسّم بود و باطنش به حقیقت آن غري متطلّع و مرادش، و امّا متشبّه مبطل، آن است که ظاهرش ب 
  .و این طایفه را هم مرائیّه خوانند. مجرّد اظهار دعوی بود و صیت و قبول خلق

قیام نماید و به اندرون  وتعاىل سبحانهو امّا متشبّه محّق به خادم، آن است که همواره به خدمت بندگان حق  
را به شایبۀ غرض دنیوی ماىل یا جاهی مشوب نگرداند و نیّت را از شوایب میل و هوا  خواهد که خدمت ایشان

پس وقتی به حکم غلبۀ نور ایمان و اختفای نفس، . و ریا تخلیص کند، ولکن هنوز به حقیقت زهد نرسیده باشد
هوا و ریا  بعضی از تصاریف و خدمات او در محّل استحقاق افتد و وقتی به حکم غلبۀ نفس، خدمت او به

آمیخته بود، جمعی را که نه در محّل استحقاق باشند، به توقّع مَحمدت و ثنا، خدمت بلیغ به تقدیم رساند و 
  .و این چنني کس را متخادم خوانند. بعضی را که مستحقّ خدمت باشند، محروم گذارد

خدمت خلق را دام منافع دنیوی کرده و امّا متشبّه مبطل، کسی بود که او را در خدمت، نیّتی اخروی نباشد، بلکه  
و اگر آن را در تحصیل غرض و تیسري مراد خود مؤثّر . کند میبود، تا بدان سبب استجالب اوقات و اسباب 

پس خدمت او مقصور بر طلب جاه و مال و کثرت اتباع و اشیاع بود، تا در محافل و مجامع، . نبیند، ترک کند
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و این چنني کس را مستخدم . او در خدمت، همگی بر حظّ نفس خود بودبدان تقدّم و مفاخرت جوید و نظر 
  .خوانند

و امّا متشبّه محّق به عابد، کسی بود که اوقات خود را مستغرق عبادت خواهد، ولکن به سبب بقایای دواعی  
ا کسی که طبیعت و عدم کمال تزکیۀ نفس، به هر وقت در اعمال و اوراد و طاعات او فرتات و تعوّقات افتد؛ ی

  .و او را متعبّد خوانند. نماید هنوز لذّت عبادت نیافته باشد و به تکلّف بدان قیام می
خلق بود و در دل او، ایمان به و امّا متشبّه مبطل بدو، شخصی بود از جملۀ مرائیّه که نظر او در عبادت، بر قبول  

 عَةِ والرّیاءِ والسُّمْ  االلّهُ مِنَاَعاذَنَ . یام ننمایدثواب آخرت نباشد و تا اطّالع غريی بر طاعت خود نبیند، بدان ق
  .باللّه التّوفیق
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  باب چهارم در بعضی اصطالحات صوفیان
   
  .و در آن ده فصل است 

  فصل اوّل در بیان حال و مقام
بوَد گاه به دل سالک فرود آید و درآمد شد  مراد از حال نزد صوفیان، واردی است غیبی که از عالم علوی، گاه 

 :گفته است اللّه رحمه »جنید«برهان طریقت . گاه که او را به کمند جذبۀ الهی، از مقام ادنا به اعال کشد تا آن
ای است از مراتب سلوک که در تحت قدم سالک  و مراد از مقام، مرتبه. »بِ وَالتَدُومُقَلْزِلُ بِالْ حالُ نازِلَةٌ تَنْ اَلْ«

ال نپذیرد؛ پس حال که نسبت تفوّق دارد، در تحت تصرّف سالک نیاید، بلکه محّل استقامت او گردد و زوآید و 
وجود سالک، محّل تصرّف او بود و مقام که نسبت به تحت دارد، محّل تصرّف سالک بود و از این جهت 

ىل نبود و با آنکه هیچ مقام از مداخلت حاىل، خا» مَکاسِبُ والُ مَواهِبُ وَالمَقاماتُ اَحْاَلْ«: اند صوفیان گفته
  .هیچ حال، از مقاربت مقامی، جدا نه

در احوال و مقامات از اینجاست که یک چیز را بعضی حال  رارُهُمْقُدِّسَ اَسْو منشأ اختالف اقوال مشایخ  
باشند و در نهایت، مقام شوند؛ چنانکه توبت و خوانند و بعضی مقام؛ چه جملۀ مقامات در بدایت، احوالِ او 

گاه به مقاربت کسب، مقام گردد؛  ت، هریک در مبدأ، حاىل بوَد و در صدد تغیّر و زوال، و آنمحاسبت و مراقب
و فرق آن است که در احوال، . پس جملۀ احوال، محفوف بود به مکاسب و جملۀ مقامات، محفوف به مواهب

مشایخ  و بعضی. مواهب، ظاهر بود و مکاسب، باطن و در مقامات، مکاسب، ظاهر بود و مواهب، باطن
: السّالم علیه» طالب ابیبن  علیّ«اینجاست قول و از » مالِوالُ مَواریثُ االَعْ اَالَحْ «: اند گفته» خراسان«
یعنی طرق وصول به احوال که به جهت » ضِاالَرْ طُرُقِ  رَفُ بِها مَنْطُرُقِ السَّمواتِ فَاِنّی اَعْ  سَلُونی عَنْ«

و آن مقامات است از توبه و زهد و صرب و غري آن که وسایط . سیدفوقیّت نسبت به سماوات دارند، از من پر
استقرار نیابد، بلکه چون برق، پدید آید اند که حال، آن است که ثبات و  و بعضی مشایخ بر آن. اند استنزال احوال

  .النّفس شود و زایل گردد و اگر باقی و ثابت ماند، حدیث
 حاالماسُمِّیَتْتَحُلْ  لَمْلَْو

  

 لُّ ما حالَ فَقَد زاالوَکُ 
  

اند که تا ثابت و باقی نشود، آن را حال نخوانند؛ چه حلول، اقتضای ثبوت کند و چیزی که چون  و بعضی بر آن 
الدّین  شهاب«و این مذهب اختیار شیخ . درست نیایدالحال منطفی شود، اسم حال بر او  برق المع گردد و فی

النّفس نشود، مگر حاىل ضعیف که نفسی قوی، آن را  ال، مایۀ حدیثبقای ح: است و گفته است که» سهروردی
و هر . روغن با آب که و امّا احوال قویّه، هرگز با نفس ممتزج نشوند؛ همچنان. طروق و لمعان سلب کند در وقت

الع اصطالح متصوّفه، الیح و المح و المع و طواردی که چون برق، المع شود و در حال منطفی گردد، آن را به 
  :اند شعر و طارق و باده خوانند؛ ظهور آن مستعقب خفا بود و کشفش، مستلزم استتار؛ چنانکه گفته

 یاذَاالَّذی زارَ و ما زارا
 جِالًتَعْ مَرَّبِبابِ الدّارِ مُسْ

  

 کَأَنَّهُ مُقتَبِسٌ نارا 
 ما ضَرَّهُ لَو دَخَلَ الدّارا

  

و این قول، . »تُهُاللّهُ فی حالٍ فَکَرِهْ سَنَةً ما اَقامَنِیَاَربَعنيَ  ذُمُنْ«: گفته است اللّه رحمه »ابوعثمان حريی« 
 الّنفس اشارت است به دوام رضا و شک نیست که رضا از جملۀ احوال است؛ پس دوام حال، مستلزم حدیث

  .نبود
مقامی فوق  اند در آنکه سالک را تصحیح مقامی که قدمگاه اوست، پیش از ترقّی به و همچنني اختالف کرده 
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تر از آن ترقّی کند، پیش از  بنده از حاىل به حاىل رفیعممکن است که : گفته است» جنید«. آن، ممکن بود یا نه
و چون به حاىل فوق آن ترقّی کند، از آنجا . ای از آن بر او مانده باشد آنکه حال اوّل تمام شود؛ بلکه هنوز بقیّه
بر آن است که تصحیح هیچ مقامی ممکن » عبداللّه انصاری«و . ح کندبر حال اوّل اطّالع یابد و آن را تصحی

نبود، الّا بعد از ترقّی به مقامی فوق آن؛ تا سالک از مقام اعال، در مقام ادنا نگرد و بر آن مطّلع گردد و آن را 
قدمگاه آن است که هیچ سالک را، پیش از تصحیح مقامی که بر » الدّین سهروردی شهاب«و شیخ . تصحیح کند

اوست، ترقّی به مقامی فوق آن میسّر نشود، ولکن قبل التّرقّی از مقام اعال، حاىل بدو نازل شود که به واسطۀ 
الهی بود؛ نه به کسب نزول آن، مقام وی مستقیم گردد؛ تا ترقّی او از مقامی به مقامی، به تصرّف حق و موهبت 

اعال به ادنا، حاىل نازل نگردد و حمل تقرّب بنده به خدای و  و تا ترّقی از ادنا به اعال نزدیک نشود، از. خود
بر مقامات و احوال کردن » هِ ذِراعاًتُ اِلَیْراً تَقَرَّبْ مَن تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْ «: تقرّب خدا به بنده، در این حدیث که

  .ت نزول حالمطابق است؛ چه تقرّب بنده به کسب و سلوک در مقام خود، مستجلب جذبۀ الهی است در صور
  

  در جمع و تفرقه فصل دوم
 و سبحانهلفظ جمع در اصطالح صوفیان، عبارت است از رفع مباینت و اسقاط اضافات و اِفراد شهود حق  

تفرقه،  اینت و اثبات عبودیّت و ربوبیّت و فرق حق از خلق؛ پس جمع بیلفظ تفرقه، اشارت است به وجود مب
تعطیل و جمع با تفرقه، حقّ صریح و اعتقاد صحیح؛ چه حکم جمع،  حضجمع، م بود تفرقۀ بیو عني زندقه 

تعلّق به روح دارد و حکم تفرقه، تعلّق به قالب؛ مادام تا رابطۀ ترکیب، میان روح و قالب باقی بود، اجتماع جمع 
و به  دبو در عني جمعاست، و تفرقه، از لوازم وجود بود؛ پس عارف محقّق، پیوسته به روح که محّل مشاهده 

  :شعر. راست، در این معنی وارداند» جنید«قالب که آن آلت مجاهده است، در مقام تفرقه و این دو بیت که 
 السِّرِّ فَناجاکَ لِسانیتُکَ فِیتَحَقَّقْ قَدْ
 ظِ عَیانیلَحْ غَیَّبَکَ التَّعظیمُ عَنْ یَکُنْ اِنْ

  

 نا لمِعانِ تَرَقْنا لَمِعانٍ واْفتَمَْعفَاْج 
 شاءِ دانیاالَحْ صَیَّرکَ الوَجدُ مِنَ  فَلَقَدْ

  

رِکَ تَ قائِماً بِغَیْ تَ و اذا کُنْتَ اىل رَبِّکَ جَمَعْتَ واِذا نَظَرْتَ اِىل نَفسِکَ فَرَقْاِذا نَظَرْ «: گوید» واسطی« 
عت، به کسب خود الجمع خوانند؛ پس هر که در طا و این حال را صوفیان جمع. »رِقَةٍعٍ والتَفْ تَ فانٍ بِال جَمْفَاَنْ

باشد و هرکه به فضل حق نگرد، در مقام جمع بود و هرکه از خود و اعمال خود به کلّی تفرقه نگرد، در مقام 
لَُف قَةٌ و ما یُتْرِکَ فَهُوَ تَفْکُلُّ مانُسِبَ اِلَیْ «: گفته است» ابوعلی دقّاق«و . الجمع بود فانی شود، در مقام جمع

و . »رِقَةٌالبَشَریَّةِ تَفْ  بَتُهُ فِیعٌ و غَیْ دِ جَمْقُربُ بِالوَجْاَلْ «: گفته است اللّه رحمه »دجنی«. »کَ فَهُوَ جَمعٌعَنْ
شهود حق، جمع بود و استتار و ظهور و استیالی  خالصۀ اشارات، آن است که استتار و غیبت خلق در غلبۀ

  .غیبت حق در شهود وجود خلق، تفرقه
فی  کَوُجُودِهِمْ فُسِهِمْسَهُ فی اَنْجَدَ نَفْحانَهُ اَوْعِ اَنَّ اللّهُ سُبْالجَمْ یَ مَعن«: گفته است» ابوسعید خرّاز« 

عاً تُ لَهُ سَمْکُنْ«لِهِ لَهُ وَهذا مَعنی قَوْ حَتّی یَکُونَ وُجودُهُمْ فُسِهِمْلِأَنْ دَمَ وُجُودَهُمْاَعْ بَلْلِانفُسهِم  فُسِهِمْاَنْ 
فَصارُوا یَتَصرَّفُونَ  فُسِهِمْلِاَنْ فُسِهِمْکانُوا یَتَصَرَّفُونَ بِأَنْ  لِأَنَّهُمْ » طِشُیَبْ صِرُ وَ بییُبْ  بیمَعُ و وَبَصَراً وَیَداً فی یَسْ 

  .»حَقِّ لِلحَقِّ بِالْ
  

  فصل سوم در تجلّی و استتار
از از غیوم صفات بشری به غیبت آن و مراد  تعاىل و تقدّسمراد از تجلّی، انکشاف شمس حقیقت حقّ است  
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بَةِ عُ حَجْاَلتَّجلّی َرفْ«: اند بعضی گفته. استتار، احتجاب نور حقیقت به ظهور صفات بشری و تراکم ظلمات آن
  .»غَیبِنَ شُهودِ الْنَکَ وَبَیْتَکوُنَ البَشَریَّةُ حائِلَةً بَیْ تِتارُ اَنْیَتَلَوَّنَ ذاتُ الحَقِّ عَزَّوَجَلَّ واالِسْ  البَشَریَّةِ ال اَنْ

ی مانده بود، فنای ذات یکی تجلّی ذات و عالمتش اگر از بقایای وجود سالک چیز: لّی بر سه قسم استو تج 
السّالم؛ او را  علیه» موسی«صعقه خوانند؛ چنانکه حال صفات است در سطوات انوار آن و آن را  و تالشی

چون از حق . »لِ دَکّاً و خَرَّ مُوسی صَعِقاًجَبَفَلَمّا تَجَلّی رَبُّهُ لِلْ«بدین تجلّی از خود بستدند و فانی کردند 
طلب رؤیت و مشاهدۀ ذات کرد و هنوز به بقاء بعدالفناء نرسیده بود و بقایای صفات وجودش  سبحانه و تعاىل

پاره گشت و  وجودش متالشی و متدکدک و پارهبه وقت تجلّی نور ذات بر طور نفس، » اَرِنی«برقرار، به داللت 
و اگر از بقایای وجود فانی به کلّی منخلع شده باشد و . ب رؤیت و مشاهده بود، برخاستای که طال بقیّه

و این خلعت، . فنای وجود، به بقای مطلق واصل گشته، به نور ازىل، ذات ازىل را مشاهده کندحقیقتش بعد از 
و این معنی، اقتضای تفضیل وىل . »اهُبُدِاللّهَ کَاَنَّکَ تَراُعْ«: که وسلّم اللّه علیه صلّیآن است که خاص رسول را 

عبداللّه «.  یابد وسلّم اللّه علیه صلّی بر نبی نکند؛ چه وىل، این مرتبه نه به خود یابد، بل به کمال متابعت رسول
. بعد از آن، با وی اظهار شکایت کرد. وقتی در طواف بود و یکی بر وی سالم کرد، او جواب نداد» عمر

  .دیدیم ما در آن مکان، خدای را می» مَکانِذلِکَ الْ انَتَراءَی اللّهَ فیکُّن«: گفت» عبداللّه«
جالل تجلّی کند، از عظمت و  قسم دوم از تجلیّات، تجلّی صفات است و عالمت آن، اگر ذات قدیم به صفات 

ه صفات جمال تجّلی و اگر ب» ءٍ خَشَعَ لَهُاللّهُ لِشَیْ  اِذا تَجَلَّی«قدرت و کربیا و جربوت، خشوع و خضوع بود 
 تعاىل و تقدّسو معنی آن، نه آن است که ذات ازىل . کرامت، سرور و انس بودکند، از رأفت و رحمت و لطف و 

جمال؛ ولکن بر مقتضی به تبدّل و تحوّل موصوف بود، تا وقتی به صفت جالل متجلّی شود و وقتی به صفت 
  .ود و صفت جمال، باطن، گاهی برعکس آنمشیّت و اختالف استعدادات، گاهی صفت جالل ظاهر ب

اضافت خري و شرّ و نفع و ضرّ نظر از افعال خلق و اسقاط  قسم سوم، تجلّی افعال است و عالمت آن، قطع 
بدیشان و استوای مدح و ذمّ و قبول و ردّ خلق؛ چه مشاهدۀ مجرّد فعل الهی، خلق را از اضافت افعال به خود 

  .معزول گرداند
گاه، تجلّی صفات و بعد از آن، تجلّی  ی که بر سالک آید در مقامات سلوک، تجلّی افعال بود و آنو اوّل تجّل 

تر از صفات بود  تحت ذات؛ پس افعال به خلق نزدیکاند و صفات، مندرج در  ذات؛ زیرا که افعال، آثار صفات
لّی صفات را مکاشفه و شهود خوانند و شهود تج عال را محاضرهو شهود تجلّی اف. تر از ذات و صفات، نزدیک

بعضی . مشاهده، حال ارواح است و مکاشفه، حال اسرار و محاضره، حال قلوب. ذات را مشاهدهتجلّی 
رَ عَبَّ  مُ فَمَنْفَهْالتَّعبريُ و یَحویهِ الْهِ هَدَ السِّرُّ ما یَتَسَلَّطُ عَلَیْالیَشْ  عَالمةُ تَجَلّی الحَقِّ لِالَسرارِ هُوَ اَنْ«: اند گفته
و مشاهده، از کسی درست آید که به وجود مشهود قایم بود، نه به . »اللٍاللٍ الناظِرُ اِجْ تِدْفَهِمَ فَهُوَ خاطِرُ اسْ  اَوْ

  :شعر. تجلّی نور قِدَم نتواند بودطاقت  خود؛ چه حَدَثان را
 یُطِقْفَ الحَ فَلَمْظُرَ کَیْ فَبَدا لِیَنْ

  

 انُهُ جهِ وَرَدَّهُ َاْشنَظَراً اِلَْی 
  

» مجنون«اند که قومی از قبیلۀ  آورده. تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد، مشاهدۀ او نتواند کرد 
» لیلی«، روزی به شفاعت سوی قبیلۀ »مجنون«بعد از مشاهدۀ آثار حُرقت فراق و شدّت اشتیاق بر چهرۀ احوال 

قوم  .»منوّر و مکتحل گردد» لیلی«به مشاهدۀ جمال  »مجنون«ای دیدۀ  چه شود اگر لحظه«: رفتند و گفتند
عاقبت او را . »ندارد» لیلی«خود طاقت دیدار » مجنون«از این قدر ضَنّتی نیست، ولکن «: گفتند» لیلی«

خود،  آمدن همان بود و افتادن بی» لیلی«نظرش بر عطف دامن . برداشتند» لیلی«و گوشۀ خرگاه حاضر کردند 
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  .همان
  :اند شعر ظهور خلق؛ چنانکه گفتهسبب استتار خلق است و استتارش، موجب  سبحانهتجلّی حق الجمله،  فی 

 تُ بَدااِذا تَغَیَّبْ 
  

 بَدا غَیَّبَنی وَ اِنْ  
  

افعال خلق در آن مسترت گردد و هرگاه که به صفات متجلّی  به افعال خود متجلّی شود، سبحانهپس هرگاه که حق  
و هرگاه به ذات متجلّی گردد، ذات و صفات و افعال خلق در آن  در آن مسترت گردد ، صفات و افعال خلق شود

و حکیم مطلق، از جهت مصلحت عالم حکمت و توسیع آثار رحمت، بر خواصّ حضرت خود، .  مسترت گردد
؛ امّا هم در حقّ دیگرانبقایای صفات نفوس که منشأ استتاراند، باقی گذارد تا رحمتی بود هم در حقّ ایشان و 

در حقّ ایشان، تا به مصالح نفوس قیام نمایند و به بقای آن، درجات قرب حاصل کنند و امّا در حقّ دیگران، تا 
و بدین معنی، شیخ . درعني فنا و بحر جمع، متالشی و مستغرق نشوند و وجود ایشان سبب انتفاع دیگران گردد

 رِهِمْ ولِغَیْ هُ لَهُمْمَةً مِنْتِتار رَحْقی عَلَی الخَواصِّ مَوضِعَ االِسْوَالحَقُّ اَبْ «: تصریح کرده است و گفته اللّه رحمه
 بِهِمْ  تَفَعْیُنْ تِتارِ لَمْاِسْمَواضِعُ الْ اللِاَنَّهُ لَوْ رِهِمْجِعُونَ اِىل مَصالِحِ النُّفُوسِ وَاَمّا لِغَیْ بِهِ یَرْ  لِاَنَّهُمْ فَاَمّا لَهُمْ

استغفار : اند علمای صاحبدل گفتهو بعضی . »لِّلهِ الواحِدِ القَهّار الجَمعِ وَبُروزِهِمْ  عِ فی جَمْ راقِهِمْتِغْلِاِسْ 
طالب این مقرّ بود تا مستغرق عني شهود نگردد و به واسطۀ وجود بشریّت، مردم از او  وسلّم اللّه علیه صلّی رسول

 لَقَدْ«: بر امّت منّت نهاد آنجا که فرمود موسلّ اللّه علیه صلّی به جنسیّت نفس رسول تعاىلو حق . منتفع شوند
  .»مُؤمِننيَ رَؤُفٌ رَحیمٌبِالْ کُمْحَریصٌ عَلَیْ هِ ما عَنِتُّمْعَزیزٌ عَلَیْ فُسِکُمْاَنْ  رَسُولٌ مِنْ جاءَکُمْ

  
  فصل چهارم در وجد و وجود

رداند، به اِحداث وصفی بر دل آید و باطن را از هیأت خود بگ تعاىلمراد از وجد، واردی است که از حق  
دَ سِمَةِ الذّاتِ صافِ عِنْدُ اِنقِطاعُ االَوْالوَجْ «: استگفته  اللّه رحمه »جنید«. غالب، چون حزنی یا فرحی

و . در حالتی که ذات او به سرور موسوم بود که جمله اوصاف واجد، منقطع گردد؛ یعنی وجد آن است »بِالسُّرورِ
و صاحب وجد، کسی  »نِ حُزْدَ سِمَةِ الذّاتِ بِالْ صافِ عِنْقِطاعُ االَوْدُ اِنْوَجْاَلْ«: گفته است» ابوالعبّاس عطا«

ای  گاه فرجه باشد که هنوز از حجب صفات نفسانی بريون نیامده باشد و به خود، از وجود حق محجوب بود و گاه
ا دریابد و بعد از آن دگرباره، آنجا پرتوی از نور وجود حق بر او تابد و آن ردر حجاب وجود او پدید آید و از 

و مراد از . مفقود گردد؛ پس وجد، متوسّط بود میان فقدی سابق و فقدی الحقحجاب، منطبق شود و موجود، 
راست » جنید«وجود، آن است که وجود واجد در غلبۀ نور شهود موجود، غایب و ناچیز گردد؛ چنانکه 

  :اللّه رحمه
 دِ َاغیبَ عَنِ الوُجُووُجُودی اَْن

  

 دو عَلَیَّ مِنَ الشُّهودِ بِما یَبْ 
  

الوُجُودُ «: »ذوالنّون«و اشارت بدین معنی است قول . پس وجد، صفت محدّث بود و وجود، صفت قدیم 
و بیان این سخن، آن است که صاحب وجد، هنوز از وجود خود فانی . »دُ بِالواجِدِ قائِمٌجْوَجُودِ قائِمٌ وَالْبِالمَوْ 

و صاحب وجود، از وجود خود به کلّی فانی شده باشد و به . او بود و وجد، به وی قایمواجد  نشده باشد؛ پس
قایم و باقی شده؛ پس صاحب وجود، نه ذات واجد بود، اعنی ذات بنده، بل  تعاىلیعنی حق وجود موجود، 

قت، فاقد واجد به حقیبنابراین معنی، و . و وجود، به وی قایم جالله جّلذات موجود بود، اعنی ذات خداوند 
تُ فَحینَئِذٍ تُ اَنّی فَقَدْ اِذا ظَنَنْ«: گفته است اللّه رحمه »شبلی«جد وجود؛ چنانکه وجود خود بود و فاقد، وا

موجود محجوب  که به رؤیت وجد خود، از شهود وجد هر» تُفَقَدْ تُ فَقَدْتُ اِنّی وَجَدْتُ و اِذا حَسِبْ وَجَدْ
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و هرکه به شهود وجد موجود، از رؤیت وجد خود مفقود گردد، طرب از وی ساقط در وی طرب پدید آید شود، 
  :شعر .بر آن دالّ است اللّه رحمه »جنید«شود؛ چنانکه مضمون قول 

 عَدَنیدی فَاقْرِبُنی وَْجکانَ یُْطقَدْ
 دِ راحَتُهُالوَجْ فِی رِبُ مَنْدُ یُطْ وَالوَجْ

  

 دِ مَوجودُ وَْجالْ فِی دِ مَنْوَجْ رُؤیةِ الْعَنْ  
 قُودُدَ حُضورِ الحَقِّ مَفْدُ عِنْوَالوَجْ

  

و وجد، مقدّمۀ وجود است؛ چه هر وجدی، در فتح قلعۀ وجود بشری، به مثابت منجنیقی است از عالم جذبۀ  
الهی نصب کرده، تا چون قلعۀ وجود مسلّم شود، وجد، وجود گردد؛ پس نهایت وجد، بدایت وجود بود؛ اعنی 

و اشارت بدین معنی است . ب فقد وجود واجد است و فقد وجود واجد، شرط وجود موجودوجود وجد، سب
: گفته است اللّه رحمهو آنچه شبلی » دُ الوُجُودِ بِالمَوجُودِ دُ فَقْالوَجْ«: گفته است» ابوالحسني نوری«آنچه 

توحید است و اضافت آن به خود،  الجمله، اسقاط اضافت وجد به خود، عني و علی» هارُ المَوجُودِدُ اِظْ وَجْاَلْ«
  :راست» شبلی«و در این معنی » دی جُحُودُ تَوحیدیرُ وَجْذِکْ«: گفته است» بایزید«محض جحود؛ چنانکه 

 دُ عِندی جُحودٌوَْجاَلْ
 دیو شاهِدُ الحَقِّ عِنْ

  

 شُهودِ عَْن یَکُنْ ما لَمْ 
 فی شُهُودَ الوَجُودِیَنْ

  

و معنی تواجد، استدعا و استجالب وجد . ود است، تواجد، مقدمّۀ وجد استمقدّمۀ وجو همچنان که وجد،  
و هرچند تواجد، صورًُة . است به طریق تذکّر یا تفکّر یا تشبّه به اهل وجد، در حرکات و سکنات به داللت صدق

بول مخالف صدق، ولکن چون نیّت متواجد در صورت تواجد، توجّه کلی بود از برای قتکلّف است و تکلّف، 
صدق نبود و شریعت در این باب اَمداد فیض رحمانی و تعرّض حقیقی از جهت استنشاق نفحات ربّانی، منافی 

و تواجد، وصف اهل بدایت . »کُوا فَتَباکُواتَبْ لَمْ کوا فَاِنْاِبْ«: اجازت داده است، بل امر کرده آنجا که فرموده
  .بود و وجد، حال اهل سلوک و وجود، حال اهل وصول

  
  فصل پنجم در سکر و صحو

لفظ سکر در عرف صوفیان، عبارت است از رفع تمییز میان احکام ظاهر و باطن، به سبب اختطاف نور عقل  
محبّان ذات و منشأ وجد ایشان، ذات : اند طایفهآن است که اهل وجد دو  سخن و بیان این. در اشعّۀ نور ذات

فرتات و وقفات بسیار اتّفاق  و در وجد محبّان صفات .اتو منشأ وجد ایشان، عالم صف بود و محبّان صفات
صفات بود،  عالمو نیز وجدی که از . خالف وجد محبّان ذات، به سبب عموم ذات و خصوص صفاتافتد؛ به 

ذات، در بدایت وجد به جهت قوّت و غلبۀ وارد، که از آثار انوار ذات بود؛ پس واجد  آن قوّت ندارد که وجدي
که رابطۀ تمییز و بصر قلبی است، در تواتر اشعّۀ انوار ذات و غلبۀ آن، ل گردد و عقلش مغلوب سلطنت حا
ظاهر که رشتۀ تمییز، از دست تصرّف و اختیارش مسلوب گردد؛ چنانکه محّل حکم  شود و سرْمختطف و متطایر 

اند،  کنون خزانۀ غريتتفرقه است، از محّل حکم باطن که جمع است، بازنشناسد و به افشای اسرار ربوبیّت که م
و صوفیان، این وجد را به اعتبار تواتر . زبان انبساط دراز کند» حَّقاَناالْ«و » حانیسُبْ «مباالت ننماید و به مثل 

  .و قوّت غلبه، حال خوانند و به اعتبار رفع تمییز، سکر
و بیانش . ل و مستقرّ خودو امّا صحو، عبارت است از معاودت قوّت تمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه با مح 

در نشأت  سبحانهآن است که چون وجود سالک در نهایت حال، به غلبۀ انوار ذات، فانی و مستهلک شود، حق 
ثانیه، او را وجودی باقی بخشد که از لعمان انوار ذات، متالشی و مضمحل نگردد و هر وصفی که از وی فانی 

حدوث و باقی به بقای تمییز است، معاودت نماید مطهّر از لوث  شده باشد، اعادت کند؛ پس عقل نیز که رابطۀ
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در مُروج از حد تجاوز ننمایند و بر یکدیگر بغی نکنند و برزخی گردد میان روح و نفس، تا هیچ یک  تعاىلحق 
عالم روح است، راجع گرداند و حکم تفرقه را با محّل خود که عالم نفس و حکم جمع را با مستقرّ خود که 

وجهی که از ، ردّ کند و ترتیب افعال و تهذیب اقوال و حفظ آداب و کتم اسرار هریک، دگرباره بازآید، بر است
الذُّهُولُ ثُمَّ الحَريَةُ ثُمَّ : بَعَةٌمَقاماتُ الواجِدینَ اَرْ«: گفته است اللّه رحمه »واسطی«. آفت زوال ایمن بود

  .»واجُهُ االَمْهُ ثُمَّ دَخَلَ فیهِ ثُمَّ اَخَذَتْرِ ثُمَّ دَنا مِنْبَحْ سَمِعَ بِالْ وُ کَمَنْرُ ثُمَّ الصَّحْالسُّکْ 
صادق، واجدی بود که هنوز به و همچنان که تواجد، مقدّمۀ وجد است، تساکر، مقدّمۀ سکر است، و مُتَساکر  

ست تفرقه در مقام سکر نرسیده باشد و مشتاق و متطلّع، آن بود که تصرّف غلبۀ حال، به یک خطفه او را از د
و به . متساکر، اهل وجد بود و سکران، اهل غلبۀ وجد و صاحی، اهل وجودرباید و غرق جمع گرداند؛ پس 

ذایق، واجدی بود که . عبارتی دگر، متساکر را اهل ذوق خوانند و سکران را اهل شرب و صاحی را اهل رّی
و شارب، واجدی بود که اَمداد . بیش نچشدی ا نایرۀ وجدش، زود منطقی گردد؛ بر مثال کسی که از شراب، مذقه

عقلش، از غلبات آن مغلوب؛ بر مثال کسی که ادوار کاسات شرابش متعاقب وجدش، متواتر و متالحق و قوّت 
قوّت حال، از تواتر و رَیّان، واجدی بود که از غایت تمکّن و . باشد و سر رشتۀ تمییز از دست تصرّفش مسلوب

شراب جزو وجود او گشته بوَد و چندان که تأثّر نگردد؛ بر مثال شاربی مُدمِن که طبیعت اَمداد وجد، متغیّر و م
  :شعر. نرودخورَد، مست نگردد و از حدّ تمییز بريون 

 َد کَأسٍ حُبَّ کَأساً بَعْتُ اْلشَرِْب
  

 تُ فَما نَفِذَ الشّرابُ و ما رَوْی 
  

  
  فصل ششم در وقت و نفس

بود که بر بنده غالب بود، معنی اطالق کنند، گاهی وقت گویند و مرادشان وصفی و صوفیان، لفظ وقت را بر سه  
و صاحب این وقت را، از غایت غلبۀ حال و امتال از آن، ادراک حال . مانند قبضی یا بسطی یا حزنی یا سروری

ز بسط گذشته دیگر نتواند کرد؛ چنانکه صاحب قبض که از غلبۀ حال قبض چنان متأثّر و ممتلی بود که از نه ا
و نیز تصرّف او در احوال . یابد و نه از بسط آینده خربی؛ بلکه جملۀ اوقات را بر یک وقت و حال بینداثری 

بود؛ چه هر حال که آن را موافق  از اینجا احوال دیگراندیگران، بر وصف حال باشد و منشأ غلط او در تعرّف 
آن یابد، آن را مختل داند و معنی وقت بدین تفسري، عام حال خود بیند، بر صحّت آن حکم کند و اگر برخالف 

  .هم سالک و هم غريسالک را متناول بودبود که 
مفاجات، از غیب روی نماید و به و گاهی اطالق لفظ وقت کنند و مرادشان بر حاىل بود که بر سبیل هجوم و  

رداند و این وقت، خاصّۀ سالکان غلبۀ تصرّف، سالک را از حال خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خود گ
یعنی به » تِوَقْ مِ الْفُالنٌ بِحُکْ«: و آنچه گویند» تِهِالصّوفیُّ اِبنُ وَقْ«: اند است و اشارت بدوست آنچه گفته

  :الحال او این شعر که مراد خود مسلوب است و به اختیارش، از اختیار خود محجوب؛ وصفمراد حق، از 
 جُوبٌلَمَحْذاتیاِنّی بِذاتِکَ عَنْ

 صِفَةً  نَفیتُ کُلِّیَ ذاتاً کانَ اَوْ
  

 لُوبُفی لَمَسْوَصْ و فی صِفاتِکَ عَنْ 
 سوبُ کَ الیَومَ مَنْفما اِلَیَّ اِلَیْ

  

  :اند شعر و این که گفته 
 سَ ىلتَ فَلَْیحَیثُ اَنْ وَقَفَ الهَوی بی

  

 مُتَأَ خَّرٌ عَنـهُ وال ُمتَقَدَّمُ  
  

غلبۀ او گردد و از اینجا به رضا و تسلیم تلقّی ننماید و به منازعت پیش آید، مقهور و هر که حکم غیب را  
هست، یکی لني و مَالسَت، دوم حِدّت و قطع، و که سیف را دو صفت  یعنی همچنان» فٌتُ سَیْوَقْاَلْ«: اند گفته
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دریابد و هر که با او درشتی نماید،  هرکه با او نرمی کند و به رفق و مدارا آن را بِپَساوَد، از او صفت لني و مالست
است، لطفی و قهری؛ هر که با او موافقت کند و منقاد حکم وی  یابد، همچنني وقت را دو صفت از حدّت، زخم

خواهد که آن را به حول و قوّت خود دفع مند شود و هر که با او مخالفت پیش گريد و  گردد، از لطف وی بهره
  :اند شعر نکه گفتهکند، مغلوب قهر وی گردد؛ چنا

 تَهُ النَ مَسُّهُالیَنْ فِ اِنْ فَکَالسَّْی
  

 تَهُ خَشِـنانِ خاشَنْ وَحَدّاهُ اِنْ 
  

 سبحانهو وقت را به سیف نسبت کردن، معنی دیگر هست و آن، آن است که وقت به امضا و اجرای مراد حق  
کند؛ بر مثال سیف که چیزها را قطع  آید و آن را بر مقتضای حکم خود قطع غالب بر جمیع مرادات و احوال

  :شعر است بیت در این معنی وارد دو و این. کند
 طَعُ کَالسَّیفِ االُمُورَ بِماوَقتُ یَقْ اَْل

 سَلِالً هِ الحَقُّ مُنْیَهُزُّهُ بِیَدَیْ
  

 مُجراهُ  الکُلِّ  مُجرِی ویُجریهِ ضییُْم 
 فاهُداهُ اَخْدِه فَاِذا اَبْغِمْ مِنْ

  

صاحِبُ  ُفالنٌ«: د از وقت به معنی سوم، زمان حال است که متوسّط بود میان ماضی و مستقبل، گویندو امّا مرا 
اهتمام به چیزی که اهمّ و اوىل بود در آن زمان، او را از یعنی اشتغال به ادای وظایف زمان حال و » تِوَقْالْ

ارد و اشارت بدین وقت است آنچه گذ دارد و اوقات را ضایع نمی تذکّر ماضی و تفکّر مستقبل مشغول می
: گفته است اللّه رحمه »جنید«. »تٌتُهُ مَقْ تَهُ فَوَقْضَیَّعَ َوقْ تٌ وَ مَنْتُهُ وَقْتَهُ فَوَقْوَقْ رَکَمَن اَدْ«: اند گفته

 عزیزٌ اِذا فاتَ لَمْ  تُقْوالوَ تُتَهُ فاتَهُ الوَقْ وَقْ رِفْیَعْ لَمْ  لٌ عَمّا هُوَ آتٍ فَمَنْتِفاتُ اِىل ما مَضی شُغْاِلْاَلْ«
  .»یُدرَکْ

االَزَلِ وَال اِىل ما تَصُري التُالحِظَ اِىل ما قُسِمَ لَکَ فی  اَنْ«: گفت» تُ؟وَقْ مَاالْ«: و از بعضی فقرا پرسیدند که 
قت متطرّق نشود؛ الّا به فرتت و زوال بدین وو . »نِنَ النَّفَسَیْفَظَ مُرادَ الحَقِّ فیکَ بَیْتَحْ االَبَدِ وَ اَنْ هِ فِیاِلَیْ

این وقت ایشان را گاهی موجود بود و گاهی مفقود و ایشان حساب نسبت با سالکان که به سبب تلوین حال، 
  .عمر خود در درجۀ اعتبار نیارند؛ الّا در آن زمان که وقت موجود بود

 زَمانِکَ واحِدٌوَ اِذا صَفالَکَ مِنْ
  

 واحِدَُن ذاکَ الفَهُوَ المُرادُ وَ اَْی 
  

و امّا به نسبت با واصالن و اصحاب تمکني، این وقت دایم و مُسَرمَد بود و زوال و فرتت را بدان طریق مسدود؛  
  :و درین معنی، هم او راست شعر» ری بِالشاطِیءٍمَدٌ و بَحْتی مُسَرْ وَقْ«: گفته است» شبلی«چنانکه 

 مَدَ وَقتی فیکَ فَهوَ مُسَرمَدٌ تَسَرْ
 بَتیتُ بِغُرْ فَرَدْری فَانْمْ تَغَرَّبَ اَ

  

 تُ مُجَرّداتَنی عَنّی فَعُدْنَیْ وَ اَْف 
 حَداالبَریّةِ اَوْ  تُ غَریباً فِیفَصِرْ

  

وقت به معنی دوم، در او متصرّف نباشد، بلکه او در . از تحت تصرّف حال خارج بودو صاحب این وقت،  
اوىل مصروف دارد و او را بعضی متصوّفه، اَبُوالوقت وقت متصرّف بود؛ بدان معنی که هر وقتی را در اهمّ و 

  .الوقت خوانند، نه اِبنُ
و امّا نَفَس، عبارت است از دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب اَمداد آن که حیات قلوب اهل محبّت بدان  

مچنان که اگر و ه. مربوط است؛ بر مثال تواتر و تعاقب اَمداد اَنفاس که بقای حیات قوالب بدان مشروط است
ساعتی، مدد انفاس جدیده و اثر ترویح آن، از صورت قلب منقطع شود، از شدّت حرارت غریزی محرتق گردد، 

شدّت شوق اگر یک لحظه و لمحه، مدد شهود از حقیقت قلب محبّ مشتاق منقطع شود، از حدّت تعطّش و 
ىل است در معرض فرتات و وقفات، و و فرق میان وقت به معنی دوم و نَفَس، آن است که وقت، حا. بسوزد

واردی در صدد تعاقب و تناوب ظهور و خفا، و نَفَس، حاىل است دایم مجرّد از فرتت و وقوف؛ از اینجا 
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  .»تَهیمُنْ تَدی وَالنَّفَسُ لِلْمُبْتُ لِلْوَقْاَلْ«: اند گفته
  

  فصل هفتم در شهود و غیبت
ت، شاهد آن است و آن چیز مشهود اوست؛ اگر حاضر، هرچه دل، حاضر آن اس .د، حضور استمراد از شهو 

و صوفیان، مشهود را شاهد خوانند؛ به سبب آنکه  .حق است، شاهد اوست و اگر حاضر، خلق است، شاهد آن
و هرگاه که لفظ شاهد، مطلقاً بر صیغت واحد استعمال . هرچه دل، حاضر آن بود، آن چیز هم حاضر دل باشد

و چون شواهد گویند بر صیغت جمع، مرادشان خلق بود؛ به جهت  عاىل و تقدّستکنند، مرادشان حق بود 
بود؛ چه دل ایشان پیوسته شاهد و چون لفظ شهود مجرّد گویند، مرادشان حضور حق . وحدت حق و کثرت خلق

  .اصحاب مراقبه و ارباب مشاهده: اند و اهل شهود دو طایفه. و حاضر حق بود
مقابلۀ شهود حق و غیبتی غیبتی مذموم در : مقابلۀ شهود و آن دو گونه استو امّا غیبت، وصفی است در  

غیبت مبتدیان و آن غیبت است از محسوسات به سبب غلبۀ : و آن دو قسم است. محمود در مقابلۀ شهود خلق
آن غیبت است از وجود خود به غلبۀ شهود حق و این نهایت غیبت است و شهود حق، و غیبت متوسّطان و 

وجود، و امّا مقام منتهیان، ورای حال غیبت است؛ چه غیبت، حال کسی بود که هنوز از مضیق . فنا بدایت
و اهل غیبت . خالص کلّی نیافته باشد و به مقام سِعَت وجود مطلق نرسیده و بر غیبت و شهادت احاطت نیافته

از شهود خلق غایب و اهل  اند و اهل غیبت محمود، به شاهد حق، مذموم، به شاهد خلق، از شهود حق غایب
و تناوب و تعاقب شهود و غیبت محمود، . غایب گرداند و نه شهود خلق از حقکمال را نه شهود حق از خلق 

سالکان و اهل تلوین را بود و امّا واصالن و متمکّنان را جز دوام شهود حق، حاىل دگر نبود و ایشان را غیبت 
  .نبود؛ نه مذموم و نه محمود

 اللّه رحمه »جنید«در بدایت غلبۀ حال و هنگام ظهور تباشري صبح کشف، روزی در پیش  اللّه مهرح »شبلی« 
غایب است؛ تو بر حال » شبلی«: گفت» جنید«. پرده کندحاضر بود، خواست که » جنید«رفت و منکوحۀ 

اکنون وقت آن « :زن را گفت» جنید«. به گریه درآمد» شبلی«ناگاه . و همچنان با او در سخن بود. »خود باش
  .»باهوش آمد» شبلی«پنهان شوی که است که 

ست که »زلیخا«و دلیل بر آنکه غیبت از خلق و شهود محبوب، حال مبتدیان است و منتهیان از آن گذشته، قصّۀ  
به شهود او، از احساس غایب نشد؛ چنانکه صاحبات و درجۀ تمکني داشت و  السّالم علیه »یوسف«در محبّت 
و شهود جمال او مبتدی بودند و به غلبۀ حال شهود او، از احساس » یوسف«که هنوز در محبّت  الیمات او

  :شعر. غایب گشتند، از بریدن دست خود خرب نداشتند
 القاطِعاتِ اَکُفَّهاصِفاُت غابَتْ

 یَکُنْ  صافِهِنَّ فَلَمْاَوْ نَ عَنْغُبِّبْ 
 رَأةِ العَزیزِ بِنَفسِهوَ قیامُ اِمْ 

  

 دَعُ بَریَّةِ اَبْاْل هُوَ فِی فی شاهِدٍ 
 تِهِنَّ تَلَذُّذٌ وَ َتوَجُّعُنَعْ مِنْ

 طَعُ سِهِ ماکانَ یُوسُفُ یَقْیَدَ نَفْ 
  

  
  فصل هشتم در تجرید و تفرید

و تفصیل این جمله، آن . مراد از تجرید، ترک اعراض دنیوی است ظاهراً و نفی اعواض اخروی و دنیوی باطناً  
سی بود که بر تجرّد از دنیا، طالب عوضی نباشد؛ بلکه باعث بر آن، تقرّب به حضرت است که مجرّد حقیقی ک

هرکه به ظاهر، عرض دنیا را بگذارد و به باطن، بر آن عوضی در عاجل یا آجل طمع دارد، و . الهی بود فحسب
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ات، نظر او بر همچنني در جمیع طاعبه حقیقت، از آن مجرّد نگشته باشد و در معرض معاوضه و متاجره بود و 
  .ادای حقّ ربوبیّت بود به صرف عبودیّت، نه بر عوضی و غرضی دگر

بر  سبحانهو امّا تفرید، نفی اضافت اعمال است به نفس خود و غیبت از رؤیت آن به مطالعۀ نعمت و منّت حق  
  :اند خود؛ چنانکه گفته

 هر هدایت که داری ای درویش
 هم ازو دان که جان سجود کند

  

 حق شمر نه منّت خویشمنّت 
 کابر هم ز آفتاب جود کند

  

پس حقیقت تجرید که ترک توقّع اعواض است، الزم حال تفرید بود؛ چه هرگاه توفیق تجرید و طاعت، نعمت  
و صورت . ندارد؛ بلکه وجود خود را غرق منّت بیندالهی داند، نه فعل و کسب خویش، بر آن عوضی توقّع 

است از بهر آنکه داخل است در او و امّا تفرید نیست؛ چه شاید که با وجود اسباب  تجرید، الزم حقیقت تجرید
تفرید حاصل بود و حقیقت تجرید، الزم صورت تجرید نیست؛ چه شاید که با ترک عوضی متوقّع بود و همچنني 

  .خود را در کسب مدخلی بیندتفرید، الزم تجرید نیست؛ چه شاید که با ترک توقّع اعواض، 
  

  نهم در محو و اثبات فصل
و محو و . محو نزدیک صوفیان، عبارت است از اِزالت وجود بنده و اثبات، اشارت به تحقیق آن بعد از محو 

  .»بِتُیَمحُو اللّهُ مایَشاءُ و یُثْ«یزىل  اند با مشیّت ازىل و متعلّق به ارادت لم اثبات، مضاف
است، و درجۀ وسطا و آن محو  ذمیمه و اعمال سیّئه و محو را سه درجه است؛ درجۀ اَدنا و آن محو صفات 

و . و در مقابلۀ هر محوی، اثباتی است. مطلق صفات است، حمیده و ذمیمه، و درجۀ عُلیا و آن محو ذات است
یکدگر نزدیک است و فرق میان محو و فنا و اثبات و بقا ادراک نتوان کرد، معنی فنا و بقا و محو و اثبات، به 

بندد و اثبات، الزم نیست تی دقیق و ایمایی لطیف و آن، آن است که بقا، بعد از فنای ذات صورت الّا به اشار
که بعد از فنای ذات بود؛ چنانکه اثبات اخالق مرضیّه و اعمال حسنه، بعد از محو ذمایم اخالق و سیّئات 

حاصل نشود، الّا بعد از فنای  و همچنني فنای افعال و صفات، به کلّی. تحلیه رااعمال، اصحاب تزکیه و ارباب 
تر باشد؛ چه فنا و بقا را  ذات، و محو آن موقوف نیست بر محو ذات؛ پس محو و اثبات، از فنا و بقا عام

  .استعمال نکنند، الّا در محو بشریّت و اثبات ربوبیّت
اگر در میان این  و دور نباشد. سو در معنی محو، چند لفظ دگر استعمال کنند؛ چنانکه سَحق و مَحق و طَمْ 

اعیان صفات است و مراد از محق، محو عني ذات و مراد طمس، الفاظ فرقی نهند و گویند مراد از سحق، محو 
  .محو آثار صفات و ذات

  
  فصل دهم در تلوین و تمکني

قلب و تلوین، اشارت به تقلّب  ب؛تمکني، عبارت است از دوام کشف حقیقت به سبب استقرار قلب در محّل قر 
و مادام تا شخص از حّد . یان کشف و احتجاب، به سبب تناوب و تعاقب غیبت صفات نفس و ظهور آنم

صفات نفس عبور نکرده باشد و به عالم صفات قلب نرسیده، او را صاحب تلوین نگویند؛ چه تلوین به جهت 
قلوب را تواند بود که تعاقب احوال مختلفه بود و مقیّد صفات نفس را صاحب حال نخوانند؛ پس تلوین، ارباب 

هنوز از عالم صفات تجاوز نکرده باشند و به ذات نرسیده؛ چه صفات متعدّداند و تلوین جایی تواند بود که 
تلوین گذشته باشند و به مقام تمکني رسیده؛ چه در ذات به جهت و ارباب کشف ذات، از حّد . تعدّدی باشد
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ی را بود که دل او از مقام قلبی به مقام روحی عروج کند و و خالص از تلوین، کس. وحدت، تغیّر صورت نبندد
  .از تحت تصرّفاتِ تعدّدِ صفات بريون آید و در فضای قرب ذات، متمکّن گردد

روحی رسد، نفس نیز از مقام ای است و آن لطیفه، آن است که چون قلب از مقام قلبی به مقام  و اینجا لطیفه 
لوینی که پیش از آن قلب را بود از قبض و بسط و حزن و سرور و خوف و نفسی به مقام قلبی انتقال کند و ت

شود و نفس به نیابت قلب، صاحب تلوین گردد و این تلوین در حقیقت تمکني رجا، در این مقام، عارض نفس 
رسم بشریّت باقی و ممکن نیست که تا . قادح نباشد به سبب عدم احتجاب نور کشف و یقني بر وجود این تلوین

ود، تغیّر از طبیعت به کلّی مرتفع شود ولکن این تغیّر، صاحب تمکني را از مقام تمکني خارج نگرداند واللّه ب
  .الموفّق للصّواب
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  باب پنجم در مستحسنات متصوّفه
   

  .و در آن ده فصل است
  

  فصل اوّل در معنی استحسان
اند از  فه آن را به اجتهاد خود وضع کردهو مراد از استحسان، استحباب امری و اختیار رسمی است که متصّو 

ن شاهد بود؛ مانند اِلباس خرقه و سنّت بر آآنکه دلیلی واضح و برهانی الیح از  جهت صالح حال طالبان، بی
بنای خانقاه و اجتماع از بهر سماع و نشسنت در چهلّه و غري آن؛ هرچند آن اختیار از تشبّت و تمسّک به سنّتی 

. ایشان در تشیید ظواهر مریدان و مسرتشدان به مراعات آن رسوم و محافظت بر آداب آننظر و . خاىل نبود
الفت ایشان مقصور، و محبّت و  همگی بر تحصیل اجتماع بواطن و منع آفات و حفظ اوقات و تأکید رابطۀ

از ایشان  کلف و ریا و طلب شهرت و سُمعت و امتیاز و اختصاص از دگران در این قصد، بل در جملۀ مقاصد ،
پریشان که برایشان انکار دارند، گمان برند که مراد این طایفه در وضع این رسوم و اختیار این ای  و طایفه. دور

اوضاع، جز مجرّد اسمی و مطلق رسمی نیست و بر عقل رکیکشان، صورت حال ایشان قبیح و مستهجن نماید و 
ند این طریقه، بدعت است و بدعت، عني ضاللت و باشد که زبان طعن و وقیعت در ایشان دراز کنند و گوی

  .و امثال آن کنند» عَةٍ ضَاللَةٌدَثاتُها و کُلُّ بِدْشَرُّ االُمُورِ مُحْ«: تمسّک بدین حدیث که
و جواب آن است که مراد از بدعت مذموم، آن است که مزاحم سنّتی بود و امّا هر بدعت که مزاحم و منافی  

لحتی باشد، مذموم نبود، بلکه محمود باشد؛ مانند قیام کردن به جهت داخل؛ چه این سنّتی نباشد و متضمّن مص
قیام  وسلّم اللّه علیه صلّی نبوده است؛ تا حدّی که پیش از رسول وسلّم اللّه علیه صلّیعادت در روزگار رسول 

صول استیناس و دفع استیحاش حو مراد ایشان از آن، . میان اهل اسالماند و بعد از آن عادتی مستمر گشته  نکرده
و نیز تصنیف کتب و درس علوم . بوده و این معنی، عني مصلحت است و مصلحت در شرع، معترب و متّبع

نبوده است و بعد از امتداد زمان، علمای اسالم چندین کتب در علوم اسالمی مستنبطه، در عهد رسالت سنّت 
و مسائل ستنباط نموده؛ مانند اصول فقه و اصول کالم اند و بعضی علوم از خود استخراج و ا تألیف کرده

و علم  چه حفظ سنّت و هیچ شک نیست در آنکه احداث و ابداع این علوم پسندیده است. اجتهادی در فقه
احکام و استحکام قواعد دین اسالم بدان منوط و مربوط است؛ پس اگر هر بدعتی ضاللت بودی، بایستی که 

لت بودی و چون حال چنني بود، چرا نشاید که این طایفه نیز رسومی چند اِحداث اِحداث این همه امور، ضال
کنند و مرادشان از آن، تزکیۀ نفوس طالبان و تصفیۀ قلوب راغبان طریق حقیقت و استجالب انوار یقني و حفظ 

  .قواعد دین بود؛ بلکه مستحب و مستحسن باشد
  

  فصل دوم در اِلباس خرقه
و تغیري لباس معهود که مشایخ در بدایت تصرّف در  است صوفیان، یکی الباس خرقات از جملۀ رسوم موضوعۀ 

که روایت است » امّ خالد«و از سنّت آن را سندی نیافته، الّا حدیث . اند احوال مریدان، آن را مستحسن داشته
یان گلیمی بود سیاه ای چند به حضرت رسالت آوردند و در آن م که وقتی جامه وسلّم اللّه علیه صلّی از رسول

فرمود . همه خاموش ماندند» سُو هذِهِنَ اَکْتَرَوْ مَنْ«: کوچک، آن را برداشت و روی به جماعت کرد و گفت
» لِقیاَبلی هذا واَخْ«: پوشانید و گفت آن گلیم را در وی. را حاضر کردند» امّ خالد» «ایتُونی بِاُمِّ خالِدٍ«: که
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یا اُمَّ خالِدٍ هذا «: گفت کرد و می م، عَلَمی چند بود زرد و سرخ؛ در آنجا نگاه میو بر آن گلی. و دو بار باز گفت
و تمسّک بدین حدیث، در تصحیح الباس خرقه بر وضعی و هیأتی که . نیکو باشدو سَنا به زبان حبشه، » سَناءٌ

چون متضمّن فواید هذا، اگرچه از سنّت، آن را سندی صحیح نیست، ولکن  رسم متصوّفه است، بعید است و مع
است و مزاحم سنّتی نه، مختار و مستحسن بود؛ چه اتبّاع مصالح، طریقی مشروع است و از اینجاست که پیش 

  .مصالح مرسله که آن را از سنّت شاهدی نبود، معترب است» مالک«
  

  فواید خرقه
سانی؛ چه نفس را همچنان وظ نفظو از جمله فواید آن، یکی تغیري عادت است و فطام از مألوفات طبیعی و ح 

که در مطعومات و مشروبات و منکوحات، شربی و لذّتی است، در ملبوسات نیز حظّی و شربی هست و هر 
شک او را در آنجا حظّی  گشت و بر هیأتی مخصوص از آن قرار گرفت، بیلباس که نفس را پوشیدن آن عادت 

است و از  عني عبادت عادت بود و تغیري عادتبود و از وی حالوتی یابد؛ پس تغیري لباس صورت، تغیري 
در لباس پدید آید، تعّدی و سرایت آن به دیگر  و چون تغیري عادت عاداتِعِ الْتُ لِرَفْبُعِثْ «اینجاست حدیث 
  .عادات متوقَّع بود

و فایدۀ دگر، دفع مجالست اقران السّوء و شیاطني االِنس است که به مجانست صورت و مشابهت هیأت، به  
مرید پیدا شد، اقران و  صحبت یکدگر مایل باشند؛ پس هرگاه که مخالفتی به تغیري لباس و تبدیل هیأت، در ظاهر

طبیعت و واسطۀ حظوظ نفس، به صحبت او مایل باشند، از وی مفارقت کنند؛ چه خرقه، اخدان او که به رابطۀ 
والیت برمد؛ چنانکه در حدیث است اهل  صورت ظّل والیت شیخ است که بر وجود مرید افتد و شیطان، از ظّل

و مرید را همچنان که صحبت اَخیار واجب است تا رنگ ایشان گريد، . »ظِلِّ عُمَرَ طانَ لَیَفِرُّ مِنْاِنَّ الشَّیْ «: که
ای که  مجانبت و مفارقت اشرار در مقدّمۀ آن شرط است، تا قبول صحبت اخیار در او پدید آید؛ بر مثال جامه

  .شک رنگ نپذیرد، الّا بعد از اِزالت آن دسومت مت بود، بیآلودۀ دسو
فایدۀ دگر، اظهار تصرّف شیخ است در باطن مرید به سبب تصرّف در ظاهر او؛ چه تصرّف ظاهر، عالمت  

کامل و مکمّل نشناسد، به ظاهر، منقاد و  را نگردد و اوتصرّف باطن است؛ تا اوّل باطن مرید، قابل تصرّف شیخ 
  .و نشود و ناصیۀ اختیار خود در دست تصرّف او ننهد و اخذ نواصی مریدان، صورت این معنی استمستلسم ا

مر او را؛ چه الباس خرقه، عالمت قبول شیخ است مرید را و  سبحانهفایدۀ دگر، بشارت مرید است به قبول حق  
ب والیت، بداند که حق خرقه پوشیدن از دست شیخ صاحقبول شیخ، اَمارت قبول حق؛ پس مرید، به واسطۀ 

ای گردد او  و تألیف و اجتماع او با شیخ به رابطۀ صدق ارادت و حسن قبول، آینه. او را قبول کرده است تعاىل
را که در وی صورت سرّ سابقت و حسن خاتمت خود مشاهده کند؛ چه تألّف اَشباح، نتیجۀ تعارف ارواح است 

واحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَما تَعارَفَ اَرْاَلْ«: چنانکه در خرب است یب؛و تعارف، عالمت جنسیّت و معیّت در عالم غ
و همچنني خرقه پوشیدن از دست شیخ صاحب فراست، صورت سرّ . »تَلَفَهَا اخْتَلَفَ وَ ماتَنا کَرَمِنْ ـْ هَا ائمِنْ

  .دو معنی استارادت مرید با شیخ و محبّت شیخ است با مرید و جملۀ احوال سنیّه، نتایج ازدواج این 
  

  انواع خرقه
خرقۀ ارادت، آن است که چون شیخ به نفوذ نور بصريت و . خرقۀ ارادت و خرقۀ تربّک: خرقه بر دو نوع است 

تفرّس کند و صدق ارادت او در طلب حق حسن فراست، در باطن احوال مرد نگرد و در او آثار حسن سابقت 
گردد به حسن عنایت الهی در حقّ او و دیدۀ دلش به استنشاق  تا مبشّر اوپوشاند مشاهدت نماید، وی را خرقه 
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 »یوسف«از نسیم قمیص » یعقوب«نسیم هدایت ربّانی که خرقه متحمّل بود، روشن گردد؛ همچنان که دیدۀ 
  .بینا گشت علیهماالسّالم

و این . ا طلب داردالظّن و نیّت تربّک به خرقۀ مشایخ، آن ر حسنو امّا خرقۀ تربّک، آن است که کسی بر سبیل  
چنني طالب، به شرایط اهل ارادت و انسالخ از ارادت خود با ارادت شیخ، مطالب نبوده و وصیّت او به دو چیز 

شریعت، دوم مخالطت اهل طریقت؛ چه ممکن بود که به مخالطت ایشان، جنسیّتی یکی مالزمت احکام : کنند
و ارباب صدق ادت، ممنوع بود، الّا از اهل ارادت دگر حاصل کند و قابل خرقۀ ارادت گردد؛ پس خرقۀ ار

  .الظّنّی دارد عزیمت، و خرقۀ تربّک مبذول باشد در حقّ هر که با مشایخ حسن
اند و آن، آن است که چون شیخ در مرید، آثار والیت و عالمات  و بعضی بر این دو، خرقۀ والیت زیادت کرده 

او را به نیابت و خالفت خود نصب کرده، به طرفی واهد که وصول به درجۀ تکمیل و تربیت مشاهده کند و خ
فرستد و او را در تصرّف و تربیت خلق مأذون گرداند، وی را خلعت والیت و تشریف عنایت خود پوشاند تا مدد 

  .او و موجب سرعت مطاوعت خلق گردد واللّه اعلمنفاذ امر 
  

  فصل سوم در اختیار خرقۀ ملوّن
جهت صالحیّت قبول اوساخ و تفریغ خاطر اهل معامالت و مراقبات، از اهتمام محافظت اختیار خرقۀ ملوّن به  

وارد  سپید جامۀ سپید و اشتغال به غسل آن، از جملۀ مستحسنات مشایخ است؛ چه سنّت به استحباب جامۀ
ب، مطلقًا و نزدیک صوفیان، آن است که این استحبا» بیضُرُ ثِیابِکُمُ الْخَیْ«: است؛ چنانکه در خرب است

ای که اوقات ایشان مستغرق طاعات بود و ساعات موزّع بر  و امّا به نسبت با طایفه .نفس االمر ثابت است فی
اوراد و ایشان را به نفس خود، مباشر غسل و تنظیف جامۀ سپید باید شد و اشتغال بدان ایشان را از محافظت 

شک فضیلت نوافل، از فضیلت خرياللّباس  ود؛ چه بیاوقات و مالزمت اوراد شاغل گردد، جامۀ ملوّن بهرت ب
ق، اختیار ولون ازر. رک آن فضیلت، فضیلت بودمباشرت فضیلتی، مستلزم ترک افضل بود، تو هرگاه که . بیشرت

ممکن است که سبب آن بود که واضع این و  .تر ق تمامه لون سیاه در قبول اوساخ، از ازرمتصوّفه است؛ با آنک
ری از جملۀ مقتدایان طریقت، به اتّفاق لون ازرق دست داده باشد و دیگران بر سبیل ارادت و رسم را، یا دیگ

  .تربّک، بدو تشبّه نموده و خَلَف از سَلَف تلقّی کرده و رسمی مستمر گشته
اند  هاند؛ از ایشان بعضی گفت انگیختهای از متصوّفه در اسباب اختیار ملوّن و انواع آن، به تکلّف وجوه  و طایفه 
متصوّفه، لباس به رنگی پوشند که مناسب حال ایشان بود و رنگ سیاه، مناسب حال کسی است که در : که

مُنغَمِس بود و سُرادقات آن بر او مشتمل و محیط، و حال اهل ارادت نه چنني ظلمات صفات نفس مُنغَمِر و 
وجود مندفع بود؛ ، بعضی از ظلمت است؛ چه به برکت و پرتو نور ارادت و طلب حق که در نهاد ایشان است

پس جامۀ سیاه، مناسب حال ایشان نباشد و چون هنوز از ظلمات صفات نفوس به کلّی خالص نیافته باشند، به 
ق باشد؛ چه د، بلکه الیق حال ایشان، جامۀ ازرمناسب حال ایشان نبوصفای مطلق نپیوسته، جامۀ سپید نیز 
شعلۀ شمع و صورت این معنی، در . متزاج نور و ظلمت و صفا و کدورتزرقت، رنگی است مرکّب از اختالط و ا
الطّرفني که ملتقای نور  و بني یکی نور محض، دوم ظلمت صرف؛: است مشاهده توان کرد؛ چه شعله را دو طرف

زرقت نمايد و جامه سپيد اليق مشايخ است كه به كلي از كدورات و ظلمت است و محّل امتزاج هر دو، به رنگ 
  .نفوس خالص يافته باشندات صف

اند و به تعسّف انگیخته و تقیّد بدان فضیلتی  اند، ولکن به تکلّف آمیخته و این وجوه و امثال آن، اگرچه قریب 
  :اند زیادت ندارد؛ چه اهل این طریق، سه فریق
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بس و مآکل و غري آن ، ترک اختیار بود با شیخ و ایشان را به خود، هیچ از مالفریق اوّل، مبتدیان و حال ایشان 
  .جایز نه، الّا به ارادت شیخ

و فریق دوّم، متوسّطان و حال ایشان، ترک اختیار بود با حق و ایشان را در لباسی مخصوص، اختیار نه؛ هرچه  
  .مقتضای وقت بود، ایشان به حکم آن باشند

و مرید حقیقی، . تیار کنند، مختار بودو فریق سوم، منتهیان و ایشان، به اختیار حق مختار باشند؛ هرچه ایشان اخ 
چون زمام اختیار به دست تصرّف شیخی کامل صاحب بصريت سپارد و منقاد و مستسلم او گردد، شیخ، او را از 
عادات طبیعی و مألوفات نفسانی فطام فرماید و در جملۀ امور دینی و دنیوی او تصرّف کند؛ پس اگر بیند که او 

دیگر پوشاند؛ مثالً اگر بیند که او را و لذّتی هست، او را از آن بريون آرد، لباسی  را در لباسی مخصوص، شربی
میل به جامۀ فاخر و ناعم است، وی را خرقۀ خشن پوشاند و اگر بیند که او را در لباس خشن رغبتی هست به 

بیند که میل به رنگی هذا در الوان و هیآت لباس، اگر  و علی. جهت ریایی یا دعویی، وی را لباس ناعم پوشاند
او؛ پس اختیار الوان و مخصوص یا هیأتی مخصوص دارد، او را از آن منع فرماید و همچنني در جملۀ احوال 

هیآت لباس مرید، به نظر شیخ تعلّق دارد و نظر شیخ، به مصلحت وقت و چون چنني بود، مخصوص نباشد به 
د را در اوقات مختلفه، به لباس مختلفه فرماید؛ در هر وقتی شاید که شیخ، مریسیاه و ازرق و سپید و غري آن؛ چه 
اند و هم بر آن کسوت و  نفرمودهبه تغیري لباس  را و بعضی از مشایخ مریدان. لباسی که صالح حال او در آن بود

و مشایخ بر مثال  .هیأت که داشته، به مالزمت ترغیب نموده و نظرشان بر اخفای حال و ترک اظهار بوده
اند و صالح در آن دیده، معالجت کرده؛ پس  هریکی به نوعی که دانسته اند و امراض مریدان، مختلف؛ نطبیبا

  .جملۀ تصرّفات ایشان، مبنی بر صواب و صالح بوده و مُنبی از طریق نجاح و فالح
  

  فصل چهارم در اساس خانقاه و فایدۀ آن
اع متصوّفه، رسمی محدّث است از جملۀ هرچند بنای خانقاه و اختصاص آن به محّل مُساکنت و اجتم 

 وسلّم اللّه علیه صلّی مستحسنات صوفیان، ولکن خانقاه را با صفّه که مسکن فقرای صحابه بود در روزگار رسول
 صلعممحّل سکون و اجتماع فقرای اصحاب رسول » مدینه«مشابهتی و نسبتی هست؛ چه صفّه، مقامی بود در 

رسیدی و آشنایی نداشتی که بدو فرو » مدینه«و اگر کسی به . آنجا اقامت نمودی که او را مسکنی نبودی، در هر
کانَ الرَّجُلُ اِذا قَدِمَ اَلمدینَةَ وَ کانَ لَهُ بِها «: که روایت است» طلحه«آید، به صفّه نزول کردی؛ چنانکه از 

و هیچ شک . »نَزَلَ الصُّفَّةَ تُ فی مَنْالصُّفَّةَ وَ کُنْلَهُ بِها عَریفٌ نَزَلَ  یَکُنْ لَمْ عَریفِهِ فَاِنْ علی عَریفٌ یَنزِلُ
های ملّت اسالم و اختالفی که در این  صفتی که اصل وضع اوست، زینتی است از زینتبر  نیست که بنای خانقاه

است، در صحّت اصل و فایدۀ روز، به سبب اِندراس علوم و اِنطماس رسوم صوفیان، بدین قاعده متطرّق گشته 
  .ادح نبوَدآن ق

ای بود از فقرا که ایشان را  یکی آنکه، محّل نزول و سکون طایفه: و در تأسیس بنای خانقاه، چندین فایده است 
  . است مسکنی و مأوایی دگر نباشد و همچنان که هرکسی را خانه و منزىل هست، خانقاه، منزل و خانۀ ایشان

دست دهد و در عموم احوال دیگر اجتماع و صحبت بیشرت دوم آنکه به سبب مساکنت در وی، متصوّفه را با یک 
مجتمع و متّفق باشند و به ظاهر و باطن با یکدیگر متّحد از عبادات و مواکالت و مجالسات و محاورات، با هم 

الفت و محبّت و صفا میان ایشان مؤکّد گردد و قلوب و نفوس و ارواح و و متقابل و بدان واسطه، روابط 
و صلوات  و از برکت جمعیّت ظاهر و باطن و آثار. شوند مقتبس پرتو نور یکدیگر متعاکس واشباحشان، از 

دعوات ایشان، عکسی بر چهرۀ روزگار نزدیکان و دوران تابد و نوازل عذاب و بال از ایشان مندفع گردد؛ 
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. »بَالءَجريانِهِ الْ تِهِ وَ مِنْلِ بَیْاَهْ مِأةٍ مِنْ لِمِ الصّالِحِ عَنْمُسْفَعُ بِالْاللّهَ تَعاىل لَیَدْ  اِنَّ «: چنانکه در خرب است که
 راتٍ حَولَهُ رَتِهِ وَ دُوَیْ لَ دُوَیْلِحُ بِصَالحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَ وَلَدَ وَلَدِهِ وَ اَهْاللّهَ لَیُصْ اِنَّ «: و همچنني در خرب است که

فی بُیُوتِ العِباداتِ اَصواتِ تِفاعُ الْاِرْ«: اند ا گفتهو بعضی حکم. »ظِ اللّهِ مادامَ فیهِمْوَالیَزالُونَ فی حِفْ
  .»الکُ الدّایِراتُهُ االَفْنِ النِّیّاتِ وَصَفاءِ الطَّویّاتِ تَحُلُّ ما عَقَدَتْبِحُسْ

فایدۀ سوم آنکه، به سبب اتّحاد مسکن و اطّالع بر احوال یکدیگر، رقیب یکدیگر باشند و نظر هریک قیدی  
در میدان مخالفات و مُساهالت، مُسرتسل نشود و پیوسته متیقّظ و متحفّظ بود و در رعایت  بود بر دیگری تا

. تهذیب و اخالق و اعمال و اقوال، غایت جهد مبذول دارد و بر عیوب و هَفَوات یکدیگر تنبیه و اعالم کنند
  :شعر

 عی خَواطِریکَ یَرْ کَاَنَّ رَقیباً مِْن
  

 نیعی ناظِری وَ لِساو آخَرَ یَرْ  
  

  
  

  فصل پنجم در بیان رسوم اهل خانقاه و خصایص ایشان
امّا رسم صوفیان در سفر، آن است که چون به  .مسافران و مقیمان: باشند  بدان که اهل خانقاه دو طایفه 

اه به عذری متخلّف شوند و وقت راگر در  خانقاهی قصد نزول دارند، جهد کنند تا پیش از عصر به منزل رسند و
و  .ای دگر نزول کنند و روز دگر به وقت ارتفاع آب، قصد خانقاه کنند ید، آن شب به مسجد یا گوشهعصر درآ

روند، اوّل تحیّت مقام را، دو رکعت نماز بگزارند، پس سالم کنند و به معانقت و مصافحت با چون در خانقاه 
ای از طعام یا غري آن در  م، عُراضهالقُدو حقّ و سنّت آن است که از جهت مقیمان، به . حاضران مبادرت نمایند

و سه روز از خانقاه به قصد مهمّی که دارند، از . میان آرند و به کالم مسابقت ننمایند و سخن تا نرپسند، نگویند
عوارض سفر به قرار خود باز آید و جمع گردد و  اَموات، بريوت نروند، تا هیأت باطن، از تغیّراتزیارت اَحیا و 
صحبت، به نور جمعیّت باطن میسّر گردد؛ ازبهر مشایخ و اخوان شوند؛ چه استیفای حظّ خري از  مُستَسعِد لقای

و چون از خانقاه به قصدی که دارند، بريون خواهند رفت، . آنکه نور کالم و سمع، به قدر نورانیّت دل تواند بود
ري، به موافقت رای و استصواب و و همچنني در همه خ .اجازت مقدّم اهل خانقاه، بر خروج اقدام ننمایند بی

اقامت دارند و در اوقات ایشان و حال بطالت بود، و چون سه روز بگذرد، اگر نیّت . اجازت او شروع کنند
  .الًعِبادِ شُغْوَکَفی بِالْخدمتی که بدان قیام نمایند، طلب دارند؛ اگر اوقاتشان مشغول عبادت بود، رسومی بود 

ید که مَقدَم مسافران را به تَرحیب و اِعزاز تلقّی نمایند و به توّدد و طالقت وجه، بدیشان و امّا مقیمان خانقاه، با 
و اگر مسافری به . و خادم، باید که سبُک، طعامی پیش آوَرَد و با ایشان، تازه روی و خوش سخن بوَد. تقرّب کنند

او ننگرد و او را از خانقاه اخراج نکند و  خانقاه رسد که به مراسم مُرتسّم نبود، به نظر حقارت و عدم مباالت در
 پس اگر ایشان را به مکروهی ایذا باز نزند؛ چه بسیار از اولیا و صلحا که از رسوم این جماعت خاىل باشند؛

و . رسانند، ممکن که باطن ایشان از آن مشوّش و متألّم شود و اثر ضرر آن، به دین و دنیای موذی الحق شود
و آمده است که . درشت خویی، قوالً و فعالً، نتیجۀ نفس خبیث استو مداراست با مردم و بهرتین اخالق، رفق 

 رسول. کرد و بعضی صحابه خواستند که او را برنجانندبول  وسلّم اللّه علیه صلّی وقتی اعرابیی در مسجد رسول
تند و اعرابی را به رفق و منع فرمود و دلوی آب بخواست و بفرمود تا آن موضع را بشس وسلّم اللّه علیه صلّی

  .مدارات، به مواجب حرمت دین تعریف کرد
طَف و حسن کالم، بعد از و اگر کسی به خانقاه رسد و معلوم شود که صالحیّت مقام ندارد، او را به وجه اَلْ 
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  .تقدیم طعام بازگردانند
  

  اقسام مقیمان خانقاه
ای باشند از  اهل خدمت، طایفه. و اهل خلوت و اهل صحبتاهل خدمت  :اند و مقیمان خانقاه سه طایفه 

ایشان را خدمت فرمایند تا بدان واسطه، مقبول و منظور دلهای اهل معاملت و  .مبتدیان که به نو در خانقاه آیند
منازلت شوند و ملحوظ نظر رحمت و شفقت ایشان گردند و صالحیّت قرب به وجود جنسیّت حاصل کنند و از 

برکت صحبت، گاه اهلیّت صحبت و استعداد قبول فواید آن یابند و به  منسلخ گردند و آن اجنبیّت و بُعد،لباس 
و پريان را که اوقات ایشان . اقوال و افعالشان به قید حرمت و ادب مقیّد گردند و بعد از آن، شایستۀ خلوت شوند

ن را در جماعت خانه به صحبت تر و جوانا خفته باشند، خلوت، الیقت، از عبادتی خاىل نبود، اگر خود ادر خلو
حاضران، به خلوت بهرت؛ تا نفوس ایشان به واسطۀ انکشاف صورت احوال و اقوال و افعال به نظر نشسنت، از 

فِرادُ اِنْ اَلْ«: گفته است اللّه رحمه »ابویعقوب سوسی«. محافظت آداب و رعایت حرمت به قید علم مقیّد گردد
  .»ضٍعَلی رُؤیَةِ بَعْ ضُهُمْمَلُ بَعْفَعُ یَعْفَقُ وَ اَنْتماعُ اَرْثالِنا االِجْ ویاءُ و لِاَمْاَقْهِ اِلَّا الْوی عَلَیْالیَقْ

باشد و یکدیگر را به کفایت و اهل خانقاه را همچنان که از طاعت نصیبی بود، باید که از خدمت هم نصیبی  
سی بود که او را جنسیّت با متصوّفه شایستۀ خدمت، کو . مهمّات دینی و دنیوی، تعاون و تناصر الزم دانند

و هرکه جنسیّت ندارد به یکی از این دو وجه، نشاید  .ت باطن، یا مجرّد ارادتارادحاصل بود؛ به تشبّه ظاهر و 
که او را خدمت فرمایند، یا با وی اختالط کنند؛ نه از برای تعزّز و ترفّع، ولکن به جهت شفقت بر وی؛ چه گاه 

ارادت و محبّت زشت نماید؛ پس بر ایشان نظر جز به تضای طبع بشری چیزها حادث شود که گاه از ایشان بر مق
و اگر وجه طعام ایشان از خانقاه بود و شرط واقف آنکه، آن را در وجه . منکر شود و زیانش بیش از سود باشد

ه از معامالت قوالب، به ای ک ارباب ارادت و سالکان طریقت صرف کنند، بر مرتسّمان و متشبّهان و طایفهمصالح 
نبود و در وی شیخی صاحب بصريت حاضر اگر خانقاه را وقفی  .منازالت قلوب نرسیده باشند، حالل نباشد

اگر مصلحت در ترک کسب و دریوزه . باشد، مریدان را بر مقتضای مصلحت وقت و حسب استعداد، تربیت کند
. را بدان فرماید الیق حال ایشان، کسب یا دریوزه بیند، ایشانبیند، ایشان را به توکّل و ترک تسبّب فرماید و اگر 

اگر از . و اگر اهل خانقاه، اخوان باشند و شیخی حاضر نه، آنچه وقت اقتضا کند، از این سه طریق اختیار کنند
دریوزه،  جملۀ اقویا و سالکان باشند و بر توکّل و صرب، قادر، الیق حال ایشان بر فتوح نشسنت بود، و الّا کسب یا

  .تر بینند، اختیار کنند آنچه موافق
و باید که اهل خانقاه تا ممکن بود، با یکدگر، موافقت در ظاهر و باطن رعایت کنند و در وقت طعام خوردن،  

بر یک سفره جمع شوند تا به ظاهر متفرّق نباشند و اثر برکت جمعیّت ظاهر، در باطن سرایت کند و با یکدگر به 
و اگر وقتی کدورتی از یکی به خاطر . غِّل و غِشّ را در خاطر مجال ندهندندگانی کنند و محبّت و صفا ز

آن بر نفاق دیگری رسد، اوّل آن را زایل گرداند و به ریا و نفاق با او زندگانی نکند؛ چه هر صحبت که بنای 
رٍ الیَزالُ الصُّوفیَّةُ بِخَیْ «: است گفته اللّه رحمه »ابومحمّدرویم«و آنچه . بود، نه بر وفاق، هیچ خري نتیجه ندهد

معنی است؛ چه مراد از تنافُر در این موضع، برکندن بیخ اشارت بدین » طَلَحُوا هَلَکُواماتَناقَروا فَاِذَا اصْ
مخالفت و کدورت است از باطن یکدگر به تنقیۀ صدور و تصفیۀ قلوب از غُلول و غُشوش، به واسطۀ انصاف و 

به ظاهر، با یکدگر تصالح و توافق نمایند و باطنشان، بر غِّل و ِغّش یکدگر مُنطَوی باشد،  و هرگاه که. انتصاف
جنایتی از یکی صادر شود، باید که بر آن وقوف و اصرار و اگر . خري ایشان مأیوس بود و فساد و هالک، متوقَّع

استغفار او کند که در این باب، وعید وارد  عَلَیه، ردّ ننماید و زود به استغفار، آن را تدارک کند و نشاید که مُجنّی
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و پیوسته در آن کوشند که به ظاهر و باطن، با یکدگر متّفق و متقابل باشند و از جملۀ کدورات با همۀ خلق، . است
حقّ ایشان معجّل گردد و وعد دیگران، نقد ایشان شود خصوصاً با یکدیگر، صافی و مجرّد، تا بهشت مؤجّل در 

و . وصف حال ایشان گردد» واناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلنيَغِلٍّ اِخْ مِنْ نا ما فی صُدُورِهِمْو نَزَعْ «ه و این معنی ک
چگونه شاید که در دل صوفی و فقري، مجال غِّل و غِّش بود و حال آن است که مثار آن، محبّت دنیاست و ایشان 

  .به ترک دنیا و صرف همّت از التفات بدان، مخصوص و ممتاز
و بعد از استغفار، سنّت است که طعامی در میان آرند؛ بر مثال قادمی که از سفر رجوع کند؛ چه جانی، به  

واسطۀ جنایت و خروج، از دایرۀ حضور و جمعیّت بريون آمده باشد و به سفر تفرقه و غیبت رفته؛ پس چون 
عامی پیش آرد و صوفیان آن را غرامت القُدوم، باید که ط دگرباره با دایرۀ حضور و جمعیّت رجوع کند، به حقّ 

به دل مقابله کنند تا اثر ظلمت نفس به نور دل  شرط آن است که چون کسی به نفس ظاهر شود، با ویو  .خوانند
علیه، به دل  باشند؛ از بهرآنکه اگر مجنیّ علیه، هر دو در جنایت داخل  مندفع گردد؛ پس بنابراین، جانی و مجنیّ 

و وحشت و کدورت در خاطر  کردی، ظلمت صفت نفسانی به نور صفت قلبی برخاستیبا نفس جانی مقابله 
حقیقی، آن است که دایم در تصفیۀ دل کوشد و نگذارد که اثر کدورت در او قرار گريد و صوفی . ننشستی

  .لِهِ وَ کَرَمِهِحالَةَ بِفَضْزَرَقَنَااللّهُ هذِهِ الْ
  

  فصل ششم در بیان خلوت
داشنت بدین طریق که رسم متصوّفه است، امری محدّث است از جملۀ مستحسنات ایشان؛ شک نیست که خلوت  

آمده  ست و فضیلت آن بر دیگر فضایل راجحصحبت، سنّت نبوده ا جز وسلّم اللّه علیه صلّیچه در روزگار رسول 
ا ورای صحبت وصف، ایشان ر هیچ اند، نه بر وصفی دیگر؛ چه به صحبت نسبت کرده صحابه راو از این جهت 

 شوکت نبوّت، به صفت طمأنینت موصوفنبوَد؛ به سبب آنکه نفوس ایشان، از برکت  وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
و از پرتو نور عصمت، به نزاهت و طهارت، محفوف و قلوب از محبّت دنیا که منشأ کدورت و شقاق و نفاق  بود

ت الهی و وداد و صفا و وفا با یکدگر، طافح و ممتلی؛ مشاهدۀ جمال یقني، خاىل و متسلّی و به محّباست، به 
بعد از آن چون آفتاب . تر تر بود و از جملۀ عبادات، کامل الجرم مالزمت صحبت، ایشان را از همۀ چیزها فاضل

رسالت به حجاب غیب متواری گشت، نفوس اصحاب از قید طمأنینت، اندک اندک در حرکت آمدند و خالف 
منه گشت و  مهروبٌ را پیدا شد و به امتداد روزگار، به جائی رسید که صحبت، منغّص و و جدال و اختالف آ

و طالبان حق، از بهر سالمت دین، صوامع و خَلَوات اختیار کردند؛ چنانکه . خلوت، مرغوب و محبوب شد
تَزِلِ النّاسَ یَعْبُهُ فَلْبَدَنُهُ و قَلْ لَمَ دینُهُ و یَستَریحَیَسْ مَن اَرادَ اَنْ«: گفته است اللّه رحمه »جنید«الطّایفه  رئیس

  .»وَةَخَلْتارَ فیهِ الْشَةٍ وَالعاقِلُ مَنِ اخْفَاِنَّ هذا زَمانُ وَحْ
به جهت غلبۀ  وسلّم اللّه علیه صلّی رسالت سنّت نبوده است، لکن پیش از آن، رسولو هرچند خلوت در عهد  

گاه به غار حِرا رفتی و آنجا به ذکر و تعبّد، شبها  و گاه اشتید  محبّت الهی و صدق اشتیاق به حق، خلوت، دوست
اَوَّلُ «: که» عایشه«روایت است از . »اِنَّ مُحَمّداً عَشِقَ رَبَّهُ«: گذاشتی تا غایتی که قریش در حقّ او گفتند

حِ ثُمَّ لَ فَلَقِ الصُّبْمِثْ یا اِلّا جاءَتْ�ْ ری رُؤمِ وَکانَ الیَ النَّوْ اللّهِ مِن الوَحی الرّؤیَا الصّادِقَّةُ فِی مابُدِیَ بِهِ رَسَولُ 
و یَتَزَوَّدُ لِذلِکَ ثُمَّ یَرجِعُ اِىل  العَدَدِ هِ الخَالءُ فَکانَ یَأتی حِراءَ فَیَتَحَنَّثُ فیهِ اللَّیاىل ذَواتِاِلَیْ حُبِّبَتْ

الحدیث اىل آخره و » غارِ حِراء فَجاءَةُ المَلَکُ فیهِ لِها حَتّی فاجَأَهُ الحَقُّ و هُوَ فیفَیَتَزَوَّدُ لِمِثْ» خَدیجَةَ «
  .این خرب، متمسّک صوفیان است در اختیار خلوت

بَعنيَ صَباحاً لَصَ لِلّهِ اَرْاَخْ مَنْ«: که وسلّم اللّه علیه صلّی و امّا تعیني آن به اربعني، مستفاد است از خرب رسول 
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 »موسی«الهی در بیان میقات تبتّل و انقطاع و از کالم . »عَلی لِسانِهِ بِهِقَلْ مَةِ مِنْ یَنابیعُ الحِکْ  ظَهَرتْ
رٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِِّه ناها بِعَشْ مَمْلَةً و اَتْنا مُوسی ثَلثنيَ لَیْوَ واعَدْ«: آنجا که گفت سبحانهالسّالم با حق  علیه
اوّل . و آن را میعادی و میقاتی تعیني فرمود وعدۀ مکالمت کرد» موسی«با  سبحانه و تعاىلحق » لَةًبَعنيَ لَیْاَرْ

در آن مدّت، » موسی«. و آخر، دَه روز دگر بر آن زیادت فرمود تا چهل تمام شد. سی شبانروز روزه دار: گفت
 السّالم علیهرا » موسی«طعام و شراب نخورد و به تعبّد حق مشغول شد تا مستعدّ مکالمات الهی شد؛ پس چون 

شبانروز احتیاج بود، به خلوت و امساک از طعام و طّی چهل  سبحانهقرب و مکالمات حق از برای استعداد 
و  تعاىلبا حق  وسلّم اللّه علیه صلّی و همچنني انقطاع و تبتّل رسول. دیگران را احتیاج بدان طریق، اوىل بود

اند بر  ی آثار وحی، همه دلیلدوام ذکر در شرح ارادت و عنفوان طلب حق و مباداعتزال از خلق و تقلیل طعام و 
   .آنکه طالبان حق را تمسّک بدان مستحب، بل واجب و الزم است

و امّا وجه حکمت از آنکه شریعت از چه معنی میقات را به اربعني مخصوص گردانید، امری غامض است و  
بدان » عوارف المعارف«تاب در ک اللّه رحمه »االسالم شیخ«. اطّالع بر آن، الّا انبیا و خواّص اولیا را متعذّر

را به خالفت خود در زمني نصب کند و معمار » آدم«خواست تا  سبحانهچون حق : اشارت کرده است و گفته که
این جهان گرداند، بعد از آنکه بهشت را به وجود او معمور گرداند، وی را ترکیبی بخشید مناسب این عالم، 

هر صباحی از آن، اشارت به وجود صفتی . ح، ترشیح و تخمري کردمخلوق از اجزای ارضی و آن را به چهل صبا
او گردد بدین عالم و هر تعلّقی، حجابی گشت او را از مشاهدۀ جمال قِدَم و هر حجابی، در وی که موجب تعلّق 

مرتاکم شد و بُعد از سبب بُعدی از عالم غیب و هر بُعدی، علّت قربی به عالم شهادت؛ تا وقتی که حجب، 
، متأصّل گشت و صالحیّت عمارت این عالم در وی تمام شد؛ پس حکمت در تعیني چهل صباح به حضرت

بود که برعکس ترتیب اوّل، به هر صباحی، حجابی مرتفع شود و اخالص که شرط صحّت خلوت است، آن 
منکشف گانه مرتفع و  لوت به اخالص برآوَرَد، حجب چهلید تا به وجود چهل صباح که صاحب خقربی پدید آ

گردد و لطیفۀ انسانی از سفر بعد، با وطن قرب حضرت الهی که مجمع حسن و جمال و مصدر علوم و معارف 
مصوّر گردد و نظر همّتش از زیع التفات، به زینت مُزَخرَف است، عود کند و مشاهدۀ جمال ازىل، او را محقّق و 

د و بر زبانش روان گردد؛ پس نشانی صّحت دنیا، مصون و محفوظ ماند و ینابیع حکمت، از دل او منفجر شو
و مراد . ارتیاب و حفظ شرایط آن، ظهور حکمت است و ظهور حکمت، دلیل رفع حجاب و مشاهدۀ بی خلوت

اِنَّ الحکیمُ هُوَ «: دنیا؛ چنانکه در خرب است کهاز حکمت در این موضع، علمی است که نتیجۀ آن زهد بود در 
ک نیست که چون حجاب از پیش بصريت برخیزد و جمال ازىل منکشف گردد، رغبت و ش. »الدُّنیا الزّاهِدُ فِی

ای  و حجابِ راه سالک نیست، الّا نفس و ظلمات صفات او؛ پس خلوت برسانِ کوره. باقی نماندبه زینت دنیا 
طبیعت صافی گردد و لطیف و رقیق شود ساختند تا نفس، در وی به آتش ریاضت گداخته شود و از آالیش 

  .و مراد از ریاضت، ترک مراد است و لزوم اجتهاد. انند آبگینه و از ورای او، صورت غیب بنمایدم
یافته؛ یکی از آن تقلیل طعام، ت تألیف اای است از چندگونه مخالفات نفس و ریاض و صورت خلوت، مجموعه 

ششم نفی خواطر، هفتم دوم قلّت منام، سوم قلّت کالم، چهارم ترک مخالطت انام، پنجم مداومت بر ذکر، 
جز وی از کثافت و کدورت و ظلمت، از وی به تحلیل برود و خفیف و لطیف و مراقبه؛ تا به هریکی از این اجزا، 

  .اعلم صافی گردد واللّه
  

  فصل هفتم در شرایط خلوت
امری مراد از خلوت پیش صوفیان، مخصوص و مقیّد نیست به اربعني؛ چه انقطاع از خلق و اشتغال به حق،  
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دَةَ وَحْزَمِ الْاِلْ «: طلب وصیّتی کرد او گفت» شبلی«کسی وقتی از . مطلوب است و بادوام عمر، دوام آن پیوسته
  .»جِدارَ حَتّی تَمُوتَبِلِ الْتَقْقَومِ واسْالْ مَکَ عَنِ حُ اِسْوَامْ

و اگر . ت، ظاهر شودو فایدۀ تعیني اربعني، آن است که مبادی کشف به استکمال این مدّت، چنانکه شرط اس 
عمر، به طاعت حق و فراغت از خلق مشغول دارد، کسی را از این دولت دست دهد که اوقات خود را تا آخر 

 .ورای آن نعمتی نبود و اگر نتواند و این توفیق او را رفیق نگردد، باید که به هرچند مّدت، خلوتی در میانه برآورد
به خلوت نشیند؛ تا چون مدّت چهل شبانروز، نفس را بر محافظت  بار و اقلّش آن بود که به هر ساىل، یک

متوقَّع بود که حکم آن بر اوقات مخالطت و اوقات ومالزمت اوراد و مراعات آداب معتاد گرداند، پس مَرجّو و 
صحبت با خلق منسحب گردد و جلوتش، در حمایت خلوت بود و خلوتش، ممّد و معاون بر عمارت اوقات 

خلوت صورت نبندد، الّا به محافظت شرایط آن؛ پس هر که را عزیمت خلوت مصمّم گردد، دۀ و فای. جلوت
اغراض اخروی؛ چه ثواب اعمال، راض دنیوی و ، تخلیص نیّت کند از شوایب طلب اعشرط آن است که اوّل

شک نیست  و. تر تر و کامل تر، ثواب آن فاضل برحسب نیّات است؛ هرچند نیّت که مقصود است از عمل، فاضل
مَت قرب حضرت عزّت، افضل و اکمل نبود؛ چه هرچه غري از اوست، به وَسْکه هیچ مقصود و مقصد از 

و حدث است  و در طهارت باطن، التفات به محدث، عني. حدوث، موسوم است و به وصمت فنا، موصوم
یگر دارد، به حقیقت در دل، مرادی د سبحانه و تعاىلمقاربت با آن، محض جنابت، پس هر که غري از حق 

 تعاىلاستعداد قرب حضرت قدس و شایستگی مناجات و مکالمت با حق محدوث و مجنب بود و او را از برای 
عبودیّت مقصور از آن واجب و الزم؛ پس باید که نّیت او بر تقرّب به حضرت ربوبیّت، به تحقیق مقام طهارت 

ای که مطلوب و مراد  و طایفه. کشف آیات قدرت، دور بود و از طلب جاه و ریا و سُمعت و ظهور کرامات و
خوارق عادات بود، نه قرب حضرت عزّت، اگر چیزی از مطلوب ایشان از خلوت و ریاضت، ظهور کرامات و 

برایشان منکشف شود، عني مکر و استدراج بود و سبب بُعد و حماقت و غرور؛ چه فراغت از شواغل و تقلیل 
ۀ باطن و تنویر قلب و تأثّر در نفوس، مَدخل تمام دارند؛ پس طالب کرامات، چون به طعام و دوام ذکر، در تصفی

او صور بعضی علوم نامکتسب بنماید و خاطرهای درستش واسطۀ خلوت، اندرونش صافی و روشن گردد و در 
و به  است قصود اعال و مقصد اقصا از خلوت آندست دهد و در بعضی نفوس تصرّف و تأثري کند، پندارد که م

نعوذباللّه، ممکن بود که حرمت . تغریر شیطانی غَرور، مغرور گردد و به نظر حقارت و تصغري به دیگران نگرد
احکام و رَفض حالل و حرام مباالتی ننماید تا شریعت و وقار نبوّت از دل او رخت بربندد و بر ترک حدود و 
و اگر ظهور کرامات، در طریق کسی افتد که . د شودبه طریق قهقرا، از شارع شرع و منهج اسالم، مردود و مطرو

و چون شرط اخالص . مخلص بود و در عزیمت، صادق، سبب قوّت یقني و ثبات عزیمت او گردددر نیّت، 
ای یا استحالل از غیبتی یا ازالت  مظلمهمراعات کرده شود، باید که اگر مطالبتی شرعاً بر او متوجّه بود، از ردّ 

و اگر . حسدی، اوّل از عهدۀ آن بريون آید و اندرون خود را با همه کس پاک و صافی گرداند غِلّی یا حقدی یا
خود بیند که خاطرش بدان متعلّق بود، آن را از مالکیّت خود اخراج کند؛ اگر خود به تملیک بود چیزی در ملک 

در تنظیف جامه و مصلّا احتیاط  برآورد وپس غسلی کامل . در حقّ عیال، تا به ظاهر و باطن، مجرّد و مفرد گردد
نی خِلْرَبِّ اَدْ«: کند و جایی از برای خلوت گزیند که از شواغل و موانع دور بود و چون در خلوت رسد، بگوید

رفت، و چون بر مصلّا خواهد . »طاناً نَصرياًکَ سُلْلَدُنْ ىل مِنْ عَلْقٍ وَاجْرَجَ صِدْنی مُخْرِجْاَخْقٍ وَ خَلَ صِدْمُدْ
اللِّه  دُلِلّهِ وَالصَّالةُ وَالسَّالمُ عَلی رَسُولِ حَمْاللّهِ وَ بِاللّهِ وَالْ مبِسْ«: پای راست در پیش نهد و بگوید نخست،
خضوع و خشوع از سر حضور بگزارد و در پس دو رکعت، به » مَتِکَ وابَ رَحْىل اَبْ  فتَحْىل وَاْفِرْ اَللّهُمَّ اغْ

و . »فِرِاللّهَ یَجِدِاللّهَ غَفُوراً رَحیماًتَغْسَهُ ثُمَّ یَسْنَفْ لِمْیَظْ سُوءً اَوْ مَلْیَعْ وَ مَنْ «: رکعت اوّل، بعد از فاتحه بخواند
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و از سر صدق و ضراعت، از جملۀ ذنوب . »مَصريُکَ اَلْ نا وَ اِلَیْبْکَ اَنَنا و اِلَیْتَوَکَّلْکَ رَبَّنا عَلَیْ«: در دوم
  .اللّه، با حضرت عزّت انابت نماید به ماسوی کند و به اندرون، از التفاتاستغفار 

و ادب چنان است که برابر قبله نشیند و تا تواند، در حالت جلوس، بر هیأت تشهّد بود و با خود چنان تصوّر کند  
. آنجا حاضر؛ تا به قید وقار و احرتام و ادب مقیّد بود وسلّم اللّه علیه صلّی که حاضر حضرت عزّت است و رسول

موافقات ته به اندرون خواهان بود که ظاهر و باطن خود را، در هیأت عبادت و نعت عبودیّت و کسوت و پیوس
عرض کند تا بدان سبب، متعرّض نفحات الهی و مستعدّ نزول فیض  سبحانهاحکام الهی، همه بر نظر حق 

  .نامتناهی گردد
  :به حق، هفت شرط دیگر رعایت کندو باید که در خلوت، بعد از تخلیص نیّت و انابت و دوام اشتغال  
تی و سآمتی بیند، تجدید وضو کند تا نور وضو بود و هرگاه که در خود کاللپیوسته جهد کند تا بر : اوّل دوام وضو 

  .طهارت ظاهر، در باطن منعکس گردد و مدد انوار دل شود
  .گرددامل باید که پیوسته به روزه بود تا برکت سنّت، اوقات او را ش: دوم دوام صوم 
باید که مقدار فطور، از رطلی طعام زیادت نبود و اگر به نان و نمک اقتصار نماید، بهرت و اگر : سوم قلّت طعام 

که به قدر آن، از نان کم کند و هر شب از مقدار مقدّر با نان خورشی تناول کند که به جای طعام بایستد، باید 
رده باشد، در عشر آخر، به نصف رطل رسد و اگر صاحب قوّت بود اندکی کم کند؛ چنانکه اگر ابتدا به رطلی ک

  .نصف رطل کند، در عشر آخر، به تقلیل و تدریج، به ربع رطل رسدو ابتدا به 
کنند و متوسّطان، به هر دو شب و اقویا و متوسّطان و ضعفا، هر شب افطار : اند و اصحاب خلوت، سه طایفه 

طعام را به اوّل شب تناول کند و اگر خواهد، در آخر شب به کار برد و اگر  و اگر خواهد،. اقویا، به هر سه شب
تناول کند و بعضی به آخر و این قسم بهرت؛ تا هم قوّت طاعت دارد و هم قدرت خواهد، بعضی به اوّل شب 

ت و کدورت و ظلمو قلّت طعام را در تقلیل و تحلیل اجزای ترابی که مایۀ . برخاسنت در شب از برای تهجّد
  .اند، اثری تمام است کثافت

باید که تا بتواند، خواب نکند و هرچند نوم غالب گردد، آن را به تجدید . و امّا شرط چهارم، قلّت مَنام است 
ای او را در رباید، چون  اختیار غفوه وجه مندفع نشود و بی هیچکند و اگر به  طهارت و اشتغال به وردی دفع می

عني و هر خواب که بر سبیل ضرورت و اضطرار بود، . به وظایف اوراد مشغول شود بازآید، وضو تازه کند و
بدان میّسر  اند؛ عبادت باشد؛ چه دفع کاللت حواس و مالمت نفس که موجب فقدان روح طاعت و ذوق عبادت

بدان معاودت نماید؛ پس  اند، شود و صفای حواس و انشراح باطن که سبب وجدان روح طاعت و ذوق عبادت
و دوام سَهَر، در تحلیل رطوبات بدنی و تقلیل موادّ نسیان و عصیان و جهل و  .اوقات او مستغرق عبادت باشند

آمده » سهل عبداللّه«غفلت، به غایت مؤثّر است و در اماتت نفس و احیای قلب، نیک مفید؛ چنانکه در سخن 
بَعَةَ البُدَّ مِنها اَرْیاءَ کَثريَةٍ وَلکِنَّ هذِهِ الْمِنها مَعَ اَشْ یاءَ البُدَّاَشْبَعَةِ هِ بِاَرْ یَنالَ هذا فَعَلَیْ مَن اَرادَ اَنْ«: است که

ذلِکَ مَعَ طَلَبِ  نِ الیَکونُ اَقَلَّ مِنْلِ سَنَتَیْکُ الشَّهَواتِ وَ سَهَرُ اللَّیْ وَةُ وَ تَرْ خَلْوَالْتُ مُبتدی المُتَأدِّبِ الصَّمْ لِلْ
وَِة خَلْرفُ حالَهُ وَ بِالْتِ یَعْاللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَبِالصَّمْ  تَقیمَ لَهُ حالُهُ مَعَیَسْ  تعانَةِ بِهِ اَنْاِسْوَالْ دَاللّهِحالِهِ عِنْاِعالمِ 

عُ قَطِکِهِ الشَّهَواتِ یَنْوَبَتَرْ سِهِ فَقَطْیا اِلّا بِحالِ نَفْرِ الدُّنْتِغالُ بِالنّاسِ فی اَمْ آفاتُ وَاالِشْهُ الْقَطِعُ عَنْیَنْ
  .»مِهِبِعِلْبُهُ لِهِ وَ یَحیی قَلْجَهْ مِنْ سُهُلِ یَمُوتُ نَفْو بِسَهَرِ اللَّیْ یاالدُّنْ عَنِ 

باید که همواره زبان را از مکالمت با خلق نگاه دارد؛ چه آفات کالم بسیار . و امّا شرط پنجم، قلّت کالم است 
» ؟اَنُؤاخَذُ بِما نَتَکَّلمُ بِهِ«: پرسید که وسلّم للّه علیها صلّی از رسول» معاذجبل«است؛ چنانکه در حدیث است که 

اَیُّها النّاسُ ا«: و هم در خرب است که» ؟سِنَتِهِمْ اِلّا حَصائِدُ اَلْ تَکُبُّ النّاسَ عَلی مَناخِرِهِمْ هَلْ«: جواب داد که
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و . »قِخُلْنُ الْ تِ وَ حُسْقِ اللّهُ بِمِثلِهِما طُولُ الصَّمْ یُلْ رُهُما لَمْرَینِ خَفیفٍ مَؤنَتُهُما عَظیمٍ اَجْ بِاَمْ  اَال اُنَبِّىُٔکُمْ
و کالم اگر . چگونه عاقل، سکوت را شعار و دثار خود نسازد و حال آن است که در آن هیچ آفت متوقّع نبود

فات وی و اصول ص به کمال تزکیه نرسیده باشدحسن بود و اگر قبیح، از آفتی خاىل نباشد؛ چه نفس را مادام تا 
. منقلع نگشته، در اظهار کالم حسن، حظّی و شربی تمام بود و ظهور صفت اعجاب و تغلیظ حجاب، از آن متوقّع

هرگاه که مکتوبی نوشتی و الفاظ و عبارات آن را به نظر استحسان مطالعه » عمر عبدالعزیز«است که آمده 
و امّا کالم قبیح، شک نیست . خود مُعجب نشود کردی، آن را دریدی و به عبارتی دگر بنوشتی تا به حسن کالم

که مستلزم تبعات و مستعقب عقوبات بود؛ پس طریق نجات و سالمت از این آفات، جز سکوت و صُموت 
الیَصِحُّ السُّکوتُ «: گفته است که» سهل عبداللّه«مقام توبت جز به سکوت میسّر نشود؛ چنانکه  صحّت .نیست

 علیهماالسّالم »عیسی«و » زکریّا«در قصّۀ  سبحانهو حق » ةِ وَال یَصِحُّ التَّوبَةُ اِلّا بِالسُّکُوتِخَلوَاِلّا بِمُالزَمَةِ الْ 
آیَتُکَ اَلّا تُکَلَّمَ النّاسَ ثَلثَ «: را دلیل حصول مطلوب و آیت مراد او گردانید آنجا که گفت» زکریّا«خاموشی 
  .گردانید» عیسی«را مقدّمۀ نطق » مریم«ی خاموش» عیسی«و » مریم«و در قصّۀ » لَیالٍ سَویّاً

 تا ز اوّل خَمُش نشد مریم
  

 در نیامد مسیح در گفتار 
  

پدید آمد، عیسایِ دلِ طالب، وقتی به نطق درآید که » مریم«بعد از سکوت » عیسی«نطق و همچنان که  
  .نخست، مریم نفس از حدیث ساکت شود

یوسته جملۀ خواطر را به قوّت ذکر و اشتغال دل به مطالعۀ نظر باید که پ. و امّا شرط ششم، نفی خواطر است 
خواطر، امضای آن فضیلت، بل فریضت بود، ولکن کند و اگرچه بعضی از  الهی به ظاهر و باطن خود دفع می

مبتدی را در بدایت طلب، تمییز خواطر دست ندهد و از اشتغال بدان، او را نوعی از حدیث نفس شود و 
  .»قُ عَلَی الرّاقِعِوَاتَّسَعَ الخَرْ«دد محذورش واقع گر

و معنی حدیث آن است که نفس انسانی به سبب ارتباط با روح ناطقه که ترجمان الهی است و قبول اَمداد  
پیوسته مرتصّد و منتهز فرصت محادثت و مکالمت بود با فیض از او، بر صفت ناطقیّت مجبول و مفطور است و 

و هرگاه که قلب را متوجّه خود بیند و مَسامع او را از حدیث غري خاىل یابد، . تقلب که محبوب و معشوق اوس
حاىل با وی به حدیث درآید و امور ماضیه را از مقوالت و مسموعات و مرئیّات و مَذوقات و مشمومات و غري 

دهد و سمع قلب را به  مستقبله را از آمال و امانی با خاطر میکند تا امور  آن، بر سبیل تذکري، با دل تقریر می
مُعرِض؛ دارد تا پیوسته بر وی مُقبِل بود و از غري  اِسماع کالم خود، از سماع کالم روح و کالم الهی مشغول می

پس هرگاه که صاحب خلوت بر نفی خواطر و اثبات معنی توحید در دل مواظبت نماید، مادّۀ حدیث نفس به 
و مسامع قلب، از طنني حدیث او خاىل ماند و استماع کالم تدریج سوخته و فانی گردد و نفس، ساکت شود 

  .منخرط شود» هُمْاِنَّ فی هذِهِ االُمَّةِ لَمُحَدَّثنيَ مُکَلِّمنيَ و اِنَّ عُمَرَ مِنْ«و در سلک  گردد الهی را مستعد
عبودیّت متحلّی الدّوام ظاهر و باطن خود را به کسوت عبادت و  باید که علی. و امّا شرط هفتم، دوام عمل است 

و ترتیب آن چنان است که هر که . دارد و در هر وقتی به عملی که اهمّ و اوىل بود در آن وقت، مشغول باشد
و مشایخ از جملۀ اَذکار، ذکر . نماز اقتصار نماید و اوقات دیگر به ذکر به سر بردمبتدی بود، بر فرایض و سنن از 

چه صورت آن مرکّب است از نفی و اثبات؛ تا ذاکر در وقت جریان این کلمه بر اند؛  اختیار کرده» الاِلهَ اِلّااللّه«
و در طرفِ نفی، وجودِ جمله محدثات را به . زبان حاضر بود و مطابقت و مواطات میان دل و زبان نگاه دارد

مالزمت بر  و به واسطۀ. نماید کند و در طرف اثبات، وجود قدیم را به عني بقا مشاهده می نظر فنا مطالعه می
تکرار این کلمه، صورت توحید در دل قرار گريد؛ بر مثال شجرۀ طیّبه، اصل آن در زمني دل، راسخ و ثابت شود و 
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. »السَّماءِ عُها فِیلُها ثابِتٌ وَ فَرْ و مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اَصْ«فرعش در آسمان روح، متصاعِد و مرتفِع 
التّعاقب و التّواىل متواصل شود و در اوقات فرتات و  ذکر، صفت الزم دل گردد و اَمداد آن، علی و در این مقام،

و بعد از آن جایی رسد که صفت ذکر، در دل متجوهر شود و حقیقت آن . ذکر لسانی، فتور و قصور بدان راه نیابد
ن مقام، اگر صورت کلمۀ توحید که معنی و در ای. جوهر دل متّحد گردد و ذاکر در ذکر مذکور، محو و فانی شودبا 

و عبارت از این حال است آنچه . ذکر است، از وجه ظاهرِ دل محو گردد، حقیقت آن در وجه باطن او مُثبت بود
  .اند ذکر و ذاکر و مذکور، هر سه یک چیز شوند گفته

و همان خاصیّت که اهل بدایت بعد از ادای فرایض و سنن اوىل، » قرآن«و امّا متوسّطان را مداومت بر تالوتِ  
گردد و با زواید دیگر؛ چون تجلّیّات صفات به واسطۀ را از مالزمت ذکر روی نماید، ایشان را از تالوت حاصل 

  .تالوت آیات مختلفه و معانی متنوّعه و دقایق فهوم و حقایق علوم
تر عملی، صالت است؛ چه  ی و کاملتر ورد و امّا منتهیان را که نور ذکر، صفت ذاتی ایشان گشته باشد، فاضل 

اجزای عبادات از ذکر و تالوت و خشوع جوارح و خضوع هیأت صالت، عبادتی است تامّۀ جامعه که جمیع 
اند؛ پس مادام تا نفس به طوع و رغبت در آن به اوّل موافق و مطابق بود و اَمداد روح قرب  قلب در وی مندرج

صالت به وجود مُصلّی، متّصل و متواتر باشد، مواظبت بر آن اوىل و  و منادات و ذوق انس و مناجات از هیأت
شود، نزول از درجۀ صالت به درجۀ تالوت، به حکم افضل بود و اگر در نفس، کراهتی و سآمتی از آن حادث 

و اگر تالوت نیز به مالمت انجامد، . وقت اوىل باشد؛ چه تالوت به نسبت با صالت، خفّتی و سهولتی دارد
از آن به درجۀ ذکر اوىل بود؛ چه مواظبت بر مجرّد ذکر و اعادت کلمۀ خفیفه، از محافظت الفاظ کثريه و  نزول

افتد، مداومت بر ذکر قلبی که آن را و اگر در ذکر لسانی به سبب ماللت، فتوری . تر معانی متنوّعه بر نفس، آسان
د، اوىل و اگر در مراقبه هم قصورِ فتور افتد، اینجا بر احوال خو سبحانهمراقبه خوانند، اعنی مطالعۀ اطّالع حق 

ت از ماللشاید که ساعتی اسرتاحت کند و جوارح و حواس را از تعب اعمال به خواب آسایش دهد تا کاللت و 
و البتّه نشاید که به کراهت و اجبار، نفس . برخیزد و دگرباره از سر رغبت و ارادت، بر اعمال، اقبال نمایدنفس 
التَبَغَّضُوا عِبادَةَ «: ملی که از آن ملول بود و طاقت و دشواری ندارد، الزام نماید؛ چه در خرب است کهرا بر ع

یا داوودُ اِیّاَک «: رَبّه است حِکایَةً عَنْ» داوود«و در اخبار » فَاِنَّ اللّهَ الیَمَلُّ حَتّی تَمَلُّوا فُسِکَمْاللّهِ اِىل اَنْ 
اوراد پس باید که صاحب خلوت، جمیع اوقات را بر این » مَلَلَفِرُ الْخَلَلَ وَال اَغْ فِرُ الْنّی اَغْ مَلَلَ فَاِلَ وَالْمَیْوالْ

  .»دَ لَهُ فَال وارِدَ لَهُالوِرْ مَنْ«: اند مُوزّع دارد تا طریق واردات غیبی گشوده گردد؛ چه گفته
  

  در بیان واقعات فصل هشتم
محسوسات غایب شوند و بعضی ستغراق در آن، حالتی اتّفاق افتد که از گاه در اثنای ذکر و ا اهل خلوت را گاه 

و گاه بود . از حقایق امور غیبی، برایشان کشف شود؛ چنانکه نایم را در حالت نوم؛ و متصوّفه آن را واقعه خوانند
اکثر م، در و واقعه با نو. آنکه غایب شوند، این معنی دست دهد و آن را مکاشفه خوانند که در حال حضور، بی

. و از جملۀ واقعات، بعضی صادق باشند و بعضی کاذب؛ همچنان که منامات. احوال، مشابهت و مناسبت دارد
تفرّد روح به مطالعۀ مغیّبات در حال تجرّد از غواشی و مکاشفه هرگز کاذب نبود؛ چه مکاشفه، عبارت است از 

و صدق، صفت روح است و . و در بعضی مستقل و در بیشرت وقایع و منامات، نفس با روح مشارک بود. بدن
  .نفس؛ پس مکاشفات، همه صادق باشند و واقعات و منامات، بعضی صادق و بعضی کاذبکذب، صفت 
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  اقسام واقعه، خواب و کشف
اوّل، کشف مجرّد و آن  شود به سه قسم، قسم و بیان این سخن، آن است که هریک از واقعه و منام منقسم می 

کسی به دیدۀ روح مجرّد از خیال، صورت حال که هنوز در حجاب غیب بود، در خواب یا واقعه چنان بود که 
بِرُمَّتِها در عالم شهادت واقع؛ یا از حجاب غیب به عالم شهادت  بعد از آن، همچنان که دیده باشد، مطالعه کند و

از حسّ ظاهر او؛ چنانکه مثالً آمده باشد، ولکن به نسبت با بینندۀ آن، هنوز حکم غیب دارد به سبب غیبت 
بازجوید، هم بر آن وصف بوَد که ای بر این صفت پنهان است و چون  کسی به خواب بیند که فالن جای دفینه

و این قسم را کشف مجرّد، از بهر آن خواندیم که قوّت متخیّله را در آن هیچ تصرّف نبوده باشد و آن . دیده باشد
ین معنی اگر به طریق مشاهده ادراک افتد، مدرک آن بصريت روح بود و اگر به و ا. را لباس خیاىل نپوشانیده

اند که وقتی در  چنانکه آورده اِسماع هواتف و القای سمع معلوم شود، واسطۀ ادراک آن سمع روح بود؛
. روزی احتیاجش به غایت رسید. درویشی بود که راه توکّل سرپدی و طریق سؤال، مسدود داشتی» بغداد«

به سر  سبحانهگاه با حق  حاىل که چندین: پشیمان شد و با خود گفت که. کندست که فتح ابواب سؤال خوا
ای ازرق  خرقه پارهآن شب به خواب دید که هاتفی آواز داد که فالن جای . صرب کرد. ام، اکنون نقض آن نکنم برده

مد، چون از خواب درآ. یاج خود صرف کننهاده است و در وی چندین ُقراضه زر بسته؛ برو و آن را در وجه احت
و این خواب را رؤیای صادقانه خوانند و . خرقه را هم بر آن وصف یافتبر مقتضای اشارت آنجا رفت و آن 

در مبادی وحی، هر خواب که دیدی، بعد از  وسلّم اللّه علیه صلّی این رؤیاست که جزوی از نبوّت است؛ چه رسول
وَحی الْ اللّهِ مِنَ اَوَّلُ مابُدِیَ بِهِ رَسُولُ«: که» عایشه«در خرب است به روایت آن بعینه واقع شدی؛ چنانکه 

  .»حِلَ فَلَقِ الصُّبْ مِثْ مِ فَکانَ الیَری الرّؤیا اِلّا جاءَتْالنَّوْ  الرُّویا الصّادِقَةُ فِی
. »بغداد«ت به بود و دوستی داش» مکّه«که مجاور  درویش است و مثال این قسم در واقعات، حکایت آن 

در واقعه دید که آن . خواست که به تحقیق معلوم کند که نَفَسی غایب شد. متألّم شد. روزی خرب وفات او شنید
چون باز آمد، یاران را از صورت واقعه و حال صحّت . آمد بر اسرتی نشسته می» بغداد«دوست، در میان بازار 

محقّق شد ایشان را که در همان وقت، حال آن دوست بر آن اعالم کرد و بعد از تفّحص بلیغ، معلوم و  دوست
و این درویش، حکایت کرد که در آن حال، آواز مطرقۀ آهنگران بازار . صفت بود که درویش مشاهده کرده بود

  .به گوش من رسید» بغداد«
و . ز او منتفیو در این قسم، کذب صورت نبندد اصالً؛ چه روح در این کشف، به مشاهده متفرّد بود و کذب ا 

این کشف بعد از داللت شواهد اخبار نبوی، عقالً دلیل است بر آنکه ارواح را بعد از مفارقت اجساد، شعور به 
شک آن درویش، مشاهدۀ صورت حال  جزئیّات این عالم از مبصرات و مسموعات و غري آن حاصل بود؛ چه بی

که قوّت متخیّله، سبب  نه به دیدۀ حسّ باطن؛ بدان آن دوست به دیدۀ حسّ ظاهر کرده بود از جهت تعطیل آن و
و شعور روح به جزئیّات، . معانی جزئیّه را در نوم و واقعه از کسوت خیاىل مجرّد نبیند و محتاج گرداند به تعبري

موقوف نبود بر حواسّ ظاهره و باطنه؛ بلکه او را از استعمال حواس، هیأتی چند اکتساب افتد که در حال تجّرد 
بدان هیأت، محسوسات را دریابد؛ چنانکه از استعمال حسّ بصر، هیأت اِبصار در او مرتسّم گردد؛ از بدن،  از

اکمه بود و اینجا هرگز مبصرات مشاهده و هر که . هیأت سمع و علی هذا در جملۀ حواس سمع استعمال حسّ
بر این معنی هم » میآخِرَةِ اَعْالْ هُوَ فِیمی فَمَن کانَ فی هذِهِ اَعْ«نکرده باشد، آنجا از اِبصار محروم بود و 

  .صادق است
انسانی در خواب یا واقعه، بعضی و آن چنان بود که روح . امّا قسم دوم از اقسام نوم و واقعه، کشف مخیّل است 

از مغیّبات دریابد و نفس به جهت تشبّث و تعلّق بدو، با وی در آن ادراک مشارکت و مداخلت نماید و به قوّت 
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کسوت صورتی مناسب از محسوسات درپوشاند و در آن کسوتش مشاهده کند؛ پس متخیّله، آن را از خزانۀ خیال، 
کند و حقیقت آن را که معبّر شیخ، در تعبري و تفسري آن نوم یا واقعه به وجه مناسبت، از صورت خیاىل عبور 

به «: رفت و گفت» سريین ابن«ضان پیش مدرک روح بود، دریابد و بیان کند؛ چنانکه وقتی مؤذّنی در ماه رم
تو «: گفت» سريین ابن«. »داشتم کردم و از مباشرت مباح باز می ختم میخواب چنان دیدم که فروج مردم را 
دریافت که قوّت  .»کنی گویی و بدان سبب مردم را از مباشرت مباح منع می مؤذّنی و پیش از وقت، بانگ می

که منع بود از مباشرت مباح، در صورت خیال ختم فروج پوشانیده است؛ چه در متخیّلۀ او، معنی مدرک روح را 
و همچنان . باقی مانده خیال بهر منع تصرّف دیده بود و این صورت در خزانۀعالم شهادت، صورت ختم را از 

؛ یا با کفّار و مجاهد در واقعه بیند که با سبع و بهایم، در محاربه است؛ یا با حَیّات و عقارب، در قتالکه مرید 
و گاه معنی صفت غضب و شهوت او را، در . مالحده، در جدال، شیخ داند که او با نفس، در مقام جهاد است

بیند وگاه  عداوت و خبث او را، در صورت حیّات و عقارب میکند و گاه معنی  صورت سبع و بهایم مشاهده می
و اگر بیند که مفاوز و فَلَوات را قطع . نماید لعه میرا در صورت کّفار و مالحده مطامعنی تمرّد و جحود او 

نماید، شیخ داند که او در  میشود، یا از آتش مجاوزت  گذرد، یا بر هوا متصاعد می کند، یا از انهار و بحار می می
اند، مشاهدت  کند و آن را در صور اصول خود که طبایع اربعه سري است و منازل صفات نفس را قطع می

اند، مانند امساک و کسالت و جهالت و قساوت و  مثالً اگر بیند که از صفاتی چند که الزم جزو ترابی نماید؛ می
واقعه جلوه گذرد، قوّت متخیّله، آن را در لباس خیاىل قطع مفاوز و فلوات بر دیدۀ صاحب  ظلمت و کدورت می

اختالط و امتزاج با نفوش شریره و قبول اند، مانند سرعت  و چون بیند که از صفاتی چند که الزم جزو مائی. دهد
گذرد، قوّت متخیّله، آن را در کسوت عبور از انهار و  به خواب میو نسیان و میل  ایشان أثّر از صحبتتلوّن و ت

سرعت اند، مانند میل به شهوت و کثرت مالل و  چون بیند که صفاتی چند که الزم جزو هواییو . بحار جلوه دهد
و چون بیند . تجاوز از آن جلوه دهدگذرد، قوّت متخیّله، آن را در صورت صعود بر هوا و  ال میتغیّر از حال به ح

گذرد، آن را کسوت  اند، مانند غضب و کرب و استعال و طلب جاه و رفعت می که از صفاتی چند که الزم جزو ناری
و از آن عبور کند، این است  و آخرین منزىل از منازل صفات نفس که از. خیاىل مجاورت از آتش مشاهده کند
و اگر حقیقت روح بر  .»رُؤوسِ الصِّدیقنيَ حُبُّ الجاهِ رُجُ مِنْآخِرُ مایَخْ«: اینجاست واللّه اعلم قول من قال

او مکشوف شود، آن را در صورت شمس مطالعه کند و اگر حقیقت قلب بر او کشف گردد، آن را در صورت قمر 
، هر حقیقت که بر او هذا او متجلّی شوند، آن را در صور کواکب بیند و علی مشاهده کند و اگر صفات قلب بر

و از این جهت، نام این قسم سرّ، کشف مخیّل کرده شد . کشف گردد، آن را در کسوت خیاىل مناسب مشاهده کند
و در این قسم، امکان مداخلت کذب باشد؛ ولکن کذب محض در آن صورت نبندد؛ به سبب آنکه از ادراک 
روح خاىل نباشد؛ پس اگر در حال ادراک روح، خواطر نفسانی با مدرَک روحانی منضَم نشود و متخیّله، جز 

خواطر حقایق مدرکات روح را لباس خیاىل نپوشاند، آن واقعه یا خواب، همه صادق بود و اگر بعضی از 
بعضی از آن صادق بود و بعضی  نفسانی با مدرکات روحانی پیوندد، متخیّله، جمله را کسوتهای خیاىل پوشاند؛

کاذب؛ پس معبِّر و مأوِّل به قوّت علم تعبري و تأویل، حقایق مدرکات روحانی، از شوایب خواطر نفسانی، منقّح 
  .تعبري و تأویل کند و خالص گرداند و آن را

ۀ عالم غیب محجوب و امّا خیال مجرّد، آن بود که خواطر نفسانی بر دل غلبه دارد و به غلبۀ آن، روح از مطالع 
متخیّله، هریک را کسوتی خیاىل درپوشاند و مشاهده تر گردد و  ماند؛ پس در حال نوم یا واقعه، آن خواطر قوی

تصرّف متخیّله و تلبیس او مرئی و مشاهده گردد؛ چنانکه کسی را پیوسته خاطر  افتد؛ یا صور آن خواطر، بعینها بی
؛ یا مرتاضی که داعیۀ قبول خلق او را بر آن باعث بود، ه گنجی یافته استغالب بود و در خواب بیند کگنج یافنت 
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دانند که این مشاهده، نتیجۀ آرزوی نفس است که بر بینندۀ آن معبّر و شیخ . در واقعه بیند که مسجود خالیق است
افتد، آن را و این معنی اگر در خواب . مصوّر گشته است، الجرم آن را اعتباری نکنند و خیال باطل خوانند

و در این قسم، وقوع صدق اصالً روی نبندد؛ چه نفس . احالم گویند و اگر در واقعه افتد، واقعۀ کاذبهاضغاث 
  .نفس دورمشارکت روح، منشی آن خواطر بود و صدق، از صفات  به استقالل بی

اخالص و  یکی استغراق در ذکر و غیبت از محسوسات، دوم وجود: و شرط صحّت واقعات دو چیز است 
و ممکن که خیال مجرّد در حقّ مخلص، کشف مخیّل گردد و به سبب استغراق در . تجرید سرّ از مالحظۀ اغیار

گاه صورت واقعه درست گردد و  ذکر و حضور حضرت وهّاب، روح کشف در قالب خیال نفس منفوخ شود و آن
ت، الّا در این صورت؛ چه هرگز خیال مجرّد، و واقعه با نوم در جملۀ احوال مشابه و مماثل اس. قابل تأویل شود

معلوم شد که در واقعات و منامات، هم صدق واقع شد و در خواب محقّق نشود و در واقعه ممکن است؛ پس 
و فرق میان کشف . هم کذب و در مکاشفه جز وقوع صدق، محال بود؛ به سبب آنکه جز کشف مجرّد نباشد

ب و واقعه، آن است که مکاشفه، در حال بیداری بود و خواب و واقعه، در مکاشفه و کشف مجرّد در خوامجرّد 
به چیزی که در عالم غیب باشد، یا متعلّق  و ادراک روح در مکاشفه، یا متعلّق بود. در حال غیبت از محسوسات

باشد، ا ظهورش در عالم شهادت ممکن نا قسم اوّل که در عالم غیب بود، يامّ. به چیزی که در عالم شهادت بود
چون بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و لوح و قلم، یا ممکن بود به صورت ذاتی، چون وقایع ممکنۀ 

الحصول که هنوز صور آن از عالم غیب به شهادت نیامده باشد، یا به صورت عارضی، چون مالئکه و  ضروریّة
هرگاه که  السّالم علیهجربئیل  ارواح مجّرده که ظهور ایشان در عالم شهادت، جز به صورت عارضی نبود؛ چنانکه

و گاه به صورت شخصی » بیدِحیۀ کَلْ«به حضرت رسالت آمدی، تمثّلی به صورت بشری کردی، گاه به صورت 
ای سخت سپید و مویی به  که وقتی اعرابیی با جامه» عمر«اعرابی؛ چنانکه در حدیث صحیح است و به روایت 

آمد و بنشست؛ زانو با زانوی وی پیوسته و از اسالم و ایمان و  وسلّم هاللّه علی صلّی غایت سیاه، به حضرت رسول
 وسّلم اللّه علیه صلّی را برپسید و جواب او رابپسندید و چون غایب شد، رسول وسلّم اللّه علیه صلّی احسان، رسول

جربئیل بود از «: گفت »لَمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْ«: دانید که این سائل که بود؟ گفتند شما می: صحابه را گفت
او را در آن صورت مشاهده کرد، دگر » عمر«و همچنان که . »حضرت عزّت آمده تا شما را معالم دین درآموزند

  .صحابه که حاضران آن مجلس بودند، صورت او را هم بر آن صفت یافتند
و الّا به حسب اختالف  بود،پس از اینجا معلوم شد که آن صورت نه نتیجۀ تصرّف قوّت متخیّله و صَوغ او  

احوال، هرکسی آن را بر صفتی دیگر دیدی؛ چنانکه تمثّل ارواح مجرّده در حال مفارقت از بدن، یا در حال 
شک نیست که تمثّل مالئکه و ارواح مجرّده به صورت بشری، صورتی و . تعلّق به قالب، به صورت بشری

و این تمثّل، نوعی از قّوت تصرّف . ، محالعارضی است و ظهور صورت ذاتی ایشان، جز در عالم غیب
: تمثّل کنند؛ چنانکه در خرب است کهه هر صورت که خواهند از صور بشری ، روحانیان است در عالم صور که ب

جُلُ صُورَةً دَخَلَ تَهَی الرَّالرِّجالِ وَالنِّساءِ فَاِذَا اشْ  مِنَعٌ اِلّا الصُّوَرُ الجَّنَةِ لَسُوقاً ما فیها شَریً والبَیْ اِنَّ فِی«
ای است از مراتب سلوک صاحب آن مرتبه تواند که  که مرتبه واحَهُمْاللّهُ اَرْ قَدَّسَو تصدیق قول مشایخ . »فیها
  .باید کرد را هر جای که خواهد، باز نماید، بنابراین قاعده میخود 

عالم شهادت، چنانکه دیدن صورت  و امّا قسم دوم از مکاشفه که ادراک روح در آن متعلّق بود به چیزی در 
چه در وقتی که از معراج بازآمد و از آن قصّه حکایت کرد، » مکّه«را به  وسلّم اللّه علیه صلّی مسجداقصی رسول

در . گویی، بگوی که ستونهای مسجداقصی چند است شدند و گفتند که اگر راست میآن را منکر » مکّه«کفّار 
و همچنني از . صدق باز دادبرخاست و ستونهای آن را تمام بشمرد و خرب  حال، مکاشف شد و حجاب از نظرش
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حجاب منکشف شد، دید که قافله به . بود، سؤال کردند که از آن خربی باز ده» شام«ای که به جانب  حال قافله
  .الصّباح قافله برسد و همچنان بود که گفت باز داد که علیخرب . رسیده است» مکّه«یک منزىل 

را با لشکری به » ساریه«خواند و  بر سر مِنرب خطبه می» مدینه«در » عمر خطّاب«ای مشهور است که  هو قّص 
: ناگاه در اثنای خطبه، مکاشف شد و دید که عَدو بر ایشان کمني کرده است؛ آواز کرد که. فرستاده بود» نهاوند«
  .فتندبشنید و بر کوه رفتند و ظفر یا» ساریه«. »جَبَلَیاساریَةُ الْ«
روزی . و پسری داشت به سفر جیحون رفت» همدان«مذکور است که شیخی بود به » عوارف المعارف«و در  

او را زجر کرد تا حذر نمود و به جیحون . خواهد افتادآن شیخ، مکاشف شد و دید که پسرش از سفینه به جیحون 
و . ؛ آواز پدر شنیدم و از آن منزجر گشتمنزدیک بود که به جیحون افتم: چون پس از سفر بازگشت، گفت. نیفتاد

کند و امثال این حکایات، از مشایخ بسیار  این حکایت از لفظ آن شیخ روایت می اللّه رحمه »االسالم شیخ«
  .منقول است

و مرید صادق، آن است که خلوت او، به طلب امثال این کشوف و کرامات، معلول و مدخول نبود و همّت او بر  
اند، ممنوع  چون این نوع کشوف از براهمه و رَهابني که نه بر جادّۀ شریعت و سنن اسالم. نه نیل آن مقصور

ایشان به حقیقت است که جز مکر و استدراج نیست؛ از آن جهت که به نیست و ظهور امثال این چیزها در حقّ 
مخلصان، از این ریق صادقان و و اگر به اتّفاق، در ط. وجدان آن هر روز مغرورتر باشند و از طریق رشاد، دورتر

  .اعلم نوع چیزی افتد، در حقّ ایشان کرامات بود؛ چه سبب تقویت یقني و مزید عبودیت ایشان گردد واللّه
  

  فصل نهم در سماع
ایشان است از برای از جملۀ مستحسنات متصوّفه که محّل انکار بعضی از علمای ظاهر است، یکی اجتماع  

و وجه انکارشان آنکه، این رسم، بدعت است؛ چه در عهد . حضار قوّال از بهر آنسماع غنا و الحان و است
مشایخ سلف معهود نبوده است و بعضی از مشایخ متأخّر آن را وضع رسالت و زمان صحابه و تابعني و علما و 

 پس مذمومو جواب آن است که هرچند بدعت است، ولکن مزاحم سنّت نیست؛ . اند و مستحسن داشته کرده
  .نبود، خصوصاً که مشتمل باشد بر فواید

گاه اّتفاق  و از جملۀ آن فواید، یکی آن است که اصحاب ریاضات و ارباب مجاهدات را از کثرت معامالت، گاه 
قبضی و یأسی که موجب فتور اعمال باشد، طاری افتد که کاللتی و ماللتی در قلوب و نفوس حادث شود و 

هر رفع این عارضه و دفع این حادثه، ترکیب روحانی از سماع اصوات طیّبه و گردد؛ پس مشایخ متأّخر، از ب
اند و ایشان را بر تناول آن به وقت حاجت  الحان متناسبه و اشعار مهیّجه مشوّقه بر حکمی که مشروع بود، نموده
ق و حدّت شود و دگرباره از سر شدّت شو تحریض فرموده تا بدان واسطه، کاللت و ماللت از ایشان مرتفع

  .شعف، روی به معامالت آرند
فایدۀ دوم آنکه، سالکان را در اثنای سري و سلوک، به سبب ظهور و استیالی صفات نفوس، وَقَفات و حَجَباب  

بسیار افتد و شاید که بدان سبب، مدّتی طریق مزید احوال برایشان مسدود گردد و به طول فراق، سورت اشتیاق 
غریب الحال او بود، حاىل  لذیذه، یا غزىل که وصف که مستمع را در استماع الحاند ممکن بوپس . نقصان پذیرد

که تحریک دواعی شوق و تهییج نوازع محبّت کند، روی نماید و آن وقفه یا حجبه، از پیش برخیزد و باب مزید 
  .مفتوح شود

جذبه و محبّی به محبوبی به  و فایدۀ سوم آنکه، اوّل سلوک را که حال ایشان، هنوز از سري به طري و سلوک 
نینجامده باشد، در اثنای سماع ممکن بود که سمع روح مفتوح گردد و لذّت خطاب ازل و عهد اوّل یاد آید و 
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و نفوس و از خود بیفشاند و از غواشی قلب  غبار هستی و نداوت حدوثطایر روح به یک نهضه و نفضه، 
  :بیت. جملۀ اکوان مجرّد گردد

 ضَةٌ کراکَ نَفْرونی لِذوَ اّنّی لَیَْع
  

 رُ قَطْ لَّلَهُ اْلفُورُ بَُعصْضُ الْ فُ کما یَْن 
  

گه در فضای قرب ذات در طريان آید و سري سالک به طري مبدّل شود و سلوکش به جذبه و محبّی به  و آن 
ر منکر سماع، و اگ. و یک لحظه، چندان راه قطع کند که سالها به سري و سلوک در غري سماع نتواند کرد. محبوبی

متوقَّع بود، مقابله کند، گوییم دفع آن آفات واجب آید و به امکان وقوع آن،  این فواید را با آفات که در سماع
لََح اَفْ قَدْ«ترک سماع الزم نگردد و خرياالعمال که صالت است، در حقّ بعضی موجب فالح است، چنانکه 

مُصَلّنيَ اَلَّذینَ لٌ لِلْفَوَیْ«و در حقّ بعضی سبب ویل، چنانکه » شِعُونَخا فی صَلوتِهِمْ مؤمِنُونَ اَلَّذینَ هُمْالْ
و . اند، ترک صالت جایز نبود موجب ویلبا وجود احتمال سهو و غفلت که . »ساهُونَ صَلوتِهِمْ عَنْ هُمْ

و محّل  انصاف آن است که در این زمان، سماع بر وجهی که عادت اهل روزگار متصوّفۀ رسمی است، عني وبال
رود، بنای آن بر دواعی نفسانی و حظوظ طبیعت  ها که در این وقت مشاهده می چه بیشرت جمعیّت انکار است؛

. طریق در اصل بر آن اساس بوده استاست؛ نه بر قاعدۀ صدق و اخالص و طلب مزید حال که وضع این 
ای را میل به رقص و  بود، و طایفه جماعتی را باعث بر حضور مجلس سماع، داعیۀ تناول طعام که در آن مجمع

اقسام دنیوی، و لهو و طرب و عشرت، و قومی را رغبت به مشاهدۀ منکرات و مکروهات، و جمعی را استجالب 
و این . و ترویج متاع تصنّع تشيّع بعضی را اظهار وجد و حال به تلبیس و محال، و گروهی را گرم داشنت بازار

و هر مجمع کع بنای آن بر یکی از این مقاصد . و محّل انکار اهل دیانت جمله، محض وبال و عني ضالل است
طریق، بود، طلب مزید حال و صفای باطن و جمعیّت خاطر، از آنجا متعذّر و متعسّر باشد و احرتاز نمودن از آن 

هور مشایخ و که وقت ظ اللّه رحمه »جنید«القوم  و بساط این شکایت، نه در این عهد، بلکه در زمان رئیس. اوىل
چرا اکنون سماع : گفتند. کرد در آخر حال، سماع غنا نمی» جنید«و . اجتماع صوفیان بود، مبسوط بوده است

» ؟عَمَّنْ«: گفت. از بهر خود بشنو» سِکَ مَعُ لِنَفْتَسْ«: یعنی با که سماع کنم؟ گفتند» ؟مَعَ مَنْ«: نکنی؟ گفت
سماع با یاران همدرد باید کرد و از کسی باید شنید که صاحب درد از که بشنوم؟ و این قول اشارت بدان است که 

و این هر دو مطلوب، در آن زمان عزیز و مفقود . بود و از سر صدق و ارادت گوید به جهت محض آخرت
فَکَفی بِذلِکَ غَنَیمَةً، پس اگر کسی را حضور چنني جمعی دست دهد،  !فَ بِنا فی هذَا الزَّمانِفَکَیْ اند،  بوده

  .آن، سالمت دین را اوىل داندوالّا ترک 
» قِ ما یَشاءُخَلْالْ یَزیدُ فِی«در تفسري این آیت که . های الهی است و شک نیست که آواز خوش، از جملۀ نعمت 

روح انسانی را به سماع اصوات طیّبه و نغمات مناسبه، و چه عجب که . اند که آن زیادت، آواز خوش است آورده
بعضی از حیوانات، از آن لذّت یابد؛ چنانکه اشرت به نغمۀ  احی بود و حال آن است که روحاسرتوالتذاذی و 

  .بارهای گران به آسانی بکشد و به یک منزل، چندین منازل از سر نشاط طی کندحُدا، 
خود  یکی از ایشان مرا به خانۀ . ای از قبایل عرب برسیدم وقتی در بادیه به قبیله: که» دقّی«حکایت است از  

پیش از احضار طعام، غالمی را دیدم سیاه که در آن خانه بند برنهاده و اشرتی چند . فرو آورد و ضیافت کرد
تو امشب مهمانی و موالی من، مهمان را سخت گرامی دارد؛ توقّع «: آن غالم مرا گفت. افتاده مُرده بر در خیمه

نخورم تا این بنده را «: ون طعام حاضر کرد، گفتمچ. »چنان است که شفاعت کنی تا مرا از این بند خالص دهد
» به چه سبب؟«: گفتم» این غالم، مال مرا همه تلف کرد و مرا بر خاک فقر نشاند«: گفت» خالص دهی

تعیّش من از منافع این اشرتان بود و این غالم، آواز خوش دارد؛ بارهای گران بر ایشان حمل کرد و به «: گفت
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رم براند تا راه سه روزه به یک روز قطع کردند، چون به منزل رسیدند و بارها بینداختند، نغمۀ حُدا، ایشان را گ
خواستم که آواز او بشنوم و حال هَیَمان اشرت روزی دگر . »اکنون او را به تو بخشیدم. همه بیفتادند و جان بدادند

اشرتی آنجا بسته بود؛ چون . غاز کردغالم را بفرمود تا نغمۀ حُدا آمُضیف، . از استماع نغمات او مشاهده کنم
تا  آواز او بشنود، به سر بگردید و ریسمان بگسست و من نیز از غایت خوشی آواز او، بیهوش گشتم و بیفتادم

  .مضیف، اشارت کرد به غالم که بس
 اِنَّکَ «. و هر که از آواز خوش لذّت نیابد، نشان آن است که دلش مرده است، یا سمع باطنش باطل گشته 

وقتی . وصف حال این طایفه است. »عزولُونَ لَمْع عَنِ السَّمْ مِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ وَ اِنَّهُمْالتُسْالتُسمِعُ المُوتي و 
کرد؛ بایستاد و با آن  ای می به جایی رسید که قوّاىل نغمه. یکی با او همراه شد. گذشت در راهی می» شافعی«

پس معلوم شد که حّس «: گفت. »نه«: گفت» یابی؟ خود هیچ طرب میاز این سماع، در تو «: همراه گفت که
شنود و  ، ناگاه آوازی میای با وقار سبب چیست که شخص آرمیده«: پرسیدند که» جنید«و از . »باطن نداری

 سبحانه و تعاىلچون حق «: گفت .»شود صادر میافتد و از وی حرکات غريمعتاد  اضطراب و قَلَق در نهاد او می
کرد، حالوت آن خطاب و عذوبت » تُ بِرَبِّکُمْ اَلَسْ«آدم، خطاب  عهد ازل و میثاق اوّل با ذرّات ذریّات بنیدر 

مسامع ارواح ایشان بماند؛ الجرم هرگاه که آواز خوش بشنوند، لذّت آن خطابشان یاد آید و به ذوق آن کالم، در 
واتُ الطَّیِّبَةُ مُخاطَباتٌ َو اَصْ اَلْ «: کهاست » یذوالنّون مصر«و این معنی، مطابق قول . »آن در حرکت آیند
واحِ اَرْحَقِّ لِلْالْ اَلسَّماعٌ نِداءٌ مِنَ«: گوید» سمنون محّب«. »دَ کُلِّ طَیِّبٍ َو طَیِّبَةٍدَعَها عِنْ تَوْاِشاراتٌ اِلهیَّةٌ اسْ

آثاِر  بُکاءُ اَثَرٌ مِنْالوُصُولِ اِلَی الحَقِّ وَالْ یُ عِبارَةٌ عَنِ شْ واحِ لِذلِکَ النِّداءِ وَالغَاَرْالْ اِجابَةِ دٌ عِبارَةٌ عَنْوَجْوَالْ
یاد کرده، نوعی است از انواع بکا که آن را بکای فرح خوانند؛ چه » سمنون«و این بکا که . »الوُصُولِ فَرَحِ 

که : آورده است »عوارف«در  اللّه رحمه »االسالم شیخ«و . سبب بکا، یا خوف بود یا شوق یا فرح یا وجدان
بکای وجدانی دگر است و بکای فرح دگر؛ بکای فرح آن است که کسی از فرط سرور بگرید؛ چنانکه ناگاه 

الخرب از سفر بازآید، محّب مشتاق را از غایت فرح، گریه پدید آید و در این معنی  فرزندی یا محبوبی منقطع
  :اند گفته

 طفَحَ السُّرورُ عَلَیَّ حَتّی اِنَّنی
  

 کانیسَرَّنی اَبْ مِ ما قَدْعُظْنْمِ 
  

بقیّۀ ث آید، قِدَم بر حدصدمۀ الیقني طارق شود و  ای از لوامح حقّ و امّا بکای وجدان، آن است که چون لمحه 
وجود واجد که سمت حدثان دارد، در تصادم قِدَم و حدث، به طریق ترشّح برخیزد و اثر این حال در صورت 

ابوعلی «و . »بُهُ حَیّاًسُهُ مَیِّتَةً وَقَلْکانَ نَفْ لُحُ السَّماعُ اِلّا لِمَنْالیَصْ«: اند ظاهر شود و گفته تَوَکُّف قطرات عَبَرات
 مِنْ لِاَنَّهُمْمُباحٌ لِلزُّهّادِ  مَعُونَ بِحیوةِ نُفُوسِهِمْیَسْ هُمْ نَّعَوامِ لِاَ السَّماعُ حَرامٌ عَلَی الْ«: گفته است» دقّاق
پرسیدند که سماع » شبلی«و از . »مَعُونَ بحَیوةِ قُلُوبِهِمْیَسْ حابِنا لِاَنَّهُمْتَحَبٌ لِاَصْاهِداتِ مُسْبابِ المُجاَرْ

رَةِ وَاِلّا فََقِد تِماعُ العِبْ اسْ رِفَةُ االِشاراتِ حَلَّ لَهُلَهُ مَعْحَصَلَ  رَةٌ فَمَنْنَةٌ َو باطِنُهُ عِبْظاهِرُهُ فِتْ«: چیست؟ گفت
  .»طَلَبَهُ وَ تَرویحٌ لِمَن وَجَدَهُ نَةٌ لَمِنْالسَّماعُ فِتْ «: گفته است» جنید«و . »نَةِ فِتْ الْ تُلِیَ بِابْ 
تر گرداند؛ پس در  تقویت کند و غالبهرچه بر والیت بشریّت، سلطنت دارد، آن را  و خاصیّت سماع آن است که 

ق بود، سماع، مُمِّد و معاون باشد بر طلب کمال ای که سرّ ایشان به محبّت و ارادت حق مشغول و متعلّ حقّ طایفه
ضمري ایشان به هوا ممتلی بود، موجب هالک و وبال از اینجاست منشأ اختالف اقوال ائمّه و در حقّ بعضی که 

غی اَصْ عِجُ القُلوبَ اِلَی الحَقِّ فَمَنْ یُزْ السَّماعُ حَقٍّ جاءَ «: گفته است» ذوالنّون«. در تحلیل و تحریم سماع
  .»دَقَسٍ تَزَنْهِ بِنَفْ غی اِلَیْاَصْ هِ بِحَقٍّ تَحَقَّقَ وَ مَنْلَیْاِ
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و وجد در سماع، اگرچه کمال حال مبتدیان است، ولکن نقصان حال منتهیان است؛ چه وجد، عبارت است از  
فقدان پس واجد در سماع، به حقیقت فاقد بود و سبب بازیافنت حال شهود و بازیافنت، بعد از گم کردن بود؛ 

و صفات وجود، یا ظلمانی بود و آن صفات نفسانی است که حجب مبطالن . حال شهود، ظهور صفات وجود
و مَثار وجد در سماع، یا مجرّد نغمات طیّبه و . است، یا نورانی و آن صفات قلبی است که حجب محقّقان است

و التذاذ از آن، . ات یا معانی ابیاتبس، یا مجموع اصواصوات متناسبه باشد و تلذّذ از آن نصیب روح بود و 
مشرتک بود میان ارواح و قلوب، در حقّ مُحِقّان و میان ارواح و نفوس، در حقّ مبطالن و در مجرّد نغمات که 

منتهیان را که به . روح به استلذاذ از آن منفرد بود، قلب اسرتاق سمع کند در حقّ مُحِّق و نفس، در حقّ مبطل
الحان انزعاج نتواند  ود، حال شهود دایم بود و سماع مخاطبات سرّی متواتر، سماعجهت خالص از حجاب وج

د دایم و سماع متواتر را، حال شهود و کرد؛ چه انزعاج به واسطۀ هجوم حاىل غریب پدید آید که واصل شهو
  .سماع خطاب، غریب و عجیب ننماید؛ الجرم از آن منزعج نشوند

بودم، هرگز ندیدم که به سماع » سهل«چندین سال در صحبت : کهحکایت کند » سهل«یکی از اصحاب  
 کُمْ مَ الیُؤ ْخَذُ مِنْیَوْفَالْ«: و غري آن متغیّر شد؛ تا آخر عمر، پیش او این آیت بخواندند که» قرآن«چیزی از ذکر و 

ی سبب آن پرسیدم، بعد از آن، از و. بلرزید که نزدیک بود که بیفتدناگاه حال بر وی بگردید و چنان » یَةٌفِدْ
متغیّر » مٰنِمَئِذٍ الحَقُّ لِلرَّحْ کُ یَوْمُلْاَلْ«: و همچنني وقتی به سماع این آیت که. »فٌ لَحِقَنی ضَعْ نَعَمْ«: گفت

که از جملۀ اصحاب او بود، » سالم ابن«بعد از آن چون به قرار خود بازگشت، . شد و در اضطراب و حرکت آمد
: گفت! آن ضعف بوَد، پس قوّت چه باشداگر : گفتند .آن از ضعف بود : داد کهجواب . از آن حال سؤال کرد

نیاید، الّا که به قوّت حال، آن را ابتالع نماید و فرو خورد و از وی قوّت آن باشد که هیچ وارد به شخص فرو 
  .متغري نشود

را بدیدند، سماع ترک  چون او. ای مبتدیان در سماع بودند طایفه. جایی بگذشت» مَمشاد دینوری«وقتی  
قصد ای  همچنان با سرحال خود روید که اگر جملۀ مَالهی دنیا در گوش من جمع گردد، هیچ ذرّه: گفت. کردند

  .مرا مشغول نگرداند و درد مرا شفا ندهد
این اشارت است به و . »كحايل يف الصَّلوة لَ الصَّلٰوةحاىل قَبْ «: روایت است که گفت» سهل عبداللّه«از  
و هر دل که پیوسته . وام حال شهود و هر که او را این مقام بود، حال او در سماع همچنان بود که پیش از سماعد

حاضر حق بود و القای سمع کند، از هر آوازی که بدو رسد، خطابی الهی فهم کند؛ پس سماع او موقوف نبود 
تِ الطُّیورِ صَوْ مِنْ مَعْیَسْ دَّعَی السَّماعَ وَ لَمْمَنِ ا«: گوید» ابوعثمان مغربی«بر نغمات و الحان آدمی؛ چنانکه 

چنان شود که سماع او از اندرون بلکه . »تِراءٌ وَ باطِلٌواهُ اِفْاَنَّ دَعْ لَمْفیقِ الرِّیاحِ، فَاعْبابِ وَ تَصْوَ صَریرِ الْ
قَطََع قَطِعُ اِذَا انْماع یَنْمَلُ بِسَشٍ اَعْ اَیْ«: گوید» حصری«چنانکه خود بود و محتاج مسمعی خارجی نباشد؛ 

و این چنني کس که سماع او متّصل . »قَطِعرَ مُنْ یَکُونَ سَماعُکَ سَماعاً مُتَّصِالً غَیْ  بَغی اَنْهُ یَنْمَعُ مِنْ یُسْ مَنْ
النّفس خاىل؛ پس گاه خطاب الهی شنود و گاه  باشد، پیوسته به دل حاضر غیب بود و گوش باطنش از حدیث

: گفت یکی می» بغداد«شنید که در بازار » شبلی«وقتی . وجود و گاه از داخل شنود و گاه از خارج تسبیح ذرّات
وقتی ! چون خیار ده به دانگی بود، حال اشرار خود چگونه بود: خیار دَه به دانگی، فریاد برآورد و گفت

سبب چه آمد، پرسیدند که  ون بازچ. بیفتاد و بیخود شد» تَربَرّیسَعْ«زد که  دىل شنید که منادی بانگ می صاحب
  .»عَ تَرَبِرّیاِسْ«: گفت من از حق شنیدم که می: بود؟ گفت

دانید که  شما می: که وقتی بانگ ناقوس شنید، با اصحاب گفت السّالم علیه »علی«روایت است از امريالمؤمنني  
  .»قٰىلٰى صَمَدٌ یَبْ اِنَّ المَوْ حَقّاً اللّهِ حَقّاً حانَ سُبْ«گوید  می: گفت. نه: گوید؟ گفتند او چه می
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ای آنجا برکار نهاده  رفتم و بَکره» ابوعثمان مغربی«وقتی در پیش : حکایت کند که» ابوعبدالرّحمان سُلَمی«و  
» باعبدالرّحمان«یا : مرا گفت» ابوعثمان«کرد و  آوازی میکشید و بَکره  بود و کسی بدان، آب از چاه می

  .»اللّه اللّه«گوید  می: گفت. نه: گوید؟ گفتم دانی که بَکره چه می می
طبقۀ دیگر،  ابنای حقایق و ایشان در سماع، مخاطبۀ حق شنوند با خود و: اند اند اهل سماع سه طبقه و گفته 

با حق خطاب کنند و ایشان مطالب باشند در  شنوند، به دلاهل مناجات که به واسطۀ معانی ابیات که در سماع 
اند و سماع  و طبقۀ سوم، فقرای مجرّد که جملۀ عالقات دنیا و آفات قطع کرده. کنند به حق می آنچه بدان اشارت
  .تراند و این طایفه به سالمت نزدیک بود القلب ایشان، به طیبة

  
  فصل دهم در آداب سماع

که باعث از جملۀ آداب سماع، اوّل آن است که اخالص نیّت، بر حضور مجمع سماع مقدّم دارند و بازجویند  
و ارادت و طلب مزید حال  صدق بر آن چیست؛ اگر مطلوبی نفسانی بود، از آن احرتاز واجب دانند و اگر داعیۀ

و شمول برکت جمع بود، مجرّد از شوایب هوا و دواعی طبیعت، و حال آنکه در آن مجمع، شیخی یا مقدّمی که 
چنني صحبتی و طالبان صادق باشند، توفیق حضور او مغتنم بود، حاضر باشد، یا اهل سماع اخوان موافق 

و اگر از شایبۀ هوا و ضمیمۀ طبیعت، صافی و خالص نبود، در تخلیص و تصفیۀ آن، دقایق . غنیمت باید شمرد
اگر باعث اوّل، داعیۀ صدق و طلب مزید حال بوَد و بعد از آن شایبۀ . نظر و لطایف عمل به تقدیم باید رسانید

د، اعتبار، باعث اوّل را بوَد و فساد انضمامِ شایبۀ هوا را، به صدق انابت با حق و نفسانی با آن منضم گرد
گاه به جهت  و اگر باعث اوّل، داعیۀ نفسانی بوَد و آن. استغاثت از شرّ نفس و تقدیم استخارت، تدارک باید کرد

ق را و احرتاز از چنني اجتماعی ترخّص در آن نیّتی صالح بدان پیوندد، داعیۀ سابق را معترب دارند، نه نّیت الح
و و منکرات، چون لقمۀ ظالمان  مجمع سماع، مشتمل است بر بعضی محرّماتو اگر معلوم بوَد که . الزم دانند

اشراف زنان و حضور اَمرَدان، یا مکروهات چون حضور کسی که جنسیّت با این طایفه ندارند، مانند متزهّدی که 
انکار نگرد، یا صاحب جاهی از ارباب دنیا که با او به تکلّف و مدارات باید بود، نظر  او را ذوق سماع نبود و به

 بر حاضران مشوّش گرداند، طالبانو به تواجد کاذب، وقت  کند وجدیا حضور کسی که به تکلّف و دروغ اظهار 
  .صادق را اجتناب از چنني مجمعی الزم بود

ادب بنشیند و سکون و وقار، شِعار و دِثار ظاهر و باطن و شرط آن است که چون حاضر مجلس سماع شد، به  
افعال و اقوال، مجموع و مضبوط دارد و تا قوّت خود گرداند و اطراف بدن را از زواید حرکات و فضول 

ای از لمعات وجد، مضطرب نشود و به  و به اندک لمعه. امساک بود، حرکت نکند؛ خصوصاً به حضور مشایخ
و اگر نعوذبالّله، . حال، تساکر ننماید و شَهَقات و زَعَقات به تکلّف و تصلّف نزند رحیقای از  کمرت مذقه

تر زلّتی و  اثری از آثار نوازل وجد و حال، اظهار دعوی حال کند، خود عني نفاق و محض گناه بود، بل قبیح بی
  .تر حالتی باشد شنیع

بود و به علم حدیث و کثرت روایت مشهور و » لیشب«که از جملۀ اصحاب » ابوالقاسم نصرآبادی«اند که  آورده 
غایت و وُلوعی تمام به سماع داشتی و اکثر اوقات بدان شعفی به  ،»خراسان«عروف و در وقت خویش شیخ م

بود و » ابوعثمان حريی«که از جملۀ اصحاب و تالمذۀ » ابوعَمروبن نُجَید«تا روزی میان او و . مشغول بودی
. کرد او را بر کثرت سماع، تقریعی و توبیخی می» ابوعمرو«عی اتّفاق اجتماع افتاد و دیده، در مجمرا » جنید«
چنني است؛ لکن هر مجمعی که در او شخصی به قول مباح گویا بود و دیگران خاموش، : گفت» نصرآبادی«

 شَرٌّ  السَّماعِ زَلَّةٌ فِیهاتَ یا اَباالقاسِمِ هَیْ«: جواب داد که» ابوعمرو«. بهرت از آنکه جمله به غیبت گویا باشند
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  .»تابُ النّاسُکَذا وَ َکذا سَنَةً یُغْ مِنْ
در سیاق این جواب، آن است که زلّت سماع، مشتمل است بر زلّات بسیار، از آن » عمرو ابی«و بیان قول  

 چه اظهار وجد در سماع، اشارتی است از و تقدّستعاىل جمله، یکی افرتای کذب است بر خداوند عالم 
نی مشارالیه و افرتای حصول اثری از مع او را موهبتی کرامت فرموده است بی تعاىلشخص متواجد بدان که حق 

  .از جملۀ ذنوب کبایر است سبحانهکذب بر حق 
بعضی حاضران مجلس سماع به اظهار حال محال؛ و تغریر؛ عني خیانت است و خیانت، موجب ردّ دوم، تغریر  

  .»سَ مِنّاغَشَّنا فَلَیْ مَنْ«: رب استو براءت؛ چنان که در خ
سوم، اِفساد عقیدۀ معتقدان در حقّ اهل اصالح و سّد طریق استمداد از ایشان؛ چه بعضی حاضران که به تغریر  

از آن چیزی که موجب فساد عقیدت گردد، از وی او مغرور شوند و اعتقاد کنند که او از اهل صالح است و بعد 
شان در حقّ اهل صالح به کلّی باطل شود و حال دیگران را بر او قیاس کنند و بدان سبب، ظاهر شود، اعتقاد ای

و امثال این ذنوب بسیار . صالحان از ایشان منقطع شود و قطع خري از دیگران، عني شرّ و محض گناه استمدد 
حرارت سماع  گه که وجودشان از حرکت نکنند، تا آنپس طریق وجدان صادق، آن است که در سماع . است

و صدور حرکات از ایشان بر وجهی بود که دفع آن نتوانند؛ همچنان که مرتعشی که خود را از . تمام بیابدنضجی 
  .اند هرچند مشایخ، اهل بدایات را در تواجد، رخصت داده. حرکات ارتعاش امساک نتواند کرد

سبیل اسرتواح قلب و استجمام نفس،  و معنی تواجد، آن است که کسی نه بر طریق معنی وجد و حال، بل بر 
اظهار رساند تا ساعتی نفس از تعب تکالیف اعمال آسوده حرکتی موزون به ایقاعی موزون از طبعی موزون به 

شود و دل از کلف تدّبر و تکلیف او مروّح گردد و به واسطۀ این باطل، بر طلب حق استعانت جوید؛ چه رقص 
، ولکن نسبت با اهل حقایق و ارباب جدّ، باطل است؛ اگرچه هر باطل که اگرچه در شرع از قبیل مباحات است

سی بِشَیءٍ تَجِمُّ نَفْاِنّی لَاسْ «: که» ابوالدّرداء«نقل است از . بر طلب حق معاون بود، عني عبادت باشد
کسوت باطل و شاید که  پس به حقیقت، آن باطل، حقّی بود در .»حَقِّناً عَلَی الْباطِلِ لِیَکُونَ ذٰلِکَ عَوْالْ مِنَ

و این معنی، . نیّت متواجد در تواجد، موافقت بعضی از واجدان بود تا به برکت آن، از حال او نصیب یابد
اگرچه مبتدیان را رخصت است، ولکن مناسب حال مشایخ و الیق منصب ایشان نیست؛ چه احوال ایشان در آن 

  .خل نههو و لعب را در آن مدصرف بود و لظاهراً و باطناً، همه جّد محض و حقّ 
و همچنني باید که به اختیار، زعقات از وی صادر نشود، خصوصاً به حضور مشایخ؛ الّا وقتی که قوّت امساک  

متنفّسی که مجال نَفَس بر وی تنگ آید و اگر نفس نزند، دلش سرپی شود و عقدۀ وقار منحل گردد و بر مثال 
نمودی و به هر وقت در سماع » جنید«اند که جوانی، مالزمت صحبت  آورده. برآرد بسوزد، نفسی به اضطرار

بعد خود را نگه نداری، از صحبت ما دور  اگر مِن: او را از آن منع فرمود و گفت» جنید«روزی . ای بزدی زعقه
رق ای ع و چنان شدی که از بُن هر موی وی، قطرهآن جوان فیمابعد، خود را در سماع از زعقه نگاه داشتی . شو

: گوید اللّه رحمه »سریّ سقطی«. ای بزد و جان تسلیم کرد تا روزی که قوّت امساکش نماند و زعقه. روان شدی
و این سخن، اشارت . »عُرُ بِهِ لِوَجَعٍفِ الیَشْ هُهُ بِالسَّیْضُرِبَ َوجْ لُغَ اِىل حَدٍّ لَوْیَبْ قَتِهِ اَنْطُ الواجِدِ فی زَعْشَرْ«

عموم شرطیّت آن را در حقّ » االسالم شیخ«و . شرط استزعقات  در صحّت حساساست بدان که غیبت از ا
 ضِ الواجِدینَ نادراً وََقدْ یَقَعُ هذٰا فی حَقِّ بَعْ وَقَدْ«: دارد و گفته جمیع واجدان، الّا در حقّ بعضی مسلّم نمی

  .»طِرارزوجَةٍ بِاالِضْ رُجُ کَالتَّنَفُّسِ و بِنَوعِ اِرادَةٍ مَمْ هُ یَخْقَتُبَةِ وَلٰکِنَّ زَعْبَةَ مِنَ الغَیْالواجِدُ هٰذِهِ الرُّتْ لُغُ الیَبْ
وهمچنان که حرکت در سماع و زعقۀ به اختیار روا نیست، جامه بر خود پاره کردن به اختیار، نه از سر غلبۀ حال  

معنی حال و  چه در این صورت ،هم دعوی حال است بیو سلب تماسک و تمالک، به طریق اولٰى روا نباشد؛ 
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ریا؛ مانند شایبۀ تکلّف و  و همچنني باید که در القای خرقه به قوّال، نیّتی صالح تقدیم افتد بی. هم اتالف مال
  .آنکه در اِزای آثار وجد و تحریک داعیۀ شوق، خواهد که راحتی رساند به قوّاىل که مثار و مصدر آن، قولِ او بود

  
  دهد اع خرقه که صاحب سماع به قوّال انو

امّا حکم خرقۀ صحیحه، اگر مراد . صحیحه و ممزّقه: و خرقه که از صاحب سماع به قوّال رود، دو نوع بود 
در آن مشارکت و مساهمت نباشد؛ و اگر  واجد آن در القا و اعطای آن، تخصیص قوّال بود، دیگری را با او و

ب اجتهاد خود، اگر مصلحت بیند، به االمر حاضر باشد، برحس مراد تخصیص او نبود و شخصی مهیب ممتثل
رّفات او همه از سر کس را بر او مجال اعرتاضی نه؛ چه تص و هیچ .قوّال دهد و اگر خواهد، به دیگری بخشد

و اگر حاضران مجلس سماع همه اخوان باشند و شیخ حاضر نه، خرقه به قوّال دهند؛ چه . خربت و بصريت بود
: اند و بعضی گفته. »قَتَلَ قَتیالً فَلَهُ سَلَبُهُ مَنْ«بود و قول او  رقه باشد،محرّک و باعث وجد که سبب القای خ

. خرقه از آنِ جمع بود؛ چه باعث وجد، نه مجرّد قول قوّال بود، بل سبب آن مجموع قول او و برکت جمع باشد
با اعدا مسارعت  که جوانان لشکر اسالم، در قتال است و مستند قول این طایفه، قیاس بر قضیّۀ وقعۀ بدر
چون ظفر یافتند، خواستند که جملگی غنیمت بردارند، پريان . نمودند؛ به امید آنکه غنیمت همه ایشان را بود

و نزاعی پدید آمد و در حکومت رجوع با حضرت . »بِالغَنائِم دونَناهَبُوا ءً فَال تَذْوَِردْ راً لَکُمْکنّا ظَهْ«: گفتند
اللّه  صلّیپس رسول . »فالُ لِلّهِ وَالرَّسُوِلفالِ قُلِ االَنْأَلونَکَ عَنِ االَنْیَسْ«: ل شد کهزَرسالت کردند تا وحی، مُنْ

  .غنیمت را میان ایشان به سَوِیّت قسمت کرد وسلّم علیه
و بعضی . اگر قوّال در زّی جماعت بود، با جمع مساهم باشد؛ و الّا در نصیب، داخل نبود: اند ای گفته و طایفه 

و اگر کسی از جملۀ محبّان، . جمع باشد مشارکنصیب بود؛ و الّا  اگر او را به اجرت گرفته باشند، بی: اند گفته
فِدایی در میان آرد و حاضران بدان راضی باشند، روا بود که هرکس با سر خرقۀ خود رود و آن فِدا، به قوّال 

  .گرباره با سر خرقه رود، خرقۀ او را به قوّال دهندو اگر کسی را در القای خرقه نیّتی باشد و نخواهد که د. دهند
و اماحکم خرقۀ مُمزّقه که صاحب وجد آن را از سر غلبۀ حال و سلب اختیار بر خود خرق کند، آن است که بر  

 لِاَنَّ الغَنیمَةَ لَمِنْ « و هریک را نصیبی بدهندغري جنس، قسمت کنند  حاضران مجلس سماع، جنساً اَوْ
و شرط در مساهمت غريجنس، آن است که در حقّ این طایفه حسن الظّنّی دارد و تربّک خرقۀ » عَةَوَقْشَهِدَالْ

 نيز را نصیبیو اگر کسی در حال قسمت حاضر شود و وقت سماع، حاضر نبوده باشد، او . ایشان را معتقد بود
و . »هُمِنْ زُقُوهُمْ یَتامٰى وَالمَساکنيُ فَارْبٰى والْقُرمَةَ اُولُوا الْ وَاِذا حَضَرَ القِسْ « سبحانه و تعاىلقال اللّه  بدهند

ها که انداخته باشند، بعضی صحیحه بود و بعضی ممزّقه، اگر شیخ حاضر باشد و مصلحت بیند، روا  اگر خرقه
  .به تبعیّت ممزّقه، تمزیق کند و بر حاضران منقسم گرداند و کسی را بر او اعرتاض نرسدبود که خرقۀ صحیحه را 

اجتماع افتاد و شیخ فقها  اتّفاق» نیسابور«ایت است که وقتی میان فقها و صوفیان، در دعوتی به حک 
. صوفی در سماع، از غلبۀ وجد، القای خرقه کرد. »ابوالقاسم قشريی«بود و شیخ صوفیّه » ابومحمّد جوینی«

روی به بعضی فقها کرد و » ابومحمّد جوینی«. چون صوفیان از سماع فارغ شدند، آن خرقه را تقسیم کردند
این سخن بشنید و هیچ نگفت تا قسمت تمام » ابوالقاسم قشريی«. »ماِلهٰذا سَرَفُ و اِضاعَةٌ لِلْ«: آهسته گفت

چون حاضر . بنگر تا در این جمع، سجّادۀ مُلَمَّع که دارد و آن را حاضر کن: گه خادم را بخواند و گفت آن. شد
به : این سجّاده را در مزاد به چند بخرند؟ گفت: ارت بخواند و گفتکرد، شخصی را از اهل خربت و بص

کرد و گفت » محمّد جوینی«گاه روی به  آن. نیم دینار: اگر یک پاره بودی، چند ارزیدی؟ گفت: گفت. دیناری
  .»هٰذا الیُسَمّٰى اِضاعَةَ المالِ «
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کُنّا عِندَ «: که گفت» س مالکان«و اصل در تمزیق خرقه و قسمت آن بر حاضران، حدیث است مسند از  
لَ االَغنیاءِ خُلونَ الجَنَّةَ قَبْ السَّالم فَقالَ یا رَسُولَ اللّهِ اِنَّ فُقَراءَ اُمَّتِکَ یَدْ هِ جِربئیلُ عَلَیهِ رَسُولِ اللّهِ عَلَیْ

اللّهِ  یا َرسُول فَقالَ بَدَویٌّ نَعَمْ؟ یُنشِدُنا مَنْ سُ مِأَةِ عامٍ فَفَرِحَ رَسُولُ اللّهِ وَ قاَل اَفیکُمْمٍ وَ هُوَ خَمْفِ یَوْ بِنِصْ
  :شعربدویُّ شَأَ الْفَقالَ هاتِ فَاَنْ 

 هَوٰى کَبِدیحَیَّةُ الْ لَسَعَْت قَدْ
 تُ بهحَبیبُ الَّذی شُعِفْ اِلّا الْ

  

 فَال طَبیبٌ لَها وَ الراقِ  
 یَتی و تِریاقیدَهُ رُقْفَعِنْ

  

هِ فَلَمّا فَرَغُوا آوٰى کُلُّ اَحَدٍ اِلٰى کَبَیْمِنْ حابُ مَعَهُ حَتّٰی سَقَطَ رِداءُهُ عَنْواجَدَ االَصْاللّهُ وَ تَ فَتَواجَدَ رَسُولُ  
تَزً یَهْ لَمْ سَ بِکَریمٍ مَنْیا مُعاوِیَةُ لَیْ اللّهِ فَقالَ مَهْ یا رَسُولَ  سَنَ لَعِبَکُمْسُفیانَ ما اَحْ نُ اَبٰىبْ مَکانِهِ قَال مُعاوِیَةُ 

  .»عَةِبَعِ مِأَةِ قِطْبِاَرْ حاضَرَهُمْ نَ مَنْرِ الحَبیبِ ثُمَّ قَسَّمَ رِداءَهُ صلعم بَیْدَالسَّماعِ وَ ذِکْعِنْ
اگر صحّت آن محقَّق شود، متصوّفه را در توجیه . اند خالف کرده حدیث و در صحّت این حدیث اصحاب 

  .اعلم ن، بهرتین متمسّکی بود واللّهصحّت سماع الحان و حرکت و تمزیق ثیاب و قسمت آن بر حاضرا
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  باب ششم در آداب
  

  .و در آن ده فصل است
  فصل اوّل در بیان ادب

افعال قلوب و آن : و افعال بر دو قسم است. لفظ ادب، عبارت است از تحسني اخالق و تهذیب اقوال و افعال 
ات، منبت به باطن دارند و اقوال و اعمال، و نیّ و اخالق. را نیّات خوانند و افعال قوالب و آن را اعمال خوانند

منبت به ظاهر؛ پس ادیب کامل، آن بود که ظاهر و باطنش، به محاسن اخالق و اقوال و نیّات و اعمال آراسته 
پس طالب . ؛ چنانکه نماید، باشد و چنانکه باشد، نمایدمطابق اقوال باشد و نیّاتش موافق اعمالبود؛ اخالقش 

و اشارت . اره ظاهر و باطن را از شوایب مخالفت و مسابرت مهذّب دارد، تا مؤدّب گرددصادق، باید که همو
و هر که در تهذیب ظاهر و . »اَدَبُ تَهذیبُ الظّاهِرِ وَالباطِنِاَلْ « اللّه رحمه »االسالم شیخ«بدین معنی است قول 

ل متخلّف باشد و اگر بیان حاىل یا باطن، پیوسته متفقّد احوال خود بود، نخواهد که اخالق و احوالش از اقوا
  .آن قول را سوء ادب داندمقامی یا خُلقی بر زبان آورد و خود را بدان متخلّق و موصوف نیابد، 

گفت و عقربی در اثنای آن، بر پای او  در معنی صرب سخنی می اللّه رحمه »سرّی سقطی«حکایت است که وقتی  
انزعاجی برقرار خود در سخن بود تا عقرب چندین ضربات به  همچنان بی» سرّی«زد و  رفت و نیش می می

 اَنْ تعالٰىاللّهِ  تَحیی مِنَ اَسْ«: گفت» ؟سِکَنَفْ  اَال تَدفَعُهُ عَنْ«: حاضران از آن سؤال کردند که. قدیم رسانید
ای توقّف  لحظه«: گفت وقتی از درویشی پرسیدند که فقر چیست؟. »لَمُ فیهِاَتَکَلَّمَ فی حالٍ ثُمَّ اُخالِفُ ما اَعْ

سبب «: گفتند. »ئاًلِکَ شَیْالفقري اَن الیَمْ«: برفت و باز آمد و در جواب مسأله گفت. »کنید تا بروم و بازآیم
در ملک من درمی بود، نخواستم که در فقر سخن گویم و در ملک من «: گفت» توقّف در این جواب چه بود؟

  .»چیزی باشد، تا قولم مطابق فعل بود
ب، آن است که همواره جوارح و اعضا را به صوالح اعمال متحلّی دارد؛ چه مادام تا آدمی در از جملۀ آداو  

کسوت بشریّت بود، او را از مراعات آداب ظاهر چاره نبود و به هیچ حال و در هیچ مقام، محافظت آن از وی 
دِهِ مَقامُ وال حالَةٌ والمَعرِفَةٌ تَسقُطُ فی عَبْسَ لِلّهِ لَیْ«: گفته است اللّه رحمه »ابوالحسني نوری«. ساقط نشود

و مادام تا آثار . »مَحاسِنِ اآلدابِ الیُبیحُ تَعطیلَ الجَوارِحِ عَنْ تَعالٰىیَةُ الظّاهِرِ واللّهُ آدابُ الشَّریعَةِ حِلْمَعَها 
است؛ چه تأدّب که باطن او هنوز متأدّب نشده آن است محاسن آداب در ظاهر شخص پدید نیاید، عالمت 

دید که شخصی در نماز با ریش  وسلّم اللّه علیه صلّیوقتی رسول . ظاهر، از امارات و عالمات تأدّب باطن است
به » ابوحفص نیشابوری«حکایت است که چون . »جَوارِحُهُ بُُه لَخَشَعَتْخَشَعَ قَلْ لَوْ«: کرد، گفت خود بازی می

اصحاب او را دید پیش وی ایستاده، منتظر اشارت و منقاد حکم او، . به دیدن او رفت» جنید«رسید، » بغداد«
نُ حُسْ ال، یا اَباالقاسِمِ لکِنْ«: ابوحفص جواب داد که» ؟اَدَبَ المُلوکِ تَ اَصحابَکَیا اباحَفصِ اَدَّبْ«: گفت

وُقُوفُ مَعَ اَلْ«: گفتپرسیدند که ادب چیست؟ » عطا ابن«از . »وانُ اَدَبِ الباطِنِ عُنْالظّاهِرِ  االَدَبِ فِی
تَ اَدَبِ فَاِذا کُنْتُعامِلَ اللّهَ سِرّاً وَعَلَناً بِالْ مَعناهُ اَنْ«: این سخن چه معنی دارد؟ گفت: گفتند. »المُستَحْسَناتِ 
  .و این بیت انشاد کرد. »جَمیّاًتَ اَعْکُنْ تَ اَدیباً و اِنْکَذالِکَ کُنْ

  :شعر
 مَلیحَةٍ بِکُلِّحارَتْاِذَا نَطَقَتْ

  

 جارَتُ بِکُلِّ مَلیحٍ سَکَتَتْوَاِْن 
  

یا «: شبی بعد از آنکه از اوراد فارغ شدم، پای در محراب کشیدم ناگاه آوازی شنیدم که: گوید» سرّی سقطی« 
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. »بعد هرگز پای دراز نکشم به عزّت تو که مِن«: در حال پای با خود کشیدم و گفتم. »سَرِیُّ کَذا یُجالَسُ المُلوکُ
و . »شصت سال بعد از آن در حیات بود و هرگز پای دراز نکشید، نه در روز و نه در شب«: گوید» جنید«

ادیب لبیب آن است که هیچ دقیقه از دقایق آداب، ظاهراً و باطناً و سرّاً و علناً فرو نگذارد؛ چه اهمال ادب اگر 
یکی از متصوّفه .  در باطن عقوبت گرددوجب در ظاهر بود، سبب عقوبت شود در ظاهر و اگر در باطن بود، م

از . »کَاَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ«: گفت وقتی در طواف بودم، شخصی را دیدم اعور که می: حکایت کند که
ای بر روی  وقتی به نظر شهوت در اَمر دی صاحب جمال نگریستم، در حال لطمه: کیفیّت حال او پرسیدم، گفت

که » جنید«حکایت است از . »ناتَ لَزِدْرِدْرَةٍ لَوْمَةٌ بِنَظْلَطْ«ریخته شد و آوازی شنیدم که  من آمد و یک چشم
ای که بر وی نماز کنیم، درویشی دیدم که در مسجد آمد  بودم با جماعتی منتظر جنازه» شونیزیّه«وقتی در مسجد 

مشغول بودی و مؤونت خود را از  این درویش به کسبیدر خاطر من آمد که اگر . کردو از حاضران سؤاىل 
از این تناول «: ای پیش من حاضر کردند و گفتند آن شب در خواب دیدم که مرده. دیگران بازداشتی، بهرت بودی

چون بدیدم صورت آن شخص . »چنانکه دی خوردی«: گفت »گوشت آدمی مرده چون خورم؟«: گفتم. »کن
غیبت «: ت آن خاطر است که در حقّ او مرا وارد شد، گفتم کهکرد، بدانستم که عقوب بود که در مسجد سؤال می

در حقّ تو،  خاطر دانی که مرور نمی«: گفتند. »بلکه آن خاطر در ضمري من بگذشت او بر زبان من نرفت،
در حال آن را از پیش من . »توبت کردم از آن«: گفتم» همچنان بود که به فعل آوردن آن در حق دیگران؟

  .برداشتند
گاه در فضای برابر کعبه مقیمی بودمی، گه  مجاور بودم و گاه» مکّه«وقتی به : گوید» بن سَلّام بوعُبید قاسما«و  

که از جملۀ  اللّه علیها رحمة »عایشۀ مکّیّه«تا روزی . به پشت باز خفتمی و پای در جانب کعبه دراز کردمی
مِنّی کَلَِمًة  بَلْ مِ اِقْلِ العِلْاَهْ دٍ یُقالُ اِنَّکَ مِنْیا باعُبَیْ«: عارفات بود، مرا در این باب نصیحتی کرد و گفت

تَهاوَنَ  مَنْ«: گفته است» بن مبارک عبداللّه«و . »دیوانِ القُراةِ مَکَ مِنْاِلّا بِاَدَبٍ والّا فَیَمَّحِی اسْ هُ التُجالِسْ
مانِ الفَرایضِ وَ مَن تَهاوَنَ بِالفَرایِض قِبَ بِحِرْمانِ السُّنَنِ و مَن تَهاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوباالَدَبِ عُوقِبَ بِحِرْ

فَاِنَّهُ  االدب حَدِّ استِعمالِ اِذَا خَرَجَ المُریدُ عَنْ«: گفته است» ابوعلی دَقّاق«و . »مانِ المَعرِفَةِعُوقِبَ بِحِرْ
رِفَةِ نُ نَقُولُ مَعْاالَدَبِ و نَحْ ثَرَ النّاسُ فِیاَکْ قَدْ«: گوید» مبارکبن  عبداللّه«و . »حَیثُ جاءَ یَرجِعُ مِنْ

و توجیه این قول آن است که منشأ ترک ادب، وجود جهالت است و منبع جهالت، نفس؛ پس هر که . »سِالنَّفْ
عُبُودیَّةُ مُالزَمَةُ االَدَبِ والطُّغیانُ سُوءُ اَلْ«: گفته است» جنید«و . نفس را به علم سیاست کند، مؤدّب گردد

اللّهِ  دُ یَصِلُ بِطاعَتِهِ اِلَی الجَنَّةِ وَ بِاَدَبِهِ فی طاعَتِهِ یَصِلُ اِلَیعَبْ اَلْ«: گوید» ابوعلی دقّاق«و . »االَدَبِ
اَالَدَبُ «: گوید» انس مالک«و . »مَةِخِدْمِنَ الْ َادَبُ الخِدمَةِ اَعَزُّ«: گوید» بن مبارک عبداللّه«و . »تَعالٰى
النّاسُ فی حِفظِ اآلدابِ عَلٰى ثَالِث «: گوید» ابونصر سرّاج طوسی«و . »العَمَلِالعَمَلِ عَالمَةُ قَبُولِ  فِی

ظِ العُلوم وَ اَسماءِ المُلوکِ و اَشعاِر البَالغَةِ والفَصاحَةِ و حِفْ فِی یا و اَدَبُهُمْالدُّنْلُ الطَّبَقَةُ االولٰى اَهْ :طَبَقاتٍ
کِ تَرْظِ الحُدودِ و فی ریاضَةِ النُّفُوسِ و تَأدیبِ الجَوارِحِ و حِفْ بُهُمْلُ الّدینِ وَ اَدَوالثّانیَةُ اَهْ . الَعرَبِ

فی طَهارَةِ القُلُوبِ و مُراعاتِ االَسرارِ والوَفاءِ بِالعُهُودِ و  لُ الخُصوصیَّةِ و اَدَبُهُمْو الثّالِثَةُ اَهْ ،الشَّهَواتِ
تِواءِ السِّرِّ والعَالنیَةِ و حُسنِ االَدَبِ فی مَواقِِف الطَّلَبِ وَ واسْ قاتِ و قِلَِّة االِلتِفاتِ بِالخَواطِرِظِ االَوْحِفْ
  .»بِقاتِ الحُضُورِ وَ مقاماتِ القُرْاَوْ
و بدان که منشأ جمله آفات، ترک ادب است و منبع جمیع آداب، اخالق و احوال نبوی و اقوال و افعال  

صیبی یافت؛ پس کمال ادب، مستفاد بود از کمال متابعت مصطفوی است؛ هر متابعی به قدر متابعت از ادب او ن
و تلقّی آداب از حضرت رسالت، به جهت آن است که مؤدّب او . و آن خاصّۀ صوفیان است السّالم علیهاو 



۹٤  

 وَ وعَفْال خُذِ: سَنَ تَأدیبی ثُمَّ اَمَرَ بِمَکارِمِ االَخالقِ فَقالَاَدَّبَنی رَبّی فَاَحْ«: حضرت عزّت بود؛ چنانکه گفت
  .»الجاهِلنيَ  عَنِ  رِضْاَعْ  فِ وَعُرْ بِالْ مُرْأْ

  
  فصل دوم در آداب حضرت ربوبیّت

محّب را اهتمام به رعایت تر،  که حفظ ادب هم ثمرۀ محبّت است و هم تخم محبّت؛ هرچند محبّت بکمال بدان 
و از  .تر با او زیادت محبّ ظاهرتر، محبّت محبوب تر و چندان که صورت ادب بر آداب حضرت محبوب بیش

پس هر . »عَلَی المُحِبِّ مُالزَمَةُ االَدَبِ  اِذا صَحّتِ المَحَبَّةُ تَأکَّدَتْ«: »ابوعثمان حريی«. اینجا گفته است
تهذیب ظاهر و تر و  تر، اهتمام او به مراعات آداب حضرت عزّت بیش محبّت الهی در دل او سختای که  بنده

ود را در صورت محابّ و مَراضی الهی بر نظر او عرضه کند، نه در کسوت مَساخط باطن، بر وجهی که پیوسته خ
تر؛  قت دقایق آداب در نهاد او قویتر، مطاب و هرچند قرب او به حضرت عزّت بیش .تر و معاصی، بر وی غالب

که در  چه شک نیست که کار مقرّبان حضرت ملوک، از وزرا و ندما و غريایشان، از کار دیگر خدم و حواشی
  .تر تر بود و مطالبت زواید آداب از ایشان بیش سلک اباعد و اجانب منخرط باشند، صعب تر و خطرناک

و یکی از جملۀ آداب حضرت الوهیّت، آن است که نظر از مشاهدۀ جمال ربوبیّت، به مالحظۀ غريی مشغول و  
پس اگر به . حاضر حضرت الهی شدچون بنده به نماز برخاست، به حقیقت : در خرب است که. ملتفت ندارند

نگری که او تو را از من بهرت بود؟ ای  نگری؟ به کسی می ای بنده به که می: عالم گویددیگری نگرد، پروردگار 
دَ اِذَا اِنَّ العَبْ«: و لفظ خرب این است. پسر آدم، روی به من آور که من تو را بهرتم از آن چیز که تو به وی نگرانی

رٌ لَکَ هُوَ خَیْ اِىل مَنْ؟ تَفِتَ اِىل مَن تَلْمانِ فَاِذا التَفَتَ قَالَ لَهُ الرَّبُّ نَ یَدَیِ الرَّحْ صَّالةِ فَاِنَّهُ بَیْقَامَ اِلَی ال
آدَمَ اَقْ؟ مِنّی   :شعر. هِاِلَیْ تَفِتَ رٌ لَکَ مِمَّن تَلْاِلَیَّ فَاَنَا خَیْ  بِلْاِبنَ 

 بَ عَینیىل حَبیبٌ خِیالُهُ نُصْ 
 تُهُ فَکُلّی قُلُوبٌذَکَّرْتَ اِنْ

  

 نُونٌسِرُّهُ فی ضَمایری مَکْ 
 تُهُ فَکُلّی عُیُونٌ اَو تَأَمَّلْ

  

ادبی دیگر آن است که به تقریب و ترحیب پادشاه و تمکني و مجال محادثه و مسامره یافنت در حضرت عّزت،  
. اوز نگردد، تا به طغیان منسوب نشودمرتبۀ خود را فراموش نکند و از حّد عبودّیت و اظهار فقر و مسکنت متج

کرد، چون حاضر شد، دید که در برابر » ایاز«به خلوت قصد وثاق » محمود«حکایتی مشهور است که وقتی 
چون «: جواب داد که» ایاز» «این چیست؟«: پوستینی دریده و کالهی کهنه بر میخ آویخته بود، پرسید که» ایاز«

ه انتظام بخشید، این لباس افالس از سر من برکشید و خلعت کرامتم دست دولت مرا در سلک عبید پادشا
اکنون جهت دفع نسیان و منع طغیان که از لوازم نفس انسان است، آن را در مقابلۀ نظر نصب . درپوشانید

اموش کنم و قدر مرتبۀ خود را فر بدو نگرم و به تکریر تذکري او، مذاکرۀ سوفلا احوال خود میام، تا هر لحظه  کرده
دانم که «. مغرور و طاغی نگردمام،  نگردانم و به کاله و کمر مرصّع و جامۀ زربفت که از احسان پادشاه یافته

و کالم مجید در حقّ سیّد کونني . »و این چه اکنون دارم، همه فضل پادشاهی است» لباس ذاتی من آن است
و  .»ما زاغَ البَصَرُ و ماطَغٰى«: رب داد کهاز مراعات این دو ادب در حضرت قرب خ وسلم اللّه علیه صلّی

اگرچه در توجّه به حضرت الهی به زیغ بصر منسوب نشد، ولکن به سبب امتالی مورد  السّالم علیه »موسی«
حال و لذّت سماع کالم الهی و ذوق مواجید قرب و سکر قلب، از تجرّع کاسات توحید، سررشتۀ تمییز از دست 

درآمد تا خطاب عزّت، » کَاِلَیْ ظُرْاَرِنی اَنْ«دیّت تجاوز نمود و از سر انبساط به سؤال بريون دارد و از حّد عبو
ما لِلتُّرابِ و َ رَبِّ «و از مأل اعال این آواز آمد که » لَن تَرانی«پشت دست ردّ بر روی طلب او زد و گفت 
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  .»بابِاالَرْ
مر و نواهی به ترک اصغا با حدیث نفس و ادبی دیگر اصغای سمع است با کالم الهی و حسن استماع اوا 

ای یا آیتی از  غريی، در نماز یا غري نماز، کلمهاستماع کالم الهی بر آن وجه کند که هرگاه که به زبان او یا زبان 
ای داند  برود، آن را از متکلّم حقیقی سماع کند و زبان خود را یا زبان دیگری را در میان واسطه» قرآن مجید«

رساند؛ چنانکه به واسطۀ شجره، خطاب قدیم خود را که  مي بدان سبب کالم خود را به سمع او حانهسبکه حق 
موارد علوم و تهنیۀ دقایق فهوم کلمات که تصفیۀ  و بدان. به سمع موسی رسانید» اِنّی اَنَااللّهُ رَبُّ العالَمنيَ«
وَ اِذَا قُرِیَ القُرآنُ «این آیت که  به انصات نفس و ترک اصغا با حدیث او میسّر شود و مضمون» قرآن«

  .مشعر است بدین معنی. »حَمُونَتُرْ صِتوا لَعَلَّکُمْ تَمِعُوا لَهُ واَنْ فَاسْ
دورتر، به  و نفي چندان که معنی سؤال و خطاب از صورت امر و نهی است ادبی دیگر سؤال و تحسني خطاب 

ال غفران و رحمت از جهت عُصاتِ امّت، لفظ دعا را از سؤدر  السّالم علیه »ابراهیم«تر، چنانکه  ادب نزدیک
و . »حَمهُمْفِر لَهُم وارْفاغْ«نگفت » عَصانی فَاِنَّکَ غَفُورٌ رَحیمٌ وَمَنْ«: صورت امر توقّی نمود و گفت

در طلب دفع عذاب از امّت و سؤال مغفرت از حضرت عزّت، خطاب خود را از  السّالم علیه »عیسی«چنانکه 
تَ العَزیزُ فَاِنَّکَ اَنْ لَهُمْ فِرْ تَغْ اِنْعِبادُکَ و  فَاِنَّهُمْ هُمْتُعَذِّبْ  اِنْ«: و نهی محافظت کرد و گفتصورت امر 

طلب شفا و رحمت را از صیغت امر  السّالم علیه »ایّوب«و چنانکه . »فِر لَهُمْواغْ هُمْ الَتُعَذِّبْ«نگفت » الحکیمُ
 »عیسی«و چنانکه . »ارحمنی«نگفت » حَمُ الرّاحِمنيَتَ اَرْالضُّرُّ و اَنْ اَنّی مَسِّنِیَ«: رعایت نمود، گفت

 اِنْ«گفت » دُونِ اللّهِ نِ مِنْتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونی و اُمّیَ اِلٰهَیْاَاَنْ «در جواب خطاب الهی که  السّالم علیه
  .ی دور بود، محافظت ادب حضرت راتا از صورت نف» ما قُلتُ«نگفت » تَهُعَلِمْ تُهُ فَقَدْ تُ قُلْکُنْ

ادبی دیگر اختفای نفس است در مطاوی انکسار و گم کردن وجود خود در ظهور آثار نعمت الهی، وقتی که  
ضُ فَاُریتُ مَشارِقَها و لِیَ االَرْ زُوِیَتْ«: گفت السّالم علیهنعمتی از نعمتهای او بر خود یاد کند؛ چنانکه رسول 

تر بود  وجود خود را به سلب اضافت فعل با خود مختفی گردانید، تا به ادب نزدیک» تُأَیْرَ«نگفت » مَغارِبَها
  .»تَ عَلٰى نَفسِکَنَیْتَ کَما اَثْکَ اَنْ صی ثَناءً عَلَیْال اُحْ«و چنانکه گفت 

 باید که چون بر سرّی از اسرار ربوبیّت وقوف یافت و محلّ امانت و. حفظ اسرار الهیّت استادبی دیگر  
وجه جایز ندارد؛ والّا از مرتبۀ قرب دور افتد و محّل سخط و عتاب  مستودع اسرار گشت، افشای آن به هیچ

  :شعر» رٌبُوبیَّةِ کُفْالرُّ  سِرِّ شاءُاِفْ «و در خرب است که . گردد
 تُهالٰى وَرَدَدْسِرِّ لَْیو مُستَخبِرٍ عَْن 

 تَ اَمینُهایَقُولُونَ خَبِّرنا فَاَنْ 
  

 ِر یَقنيٍ لٰى بِغَیْ لَْی عَْن بِعَمیاءَ 
 بِاَمنيٍ  خبّرتُهُمْ و ما اَنَا اِنْ 

  

و این معنی، موقوف بود بر . ادبی دیگر مراعات آداب اوقات سؤال و دعاست و اوقات سکوت و صموت 
معرفت اوقات لطف و رحمت و بسط که هنگام اغتنام فرصت دعا و سؤال است و اوقات قهر و سخط و قبض 

و هر که مراعات این ادب نکند و در وقت دعا ساکت بود، . زمان الزم بودامساک از سؤال در آن که سکوت و 
ِت وَقْلِلْ یَتَأَدَّبْ لَمْ مَنْ«: گوید» ابوالحسني نوری«سکوت، داعی، وقت او عني مقت بود؛ چنانکه یا در وقت 

  .»تٌتُهُ مَقْ فَوَقْ
اگر در اوایل . ات دعا، سؤال برحسب حال و مقام خود کندو بعداز رعایت این دو ادب، شرط است که در اوق 

و در این . مقامات قرب بود و حال آنکه در انبساط مأذون نبود، نشاید که در سؤال، قدم بر بساط انبساط نهد
ل بلکه حشمت حضرت جال» اَدَبِقَولِ مَعَ الحَقَّ تَرکُ الْبِساطُ بِالْ اِنْ اَلْ «: گفته است» شبلی«مقام است آنچه 
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پیش یکی از ابنای دنیا فرستاد و از وی چیزی دنیوی » شبلی«روزی . کبري متعال، از سؤال محقّرات مانع آید
تو «: جواب باز فرستاد که. »آخرت طلبیدنیا هم از او طلب که «: کس در جواب گفت که آن. طلب داشت

. »م و شریف از شریفخسیس از خسیس جوی. خسیسی و دنیا، خسیس و خدای شریف است و آخرت، شریف
قرب بود و در انبساط از حق مأذون، روا بود که در دعا و سؤال، طریق انبساط سپَرَد؛ چنانکه و اگر در نهایات 

دنیوی از حضرت عزّت سؤال نکردی،  در مَبدأ حال جهت حقارت و دناءت دنیا، حوایج السّالم علیه »موسی«
گاه که حق  الت و حجاب احتشام و استعظام بودی، تا آنالّا حاجات اخروی و از سؤال محقّرات، در خج

: مرتبۀ دیگر رسانید و در قرب، فوق آن مرتبه و در طلب محقّرات مأذون گردانید و گفتاو را به  سبحانه
رَبِّ اِنّی لِما «تا الجرم در وقتی که به طعام محتاج شد، گفت . »حاً لِعَجینِکَمِنّی و لَو مِلْ یاموسٰى اُطلُبْ«
و . است و هر حاىل را ادبی و هر مقامی را ادبیپس معلوم شد که هر وقتی را ادبی . »رِ فَقريٌخَیْ تَ اِلَیَّ مِنْزَلْاَنْ 

لِکُلِّ مَقامٍ  لِكُلِّ حالٍ ادبٌ وتٍ اَدَبٌ واَلتَّصَوُّفُ کَلُّهُ آدابٌ لِکُلِّ وَقْ «: »حفص حدّاد ابی«از اینجاست قول 
حَیثُ یَظُنُّ القُربَ و  لَغَ الرِّجالِ و مَن ضَیَّعَ اآلدابَ فَهُوَ بَعیدٌ مَنْاَوقاتِ بَلَغَ مَبْدابَ الْآلَزِمَ  اَدَبٌ فَمَنْ

  .»مَردُودٌ مِن حَیثُ یَرجُو القَبُولَ
هر که بر این هفت ادب محافظت نماید، از رعایت دقایق دیگر آداب، امید . و آداب حضرت قرب بسیار است 

مراعات ادب حضرت عزّت از بنده ساقط نشود، الّا در حال الجمله به هیچ حاىل  و فی .اندبهره نم است که بی
ینیّت کند و در حال فنا، وجود نفنا و استغراق در عني جمع؛ چه رعایت ادب، اقتضای تغایر وجود و حصول اث

 مَنْ  نَهُ و تَعالٰىحاسُبْ قُّیَقُولُ الحَ «: و از اینجاست قول آن قایل که. بنده که مقتضی تغایر بود، مرتفع گردد
تَر اَیَّهُما تُهُ العَطَبَ فَاخْزَمْ حَقیقَةِ ذاتی اَلْ تُهُ عَنْکَشَفْ االَدَبَ وَ مَنْ تُهُ زَمْ تُهُ القِیامَ مَعَ اَسمائی وَصِفاتی اَلْ زَمْاَلْ
ا کند و در فنا، ادب ساقط گردد و بیان این سخن آن است که تجلّی ذات، اقتضای فن. »اَدَبَ اَوِ العَطَبَتَ اَلْـْشِئ

همچنني اشارت بدین حال است . اقتضای وجود کند و در وجود، حفظ آداب الزم بودو تجلّی اسما و صفات، 
که محّب در محبوب چه نهایت محبّت، آن است » مَحَبَّةُ سَقَطَ شُروطُ االَدَبِ اِذَا صَحَّتِ الْ«: »جنید«قول 

مناط ادب، تغایر وجود است، بلکه به نسبت با چنني حاىل، رعایت ادب، ترک  فانی گردد و رسم دویی برخیزد و
لِ نَ اَهْ اَدَبِ بَیْکُ الْتَرْ«: در میان بعضی اصحاب پای بکشید و گفت» عطا ابوالعبّاس ابن«وقتی . ادب بود

ه بود، بعضی از ران نشست» عمر«و » ابوبکر«با  وسلّم اللّه علیه صلّیو همچنني وقتی رسول . »االَدَبِ اَدَبٌ
تَحیی لَاَسْ «: آن را بازپوشانید و گفت وسلّم اللّه علیه صلّی رسول. درآمد» عثمان«ناگاه .  شد مبارکش مکشوف

اللّه  صلّی نزدیک رسول» عثمان«کند بر حشمت  و این حال اگرچه داللت می. »هُ المَالئِکَةٌ حیی مِنْستَ یَ  مِمَّنْ
اتّحاد ن حال به آتر است؛ چه  بود، نازل» عمر«و » ابوبکر«اىل که میان رسول و ولکن به نسبت با ح وسلّم علیه

  .تر است نزدیک
 مَةٌ فَاِذاقِبَاضٌ وَ حِْشانْ  فِیَّ
 جیَّتِهاسی عَلٰى سَتُ نَفْسَلْاَرْ

  

 لَ الوَفاءِ والکَرَمِتُ اَهْ صَادَْف 
 تَشَمٍ رَ مُحْتُ غَیْتُ ما قُلْقُلْ اَوْ

  

  
  

  حضرت رسالت فصل سوم در آداب
نزدیک اهل تحقیق و محبّان صدّیق، معلوم و محقّق است که محبوبِ محبوب، محبوب بود؛ چه هر که محبوبِ  

و این چنني . محبوب را دوست ندارد، عالمت آن است که محبّت او به علّت غرضی معلول و مدخول است
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علّت آنکه وسیلت انتفاع و محلّ  محّب محبوب، و محبوب را بهکس، به حقیقت محّب نفس خود باشد، نه 
صافی و محبّان صادق که از علّت هوا و مراد نفس . التذاذ نفس خود داند، دوست دارد، نه به ذات و حقیقت

گشته باشند و از شایبۀ هستی خالص شده، خود را از برای محبوب خواهند، نه محبوب را از برای خود و هستی 
را بر مراد خود مقدّم دارند، بلکه ایشان را خود هیچ مراد فدای خود و مراد او خود را فدای او خواهند، نه او را 

که محبوبِ محبوب، محبوب بود، وسیلۀ وصول به حضرت محبوب هم  و همچنان. نبود، الّا مراد محبوب
له است و هم محبوب ا سلّم و اللّه علیه صلّی و پیش اهل ایمان و ایقان، معیّن و مبیّن است که رسول. محبوب بود

و چون  وسلّم اللّه علیه صلّی پس محبّت الهی، اقتضای محبّت رسول کند تعاىل و تقدّسهم وسیلۀ حضرت پادشاه 
محبّت بود، رعایت آداب حضرت محبوب الزم باشد، پس بر عموم اهل ایمان خصوصًا معلوم شد که هرکجا 

شکوه جناب رسالت، واجب و الزم م از ارباب کشف و عیان، رعایت آداب حضرت نبوّت و محافظت و احتشا
اگرچه به صورتِ جسمانیّت از نظر ظاهربینان غایب و پنهان است، به صفت  وسلّم اللّه علیه صلّی و رسول. بود

پس . روحانیّت برنظر ارباب بصريت، مکشوف و عیان است؛ بلکه صورت شریعت او، قالب روحانیّت اوست
د، صورت او با معنی حاضر باشد و امداد حیات او به ارواح نفوس اّمت مادام تا شریعت او در عالم باقی بو

لِما  تَجیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسولِ اِذَا دَعاکُمْیا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْ«متّصل و متواتر و مصداق این کالم که 
اسطۀ قبول حیات و صورت شریعت، هرچند بدین وجه رابطۀ فیض حیات است، به وجهی دگر و. »یُحییکُمْ
یا سُنَّتی فَقَد اَحْ وَ منْ«احیای سنّت خود را احیای خود داند که  وسلّم اللّه علیه صلّی و آنچه رسول. است
  .بخش بود و هم حیات پذیر مُشعِر است بدین معنی؛ پس شرع و سنّت او، به نسبت با امّت هم حیات» یانیاَحْ

حظۀ حضور روابط محبّت و استکمال شرایط مودّت، دوام مال الباب و عمدۀ آداب بعد از استحکام و اصل 
را پیوسته بر جمیع احوال خود  و تعاىلسبحانه که حقّ  همچنان؛ پس باید که بنده  است محبوب و مراقبۀ قلوب

اند، تا حاضر دنیز بر ظاهر و باطن خود مطّلع و  وسلّم اللّه علیه صلّی ظاهراً و باطناً، واقف و مطّلع بیند، رسول را
مطالعۀ صورت تعظیم و وقار او همواره بر محافظت آداب حضرتش دلیل بود و از مخالفت او، سرّاً و اعالناً 

م آداب، آن است که در خاطر خود مجال و معظ. صحبت او فرو نگذاردشرم دارد و هیچ دقیقه از دقایق آداب 
را بود، ممکن باشد، یا هیچ سالک به حضرت عزّت ندهد که هیچ آفریده را آن کمال منزلت و علُّو مرتبت که او 

راه تواند یافت، الّا به داللت هدایت او، یا والیت هیچ وىل را قوّت تکمیل و ارشاد دیگری بود، الّا به اقتباس 
که از مدد او مستغنی گردد؛ اگر چند در مقام قرب به درجۀ از نور و والیت او، یا هیچ واصل به مقامی رسد 

و محدّثیّت رسیده باشد؛ چه مقسّم فیض جمیع موجودات، روح مطهّر نبوی و نفس مقدّس مصطفوی مکلّمیّت 
و هر که به تغریر شیطان غَرور، مغرور شود و در . واسطۀ او هیچ مدد از حضرت الوهیّت فایض نشود است و بی

د بارگاه ربوبیّت شود و مردود جناب الوهیّت و مطروشکّی  ضمري او خاطر استقالل و استغنا مجال یابد، بی
  .»دَالکَورِالحَورِ بَعْ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ«مردّبُعد رجوع نماید ، از مقام قرب به رَدّاً عَلَی الحافِرَةممکور و مستدرج 

باید که متأدّب در . و ادبی دیگر بعد از تمهید قاعدۀ اعتقاد، کمال متابعت سنّت و طریقت اوست به دوام اجتهاد 
مبذول دارد و اهمال در آن جایز نشمرد و یقني داند که درجۀ غایت جهد  وسلّم اللّه علیه صلّی نّت رسولمتابعت س

یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ دُ الَیَزالُ العَبْ«محبوبی نتواند یافت، الّا به مراعات سنن و نوافل؛ چنانکه در لفظ حدیث است که 
ار نوافل، درجۀ محبّان و مریدان است و با خود تصوّر نکند که اِکث البتّهو . الحدیث» بِالنَّوافِل حَتّی اُحِبُّهُ

رواتب او را کافی بود؛ چه عالمت محبوبی، خود  یض و سننرامحبوب و مراد از آن مستغنی باشد و ادای ف
ند از به مثابت جدوىل دا وسلّم اللّه علیه صلّی و هر سنّتی از سنّتهای رسول. و نوافل مالزمت است بر متابعت سنن

ر وجود نبوی منشعب و ممتّد شده که از مدد فیضان و جریان او، در زمني نفوس و قلوب امّت، حبوب محبّت بح
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باید که هر که بدو نسبتی دارد به صورت یا به معنی، چنانکه سادات کرام و . و شقایق حقایق و ریاحني یقني روید
اند، همه  ه اوالد صورتی و معنوی و ورثۀ علوم نبویعلمای اسالم و سالکان طریقت و ارباب حقیقت و مشایخ ک

  .داند واجبدوست دارد و تعظیم و احرتام ایشان  وسلّم اللّه علیه صلّی را از بهر محبّت رسول
 نٍ و ُتتَّقیفُ عَیْنٍ تُفَدّی اَلْلِعَْی

  

 حَبیبِ المُکَرَّمِ فٌ لِلْرَمُ اَْلو یُکْ 
  

 وسلّم اللّه علیه صلّی از اعتقادات و اقوال و افعال، تعظیم و توقري رسول را الجمله باید که در جمیع حاالت، و فی 
و طاعتِ او را با طاعتِ حقّ الزم . »لِتُؤمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ َو تُعَزِّرُوهُ و تَوَقِّرُوهُ«با تعظیم الهی مقارن داند 

اللّه  صلّی انگی او، بی مقارنت ایمان به محمّدایمان به خدای و یگ» اَطیعُوااللّهَ والرَّسُولَ قُلْ«شمرد 
و ادای فرایض را بی سنن رواتب، به حضرت عزّت، . و اقرار به رسالت او صحیح و مقبول نیست وسلّم علیه

براین معنی حمل کردن مناسب » نِسَیْقابَ قَوْ «به  سبحانهو مثل او در قرب و دنوّ با حقّ . طریق وصول نیست
یُطِع  مَنْ«و  سبحانه و تعاىلاو را عني تعظیم حق بیند و طاعت او را محض طاعت الهی است؛ بلکه تعظیم 

شاید که عبارت از این » نٰىاَدْ اَوْ«و لفظ » اِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ اِنّما یُبایِعونَ اللّهَ«، »اَطاعَ اللّهَ الرَّسُولَ فَقَدْ
 اللّه را به تقدیس و تنزیه و تعظیم یاد کند، باید که اسم رسول و همچنان که در لفظ و کتابت، اسم حقّ. معنی بود

  .را در لفظ و کتابت، به صلوات و تسلیمات، تعظیم و توقري کند وسلّم اللّه علیه صلّی
  

  فصل چهارم در آداب مرید با شیخ
. ت دلهاستداب، مستجلب محّبکه مرید را مراعات آداب صحبت شیخ از اهمّ آداب است؛ چه محافظت آ بدان 

جز در صور محاسن آداب نتواند کرد؛ پس هرگاه که مرید از  عقل روی که مشاهدۀ جمال روح و کمال از این
 سبحانه و تعاىلصحبت شیخ مؤدّب بود، در دل شیخ محبّت جای گريد و منظور نظر رحمت الهی گردد؛ چه حق 

پس به واسطۀ استقرار و تمکني بر . نگرد یهمواره به نظر رحمت و عنایت و رعایت، به دلهای دوستان خود م
دل شیخ، برکات تواتر آثار رحمت الهی و تعاقب نوازل فیض نامتناهی، وجود او را شامل گردد و قبول شیخ، او 

و قبول جملۀ  وسلّم اللّه علیه صلّی و قبول رسول سبحانهرا عالمتی صحیح و دلیلی صریح گردد بر قبول حق 
و مکافات بعضی از حقوق تربیت شیخ، جز به .  وسلّم اللّه علیه د میان شیخ و رسول صلّیمشایخ که متوسّط باشن

مراعات حسن ادب او نتواند؛ پس تبجیل و توقري علما و مشایخ که نسبت ابوّت معنوی دارند، ادای حقّی بود از 
 حَمْیَرْ لَمْ کَبريَنا و یُبَجِّلْ لَمْ سَ مِنّا مَنْلَیْ«تقصري و عقوق؛ در خرب است که عني  معظمات حقوق و اهمال،

اسباب ربوبیّت حّق و هر که به ادای حقوق شیخ که اقرب سببی است از . »لِعالِمِنا حَقَّهُ رِفْیَعْ لَمْ صَغريَنا و
. »لٰىاَعْالْاِلَی الرَّبِّ  یَصِلْ اَدنٰى لَمْضَیَّعَ الرَّبَ الْ مَنْ«الهی قاصر آید که  حقوق قیام ننماید، از ادای سبحانه

در میان اصحاب؛ چه شیخ در  وسلّم اللّه علیه صلّی است از وجود نبی ای وجود شیخ در میان مریدان، تذکره
 وسلّم اللّه علیه صلّی به مثابت نایبی است رسول را وسلّم اللّه علیه صلّی دعوت خلق با طریق متابعت رسول

و آنچه در وقت خاطر بدان مسامحت نمود از ضبط جزئیّات آداب و . »مِهِ کَالنَّبیِّ فی اُمَّتِهِخُ فی قَوْالشَّیْ«
  .شیخ، مراعات آن از لوازم بودکلّیّات آن، پانزده ادب است که مرید را با 

دیگری را مقابل او یا  درجۀ اعتقاد تفرّد شیخ به تربیت و ارشاد و تأدیب و تهذیب مریدان؛ چه اگرادب اوّل  
طۀ محبّت و الفت ضعیف بود و بدان واسطه، اقوال و افعال شیخ را در وی زیادت تأثريی تر از او بیند، راب کامل

ه واسطۀ نفوذ اقوال و رابطۀ سرایت احوال شیخ در مرید، محبّت است؛ هرچند محبّت و سرایتی نباشد؛ چ
  .تر را قابل شيخ تر، استعداد مرید صورت تربیت کامل
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، از الباب مُنٰى باید که با خود مصوّر و مقرّر چنان دارد که فتح. یخثبات عزیمت بر مالزمت صحبت شادب دوم  
و عالمتش آنکه به . او جان تسلیم کنم، یا به مقصود رسممالزمت صحبت و خدمت شیخ تواند و بس، یا بر عتبۀ 

مان ابوعث«. ردّ و تبعید شیخ نرنجد؛ چه مشایخ را در تفحّص احوال مریدان، امتحانات مختلفه بسیار کنند
چون نور والیت او . »ابوحفص حدّاد«به قصد زیارت رسید، » نیسابور«به » شاه کرمانی«در صحبت » حريی

بخش او، به قوّت جذبات احوال او را جذب کرد و مقیّد شبکۀ ارادت خود  سعادتمشاهده کرد، خاصیّت نظر 
» ابوحفص«. عنفوان شباب بود اجازت توّقف خواست و هنوز در» شاه کرمانی«گردانید، تا وقت مراجعت از 

قبول اشارت او را، به قهقرا در » ابوعثمان«. »باید که به مجلس ما ننشینی«: از پیش خود براند و گفتاو را 
مقابله بازگشت، تا از نظر غایب شد و با خود عقد عزیمت مصمّم کرد بر در خانۀ او چاهی برکَند و در آن جای 

مخایل » ابوحفص«چون . او را اجازت دهد و به خود خواند» ابوحفص«تی که بنشیند و بريون نیاید، الّا وق
اصحاب خود صدق و ارادت از صورت او مشاهده کرد، او را بخواند و ترحیب و تقریب نمود و از خواصّ 

و سی سال بعد از وفات . ب فرمودکاح بست و او را به خالفت خود نصگردانید و دخرت خود را با وی عقد ن
  .رجای او بنشستشیخ، ب

تسلیم تصرّفات شیخ شدن، باید که طریق تنفیذ تصرّفات او در نفس و مال خود گشوده و هرچه ادب سوم  
طریق روشن نگردد و عیار صدق  فرماید، منقاد و مستسلم و راضی بود؛ چه جوهر ارادت و محبّت او، جز بدین

فَال وَ رَبِّکَ ال یَؤمِنُونَ حَتّی «: فرماید که شارت میاو، جز بدین معیار معلوم نشود؛ چنانکه کالم مجید بدان ا
  . »لیماًتَ و یُسَلِّمُوا تَسْحَرَجاً مِمّا قَضَیْ فُسِهِمْثُمَّ ال یَجِدُوا فی اَنْ  نَهُمْیُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْ

ض بر تصرّفات شیخ وجه ظاهراً و باطناً، در خود مجال اعرتا هیچ باید که به. ترک اعرتاض استادب چهارم  
» موسی«ندهد و هرگاه که بر وی چیزی از احوال شیخ مشکل آید و وجه صحّت آن بر او مکشوف نگردد، قصّۀ 

 »خضر«با وجود نبوّت و وفور علم و شعف بر مالزمت » موسی«یاد کند که  علیهماالسّالم »خضر«و 
ز کشف اسرار و بیان حکمت آن، از انکار به اقرار از تصاریف او انکار نمود و بعد ابعضی چگونه بر  السّالم علیه

، حوالت آن با قصور فهم و قلّت علم خود کند، نه با  شیخ پس هرچه علم او بدان ره نربد از تصرّفات. بازگشت
وقتی بر شیخ » جنید«یکی از مریدان . فتور ارادت و قصور محبّت زود خالص یابدفساد آن تصرّف، تا از ورطۀ 

  .»تَزِلُونِتُؤمِنُوا ىل فَاعْ لَمْ وَ اِنْ«: گفت که» جنید«. نمود بعد از آن، بر جواب اعرتاضی می سؤاىل بکرد و
مراجعت با ارادت  باید که در هیچ امر از امور دنیوی و دینی، کلّی و جزوی، بی. سلب اختیار استادب پنجم  

و . و نگريد و ندهد، الّا به اجازت شیخشیخ و اختیار او شروع ننماید، نخورد و نیاشامد و نپوشد و نخسبد 
همچنني در جمیع عبادات، از صوم و افطار و اکثار نوافل و اقتصار بر فرایض و ذکر و تالوت و مراقبه، 

که بگذشت، شنید » ابوبکر«بر در وثاق  وسلّم اللّه علیه صلّی شبی رسول. اجازت شیخ و تعیني او شروع نکند بی
بگذشت، شنید که او در نماز تهجّد، » عمر«بر در وثاق  بعد از آن .خواند می آهسته »قرآن«او در نماز تهجّد، 

چرا «: پرسید که» ابوبکر«آمدند، از  وسلّم اللّه علیه صلّی بامداد چون به حضرت رسول. خواند بلند می» قرآن«
چرا بلند «: پرسید که» عمر«از . »اُناجیهِ مَعُ مَنْاَسْ«: گفت» خوانی؟ آهسته می» قرآن«در صالت تهجّد، 

و نه چنني بلند، بل خوانید نه چنان آهسته «: فرمود که» نانَرُدُ الشَّیطانَ و اُوقِظُ الوَسْاَطْ«: گفت» خوانی؟ می
و . »نَ ذالِکَ سَبیالًتَغِ بَیْبِها وَابْ  بِصَالتِکَ وال تُخافِتْ هَرْوَال تَجْ«: و این آیت آمد. »طریق میانه نگاه دارید

  .که با وجود مقتدایی، به رأی خود مستبد بودن روا نیست و اگرچه رأیی صحیح بود بدان است شارتاین ا
م ننماید و کاره بود، بر آن اقداباید که هر حرکت که خاطر شیخ آن را . مراعات خطرات شیخ استادب ششم  

ارد؛ چه خطرات ضمري به سبب اعتماد بر حسن اخالق و کمال حلم و مدارات و عفو شیخ، آن را حقري نشم
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  .مشایخ به کراهیّت و رضا، در نفوس مریدان اثری تمام دارد
باید که در کشف واقعات، اگر در خواب بود و . رجوع نمودن است با علم شیخ در کشف وقایع ادب هفتم 

ند بود که اگر در بیداری، با علم شیخ رجوع نماید و به استقالل و استبداد در آن به صحّت جازم نشود؛ چه توا
منشأ و مناط آن واقعه، ارادتی بود کامن در نفس مرید و علم او بدان نرسد و بر صحّتش حکم کند و از آن خللها 

صحّتی دارد، بعد از پس چون بر شیخ عرضه کند و شیخ به سعت علم خود بر آن واقف شود، اگر . متولّد شود
  .شبهت از پیش برخیزدحکم شیخ، از سر یقني در تنفیذ آن سعی نماید، والّا 

رود و  اصغای سمع است با کالم شیخ، باید که پیوسته منتظر و مرتصّد بود که بر لفظ شیخ چه می ادب هشتم 
رسیده و » ینطق بی«کالم حق داند و یقني شناسد که او به خدای گویاست، نه به هوا و به مرتبۀ اسطۀ وزبان او را 

ممتلی به انواع دُرَر و علوم و جواهر معارف که به هر وقت از هبوب ریاح . دل او را به مثابت بحری موّاج بیند
پس باید که دایم مرتصّد و . اندازد آید و از آن درر و جواهر بعضی به ساحل زبان می عنایت ازىل در تموّج می

مناسبت و  و میان آن کالم و حال خود،. نصیب نماند حاضر بود، تا از فواید و عوام کالم شیخ، محروم و بی
جوید و مناسب  مطابقت طلبد و با خود چنان تصوّر کند که بر در حقّ به زبان استعداد، صالح حال خود می

و باید که در مکالمت با شیخ، متفقّد نفس خود بود تا به صفت . شود استعداد او از بُطنان غیب، خطابی وارد می
ود را به صفت جمال و کمال در صورت حسن کالم مُرایات و اظهار علم و معرفت خود در حرکت نیاید و خ

عرضه نکند؛ چه تطلّع مرید به کالم خود و ترصّد فرصت آن، او را از مقام ارادت دور گرداند و وَقری گردد در 
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال «بعضی مفسّران در سبب نزول این آیت که . سمع قلب او، مانع از استماع کالم شیخ

بودند که هرگاه که  وسلّم اللّه علیه صلّی جماعتی در مجلس رسول :اند گفته» نَ یَدَیِ اللّهِ َو َرسُولِهِمُوا بَیْتُقَدِّ
تر به جواب و فتوا درآمدندی؛ تا خطاب عزّت ایشان را بدین آیت تأدیب  ای پرسیدی، پیش سایلی از وی مسأله

  .فرمود و از آن نهی کرد
د که در صحبت شیخ، آواز بلند نکند؛ چه رفع صوت به حضرت اکابر، نوعی بای. غضّ صوت استادب نهم  

ای تنازع  به حضرت رسول در قضیّه» عمر«و » ابوبکر«وقتی میان . از ترک ادب و تنحیۀ جلبات وقار است
قَ صَوتِ فَوْ واتَکُمْصْیا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التَرفَعُوا اَ«تأدیب ایشان را این آیت آمد که  .افتاد و آواز بلند کردند

ایشان  شأن بعد از آن چنان شد که سخن ایشان از غایت غضّ صوت، دشوار فهم شدی و این آیت در. »النَّبیِّ
 مْ لِلتَّقوٰى لَهُ تَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْامْاللّهِ اُولئِکَ الَّذینَ  دَ رَسُولِ عِنْ واتَهُمْاِنَّ الَّذینَ یَغُضُّونَ اَصْ«نازل شد که 

  .»فِرَةٌمَغْ
باید که با شیخ طریق مباسطت نسرپد، نه به قول و نه به فعل؛ چه به واسطۀ . منع نفس است از تبسّطادب دهم  

پس باید که در خطاب با وی، طریق . فیض مسدود شودانبساط، حجاب احتشام و جلباب وقار برخیزد و طریق 
به  وسلّم اللّه علیه صلّی در اوّل حال، صحابه، نام رسول. الئیتعظیم و احرتام نگه دارد، گوید یا سیّدی و یا مو

هَروا لَهُ وَال َتجْ«ري نربدندی، گفتندی یا محمّد، یا احمد؛ تا خطاب الهی به تأدیب ایشان نازل شد که و توقتعظیم 
اللّه  صلّی بعد از آن در منادات با رسول. »رونَعُ التَشْ تُمْوَ اَنْ مالُکُمْبَطَ اَعْ تَحْ ضٍ اَنْلِبَعْ  ضِکُمْرِ بَعْلِ کَجَهْ قَوْ بِالْ
  .اللّه اللّه، یا نبّی گفتندی یا رسول وسلّم علیه

از بهر تقاضای خروج ندا  وسلّم اللّه علیه صلّی یم، بر در حجرۀ رسولمت و همچنني وقتی جماعتی از وفدبنی 
حُجُراِت وَراءِ الْ اِنَّ الَّذینَ یُنادونَکَ مِنْ«وارد شد که تا نصّ کالم مجید » نااِلَیْ  رُجْیا مُحَمَّدُ اُخْ «کردند که  می
و همچنان که در قول طریق مباسطت . »لَکانَ خَرياً لَهُمْ هِمْرُجَ اِلَیْصَبَروا حَتّٰى تَخْ اَنَّهُمْقِلُونَ وَلَوْالیَعْ  ثَرُهُمْاَکْ

خود نیندازد، س باید که به حضور او سجّادۀ پ. با شیخ مبسوط ندارد، در فعل نیز توقري و احرتام او واجب نبیند
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تا قوّت تمالک و تماسک باقی  مو در سماع خود را از حرکات و زعقات نگاه دارد و مادا. الّا در وقت نماز
  .بود؛ به حضور شیخ حرکت نکند و خود را از خنده نگاه دارد

همّات دینی یا دنیوی سخنی گوید، باید هرگاه که خواهد که با شیخ از م. معرفت اوقات کالم است ادب یازدهم 
دارد، یا نه و به طریق استعجال و هجوم بر مکالمت  که نخست از حال شیخ معلوم کند، تا فراغت سماع کالم او

و پیش از مکالمت، با حضرت عزّت انابت نماید و در طلب توفیق ادب مکالمت با شیخ، از آن . اقدام ننماید
 وسلّم اللّه علیه صلّی مماثل آن صدقه بود که اصحاب رسولقرّب به جناب الوهیّت، حضرت استمداد کند، تا در ت

تُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا الَّذینَ آمَنُوا اِذا ناجَیْ یا اَیُّهَا«در مقدّمۀ مکالمت با او بدان مأمور گشتند، آنجا که فرمود 
 بب نزول این آیت، آن بود که مردم در صحبت رسولس: گوید» عّباس ابن«. »صَدَقَةً ویٰکُمْنَجْ  نَ یَدَیْبَیْ

از آن متربّم  وسلّم اللّه علیه صلّی نمودند و رسول کثرت سؤال و الحاح در آن ابرام میبه  وسلّم اللّه علیه صلّی
 »علی«آیت، غري از آمده است که بدین . میّز شدشد؛ پس این خطاب نازل گشت و موافق از منافق مت می
بن  علیّ«و نقل است از . سخن بگفت وسلّم اللّه علیه صلّی عمل نکرد و دیناری بداد و با رسول السّالم علیه
  .»دیمَلُ بِها اَحَدٌ بَعْلی وال یَعْفی کِتابِ اللّهِ آیَةٌ ما عَمِلَ بِها اَحَدٌ قَبْ«که  السّالم علیه »طالب ابی

ز شیخ، حّد مرتبۀ خود نگه دارد و جز حاىل باید که در سؤال ا. محافظت حّد مرتبۀ خود است ادب دوازدهم 
وی بود و نه حال او، سخن نه مقام  چیزی کهکه بر وی پوشیده باشد، از احوال خود استکشاف نکند، و در 

و . پس باید که از ضرورات احوال خود بیش نرپسد. ضرر متوقّع باشدنگوید؛ چه در آن زیادت فایده نبود، بلکه 
همچنان و . »تَسُؤکُمْ دَلَکُمْتُبْ اَشیاءَ اِنْ أَلُوا عَنْالتَسْ «که  کرد ال فضول، این اشارتکالم قدیم در نهی از سؤ

  .که کالم نافع، آن بود که بر قدر فهم مستمع گویند، سؤال نافع آن بود که بر قدر مرتبۀ مستمع کنند
از کرامات و واقعات و غري آن  باید که هرحال که شیخ آن را پنهان دارد،. کتمان اسرار شیخ استادب سیزدهم  

و مرید بر آن اطّالع یابد، در افشای آن رخصت نجوید؛ چه شیخ را در اخفای آن، نظر مصلحتی دینی یا دنیوی 
پس طریق ادب آن است که اسرار شیخ نزدیک . افتاده باشد که علم او بدان نرسد و از اظهار آن فساد متولّد شود

  :مون این دو بیت کهاو هم از جملۀ اسرار بود و مض
 بَعضِهِملِعَتُ مُطْقٍ لَْسو فِتیانِ صِدْ

 فارِغٌ  بِالقَلْ  مِنَ بٌشِعْ ریٍامْ  لِکُلِّ
  

 ضٍ غَريَ اِنّی جِماعُهاعَلٰى سِرِّ بَعْ  
 ویً الیُرامُ اطِّالعُهاضِعُ نَجْوَ موْ

  

  .وصف حال او 
خود از شیخ نپوشد و هر کرامتی و موهبتی که  باید که اسرار. اظهار اسرار خود است پیش شیخادب چهاردهم  

بدو ارزانی داشته باشد، به تصریح یا به تعریض، بر رای شیخ عرضه دارد؛ چه انطوای ضمري  وتعاىل سبحانهحق 
ای شود در باطن او که بدان عقده، طریق  اسرار خود که به علم آن متفرّد و مستأثر بود، سبب عقدهاو بر سرّی از 
  .مداد از شیخ مسدود گردد و چون با شیخ درمیان نهد، در حال آن عقده و سدّه انحالل پذیردفتوح و است

آن است که هرچه از شیخی نقل کند، بر قدر فهم مستمع کند و سخنی که در آن غموضی و دقّتی ادب پانزدهم  
رنیاید، فایده ندهد و سخن که شنونده از آن مراد قایل دباشد و شنونده به حقیقت آن نرسد، نگوید؛ چه هر 

  .امکان ضرر باشد و ممکن بود که عقیدۀ مستمع، در شیخ فاسد گردد
و این مجموع آداب، اگر مرید بر آن مواظبت نماید، آنچه مقصود سنّت است، از وصول انوار رحمت الهی و  

  .ۀ مقرّبان شودعالنیت او ظاهر گردد و از جملنزول آثار برکت نامتناهی، به واسطۀ صحبت شیخ در سرّ و 
  



۱۰۲  

  فصل پنجم در آداب شیخی و فضیلت آن
تر از درجۀ نیابت نبوّت نیست در دعوت خلق با حقّ برطریق متابعت  بعد از درجۀ نبوّت، هیچ درجه فاضل 

پس درجۀ شیخی و تربیت، افضل درجات بود و  .و مراد از شیخی، این تناسب است وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
الّلِه  اِنَّ اَحَبَّ عِبادِاللّهِ اِلَی سِمَنَّ لَکُمْلَاُقْ تُمْشِئـْ سُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لِاَنْوَالَّذی نَفْ «صحیح که مضمون این حدیث 

 دلیل است بر علوّ مرتبۀ» ضِ بِالنَّصیحَةِ اَرْالْ  شُونَ فِیاللّهَ اِىل عِبادِهِ و یُحَبِّبُونَ عِبادَاللّهِ و یَمْ  الَّذینَ یُحَبِّبُونَ
شیخی؛ چه این معنی، وصف حال مشایخ متصوّفه است؛ از آن جهت که مراد شیخ از تصرّف در مرید، آن است 

به وجه محازات و توجّه کلّی، اشعّه و انوار جمال که آیینۀ دل او را از زنگ هوا و طبیعت زدوده گرداند، تا در او 
آن منجذب و ممتلی گردد و محبّت الهی به  احدیّت و جالل صمدیّت منعکس شود و اَحداق بصريت به مشاهدۀ

در دل بندگان، کار مشایخ بود و همچنني تحبیب  سبحانه پس تحبیب حقّ. آن، در صمیم دل قرار گريدواسطۀ 
کند و متابعت او منتج  وسلّم اللّه علیه صلّی چه شیخ مرید را تربیت بر طریق متابعت رسول سبحانهبندگان با حقّ 

  .»کُمُ اللّهُبِبْتُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْ تُمْکُنْ اِنْ قُلْ«ی است؛ چنانکه فرمود عزّوعال و مثمر محبّت اله
و همچنان که مرید را با شیخ ادبی است که آن حقّ ارادت است، شیخ را با مرید هم ادبی است که آن حّق  

  .و آداب شیخی آنچه فهم بدان رسد هم پانزده است. تربیت است
ل تخلیص نیّت و تفقّد سبب، باید که نخست از خود بازجوید تا باعث برآن داعیه، رغبت تقدّم و تشیّخ و اوّ 

اند، نبود و نفس خود را با آنکه به صفت طمأنینت و  مجبولآدم بر آن  محبّت به استتباع و تفوّق که نفوس بنی
خود، در داعیۀ استجالب قلوب و صرف مردم با ؛ چه شاید که هم داردانطفای نوایر طبیعت متّصف بیند، هنوز متّ 

پس چون بیند که بعضی از طالبان و مریدان، از سر صدق . وی از غایت لطافت مستور ماند و بر آن اطّالع نیفتد
کنند، به تعجیل متعرّض تصرّف در  و ارادت و حسن ظّن روی بدو آوردند و از وی طلب هدایت و ارشاد می

ل از حضرت الهی، تعرّف دارد تا وقتی که به کثرت انابت و تصدّق و تضرّع و ابتهاایشان نشود و در توقّف 
و استکشاف آن کند و حجاب شبهت برخیزد و به تعریف الهی، از سر یقني بداند که مراد حق در حقیقت حال 

تدارک حذر واجب داند و به اگر معلوم شود که ابتال و امتحان است، از آن . حوالت آن جماعت بدو چیست
مسرتشدان کند، اشارت داعیۀ پنهان مشغول شود و اگر بیند که مراد حقّ، آن است که به سبب او، تربیت طالبان و 

  .بصريت در آن خوض نمایدحقّ را منقاد گردد و از سر 
باید که پیش از تصرّف، در استعداد مرید نگرد؛ اگر در وی استعداد سلوک . معرفت استعداد استادب دوم  

و اگر بیند که استعداد طریق ابرار . اهل قرب دعوت کندمقرّبان بیند، او را به طریق حکمت و تلویح احوال  طریق
و مستعدّان مرتبۀ قرب . بیش ندارد، او را به موعظۀ حسنه و ترغیب و ترهیب و ذکر بهشت و دوزخ دعوت کند

مراقبه و رعایت سرّ و تمییز  چون را، بعد از تحریض بر اعمال قوالب و عبادات ظاهره، بر اعمال قلوب حقّ
اگر صالح مرید . فرماید و متعبّدان درجۀ ابرار را بر تعبّد محض و اعمال قوالب ترغیب نماید خواطر مواظبت

در تجرّد از اسباب بیند، یا در حفظ و امساک آن، یا در کسب یا در ترک آن، او را بدان فرماید که فراخور 
الباب تربیت  اوضاع فطرتها که اصلو هرکه او را معرفت انواع استعدادات و تمییز . استعداد و موافق حال او بود

: در این معنی گفته است» االسالم شیخ«و . و ارشاد است، حاصل نبود، تصرّف او در مرید صحیح نباشد
لَُم عَةٍ یَعْضَهُ وَ کُلَّ صاحِبِ صَنْسٍ وَاَرْلَمُ کُلِّ غَرْ اَراضیَ والغُروسَ وَ یَعْلَمُ الْعَجَبُ اَنَّ الصَّحراویَّ یَعْوَالْ«
خُ لَمُ الشَّیْلِ وَ دِقَّتِهِ وَ غِلَظِهِ وال یَعْالغَزْ  هُ مِنَ نَها و ما یَتَأَتّی مِنْلَمُ قُطْأَةُ تَعْمَرْ عَتِهِ وَ مَضارَّها حَتَّی الْنافِعَ صَنْمَ

  .»لُحُ لَهُحالَ المُریدِ و ما یَصْ
سازد و یا خدمت او نکند و بدان تعلّق نوجه، طمع به مال مرید  تنزّه است از مال مرید، باید که به هیچادب سوم  
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ما تَصَدَّقَ «: در خرب است که. تربیت و ارشاد را که بهرتین صفت است، در مقابلۀ قبول عوضی باطل نگرداند
او را که به تعریف الهی یا علمی صریح، بداند که  الّا وقتی. »النّاسِ یَبُثُّهُ فِیمٍ عِلْ ضَلَ مِنْقِهِ وَاَفْمُتَصَدِّقٌ بِصِدْ

گه شاید که آن را قبول کند و در آن متصرّف  باید کرد و بدان تعلّق گرفت؛ آن به جهت مصلحت در آن تصرّف می
و اگر مرید خواهد که به یکبارگی از اموال و امالک بريون آید، شیخ را اجازت آن وقتی مسلّم بود که در . گردد

 بود، عوض تواند داد و مرید قابل آن بود؛ چنانکه رسولمقابلۀ آن حاىل که موجب تسلّی و جمعیّت خاطر مرید 
خواهد بود، و اگر داند که هنوز نگرانی باقی . را در انفاق جمیع مال اجازت داد» ابوبکر« وسلّم اللّه علیه صلّی

خواست که » جنید«مقدار ماالبدّ به وی بگذارد و در انفاق زاید اجازت دهد؛ چنانکه وقتی یکی از مریدان 
ساز و  مقدار کفایت رها کن و از آنجا قوت خود می«: گفتاو را اجازت نداد و » جنید«مال انفاق کند؛  جمیع

  .» مال زیادت بده؛ چه من بر تو ایمن نیستم از مطالبت نفس تو بعد از انفاق جمیع
العۀ آثار آن، باید که بر شیخ ایثار حظوظ و قطه تعلّقات ظاهره غالب بود، تا به مط. ایثار است ادب چهارم 

زیادت گردد و قطع تعلّقات بر او آسان شود و رغبت تجریدش قوّت گريد و عقدۀ تهمت حال  صدق و یقني مرید
و باید که اگر . شیخ که سُدّۀ مجاری فیض است، از او منحل گردد و باطنش بر صحّت تصرّفات شیخ جازم شود

  .تفرقه کند فتوحی دست دهد، زاید از قدر ضرورت، بر فقرا و مساکني
موافقت فعل است با قول در دعوت، هرگاه که مرید را با فعلی یا ترکی دعوت خواهد کرد، اوّل باید ادب پنجم  

تهمتی به آسانی قبول کند؛ چه  معاونت زبان فعل، بیکه آن معنی در حال او ظاهر شود، تا مرید آن دعوت را به 
کَ فَعْیَنْ ظُهُ لَمْکَ لَحْفَعْیَنْ لَمْ مَنْ«: ندارد؛ چنانکه گفته آید مجرّد زبان قول، در نفوس زیادت تأثريی و نفعی

  .»ظُهُلَفْ
پس بنابراین مصلحت، باید که فقر بر غنی اختیار کند، تا مرید را اختیار فقر که مالک تصرّف و شرط سلوک  

رُ فَقْ اَلْ«: گفته است» عمر«باشد؛ چنانکه است، آسان بود؛ هرچند به نسبت با حال او، فقر و غنی یکسان 
  .»تُتَطَیْوالغِنٰى مَطِیَّتانِ الاُباىل اَیَّهُما امْ 

هرگاه که در مریدی مشاهدۀ ضعف عزیمت و ارادت کند و داند که در مخالفت . رفق با ضعفاستادب ششم  
ید، تا مدارات نماید و بر حّد رخصتش اقتصار فرمانفس و ترک مألوفات صدق عزیمتی ندارد، باید که با وی 

زود متنفّر نگردد و به طول مدّت و کثرت مخالطت با فقرا جنسیّتی بیابد؛ چه شاید که بعد از آن، دواعی عزیمت 
وقتی یکی از ابنای نعمت، به صحبت . در او منبعث شود و به تدریج از حضیض رخصت، به اوج عزیمت رسد

هرگاه که از پس . یافت در وی ضعفی می» احمد«. پیوست و از دنیا انقطاع و تبتّل نمود» احمد قالنسی«
این از آن نعمت دنیا برون «: دراهم چیزی حاصل آمدی، جهت وی نان رُقاق و بریان و حلوا خریدی و گفتی

  .»آمده است و با آن خو کرده، الیق آن بود که با وی طریق رفق و مواسات سرپند و از حظوظش منع نکنند
که کالم خود را از شوایب هوا صافی دارد، تا در مرید، اثر منفعت آن پدید باید . تصفیۀ کالم استادب هفتم  

و فساد کالم، به مداخلت و . آید؛ چه تأثري سخن در دل، به مثابت تخم است؛ اگر تخم فاسد بود، مثمر نباشد
ال یا از جهت استجالب قلوب مستمعان افتد و این معنی الیق ح و دخول هوا در کالم،. ممازجت هوا بود

و ظهور این صفت در نفس، پیش اهل  جاب نفس به سبب استحالی کالم خود، یا از جهت اع مشایخ نبود
اوّل تخم کالم از شوایب هوا تنقیه پس شیخ را در مکالمت با مرید، الزم بود که . حقیقت، محض خیال است

یر نسیان و آفات تصرّف شیطان گاه در زمني دل وی افشاند و آن را به حق سپارد، تا از اختطاف طا کند و آن
و خالص از اعجاب نفس به سبب استحالی کالم خود دست . سالمت بازسپاردنگاه دارد و ثمرۀ آن را به 

ندهد، مگر به مطالعۀ انوار فضل الهی و مالحظۀ آثار نعم نامتناهی، تا نظر نفس در اشعۀ آن انوار مُتَعاشی گردد 
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شی، و هستی خود را در تالطم امواج بحار نعم متواتره، کم از قطرۀ و ظلمت صفت اعجاب، در اشراق آن متال
  !.ناچیز بیند، فکیف کالم خود را

باید که چون با مرید سخنی خواهد گفت، اوّل دل به . رفع قلب است به حضرت الهی در حال کالمادب هشتم  
صالح حال مستمع بود، تا زبان او حضرت الهی بردارد و از وی طلب معنی کند که مهمّ وقت و متضمّن فایده و 

و چنني گوینده در سماع کالم خود با مستمعان دیگر، مساوی . به حق ناطق باشد و کالمش در افادت صادق
در سماع این کالم، با شما «: چنانکه وقتی یکی از مشایخ با اصحاب خود در اثنای کالم گفتبود؛ 
بدین شبهت که هر قایلی پیش از تکلّم داند که چه خواهد  .این سخن بر بعضی حاضران مشکل نمود. »ام مساوی

گفت و مستمع بعد از تکلّم او بداند؛ پس میان ایشان، مساوات چگونه صورت بندد؟ آن شب در خواب دید که 
با خود دارد،  غوّاص اگرچه در بحر، بیشرت از منتظران بر ساحل، صدف جمع کند و دُرر«: کسی با او گفتی
ۀ صورت آن دُرر، وقتی که از بحر بريون آید و صدف بگشاید، با منتظران بر ساحل مساوی ولکن در مشاهد

  .چون از خواب درآمد، متنبّه شد و آن شبهت از وی برخاست و مراد سخن شیخ فهم کرد. »بود
بر  هرگاه که در مریدی، چیزی مکروه یا مستنکر معلوم کند و خواهد که او را. ض استيکالم به تعرادب نهم  

که آن سخن به تعیني و تصریح با او نگوید؛ بل به طریق تقریعی و توبیخی نماید، تا در ازالت آن کوشد، باید 
مانند آنکه اگر . تعریض و کنایت، با جماعتی که حاضر باشند، سخنی دراندازد که مفهوم آن بر مراد داللت کند

کماىل یا اعوجاجی و انحرافی از طریق استقامت  او عُجبی به اعمال و احوال خود یا دعوی قوّتی ودر نفس 
مشاهده کند، روی به جمع دارد و در ذمّ آن صفت حدیثی یا حکایتی مناسب از اقوال مشایخ نقل کند و بر سبیل 
اجمال بدان مکروه اشارتی نماید تا جملۀ حاضران از آن مستفید شوند و درضمن آن مقصود به حصول پیوندد و 

  .تر بود به مدارات و حکمت نزدیکطریق  نصیحت بدین
باید که اسرار مرید نگاه دارد و آنچه از مکاشفات و کرامات او معلوم کند، . حفظ اسرار مرید استادب دهم  

اظهار و اِذاعت آن ننماید و به مشافهه، با او در خلوت، تحقري و تصغري آن کند و گوید که امثال این احوال، 
و حقّ این نعمتها آن است . وقوف در آن و نظر بر آن، سبب بستگی راه مرید استاگرچه نعم الهی است، ولکن 

آن بازگريند و به مطالعۀ منعم، از مالحظۀ نعمت او مشغول شوند؛ والّا در که آن را به شکر مقابله کنند و نظر از 
  .نقصان و خسران بمانند

تقصريی بیند به ترک خدمتی یا اهمال ادبی، آن را باید که اگر در مرید . عفو است از زَّلات مریدادب یازدهم  
 از رسول. از وی عفو کند و به رفق و مدارات و تعطّف و تلطّف، او را بر آن خدمت و ادب تحریض فرماید

یا «: وقتی مردی به حضرت رسالت آمد و گفت: رسیده است که» عمر ابن«به روایت  وسلّم اللّه علیه صلّی
  .»عنيَ مَرَّةًمٍ سَبْکُلَّ یَوْ«: گفت» ؟فُو عَنِ الخادِمِاَعْ  کَمْاللّهِ  رسولَ 

باید که از مرید، توقّع تعظیم و تبجیل ندارد؛ اگرچه حقّ او آن است و . خود نزول است از حقّادب دوازدهم  
فرو  توقّع آن پسندیده نباشد و تواضع نمودن و از این حقمرید را قیام نمودن بدان از اهمّ آداب؛ ولکن شیخ را 

روزی با جماعتی از فقرا . بودم» مصر«وقتی به : حکایت کند که اللّه رحمه »دُقّی«که . آمدن، به غایت نیکو بود
ما گفتیم که چون شیخ از نماز . درآمد و پیش ستونی بایستاد و نماز کرد» ابوبکر ورّاق«در مسجد نشسته بودم، 

. برخاست و بیامد و در سالم سباقت نمودباز داد، ن سالم در حال چو. فارغ شود، برخیزیم و او را سالمی کنیم
یعنی » بی بِهٰذا قَطٌّما عَذَّبَ اللّهُ قَلْ«: شیخ گفت. »اوىل چنان بود که ما بدان ادب قیام نماییم«: ما گفتیم

  .ام و معذّب نگشته هرگز بدین توقّع که مرا کسی احرتام و تعظیم کند، مقیّد نبوده
باید که در حال صحّت و مرض، از قضای حقوق اصحاب تقاعد . قوق مرید استقضای حادب سیزدهم  
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» ابومحمّد جریری«حکایت است از . نشمردننماید و به سبب اعتماد بر صدق ارادت ایشان، اهمال آن جایز 
روم، تا  گاه به خانه کردم، گفتم اوّل او را سالمی کنم و آن» جنید«وقتی از حج بازگشتم و افتتاج به زیارت : که

 »جنید«روز دیگر چون نماز بامداد بگزاردم، دیدم که . باری شیخ زحمت نکشد و قدم به دیدن ما رنجه نکند
یا اَبا «: جواب داد که. »ال تَتَعَنّٰى اِلٰى هیٰهُناکَ لِکَیْتُ بِالسَّالمِ عَلَیْ�ْ تَدَأیا سَیّدی اِبْ «: آمد، گفتم می اللّه رحمه

  .»و هٰذا حَقُّکَلُکَ مُحَمَّدٍ ذا فَضْ
باید که اوقات او مستغرق مخالطت با خلق نباشد و . توزیع اوقات است بر خلوت و جلوتادب چهاردهم  

با کمال حال و  وسلّم اللّه علیه صلّی نشود؛ چه رسولدعوی قوّت حال و کمال تمکني و حضور، او را بر آن باعث 
لکه گاهی از بهر استمداد فیض رحمت، خلوت گزیده قوّت تمکني، همه روزه در صحبت مردم نبوده است؛ ب

پس شیخ باید که او را خلوتی بود خاص که در آنجا . است و گاهی از جهت افاضت آن بر خلق، در صحبت بوده
دیگران، به تضرّع و ابتهال، از حضرت ذوالجالل به وظایف طاعات مشغول بود و از بهر صالح حال خود و 

و آدمی را چون به . تا جلوتش در حمایت خلوت، از غایلۀ اشتغال به خلق مأمون بود مدد خواهد و استعانت کند
اختالف اجزای ترکیب، بر حقِّ صرف مداومت نمودن متعذّر باشد و فرتات در اعمال متوقّع، بل واقع، جهت 

واسطۀ آن، کالل و حی بیابد، به صحبت به سر برد، تا به باید که اوقات فرتت که از عمل بازماند تا در آن رَوْ
مالل از نفس برخیزد و دیگرباره از سر شوق و شعف، به خلوت و طاعت میل کند و مردم به قسم فرتت او منتفع 

اگر دانستمی که مرا دو رکعت نماز «: با اصحاب گفته است» جنید«. شوند و او از ورطۀ فتور خالص یابد
  .»تر، هرگز به صحبت نیامدی فاضل

باید که غلبۀ امتال در حال او را از تعمري اوقات به صوالح اعمال مانع نگردد . ر نوافل استاکثاادب پانزدهم  
با کمال حال، بر نوافل طاعات  وسلّم اللّه علیه صلّی و با خود تصّور نکند که مرا بدین احتیاج نیست؛ که رسول

آمده . ع و دیگر نوافل مستغنی نبودهمواظبت نموده است و از نماز تهجّد و نماز چاشت و نماز زوال و روزۀ تطوّ
سَ اللّهِ اَلَیْ  یا رَسُولَ «: پرسید کهعایشه  .است که شب در نماز چندان بایستادی که قدمهای مبارکش متورّم گشتی

این است » ؟اَفَال اَکُونُ عَبداً شَکُوراً«: جواب داد که» ؟ذَنبِکَ و ما تَأَخَّرَ غَفَرَ لَکَ ما تَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ قَدْ
  .جوامع آداب شیخی واللّه الموفّق

  
  فصل ششم در آداب صحبت و صالح و فساد آن

آدم  چیز در نفوس بنی که کیمیای سعادت ابدی صحبت است و تخم شقاوت سرمدی هم صحبت؛ چه هیچ بدان 
کردند، چون  ای که نظر به صالح و فایدۀ آن و از این جهت طایفه. به خري و شرّ چندان تأثري ندارد که صحبت

االطالق بر وحدت تفضیل نهادند، به  و غري ایشان، صحبت را علی» بن مبارک عبداللّه«و » سعیدبن مسیّب«
بِرُ عَلٰى وال یَصْ الیُخالِطُهُمْ رٌ مِمَّنْخَیْ بِرُ عَلٰى اَذاهُمْمِنُ الَّذی یُخالِطُ النّاسَ وَ یَصْمُؤاَلْ«: داللت این خرب که

مِنُ آلِفٌ مُؤ ْاَلْ«: این حدیث کهو » لَفُونَلِفُونَ وَ یُؤ ْاللّهِ الَّذینَ یَأ ْ اِلَی اِنَّ اَحَبَّکُمْ«: خرب که و این. »اَذاهُمْ
ای که نظر به  و طایفه. که در این معنی رسیده استو دگر اخبار » لَفُلِفُ وال یُؤ ْالَیأ ْ رَ فی مَنْلُوفٌ وال خَیْمَأ ْ

» سلیمان خوّاص«و » بن عیاض فضیل«و » داوود طایی«و » ابراهیم ادهم«ون فساد و مضرّت آن کردند، چ
: است کهوحدت را مطلقا ًبر صحبت ترجیح نهادند؛ چه سالمت دین خود در آن یافتند؛ چنانکه حدیث 

و . »الفِتَنِ یَفِرُّ بِدینِهِ مِنَ رِبَعُ بِها شِعابَ الجِبالِ و مَواقِعَ القَطْ مُسلِمِ غَنَماً یَتْرُ مالِ الْ یَکُونَ خَیْ  یُوشِکَ اَنْ«
یَةٍ قَرْ فَرَّ بِدینِهِ مِنْ تِیَنَّ عَلَی النّاسِ زَمانٌ الیَسلَمُ لِذی دینٍ دِینُهُ اِلّا مَنْلَیَأ ْ«: در حدیثی دیگر رسیده است

گفته » ابوبکر ورّاق«و . »روغُلَبِ الّذی یَرٍ کَالثَّعْرٍ اِلٰى حُجْجُحْشاهِقٍ اِلٰى شاهِقٍ و مِن  یَةٍ و مِنْاِلٰى قَرْ 
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دَةَ جانَبَ الوَحْ مِنا هٰذا و ما سَلِمَ اِلّا مَنْآدَمَ اِلٰى یَوْ لَدُنْ طَةِ مِنْنَةُ اِلّا بِالخُلْما ظَهَرتِ الفِتْ«: است
: اند گفتهو بعضی . »لَةِلعُزْا تِ و واحِدٌ فِیالصَّمْ  عَةٌ فِیزاءٍ تِسْاَلسَّالمَةُ عَشَرَةُ اَجْ«: اند بعضی گفتهو . »وَةَوالخَلْ

ِاقامَةِ الحُجَّةِ و اِذا خالََط رِ الحاجَةِ و اِلّا بِقَدْ  لَ والیُخالِطْاَصْزِمِ الْیَلْطَةُ عارِضٌ فَلْخُلْلٌ والْوَةُ اَصْخَلْاَلْ«
  .لٌ والکالمُ عارِضٌ وال یَتَکَلَّمُ اِلّا بِحُجَّةٍتَ فَاِنَّهُ اَصْ یُالزِمُ الصَّمْ 

ه اوّل بعد از داللت احادیث نبوی و ترغیب و تحضیض آن بر اغتنام صحبت، از سر عقل و بصريت نظر و طایف 
کردند و دیدند که حکمت بالغۀ الهی، بر مقتضای مشیّت ازىل، چندین خواصّ شریفه و اسرار لطیفه، از آداب و 

امانات و ایشان را بدان مستودَع  آدم تعبیه کرده است اخالق و احوال و معانی و معارف، در نفوس و قلوب بنی
خود گردانیده و صحبت را طریق استیفای آن ساخته، تا به واسطۀ مخالطت و ممازجت، آن امانات با اهل خود 

تَفادَ مِنانِ اِلّا اسْمَا التَقَی المُؤ ْ«: در خرب است کهو . »لِهااَهْ تُؤَدُّوا االَماناتِ اِىل ٰ اَنْ مُرُکُمْاِنَّ اللّهَ یَأ ْ«رسد 
  .»راًآخَرِ خُیْ اَحَدُهُما مِنَ الْ

و طایفۀ دوم دیدند که بیشرت خلق به داعیۀ مشارکت هوا و رابطۀ جنسیّت نفس، با یکدیگر مصاحبت و مخالطت  
. طلبند و صحبت جماعتی نیز که به رابطۀ جنسیّت اوراح بود، از مداخلت هوا و تشبّث نفس خاىل و صافی نبود

طریق متطرّق  س، جز ظلمت بر ظلمت نتیجه ندهد و هبوب ریاح آفتاب و فنت، جز بدینو صحبت اراباب نفو
و هم در این  »؟سِدُالنّاسَ اِلَّا النّاسُیُفْ هَلْ«: آمده است که اللّه عنهما رضی »عبداللّه عبّاس«نشود و در سخن 

  :شعر اند معنی گفته
 سَ بَینَناِر مَن لَْیاللّهُ کُلَّ الخَیْ  جَزَی
 سٌ وال نالَنا اَذیًمَسَّنا بُؤ ْ فَما

  

 نَهُ وُدٌّ وال نَتَعارَفُ وال بَْی 
 لَفُنَوَدَّ ونَأ ْ النّاسِ اِلّا مَنْ مِنَ

  

وقتی با . پس این طایفه همچنان که از صحبت اشرار تجنّب نمودندی، از صحبت اخیار هم محرتز بودندی 
اگر سبعی ضاری بینم، «: گفت» واهی که او را ببینی؟آید، خ می» ابراهیم ادهم«: گفتند که» سلیمان خوّاص«

را؛ چه هرگاه که او رابینم، به ضرورت سخنهای نکو گفته شود و نفس من خود » ابراهیم ادهم«تر دارم که  دوست
و حقّ صریح و مذهب صحیح آن است که . ها خیزد را در احسن احوال به نظر اعجاب مشاهده کند و از آنجا فتنه

به شرطی و آن نظر به مصاحب و اعتبار صحبت و وحدت، مطلقاً نه محمود است و نه مذموم، الّا یک از  هیچ
حال اوست؛ اگر از اهل خري و صالح بود، صحبت او بهرت از وحدت و اگر از اهل شرّ و فساد بود، وحدت از 

  :اند صحبت او بهرت؛ چنانکه گفته
 دَهُعِنْالسُّوءِجَلیسِ مِنْ رٌ خَْی االِنسانِ  دَةُوَْح

  

 دَهُوَحْ ءِ مَرْ الْ  جُلُوسِ مِنْ  رٌ خَْی رِ الخَیْ وجَلیسُ  
  

و سبب آن است که ارواح و قلوب سالکان طریق حق، در انجذاب به حضرت الهی و قطع تعلّقات نفسانی و  
از یکدیگر متعاضد و متناصر شوند؛ چنانکه در خرب هزیمت احزاب شیطانی، به طریق مواصلت و مصاحبت 

و همچنان که در هزیمت کفّار، . »رٰىاُخْدیٰهُمَا الْسِلُ اِحْنِ یَغْیَدَیْتَقَیا کَمَثَلِ الْمَؤمِننيَ اِذَا الْ مَثَلُ الْ«: که است
مجاهدان جهاد اصغر را؛ جنود مالئکه مدد و معاونت نمودند، در هزیمت نفس و هوا و شیطان، مجاهدان جهاد 

و بنای این تعاضد و تناصر، بر جنسیّت اصلی و صحبت اوىل . رت دهنداکرب را جنود ارواح مؤمنان مدد و نص
و عالمت آن در این عالم، تعارف ارواح که سبب تألّف . است که ایشان را پیش از تعلّق قالب با هم بوده است

و از اینجا معلوم شود . »تَلَفَا اخْهَ تَلَفَ و ما تَناکَرَ مِنْـْا ائهواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ فَما تَعارَفَ مِنْاَرْاَلْ«اشباح است 
حضرت الهی که مبدأ و معاد که همچنان که روح انسانی از مدد جنود ارواح اخیار، در توجّه و انجذاب به 

اوست و استتباع نفس و امر شیطان، قوّت و نصرت یابد، نفس او نیز از مدد جنود نفوس اشرار، در اِخالد و 
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. قرّ اوست و استنزال روح و قلب از ذروۀ کمال به حضیض نقصان قوّت گريدتوطّن عالم سفلی که منشأ و مست
در . پس همچنان که صحبت اخیار، مطلوب و مرغوب است، باید که صحبت اشرار، مبغوض و مهروب بود

یا داوودُ ماىل اَراَک «: به طریق وحی خطاب کرد که السّالم علیه »داوود«با  سبحانهحدیث آمده است که حق 
 مُرتاداً یَقظاناً کُنْ«: خطاب عزت فرمود. »لِکَاَجْ قَ مِنْخَلْالْتُ اِلٰهی قَلَیْ «: گفت» ؟داناًتَبِذاً وَحْمُنْ
  .»بَکَ و یُباعِدُکَ مِنّیهُ فَاِنَّهُ یُقسی قَلْحَبْمَسِرَّتی فَال تَصْ  نٍ ُیوافِقُکَ عَلٰىسِکَ اِخواناً و کُلُّ خِدْلِنَفْ

که بنای آن بر محبّت الهی بود، محمود و مرغوب باشد و هر صحبت که مبتنی بر  پس نزدیک عقال، هر صحبت 
و کالم مجید از حسن خاتمت و سالمت عاقبت دوستان . هوا و مشارکت لذّت فانی بود، مذموم و مهروب

ضٍ لِبَعْ ضُهُمْمَئِذٍ بَعْ اَخِلّاءُ یَوْاَلْ«: دهد که خدایی و سوء خاتمت و وخامت عاقبت دوستان هوایی، این خرب می
الرَّسُولَ سَبیًال  تُ مَعَتَنی اتَّخَذْهِ یَقُولُ یا لَیْ مَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلٰى یَدَیْیَوْ«: گر گفتو جای د. »المُتَّقنيَعَدُوٌّ اِلَّا 

امتداد امداد آن در دنیا حاصل است، که  و فواید صحبت پاک همچنان. »فُالناً خَلیالً اَتَّخِذْ تَنی لَمْلَیْ لَتٰىیا وَیْ
آمده است که هر دوکس که امروز با یکدیگر خدای را طریق مؤاخات و مواالت . در آخرت به ابد متّصل است

منزل یار من کجاست؟ اگر فرود منزل او : سپَرند، فردا چون یکی را از ایشان به بهشت دعوت کنند، اوّل پرسد که
گویند که عمل او نه چنان است که عمل تو، و اگر . مانند او بدهند گاه که او را منزلتی بود، در بهشت نرود، تا آن

پس آنچه خواهد از بهر برادر خود به وی دهند و او را به درجۀ وی . ام این عمل از بهر هر دو کرده: گوید که
  .و فایدۀ صحبت وقتی دست دهد که بر شرایط و آداب آن محافظت نمایند. برسانند

  
  آداب صحبت

. رفت خواهد اند، در این مختصر دگر ت بسیار است؛ از آن جمله بیست ادب که به مثابت اصولو آداب صحب 
  .امید است که آداب دیگر، از آن معلوم شود

طالب صحبت باید که در مبدأ آن، تخلیص و تصفیۀ نیّت . تخلیص نیّت و اِحکام قاعدۀ صحبت استادب اوّل  
ای واهی و علّتی متناهی  دارد؛ چه هر صحبت که بنای آن بر قاعدهاز شوایب علل فانیه و حظوظ عاجله مقدّم 

نانِ ماتَواخَی اثْ «: گفته است» جنید«. بود، به زوال آن علّت زایل گردد و عاقبت به وحشت و فرقت انجامد
اتمت آن پدید آید؛ اگر و ثمرۀ صحبت، در خ. »صاحِبِهِ اِلّا لِعِلَّةٍ فی اَحَدِهِما حَشَ اَحَدُهُما مِنْتَوْ واسْاللّهِ  فِی

خاتمت به انقطاع و وحشت کشد، هر سعی که در اوایل آن تقدیم افتاده باشد، ضایع وهبا بود و اگر به انقراض 
 وسلّم اللّه علیه صلّی و رسول. ی که در آن رفته باشد، مشکور بود و فواید و منافع آن موفورحیات متّصل بود، سع

نانِ هُمُ اثْفَمِنْ«: و گفته. »مَ القِیامَةِعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللّهُ یَوْسَبْ«: حدیث که بدین معنی اشارت کرده است در آن
مفهوم از این سخن، آن است که ثواب تحابی و مؤاخات یافته نشود، . »هِذالِکَ و ماتا عَلَیْ اللّهِ عَلٰى تَحابّا فِی

الزم بود که در اوّل، نیّت را از  پس. الّا به حسن خاتمت و حسن خاتمت، مرتّب است بر اخالص فاتحت
شوایب علل صافی گرداند و نماز استخارت تقدیم کند و به تضرّع و ابتهال، از حضرت ذوالجالل، توفیق برکت 

منظور و صحبت و حسن خاتمت وی درخواهد، تا از غایلۀ آن مأمون و محفوظ بود و به نظر توفیق و رعایت، 
  .ملحوظ

باید که اختیار صحبت نکند، الّا با طالبان حق و قاصدان آخرت که جنسیّت . طلب جنسیّت استادب دوم  
و هر که همّت و نهمت او بر نیل فضول دنیوی مقصور بود و دلش . واقع بود و استثمار فواید دینی مرجّو و متوقَّع

ان ناطق از یاد حق و احوال آخرت، غافل و نفور، از صحبت او اعراض واجب داند؛ چنانکه خطاب الهی بد
: است که و در حدیث آمده. »اِلّا الحَیٰوةَ الدُّنیا یُرِدْ رِنا و لَمْ ذِکْ تَوَلّٰى عَنْ مَنْ عَنْ رِضْفَاَعْ«: است که
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البنيَ لَها نائِها والطّحِبالِها کَاَبْ  لٌ مِنْهُ اِلَی النّارِ و ما حَبْها قادَتْلٍ مِنْتَمَسَّکَ بِحَبْ غُوضَةُ اللّهِ فَمَنْ یا مَبْ اَلدُّنْ«
  .»اَبٰى ها شاءَ اَمْجَذَبَ اِلَیْعَرَضَهُمُ انْ  والمُحبّنيَ فَمَنْ

باید که همچنان که ظاهراً با صاحب خود به صفا و تودّد بود، باطناً هم . استوای سرّ و عالنیّت استادب سوم  
تقابل، صفت اهل بهشت است  و این. صفا و محبّت باشد، تا ظاهر و باطنشان با یکدیگر متوافق و متقابل بودبه 

و سبب تقابل و صفای ظاهر و باطن . »ورٍ مُتَقابِلنيَ واناً عَلٰى سُرُغِلٍّ اِخْ مِنْ نا ما فِی صُدُوِرهِمْوَ نَزَعْ«که 
اهل جنّت، انتزاع غّل و غش است از دلهای ایشان و مثار غّل و غش نیست، الّا محبّت دنیا و طلب حظوظ و 

حظوظ ماىل و جاهی، الزم باشد که ای که رابطۀ صحبت ایشان محبّت الهی بود، نه  پس طایفه. مناصب آن
فَ یَبقَی کَیْ«: گفته است» ابوحفص حدّاد«. دلهای ایشان از غّل و غش صافی بود و ظاهر و باطن متقابل

رِهِ لِاَنَّ تِلکَ بِذِکْ عَلٰى مَوَدَّتِهِ وَ آنِسَتْ عَتْتَمَعَلٰى مَحَبَّتِهِ واجْ بِاللّهِ واتَّفَقَتْ تَلَفَتْالغِلُّ والغِشُّ فی قُلُوبٍ ائـْ
. »واناًاِخْ بِنُورِالتَّوفیقِ فَصارَتْ کُحِّلَتْ هَواجِسِ النُّفُوسِ و ظُلُماتِ الطَّبایِعِ بَلْ القُلُوبَ قُلُوبٌ صافیةٌ مِنْ

و . د، تا به ازالت آن مشغول شودپس هرگاه که مکروهی از صاحب خود در دل آرد، باید که او را بر آن تنبیه کن
از . خود را در آن متّهم دارد و به تدارک و ازالت آن برخیزد نفس اگر کدورتی و ثقلی از وی در خود بیابد، پس

بعد از  .یافتم وقتی شخصی به صحبت ما پیوست و من او را بر دل خود گران می: نقل است که» ابوبکر کتّانی«
بیا و قدم بر روی «: خلوت گفتمروزی به . چیزی بخشیدم و آن ثقل، از دل برنخاستآن به نیّت آن ثقل، وی را 

  .بعد از مبالغت، قدم بر روی من نهاد و آن ثقل زایل شد. محافظت حرمت را اِبا نمود. »من نه
ا در هرچه موسوم بود به سمت مِلکیّت او، الّ صاحب باید که طریق تصرّفات. تنفیذ تصرّفات استادب چهارم  

زیادت اختصاصی نبیند؛ بلکه هر دو در مالکیّت آن متساوی  اللّه، مسلوک و مفتوح دارد و آن را به خود ماحرّم
که وقتی به » احمد قالنسی«روایت است از شیخ . پس باید که بر لفظ او نرود که فالن و بهمانِ من. باشند

کردند، تا روزی  اکرام و تبجیل من زیادت می رسیدم و نزیل جماعتی از فقرا گشتم و ایشان هر روز در» بصره«
ابراهیم «و هر که با . دگرباره به من التفات زیادت نکردندی. و از نظر ایشان بیفتادم» ؟نَ اِزاریاَیْ«گفتم 
طلب مصاحبت کردی، در مقدّمۀ آن، سه شرط الزام نمودی؛ اگر طاب ملتزم شدی، والّا او را به صحبت » ادهم

سوم آنکه تصرّف او در مال ایشان نافذ . و دوم آنکه اذان و خدمت اصحاب بدو مخصوص بوداوّل . راه ندادی
: گفت» ابراهیم«. »نتوانمالتزام این شرط «: روزی با طالبی این شرط ثالث تقریر کرد، جواب داد که. باشد

  .قدر نتوانی نیعنی عجب دارم که تو در دعوی محبّت و رغبت ما صادق باشی و ای» جَبَنی صِدقُکَاَعْ«
و در خرب . تصوّف دور استباید که به تکلّف زندگانی نکند؛ چه تکلّف از طریق . ترک تکلّف استادب پنجم  

آءُ مِنَ التَّکلُّفِاَنَا وَ اَتْ «است که  دِقاءِ صاَشَرُّ الْ«: گفته است السّالم علیه »علی«و امريالمؤمنني . »قیاءُ اُمَّتی بُرَ
 علیه اللّه سالم »جعفرصادق«و . »بَةِالصُّحْ تَ لَهُ فِیتَکَلَّفْ  تِذارٍ اَوْجَأَکَ اِلَی اعْاَلْ ٰى مُداراةِ اَوْوَجَکَ اِلاَحْ مَنْ

اَکُونُ مَعَهُ کما  عَلَیَّ مَنْ ُه و اَخَفُّهُمْبَةٍ وَاَتَحَفَّظُ مِنْالصُّحْ یَتَکلَّفُ ىل فِی وانی عَلَیَّ مَنْقَلُ اِخْاَثْ«: گفته است
از بهر یاران وی، هر روز انواع مواکیل » جنید«رسید و » بغداد«به  »حدّاد ابوحفص«وقتی . »دیونُ وَحْاَکُ

مَخانیثِ یُقَدِّمُ لَهُمُ حابی کَالْصَیَّرَ اَصْ«: آن را نپسندید و گفت» ابوحفص« .داد و الوان اطعمه ترتیب می
کِ و بِتَرْفِ ضارِ ما حَضَرَ فَاِنَّ بِالتَّکلُّفِ رُبَّما یُؤثَرُ مُفارَقَةُ الضَّیْ اِحْ کُ التَّکلُّفِ ودَنا تَرْ وانَ والفُتُوَّةُ عِنْاَلْالْ

  .»التَّکلُّفِ یَستَوی مَقامُهُ و ذَهابُهُ
اطّالع یابد، خود را از آن لَّتی اتّفاقی از زلّات اخوان باید که اگر بر زَ. تغافل است از زلل اخوانادب ششم  

داند که وقوع زلّت، الزم بشریّت است و خالص مقرّر و مصوّر کند؛ چه  با خود رت اوغافل سازد و وجه معذ
با صوفیان؛ چه هرگاه که «: گفت» من با که صحبت دارم؟«: یکی از بزرگی سؤال کرد که. کلّی از آن مقدور نه
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، تو را  وب صادر شودآن را وجهی از وجوه معاذیر پیدا کنند و هرگاه که از تو چیزی خ قبیحی از تو صادر شود،
  .»بدان بلند نگردانند، تا به خود معجب نشوی و هالک نگردی

خود مستور دارد و محاسن، باید که پیش خلق، معایب صاحب . اظهار جمیل و سرت قبیح استادب هفتم  
ت سرت قبیح و اظهار جمیل، خلقی است از اخالق الهی و در صور. مکشوف، تا متخلّق بود به اخالق ربّانی

چه صنع الهی، وجه را که مظهر حسن وجمال است، اظهار کرده و الواث و ؛  است آدمی، از این معنی آیتی تعبیه
: با اصحاب خود گفت السّالم علیه »عیسی«وقتی . اند، مخفی و مستور گردانید ارواث را که منشأ خبث و قبح

آن «: گفتند» مکشوف بینید، با وی چه کنید؟ اگر شما برادر خود را خفته یابید و عورت او را به هبوب ریاح«
الّله، چنني فعلی که  سبحان«: گفتند. »تر گردانید نه چنني کنید، بلکه آن را مشکوف«: گفت. »را باز پوشانیم

هرگاه که شما در حقّ برادرِ خود سخنی به غیبت شنوید و بر آن اظهار، غیبتی دیگر مزید کنید، یا «: گفت» کند؟
  .»تر بازگویید، این چنني فعلی شما کرده باشید لغهآن را به مبا

باید که بار یار خود بکشد و بر مصادفت مکروه از وی صرب کند و نفس را . تحمّل و مدارات استادب هشتم  
صالح او مقصور دارد، نه بر توقّع جلب منفعتی یا دفع از توثّب و صولت بر او محافظت نماید و نظر در آن بر 

که قوّت بیش، تحمّل  و تحمّل نشان قوّت است؛ چندان. ین تحمّل را مداهنه خوانند، نه مداراتمضرّتی؛ چه ا
بیش؛ پس متحمّل باید که در تحمّل خود، مطالعۀ نعمت الهی و مالحظۀ تأیید و تقویت او کند، تا اشتغال بدان او 

حب بود، باید که با وی تواضعی بلکه چون سبب ظهور این نعمت، ایذای صا. را از مشاهدۀ مکروه مشغول دارد
ضِ یَطَأُها البَرُّ والفاجِرُ اَرْالصُّوفیُّ کَالْ«: »جنید«و از اینجاست قول . زیادت بر معهود به تقدیم رساند

ابوعلی «. و صولت نمودن، از تفرّس اقویا دور بود. »رِ یَسقی کُلَّ شَیءٍقَطْ ءٍ و کَالْکَالسُّحابِ یُطِلُّ کُلَّ شَیْ 
هَُو  لُکَ سُوءُ اَدَبٍ وَ عَلٰى مَنْمِثْهُوَ  قَکَ ِقحَةٌ وَعَلٰى مَنْهُوَ فَوْ لَةُ عَلٰى مَنْاَلصَّوْ«: گفته است» رودباری

  .»زٌدُونَکَ عَجْ 
باید که هر عیبی که نصیحت در آن پسندیده بود و آن را در صاحب مشاهده کند، . نصیحت استادب نهم  

و نشان محبّت آن بود که . تنبیه و اطّالع دهد، تا در ازالت آن بکوشدنصیحت مبذول دارد و او را بر آن 
که نفس خود را بدان عیب ارزانی ندارد، نفس صاحب را هم ارزانی ندارد؛ پس اغماض بر آن جایز  همچنان
  .»ریعٌمَلَأتَقْ نَ الْحُ بَیْالنُّصْ«: اند و باید که نصیحت در خلوت کند، والّا فضیحت بود و گفته. نباشد

باید که اگر صاحب وی را نصیحت کند، منّت شمرد؛ چه هیچ نعمت ورای آن . قبول نصیحت استادب دهم  
رَحِمَ اللّهُ «: گفته است» عمر«ازالت آن برخیزد؛ چنانکه نیست که کسی را بر عیب خود اطّالع دهند، تا به 

القلب نکند، نشان آن بود که در صدق او  ت و طیبو هر که قبول نصیحت از سر اراد. »دٰى اِلَیَّ عُیُوبیرَءً اَهْامْ
  .»التُحِبُّونَ النّاصِحنيَ وَلٰکِنْ«خللی هست و در حقّ او این توبیخ، صادق که 

باید که اصحاب را در جمیع حظوظ بر خود مقدّم دارد و آنچه مقدور او بود از . ایثار استادب یازدهم  
َو «تا در زمرۀ صحابۀ کرام بود به عموم این آیت که بدان محتاج بود، حظوظ و منافع، بر ایشان ایثار کند؛ اگرچه 

و هرگاه که این صفت در نفس بدید، ممارات و منازعت از . »خَصاصَةٌ کانَ بِهِمْوَ لَوْ فُسِهِمْثِرونَ عَلٰى اَنْ�ْ یُؤ
ال با صوفیان پنجاه س«: گوید» ابوسعید خرّاز«. وی برخیزد؛ چه منشأ عناد، شحّ نفس است و طلب حظوظ

در همه حال بر نفس خود بودمی، «: گفت» چگونه؟«: گفتند. »صحبت داشتم و هرگز میان ما خالفی نیفتاد
  .»نه از بهر نفس خود

باید که انصاف برادران بدهد و از ایشان انصاف نطلبد؛ همیشه به عجز و نقصان . انصاف استادب دوازدهم  
حقّ صحبت آن است که «: گفته است» ابوعثمان حريی«. دیگران ندارد و تقصري خود معرتف بود و توقّع آن از
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مال خود را بر برادر خود موسّع داری و به مال وی طمع نکنی و انصاف از خود بدهی و از وی طلب انصاف 
ی متابعت خود نجویی و اندک نیکی از وی بسیار دانی و بسیار نیکی از خود وو متابع او باشی و از نکنی 
  .»اندک

باید که هر وعده که با یار کند، در بند آن بود که بدان وفا نماید؛ چه اِخالف . تصدیق وعدستسیزدهم  ادب 
  .»لِفَهُهُ مَوعِداً فَتُخْهُ وال تَعِدْالتُمارِ اَخاکَ وال تُمازِحْ«وعد، نوعی است از کذب و حدیث نبوی است که 

وقتی . صاحب خود بشناسد، تقدیم او واجب داند باید که چون تفضیل. تفضیل افاضل استادب چهاردهم  
ای تنگ  با جمعی اصحاب در صفّه وسلّم اللّه علیه صلّی جماعتی از اهل بدر در حضرت رسالت رفتند و رسول

وَ «این سخن برایشان سخت آمد، آیت نازل شد که . »برخیزید، تا اهل بدر بنشینند«: نشسته بود، ایشان را گفت
» عبداللّه خفیف«به زیارت » بن بندار صوفی علیّ«حکایت است که وقتی . اآلیة» وا فَانشُزُواشُزُاِذا قیلَ انْ 

» بن بندار علیّ«. »در پیش باش«: او را گفت» ابوعبداللّه«رفتند،  روزی با هم به جایی می. »شرياز«رفت به 
صحبت با وی یافته و من  و ای را دیده» جنید«بدان عذر که تو «: گفت» به چه عذر در پیش باشم؟«: گفت
  .»نه
باید که در ادای حقوق اصحاب، به سبب اعتماد بر تأکید رابطۀ محبّت . قضای حقوق استادب پانزدهم  

کانَ مَریضاً  زِلِهِ فَاِنْمَنْ مِ اَبیهِ و عَنْمِهِ واسْ اِسْ  هُ عَنْألْتَ اَحَداً فَاَسْبَبْ اِذا اَحْ «در خرب است که . تهاون نکند
هرگز کسی سه بار به مجلس ما «: گفته است اللّه عنه رضی »عبّاس ابن«و . »تَهُکانَ مَشغوالً اَعَنْ  و اِنْ تَهُعُدْ

  .»حاضر نگردد، بی علّتی که من مکافات او در دنیا نشناسم
اند که چند یار در صحبت  آورده. شفقت و تعطّف است بر اصاغر و قطع طمع از خدمت ایشانادب شانزدهم  

به روز به طریق زرع یا حصار یا ناطوری قوتی به دست آوردی و به شب » ابراهیم«بودندی و » ادهم ابراهیم«
بیایید تا ما بی او افطار کنیم، «: روزی به صحرا رفته بود و آن شب دیر بماند، یاران گفتند. با ایشان افطار کردی

بازگشت و ایشان را خفته یافت، » ابراهیم«چون . چیزی بخوردند و بخفتند. »باشد که بعد از این زودتر بیاید
ای خمري کرد و  در حال، آرد پاره. »مسکینان شاید که چیزی نخورده باشند و گرسنه خفته«: رحمش آمد و گفت

. »ایم ما افطار کرده«: دمید، ایشان را گفتند محاسن را بر خاک نهاده بود و آتش میخواست که آتشی برافروزد، 
ببني که ما با وی چه «: با خود گفتندایشان . »اید و چیزی نیافته داشتم که گرسنه خفتهپن«: گفت» ابراهیم«

  .»!کند کردیم و او با ما چه می
باید که حال خود را در صحبت، میان انبساط و انقباض معتدل . رعایت اعتدال است در صحبتادب هفدهم  

ه جایی نکشد که سبب طغیان نفس و استجالب بدارد و از افراط و تفریط رعایت کند، در انبساط و مزاح 
. الخري شود السّوء گردد و در انقباض و جّد به حدّی نرساند که موجب مالمت و سَآمت نفس و تنفري جلساء قرناء

رَناَء لِقُ هِمْاِنبِساطُ اِلَیْ والْ سَبَةٌ لِعَداوَتِهِمْقباضُ عَنِ النّاسِ مَکْ اِنْ اَلْ«: اللّه عنه است رضی» شافعی«و سخن 
اعتدال، باید که طریق صدق نگاه دارد؛ و در مزاح بعد از رعایت . »بَسِطِقَبِضِ والمُنْ مُنْ نَ الْبَیْ  السَّوءِ فَکُنْ
  .»زَحُ والاَقُولُ اِلّا حَقّاًاَنَا اَمْ«: گفته است سلّم و اللّه علیه صلّی چنانکه رسول

بت یار، حریص بود و از مفارقت او، محرتز؛ باید که بر مالزمت صح. حرص بر مالزمت استدهم ادب هج 
آیَةً مِنْ عَلَّمْ مَنْ«در خرب است که . خصوصاً اگر حقّ تعلیم و تعلّم در میان بود الُه اللّهِ فَهُوَ مَوْ کِتابِ عَبداً 

آمده است که . »عُری االیمانِ مِنْ وَةً فَصَمَ عُرْ فَعَلَ ذالِکَ فَقَدْ هِ فَمَنْثِرَ عَلَیْتَأ ْذُلَهُ وال یَسْالیَخْ بَغی اَنْیَنْ
اگر «: صاحبش گفت. صحبت داشت، وقتی خواست که مفارقت کند، اجازت طلبیدشخصی با دیگری مدّتی 

جویی که حالش فوق حال  طلبی که حال او تحت حال ماست، روا نبود و اگر صحبت کسی می صحبت کسی می
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 ثار صحبت دیگری بر ما، منافی رعایت حقّ آن صحبتای و ای ماست، هم نشاید؛ چه اوّل صحبت با ما داشته
و اگر تقدیراً صاحب او به معصیتی مبتال . »برخاست من اکنون نیّت مفارقت از دل«: آن شخص گفت .»بود

اند که وقتی دو شخص  آورده. شود، تا محقّق نشود که به هیچ سبیل معاودت نخواهد کرد، باید که مفارقت نجوید
من به «: عقد مؤاخات کردند و یکی از ایشان به هوایی مبتال شد، با یار خود گفت که با یکدیگر خدای را

: آن یار گفت. »هوایی مبتال گشتم، اگر خواهی که نقض عهد مؤاخات و فسخ عقد مصاحبت کنی، مخیّری
عهد کردم که ام خدای را، بدین سبب منحّل گردد؛ بلکه با خدای  عقدی که با تو کردهالواللّه نخواهم که عدۀ «

و بدان وفا نمود، تا چهل روز بگذشت که هیچ . »گاه که تو را از این بال عافیت بخشد نخورم و نیاشامم، تا آن
تا . نخورد و نیاشامید و هر روز در اثنای آن مدّت، از صاحب پرسیدی که آن هوا زایل شد یا نه و او گفتی نشد

  .بعد چهل روز چون برپسید، گفت زایل شد
ای افتد که خالصش از آن مرجّو نباشد، مهاجرت و  اگر صاحب در کبريه. مهاجرت مأیوس استنوزدهم ادب  

اند که در  بعضی برآن. گاه براءت کلّی از وی الزم شود یا نشود، در این خالف است مفارقتش ضروری گردد و آن
: گفته است عنه اللّه رضی »ابوذر«ه موافقت حق، او را دشمن دارند و به کلّی از او و عمل او بری شوند؛ چنانک

اند از عمل وی بری شوند، نه از وی؛  و بعضی گفته. »تَهُبَبْثُ اَحْ حَیْ  هُ مِنْغِضْهِ فَابْقَلَبَ عَمّا کانَ عَلَیْانْ اِذَا «
چنني و حق آن است که . »مَلُونَاِنّی بَرىٌٔ مِمّا تَعْ  کَ فَقُلْعَصَوْ فَاِنْ«چنانکه خطاب عزّت است با رسول 

مهجوری که تقریب او مرجّو نبود و معاودتش به اطاعت، متوقّع نه، او را در موافقت سخط حق، دشمن دارند، 
کسی بود که معاوتش متوقّع باشد، فعل او را دشمن گريند؛ چنانکه مضمون است و اگر » ذر ابی«چنانکه قول 
  .آیت است

فارقت، یادِ صاحب مهجور نکند، الّا به خري، از جهت باید که بعد از م. ذکر مهجور است به خريادب بیستم  
روزی خالف صالح و عفّت، مکروهی از . اند که شخصی بود و زنی داشت آورده. مراعات حقوق صحبت سابق

 ميپیش از فراق، کسی که بر آن حال اطّالع یافته بود، از وی در آن معنی استخباری و استعال. وی مشاهده کرد
بعد از آن او را طالق داد، دگرباره از وی  .»در حقّ اهل خود روا نبود، الّا خري گفنت«: کهکرد، جواب داد  می

وقتی زنی داشتم و از وی مفارقت کردم و از من بیگانه شد، پس روا نبود ذکر «: استخبار حال او کردند، گفت
  .لموفّقاین است آنچه در آداب صحبت، مراعات آن الزم است واللّه ا. »او، الّا به خري

  
  فصل هفتم در آداب معیشت

بعضی به جهت ضعف حال یا . احوال متصوّفه در تسبّب و توکّل، به حسب اختالف درجات مختلف است 
قوّت حال و سلب اختیار، به کفالت حق صالح وقت، در طلب رزق، توسّل به اسباب کنند و بعضی به جهت 

و طایفۀ اوّل  .هیچ سبب، توسّل و توفري از رزق مقسوم نجویند و به اکتفا نمایند و بر او توکّل کنند وتعاىل سبحانه
اند، بعضی به کسب تسبّب نمایند و بعضی به سؤال و بعضی به حکم صالح وقت، گاه به کسب و گاه  متسبّبان که

حالل کسب  که گاهی به ناطوری یا حصاد، به جهت نفقۀ اصحاب، لقمۀ» ابراهیم ادهم«به سؤال؛ چنانکه 
» بصره«و مدّتی در جامع  .سرپدی و گاهی که تنها بودی، در وقت حاجت، به قدر ضرورت طریق سؤال کردی

و به هر سه شب، افطار کردی و شب افطار برون آمدی و از درهای خانه، لقمۀ چندی بسرتی و بر . معتکف بود
العشائني بريون  ا سه شب، بنيبود، هر دو شب ی» جنید«که استاد » ابوجعفر حدّاد«و . تناول آن اقتصار نمودی

در مبدأ حال، وقتی که نیک محتاج شدی، » ابوسعید خرّاز«و . ها سؤال کردی آمدی و قدر مایحتاج از در خانه
ای تمام نبوده و صالح وقت مقرون به اشارت  و این طایفه تا ضرورتی و فاقه .للّه گفتی شیءدست فراداشتی و 
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برحذر باشند، چه شریعت  از آن و مادام تا بتوان که سؤال نکنند. اند د نگشودهغیب در سؤال ندیده، درِ آن بر خو
 »ثوبان«ت يامّا ترغیب، چنانکه آمده است به روا. از آن تحذیر نموده است به طریق ترغیب و ترهیب

 اَتَقَبَّلْ واحِدَةً مَنُ ىل بِیَضْ مَنْ«: روی به اصحاب کرد و گفت وسلّم اللّه علیه صلّی که روزی رسول عنه اللّه رضی
و امّا ترهیب، چنانکه در خرب است . »أَلِ النّاسَ شَیئاً ال تَسْ «: گفت. »اَنَا یا رَسُولَ اللّهِ«: من گفتم» ؟جَنَّةِلَهُ بِالْ
  .»عَةُ لَحمٍهِهِ مُزْ سَ فی وَجْاللّهَ وَ لَیْ قَیحَتّٰى یَلْ  ألَةُ بِاَحَدِکُمْمَسْالتَزالُ الْ «: که

مادام تا امکان و طاقت دارد،  ل آن است که تا ضرورتی باعث نشود، در سؤال شروع ننماید وپس ادب سای 
نفس را به صرب از مُشتهی خود مطالبت نماید، تا آن گاهی که از غیب دری بگشاید؛ چه هرگاه که نفس در 

  :اند فتهو گ .اللّه حاصل آید مواقف حاجات به اعطای صرب مسامحت نماید، غنای حقیقی از ما سوی
ـْ  فِقاً رِضَ المالَ مُنْ تَقْ تَْستَ اَنْاِذاشِئ
 رِهازِ صَبْکَنْ مِنْ فاقَ االِنْ  سَکَ نَفْ  فَسَلْ
 اَبَتْ  تَ الغَنیَّ و اِنْکُنْ  فَعَلَتْ فَاِنْ

  

 رِ عُسْ زَمَنِ اْل فی سِ النَّفْ  شَهَواتِ عَلٰى 
 فاقاً اِلٰى زَمَنِ الیُسرِکَ وَ اِرْعَلَیْ

 رِدَها واسِعُ العُذْبَعْفَکُلُّ مَنُوعٍ 
  

و مشاهدۀ جمال توحید و مطالعۀ نور  وتعاىل سبحانهاند، به جهت کمال شغل به حق  و امّا طایفۀ دوم که متوکّالن 
یقني، به هیچ سبب از اسباب رزق تسبّب نجویند و از هیچ مخلوق استعانت ننمایند، تا مسبّب االسباب به هر 

بینیم،  ما تو را به کسبی مشغول نمی«: پرسید که» بایزید«روزی یکی از . رساند میطریق که خواهد، رزق بدیشان 
و از این طایفه » ؟زُقُ اَبا یَزیدَزیرَ تَراهُ الیَرْخِنْ بَ وَالْکَلْزُقُ الْ الئی یَرْمَوْ «جواب داد که » معاش تو از کجاست؟

یا اعطای مسؤول، یا : ان را یکی ارزانی داردبعضی آنهایند که هرچه خواهند، از حق خواهند، تا از سه چیز ایش
  :صرب از آن، یا ازالت داعیۀ آن از خاطر شعر

 تَرتِباً تَ الشکّ مُْساِذا کُنْ
 رِباًتَشْ تَ البُدَّ مُسْکُنْ  وَ اِنْ 

  

 رِبِ تَتْظَمِ التّلِّ فَاسْاَعْ فَمِْن 
 رِبِ ظَمِ النَّهرِ فَاستَشْاَعْ  فَمِنْ

  

نخواهند، نه از خلق و نه از حق؛ به سبب آنکه علم و ارادت خود، در علم و ارادت  و بعضی آنهایند که هیچ 
دانند که علم ازىل را به مصالح ایشان، احاطت از علم ایشان زیادت بود و ارادت کلّی را . مطلق محو کرده باشند

او، از سؤال مستغنی باشند؛  تر باشد، الجرم به علم تر و تمام تعلّق به حوایج ایشان، از ارادت جزوی ایشان بیش
: و از اینجاست قول آنکه گفت. »مُکَ بِحاىلسُؤاىل عِلْ بی مِنْحَسْ «: گفت السّالم علیه »ابراهیم«چنانکه 

  .»تاجُ اِلَی اللّهِفَقريُ الیَحْ اَلْ«
ز غیب آنکه تناول ایشان، از فتوح غیبی بود، هرچه بینند که ا به جهت و متوکّالن را اصحاب فتوح خوانند 

 شود، آن را قبول کنند؛ اگرچه بدان محتاج نباشند؛ چنانکه وقتی رسول تطلّع و تشوّق نفس ایشان فتوح می بی
اللّه، به کسی ده که از  یا رسول«: گفت» عمر«بخشید،  را از غنایم چیزی می» عمر خطّاب« وسلّم اللّه علیه صلّی

مالِ و هٰذَا الْ ما جَاءَکَ مِنْبِهِ وَ  تَصَدِّقْ هُ اَوُْه َو تَمَوِّلْخُذْ«: تگف وسلّم اللّه علیه صلّی رسول. »تر بود من محتاج
اَخیهِ  جاءَهُ مِنْ مَنْ«: و جای دیگر فرمود. »سَکَنَفْ هُ بِعْهُ و ماالٰ فَال تُتْرُ مُتَشَّوِفٍ وال سائِلٍ فَخُذْتَ غَیْاَنْ 
و اهل فتوح بعضی آنهایند که در . »هِقٌ ساقَهُ اللّهُ اِلَیْهُ فَاِنَّما هُوَ رِزْبَلْقْ یَفَلْرافٍ أَلَةٍ وال اِشْرِ مَسْ غَیْ روفٌ مِنْمَعْ

و . اخذ و اعطا، بر سابقۀ ادنا متوقّف باشند؛ به سبب آنکه نفس خود را در هر دو حال، به بقیّۀ هوا متّهم دارند
آنهایند که در  و بعضی. نفس کمرت بینند بعضی آنها یند که در اخذ متوقّف باشند و در اعطا نه؛ چه در اعطا، حظّ

اعطا متوقّف باشند و در اخذ نه؛ چه در اخذ، محض اختیار و مجرّد فعل حقّ بینند و در اعطا، اختیار و فعل 
نه در اخذ متوّقف باشند و نه در اعطا؛ به سبب تالشی وجود ایشان در نور توحید و و بعضی آنهایند که . خود
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تر است؛  و وجود این طایفه، در عالم از کربیت احمر عزیزتر و کمیاب. و امن از غایلۀ هوا تصرّف در اشیا به حق
بود، آن است که پیش از وصول به درجۀ تجلّی ذات  پس ادب تارکان اسباب و متوکّالن که تناول ایشان از فتوح
لمی جدید و اذنی عتید سابقۀ ع و اعطای آن بی یا صفات یا افعال که مبدأ تجلّیّات است در تناول فتوح

  :شعر. مسارعت ننمایند و پیش از اِحکامِ مقام حرّیت، در قدمگاه احرار قدم ننهند
 ضِعَهاِو مَوْخَطْلَ اْللِکَ قَبْلِرِْج قَدِّرْ

  

 غِرَّةٍ زَلَجاعَالٰزَلَقاً عَْن فَمَنْ 
  

قیاس نکنند؛ چه شاید که به  دلیلی صحیح و یقینی صریح و حال خود را بر اصحاب تمکني و ارباب یقني بی 
سبب بقیّۀ غشاوت و غباوت، صورت حقیقت حال شخص، بر وی ملتبس و مشتبه گردد؛ ولکن در وقت امتحان، 

  .بر ناقدان بصري پوشیده نماند که نقد حال او مزیّف است
 ودٍ دُ�ُدُمُوعٌ فی خُتَبَکَْتاِذَا اشْ

  

 تَباکا تَبَیَّنَ مَن بَکٰى مِمَّْن 
  

دٌ ما المُکاتَبُ عَبْ«ای از بقایای رسوم خود مقیّد بود، مقام حرِیّت، او را مسلّم نگردد  تا هنوز به بقیّه و مادام 
نقل است که شیخ . به واقعه، یا به کشف مجرّدو صحّت اذن، یا به طریق نوم معلوم شود، یا . »هَمٌهِ دِرْبَقِیَ عَلَیْ

کس  ه یا خواب بدیدی که فالن طعام، چندین مقدار از فالنهیچ طعام نخوردی، الّا آنکه در واقع» حمّاد«
بستدی و » حمّاد«پس شیخ . بر» حمّاد«یا دیگری به خواب دیدی که فالن طعام، چندین مقدار به . بستان

کس را پیش  به شخصی از جملۀ مریدان خود فرستاد که فالن» عبدالقادر جیلی‹‹اند که شیخ  و آورده. قبول کردی
آن شخص . ست، باید که از آنجا چندین زر و چندین طعام بفرستی و حال آنکه مودِع غایب بودتو ودیعت ا

دهی که  چگونه روا بود که من در ودیعت تصرّف کنم؟ و اگر از تو برپسند، فتوا می«: که پیش شیخ آمد و گفت
و مستسلم شد و آنچه فرمود، شیخ او را بدان الزام نمود و او به موجب حسن ظنّ، اشارت شیخ را منقاد  .»نشاید

ودیعت بدان شخص رسید که چندین روز و چندین قریب مکتوبی از صاحب  بعد از آن، عن. از آن تجاوز ننمود
پس . و مقدار آن به عینه، همان که شیخ تعیني فرموده بود. بر» عبدالقادر«طعام از آن ودیعت بردار و پیش شیخ 
پنداشتی اشارت فقرا، از صحّت علم خاىل «: نقیاد امر عتاب کرد و گفتشیخ آن مرید را بر توقّف نمودن در ا

  .»بود؟
و حقیقت فتوح آن است که از حق ستانند، نه از خلق؛ خواه به واسطه از دست مردم بود و خواه نه، خواه سبب  

: آورده است که» االسالم شیخ«. آن معلوم و خواه نه؛ به شرط آنکه نفس را در مقدّمۀ آن تطلّعی و تشوّفی نبود
خواهم که مقداری معیّن از نان موظّف گردانم که هر  می«: آمد و گفت» ابوالسّعود«وقتی مردی نزدیک شیخ 

ما نگوییم، چه هر معلوم «: شیخ گفت» مَعلُومُ شُومٌاَلْ«اندیشم که صوفیان گویند  روز به خدمت آرند، ولکن می
و بعضی . »آن مشاهدۀ فعل او کنیم و آن را مبارک دانیم نه شوم از بهر ما اختیار کند، ما در سبحانهکه حق 

وَسائِطِ فَهُوَ المُتَرَسِّمُ الْ قَبِلَ مِنَ هِ عَلٰى یَدِهِ و مَنْتَصِلُ اِلَیْ یُعطیهِ ال مِمَّنْ ذُ الفَقريِ الصَّدَقَةَ مِمَّنْاَخْ«: اند گفته
وفی آن است که در هر حال که باشد از سؤال و فتوح، ادب آن نگاه وظیفۀ وقت صپس . »رِ مَعَ دَناءَةِ هِمَّةٍفَقْ بِالْ

  .تعاىل دارد و در جمیع تقلّبات و تصرّفات، محافظت صدق کند با حق
  

  فصل هشتم در آداب تجرّد و تأهّل
اند؛ بعضی از آن به ذکر فضیلت  اخبار نبوی و احادیث مصطفوی در فضیلت تجرّد و تأهّل، متماثل و متعارض 

؟ اللّهِ و ما خَفیفُ الحاذِ یا رَسُولَ : قیلَ. نِ رَجُلٌ خَفیفُ الحاذِدَ المِأَتَیْ بَعْ رُکُمْخَیْ «: ، ناطق؛ چنانکهتجرّد
جَتِهِ َو تی عَلَی النّاسِ زَمانٌ یَکُونُ هَالکُ الرَّجُلِ عَلٰى یَدِ زَوْیأ ْ« و چنانکه. »لَ لَهُ وال وَلَدَاَلَّذی ال اَهْ: قال
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و . »لِکُخُلُ المَداخِلَ الَّتی ذَهَبَ فیها دینُهُ فَیَهْرِ و یُکَلِّفُونَهُ ما ال یُطیقُ فَیَدْفَقْ وَلَِدهِ یُعَیِّرُونَهُ بِالْ هِ و اَبَوَیْ 
و بعضی بر فضیلت نکاح شاهدی صادق؛ . »النِّساءِ نَةً اَضَرَّ عَلَی الرِّجالِ مِنَتُ بَعدی فِتْما تَرَکْ«چنانکه 
کانَ  سَ مِنّی و تَزَوَّجُوا فَاِنّی مُکاثِرٌ بِکُمُ االُمَمَ وَ مَنْبِسُنَّتی فَلَیْ مَلْیَعْ  لَمْ سُنَّتی فَمَنْالنِّکاحُ «چنانکه 
ثُروا فَاِنّی تَناکَحُوا تَکْ«و چنانکه . »وِجاءٌ لَهُ مَ هِ بِالصّیامِ فَاِنَّ الصَّوْفَعَلَیْ یَجِدْ لَمْ وَ مَنْ کِحْیَنْ لٍ فَلْذاطَوْ

در . و منشأ این تعارض و تقابل، اختالف احوال نفوس است. »طِبِالسِّقْ  قیامَةِ وَ لَوْمَ الْ بِکُمُ االُمَمَ یَوْاُباهی 
صرب بر حقّ بعضی که اسري تَوَقان مفرط و مغلوب شهوت متسلّط باشند و از ایشان به سبب ضعف تقوا و قلّت 

ای که  ع، نکاح ضروری و الزم بود و در حقّ طایفهمراغمت هوا، تورّط در مخالفات متوقّع و خوف عَنَت واق
نفوس ایشان در طلب مراد طیّاش و وثّاب یا در اثنای سري و سلوک هنوز در عنفوان طلب و شرح ارادت باشند و 

و در حقّ جماعتی که . باشند و هنوز به اذیال بقایای مبدأ صفات نفوس متعلّق و متعثّر، تجرّد و تفرّد فضیلت بود
یشان، از تتبّع هوا روی برتافته باشند و از طیش مطالبات، سکون و طمأنینت یافته و از مکاوحت و نفوس ا

  .منازعت با دل منسلخ و منخلع شده و امارت و اشارت دل را مطیع و مجیب گشته، نکاح و تأهّل فضیلت بود
ام،  نوز به مقام مردی نرسیدهزن، مردان را شایسته بود و من ه«: گفت» چرا زن نخواهی؟«: درویشی را گفتند 

احتیاج من اکنون به طالق نفس، بیش از آن است «: دیگری را همني گفتند، جواب داد که» زن چگونه خواهم؟
: را گفتند» بشر حارث«و . »وقتی که نفس را طالق دهم، روا بود که زنی دیگر خواهم .که به نکاح و تزوّج

گویند که سنّت نکاح ترک  می«: گفتند که» گویند؟ چه می«: د کهپرسی. »گویند مردم در حقّ تو سخنها می«
  .»پردازم ایشان را بگویید که من هنوز به فرض مشغولم، به سنّت نمی«: گفت. »ای کرده

و معلوم و محقّق است که سالکان طریق حقیقت را در مبدأ سلوک، از قطع عالیق و محو عوایق و تمسّک به  
و . ب از رخصت و موافقت طبیعت که شرط سلوک و مالک سري است، چاره نیستعروۀ وُثقای عزیمت و تجّن

تزوّج، سبب تقیّد و التفات خاطر است به اسباب معیشت و موجب انحطاط از اوج عزیمت به حضیض رخصت 
یّت و مظنّۀ رغبت به دنیا بعد از زهادت مئنّۀ هوا به اثارت طبیعت و عادت، و تجرّد از ازواج و اوالد، مدد جمع

پس الزم بود سالک مجرّد را مادام تا بر خاطر و صفای وقت و لذّت عیش و فراغت طاعت و علوّ همّت؛ 
عزوبت و مقاومت نفس قدرت دارد، فراغت وقت و جمعیّت خاطر را غنیمتی بزرگ داشنت و بر صفای وقت و 

  .شودلذّت حال خود غیور بودن، تا به سبب اهتمام و تعلّقات زن، مکدّر و منغّص ن
رُ هِنَّ والصَّبْ رِ عَلَیْ الصَّبْ رٌ مِنَ هُنَّ خَیْرُ عَنْ اَلصَّبْ «روایت است در باب مناکحت نسوان که » عبداللّه سهل«از  

گاه که نفس، مستحقّ رفق و  و هر که بر عزوبت، صرب جمیل نماید، تا آن. »رِ عَلَی النّارِالصَّبْ رٌ مِنَهِنَّ خَیْعَلَیْ
ود و در تحت عهّد و تفقّد گردد و عروق منازعات و مخالفات از وی منتزع و منقلع شمدارات و مستوجب ت
القیاد و مستسلم گردد، حق  دل را سلس مجموح و جنوح طبیعت ممنوع گشته، احکاتصرّف لجام علم، از 

ترتیب و تدبري او را زوجۀ صالحه بخشد که ممّد و معاون او بود در دین، با اسباب تعیّش بر وجهی که از  سبحانه
عبدالقادر «البال بود و از آفات و غوایل آن، محفوظ و مأمون باشد، نقل است از شیخ  آن، مجموع خاطر و فارغ

مدّتی مدید بود تا خاطر تزوّج داشتم و خوف تکدیر وقت را در اقدام بر آن جرأت «: که گفت» جیلی
صربِ تمام نمودم و انتظار کردم تا کتاب به اجل خود  عاقبت چون. نمودم و میان اقدام و احجام مرتدّد بودم نمی

مرا چهار زن موافق داد که هریک از ایشان به رغبت، مال خود بر من ایثار و انفاق  وتعاىل سبحانهرسید، حق 
  .کردند

و علمای راسخ را در ایثار نکاح بر عزوبت و شروع در آن، علمی مخصوص است که آن را علم سعت خوانند؛  
و آن علمی است که بدان معلوم شود که نفس را در چه وقت، بر مالزمت . ه در پیش بدان اشارتی رفتچنانک
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و مراد از حقوق، . حدود و حقوق، اقناع فرمایند و در کدام زمان، او را در تناول حظوظ، مجال اتّساع دهند
و مراد از حظوظ، . ، ممتنعضرورات نفس است که قوام بنده و حفظ حیات بدان منوط بود و بی آن بقای نفس

پس علمای راسخ و کبار متصوّفه دانند که مادام تا نفس به یکبارگی از . هرچه بر آن زاید باشد از مشتهیات نفوس
طیش و نفور و شراست و جموح طمأنینت نیابد و رام نگردد و از مطالبات و منازعات با دل منتهی و منزجر 

و هرگاه که در تحت مجاری احکام و تصرّفات اقدار، ساکن . وظ نباشدنشود، مستحقّ ادخال رفق و اعطای حظ
دل منتزع و منقطع گردد و میان او و دل مصالحت و موافقت  و عروق تشبّثات و تعلّقات او، به و مطمئن شود

گاه حقوق گردد و درد او درمان او  و حظوظ او، آن. رفق و مدارات شودپدید آید، مستحقّ حظوظ و مستوجب 
از معاملت . شبی بر عادت معهود، برخاستم که وظیفۀ وِرد تهجّد ادا کنم«: که گفت» جنید«نقل است از . دشو

در خانه بگشودم . قصد کردم که بنشینم، نتوانستم. خواستم که در خواب روم، میسّر نشد. یافتم خود، حالوتی نمی
یا «: ون آواز پای من شنید، سر برآورد و گفتشخصی دیدم در گلیمی پیچیده و بر راه افتاده؛ چ. و بريون رفتم

آنکه میان ما و  یعنی بی» عِدٍرِ مَوْ غَیْ  یا سَیِّدی مِنْ«: یعنی تاکنون توقّف کردی؟ گفتم. »السّاعَةِقاسِمِ اِلَی اَبَاالْ
: پس گفتم. »بَکَقَلْ یُحَرِّکَ ىل قُلُوبِ اَنْتُ اللّهَ مُحَرِّکَ الْ بَلٰى سَأَلْ «: چون آمدمی، گفت. ای رفته بود عده

هَواها یَصريُ داءُها  اِذا خالَفَتْ«: گفتم» ؟سِ دَواءَهامَتی یَصريُ داءُ النَّفْ «: گفت» چه حاجت داری؟«
بار تو را بدان جواب دادم و گفتی نشنوم  بشنو این سخن، هفت«: پس روی با نفس خود کرده و گفت. »دَواءَها
سخن بگفت و بازگشت و من او را نشناختم و از حال او دگر وقوف این . »بشنیدی، اکنون »جنید«الّا از 
  .»نیافتم

جموح او نشود؛ بلکه به هر حّظی، او را و حظوظ چنني نفسی، حقوق از آن گردد که تناول آن، موجب طغیان و  
دل رسد و  ای در قرب و طاعت زیادت گردد؛ چه هرگاه که نفس به تناول آن التذاذ یابد، لّذتی و راحتی به درجه

که همسایۀ متّفق، به راحت و فرح همسایه شاد شود، و هرگاه که دل خلعتی  سبب مزید سکینت او گردد؛ همچنان
  : اند کینت بپوشد، نفس را کسوتی از طمأنینت درپوشاند؛ چنانکه گفتهساز 

 َکسَتِ الثَّرٰىتَسَْتاِنَّ السَّماءَ اِذَا اْک
  

 لرّاهِمُ  یُدَبِّجُها الغَمامُ االًحَُل 
  

ن ب عبداللّه«. و چون مزید حال هریک، سبب حال آن دگر بود، پس حظّ نکاح، چنني نفسی را فضیلت بود 
: گوید اللّه عنه رضی »بن عیینه سفیان«و . »ثَرُها نِساءًاَمَّةِ اَکْرُ هٰذِهِ الْ خَیْ «: گفته است اللّه عنهما رضی »عبّاس

و ازهد اصحاب  که از اعلم و اتقٰى السّالم علیه »علی«مريالمؤمنني کثرت نساء، نه از جملۀ دنیاست؛ چه ا«
و آن حال منتهیان است؛ اهل بدایات و . »بود، چهار زن داشت و هفده سریّت وسلّم اللّه علیه صلّی رسول

مغرور بیّنتی  و بسیار از مدّعیان و مفتونان که به توهّم این مقام، بی. حال خود بدان نرسد قیاس متوسّطان را،
هَلََک  لِکَ مَنْلِیَهْ«العذار فرو گذارند و به دست هالک بسپارند  شوند و نفس خود را در میدان رخصت خلیع

  .»بَیِّنَةٍ حَیَّ عَنْ مَنْ بَیِّنَةٍ و یَحیٰى عَنْ
 مِ راحٍاِذا طَلَعَ الصَّباحُ لِنَجْ 

  

 رانٍ وَ صاحٍ تَبَیَّنَ کُلُّ سَکْ 
  

است که تا بدان مقام نرسند، به قلّت اکرتاث، بر نکاح اقدام ننمایند و خاطر تزویج پس ادب سالکان مجرّد آن  
را در ضمري مجال ندهند و تصوّر نکاح در خیال نیارند، تا قوّت متخیّله و مفکّره در آن تصرّف ننماید و قوّت 

پس . د و استعانت نفی کندو هرگاه که خاطری از آن سانح شود، آن را به انابت با حضرت الهی و استمدا. نگريد
و اگر هنوز باقی و امداد . »مَ وِجاءٌفَاِنَّ الصَّوْ«منتفی نگردد، مدّتی بر صوم و تقلیل طعام مداومت نماید اگر 

و علمی مستوفٰى و تثبّتی و تبیّنی تمام بر آن  تقدیم استخارتی مستقصٰى آن متواىل و متواتر گردد و قوّت گريد، بی
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به تضرّع و ابتهال، دگرباره رجوع با حضرت ذوالجالل کند و به تذلّل و ضراعت و بُکاء، استعجال ننماید و 
تُهُ فَاِنّی نَبْ بٍ اَذْ کانَ هٰذَا الخاطِرُ عُقُوبَةً ىل عَلٰى ذَنْ هُمَّ اِنْاَلّل«روی بر خاک نهد و این دعا بخواند 

بدین هم برنخیزد، پس اگر . »تَ التَّوابُ الرَّحیمُعَلَیَّ اِنَّکَ اَنْ ىل و تُبْفِرْ کَ فَاغْهُ و اَتُوبُ اِلَیْفِرُکَ مُنْ تَغْاَسْ
گرد اَحیا و اموات از مشایخ و اخوان برآیند و استمداد کنند و درخواهند تا مسألت ایشان را به حضرت الهی رفع 

اعتماد نمایند و  حانهسبالظّن بر اختیار حق  پس اگر بعد از این، همچنني خاطر برقرار بود، به موجب حسن. کنند
ترفیه خاطر او به هرچه گاه بر اخوان متعارف گردد که او را مدد و معاونت نمایند و در  و آن. در آن شروع کنند

  .مقدور بود، سعی دریغ ندارند
أَةُ لمَرْکَحُ اتُنْ «نظر بر دین او دارد، نه بر دنیا، چنانکه در خرب است که  زن امّا ادب متأهّل آن است که در اختیار 

و معاشرت . و با او معاشرت به معروف کند. »یَداکَ کَ بِذاتِ الدّینِ تَرِبَتْلِمالِها و لِجَمالِها و لِدینِها فَعَلَیْ
به معروف، چنان بود که در رعایت حقوق او اهمال نکند و بر محافظت حدود شرعش الزام فرماید؛ چنانکه 

و  فَقِّهُوهُمْ اَیْ«: گوید» ناراً لیکُمْو اَهْ فُسَکُمْقُوا اَنْ«آیت که  در تفسري این اللّه عنه رضی »عبّاس ابن«
یکی کثرت مخالطت با اهل و آن آفت نفس : و باید که خود را در تزوّج از سه آفت محافظت کند. »اَدِّبُوهُمْ

  .ح استاست، دوم اهتمام به وجوه رزق و آن آفت قلب است، سوم تعلّق باطن به جمال زن و آن آفت رو
یکی فتور در اعمال : امّا کثرت مخالطت و مضاجعت، از آن جهت آفت نفس است که در وی سه خلل پدید آید 

تعال دوم اشْ. »دَ لَهُ فَال وارِدَ لَهُالوِرْ مَنْ«مشهور است که و از آن قصور در احوال الزم آید؛ چنانکه و اوراد 
خصوصاً با شهوت اختالطی و  ه که نفس را با نفس،نایرۀ طبیعت خامده و ذوبان نفس جامده؛ چه هرگا

امتزاجی پدید آید، به رابطۀ جنسیّت متعاضد و متناصر گردند و در هریک انتعاشی و انتهاضی حادث شود و 
سوم استیال و رِدّت نفس بعد از استسالم و طاعت؛ چه نفس هرگز به طوع و اختیار، به . آتش طبیعت برافروزد
ارد، بلکه چون دل به اَمداد جذبات الهی، قوّت غلبه گريد و نفس در تحت تصرّفات او طاعت دل سر فرود نی

اسريی عاجز در دست امريی قادر خود را مشاهده کند و در خود امکان مخالفت او نبیند و طمع استتباع و چون 
از دل یابد، در این  و رفقی و مداراتی که. استهوا از وی برگريد، به ضرورت و اضطرار، مطیع و منقاد او شود

پس . حال او را نتیجۀ تعطّف و ترحّم دل و ثواب انقیاد و استسالم خود بیند، نه اثر استتباع و استهوای دل
هرگاه که در امضای شهوت، از حّد اعتدال تجاوز نماید و از جانب دل، منعی و زجری نیابد، پندارد که این 

دگرباره به اسرتقاق این معنی، در استتباع دل و امارت خود که  اهمال و اسرتسال، اثر ضعف دل و قوّت اوست،
  .»قَنِعَتْ نَعَتْطَمِعَتْ و اِذا اُقْ مَعَتْسُ اِذا اُطْاَلنَّفْ «: اند غرض اوست، طمع تازه کند و گفته

نور بصريت است  و یقني و امّا اهتمام رزق، از آن سبب آفت قلب است که نتیجۀ شکّ است و شکّ، آفت یقني 
پس عالمت نور یقني در دل بنده و محجوب نگشنت آن به ظلمت شکّ، آن است که بر . دیدۀ دلو بصريت، 

کفالت یزدانی و ضمان ربّانی اعتماد نماید و در وصول رزق مقسوم از مبدأ حیات تا اجل معلوم که زیادت و 
عقوبتِ ضعف یقني و قلّت اعتماد  گمان بود و بداند که تسلّط خاطر اهتمام رزق، نقصان در آن صورت نبندد، بی

  .و وُکول شخص با تدبري خود، نتیجۀ عدم رضا به وکالت ربّانیاست بر کفالت یزدانی 
و امّا تعلّق باطن به جمال زوجۀ جمیله، از آن معنی آفت روح است که او را از خلوص محبّت الهی مانع گردد و  

یل و مُتُبَلّد گرداند؛ چه به قدر آنکه به حبالۀ جمال از حدّت شوق حضرت قدس و شدّت ذوق و لذّت انس، کل
پس دفع این آفت و . جزوی حادث متغیّر فانی متعلّق شود، از مشاهدۀ جمال کلّی ازىل ثابت باقی متعوّق گردد

آفت مخالطت، مطلقاً بدان میسّر شود که در وقت مخالطت با اهل، او را دو نظر باشد؛ یکی در ظاهر و دیگر در 
دارد و از وی  کند و نظر باطن، نگران به حق می تا نظر ظاهر را در طریق هوا و اشتغال به اهل استعمال می باطن؛
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» رابعۀ عدویّه«و در این معنی . باشد کند و بدو مشغول می به جهت دفع این آفت، استمداد و استعانت می
  :شعر . راست

 يادِ مُحَدِّثالفُؤتُکَ فِیاِنّی جَعَلْ 
 جَلیسِ مُؤانِسٌ مِنّی لِلْ مُفَالجِسْ

  

 اَرادَ جُلُوسیمی مَْنتُ جِسْ وَاَبَحْ  
 بی فِی الفُؤادِ اَنیسیو حَبیبُ قَلْ

  

ای از مفتونان که نظر کردن به جمال شاهد دوست دارند و دعوی کنند که ما در  و از اینجا معلوم شود که طایفه 
ذب و محض بطالت است؛ چه هرگاه که از نظر به عني ککنیم، آن دعوی  این مظهر، مطالعۀ جمال الهی می

حالل، بالدت روح و تخّلف او از ادای وظایف محبّت الهی نتیجه دهد، ببني تا از نظر نامشروع خود چه آفت 
یابند،  و منشأ غلط این جماعت، آن است که چون نفس را در آن نظر، از هیجان شهوت آرمیده می. تولّد کند
و این گمانی خطاست که اگر نه بقیّۀ شهوت . این موضع از ثَوَران رغبت، نه شهوت است برند که مُثار گمان می

بیش از آن نیست که چون آن . بودی، رغبت نظر به صورتی که مهیّج شهوت باشد، به تخصیص هم نبودی
ت تخیّل و و هرگاه که آن نظر مکرّر گردد و قّو. شهوت در ایشان لطیف گشته است، صورت آن از لطافت درنیابند

و از اینجاست که اطبّا تسکني هیجان . تفهّم در آن تصرّف نماید، ممکن که کثیف شود و اثر آن در صورت بنماید
باب دعوی صحّت حال کند، از وی  پس باید که هر که در این. عشق را جماع فرمایند و اگرچه با غري معشوق بود

  .ندارند و او را مدّعی کذّاب شمارندمسموع 
  

  نهم در آداب سفر فصل
ای جسیم دارد؛ چه  شک نیست که سفر در تمرین نفوس طاغیه و تلیني قلوب قاسیه، اثری عظیم و فایده 

مهاجرت اوطان و خلّان و مفارقت مألوفات و معهودات و مصابرت بر مصایب و نوایب، نفوس و طباع را از 
آزاد گرداند و اثر قساوت غفلت از قلوب الهیه و و مرادات، آسوده و ترسّم و تقیّد به رسوم و عادات و قیود 

که در جلود میّتات،  و همچنان. و تأثري سفر در تلیني نفوس، کم از تأثري نوافل صوم و صالت نباشد. ساهیه بردارد
از  است صالحیّت لني پدید آید، در جلود مردم که عبارتبه تأثري دباغت و اثر طهارت و لني و تبدّل، خاصیّت و 

همچنني به تأثري دبّاغ سفر و انتزاع » رِاللّهِاِىل ذِکْ لُوبُهُمْو قُ ثُمَّ تَلنيُ جُلُودُهُمْ«در این آیت که  نفوس
صفت ایمان پیدا عفونات طبیعی و خشونات جبلّی، آثار طهارت تزکیه و لني طاعت و تبدّل صفات طغیان به 

و . »نَمُواسافِروا تَصِحُّوا و تَغْ«سفر ترغیب کرده که  بر وسلّم اللّه علیه صلّی و از این جهت صاحب شریعت. شود
هرچند که حصول مقصود و وصول مقصد طالبان حقیقت و سالکان طریقت بر سفر موقوف نیست، چه بعضی از 

اند، نه در بدایت و نه در نهایت و ایشان را توفیق الهی مدد گشته و به کمند  اند که هرگز سفر نکرده مشایخ بوده
صاحب تربیت بدیشان رسانیده و به قوّت حال و تأثري  مقام شیخی از مقام ادنا به اعال کشیده و هم در جذبات،

اند؛ بعضی در بدایت به جهت استفادت  ولکن بیشرت مشایخ سفر کردهایشان کرده،  اقوال و افعال او، تنقیح بواطن
به جهت آنکه صالح وقت و صحّت  و بعضی در نهایت برای افادت و بعضی هم در نهایت و هم در بدایت،

که هرگز در شهری بیشرت از چهل روز اقامت  اللّه رحمه »ابراهیم خوّاص«چنانکه . اند حال خود در آن دیده
اَحَبُّ «: گفته است علیه افضل الصّلواتو رسول . دید ننمودی؛ چه صالح حال و صحّت توکّل خود در آن می

هِما یَمَ عَلَیْبنِ مَرْ عیسیَ  تَمِعونَ اِلٰىیَجْ الفَّرارونَ بِدینِهمْ: قال؟ و مَا الغُرَباءُ : یلَ ق. اللّهِ الغُرَباءُ ءٍ اِلَیشَیْ
العمر در سفر بوده است و سالمت دین  ةآن است که او مّد السّالم علیهو سبب اجتماع ایشان با عیسی  .»السّالم

  .را هرگز جایی اقامت نکرده
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  .ه دوازده ادب رعایت کندو هرکه قصد سفر دارد، باید ک 
و از مقاصد معتربه، یکی طلب علم است؛ چنانکه در خرب . تقدیم نیّتی صالح و تعیني مقصودی معتربادب اوّل  

مِ فَهُوَ سَبیلِ تِهِ فی طَلَبِ العِلْبَیْ  خَرَجَ مِنْ مَنْ«و هم حدیث است که . »بِالصّنيِ مَ وَلَوْلِبُوا العِلْاُطْ«است که 
 حَی اللّهُ تَعالٰى اِلَیَّ اَنَّهُ مَنْ اَوْ«: که گفت وسلّم اللّه علیه صلّی روایت کند از حضرت رسول» عایشه«و . »اللّهِ

  .»تُ لَهُ طَریقاً اِلَی الجَنَّةِمِ سَهَّلْعِلْ لَکاً فی طَلَبِ الْمَسْسَلَکَ 
ت اهل صالح و یافنت نظر مقصودی دیگر، لقای مشایخ و اخوان است؛ چه طالبان صادق را به مجرّد مالقا 

بخش شوند و از آن فواید دینی و  ارباب فالح، فواید و منافع بسیار حاصل گردد و ممکن که قابل نظری سعادت
درنظر بعضی افاعی، خاصیّتی  وتعاىل سبحانهو این معنی از خواص دور نیست؛ چه حق . نیوی ثمره بردارندد

عجب بود اگر در نظر بعضی از خواّص هالک شود؛ پس چه  کس در کسی نگاه کند، آن چون نهاده است که
. لبی، او را حیاتی و سعادتی کرامت کندابندگان خود، این خاصیّت نهاده باشد که چون نظر کند در استعداد ط

کس  کرد و تیز در همه به مِنا طواف می )خیف( وقتی در مسجد» الدّین ابوالنّجیب ضیاء«آمده است که شیخ 
خدای را «: طلبی؟ گفت نمود، پرسیدند از او که چه می در تصفّح و تأمّل وجوه مبالغت می نگریست و می

  .»م که این موقف از ایشان خاىل نباشد؛ من طالب آنمنود و دابخش ب بندگانی چند باشند که نظر ایشان سعادت
ابرت بر مهاجرت مالذ خلّان؛ چه مصمقصودی دگر، قطع مألوفات و معهودات و تجرّع مرارات فرقت اخوان و  

وفات یافت و » مدینه«هم در » مدینه«در حدیث است که شخصی از . و محاب، مستوجب ثواب جزیل است
» اللّه؟ چرا یا رسول«: گفتند» لِدِهِرِ مَوْتَهُ ماتَ بِغَیْلَیْ «: بر وی نماز کرد، پس گفت وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
  .»جَنَّةِال  قَطَعِ اَثَرِهِ مِنَ لِدِهِ اِلٰى مُنْمَوْ لِدِهِ قیسَ لَهُ مِنْرِ مَوْغَیْاِنَّ الرَّجُلَ اِذا ماتَ بِ «: گفت

مقصودی دگر، استکشاف دفاین احوال نفس و استخراج رعونات و دعاوی او؛ چه بسیاری از صفات ذمیمه و  
شد و در سفر به جهت بُعد اخالق سیّئه که در نفوس پوشیده بود، به سبب آنکه با مراد خود مجموع و آرمیده با

و طالب صادق، بعد از اطّالع بر آن، به . از مرادات و مألوفات، آن صفات از حجاب شبهت منکشف شوند
مثالً اگر در حضر از نفس خود به سبب سکون او با مراد، قلقی و اضطرابی نبیند، . تدبري و معالجت برخیزد

و نوایب بر وی متواىل گردد و از نفس او ر سفر چون مکاره و د. پندارد که صفت صرب و رضا در او موجود است
لب آن برخیزد و دعوی گاه به ط طیشی یا کراهیّتی پدید آید، به یقني معلوم کند که این دو صفت ندارد و آن

شخصی نزدیک  وقتی. »القِفِرُ عَنِ االَخْسُمِّیَ السَّفَرُ سَفَراً لِاَنَّهُ یُسْ «: اند و گفته. حصول آن از وی زایل شود
ما «: گفت» عمر«. »نه«: گفت» ؟تَ معهسافَرْ هَلْ :از وی پرسید که» عمر«.کرد کسی را تزکیه می» عمر«

  .»رِفُهُاراکَ تَعْ
ای متوطّن شد، نسیم حال او به مشام  مقصودی دگر، ایثار خمول و ترک قبول؛ چه هر صاحب حال که در بقعه 

و این حال، سالکان را سبب ابتال . بلۀ اقبال و صاحب قبول خلق شودجان صادقان و طالبان آن بقعه رسد و ق
بود و واصالن را عالمت اصطفا؛ پس سالکان را که بدین فتنه مبتال شوند، سفر کردن جهت خمول و ترک قبول 

بیشرت سالکان را اینجا قدم بلغزد و از خدای روی . اقدام سالکان استاز لوازم بود؛ چه مقام قبول، مزلّۀ 
بگردانند و به خلق آرند، الّا کسی که سابقۀ عنایت ازىل او را دست دهد و از آن مقرّ ازعاج کند و به جایی برد 

  .که از این آفت محفوظ و محروس ماند
از صحایف آفاق و انفس و مشاهدۀ آثار  سبحانهمقصودی دگر، مطالعۀ آیات وحدانیّت و عالمات فردانیّت حق  

مصنوعات و غرایب مقدورات او، تا بدان واسطه مجال فکرت و عربت را اتّساعی قدرت و حکمت و عجایب 
حَتّٰى  فُسِهِمْاآلفاقِ و فی اَنْ  آیاتِنا فِی سَنُریهِمْ«دالیل بر کمال قدرت و حکمت بیفزاید پدید آید و شواهد و 
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  .»اَنَّهُ الحَقُّ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ
الرَّفیقَ «: از سفر به تنهایی نهی کرده است و گفته وسلّم اللّه علیه صلّی با رفیق سفر کردن؛ چه رسولادب دوم  

طوارق و شداید که نه هرکس به تنهایی تحمّل آن تواند، و سبب آن است که در سفر عوارض و . »ثُمَّ الطّریقَ
از اقویا که و هرچند بعضی . بسیار اتّفاق افتد؛ پس رفیقی که در حوادث و وقایع سفر معاونت نماید، الزم باشد

  .کس را این معنی دست ندهد همه ناند؛ ولک اند، به تنهایی سفر کرده قوّت تحمّل مشاقّ و صرب بر مکاره داشته
تأمري یکی از جماعت؛ یعنی امري ساخنت یکی از جماعتی که با هم سفر کنند، تا جمله متابع رای و ادب سوم  

و استحقاق امارت کسی . »فی سَفَرٍ فَاَمِّرُوا اَحَدَکُمْتُم ثَالثَةً اِذا کُنْ«: حکم او باشند؛ چنانکه در خرب است که
دَاللّهِ حابِ عِنْرُ االَصْخَیْ«: در خرب است که. تر باشد را بیشرت بود که در زهد و تقوا و سخاوت و شفقت کامل

از وی » ابوعلی رباطی«وقتی خواست که سفر کند، » ابوعبداللّه مروزی«و آمده است که . »لِصاحِبِهِ رُهُمْخَیْ
تو «: جواب داد که» ابوعلی«. »به شرط آنکه تو امري باشی، یا من«: گفت» ابوعبداللّه«. مطالبت صحبت کرد

» ابوعبداللّه«و شبی در صحرا باران یافتند، . نهاد و برداشتزاد او بر سر خود : »ابوعبداللّه«پس . »امري باش
با او » ابوعلی«بداشت و از باران محافظت نمود و هرگاه که » وعلیاب«بایستاد و همه شب گلیم خود بر سر 

و هرکه در امارت نظر بر کثرت . »نه، من اَمريم و بر تو انقیاد و طاعت الزم«: گفتی» ابوعبداللّه«مکن، گفتی 
از اتباع و طلب ریاست و تفوّق و تسلّط دارد، یا بر تحصیل اغراض نفس و توصّل به مالذ مشتهیات، او را 

  .تصوّف نصیبی نبود
اِذا اَرادَ «: فرمود وسلّم اللّه علیه صلّی باید که برادران را وداع کند؛ چنانکه رسول. تودیع اخوانادب چهارم  

ا دعا و بر اخوان باشد که او ر. »وانَهُ فَاِنَّ اللّهَ تَعالٰى جاعِلٌ لَهُ فی دُعائِهِمُ البَرَکَةَاِخْ یُوَدّعْسَفَراً فَلْ اَحَدُکُمْ
چه روایت است که » تَثُ ما تَوَجَّهْرِ حَیْخَیْ بَکَ وَ وَجَّهَکَ لِلْذَنْ زَوَّدَکَ اللّهُ التَّقوٰى و غَفَرَ «کنند و بگویند 

  .در وقت وداع، مسافران را این دعا کردی وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
ت نماز بگزارد و بدان منزل را وداع کند؛ باید که چون از منزل برخواهد داشت، دو رکع. تودیع منزلادب پنجم  

هرگز به منزىل فرو نیامدی، الّا که در  وسلّم اللّه علیه صلّی که رسول» انس مالک«چه در خرب است به روایت 
ىل فِرْ نِی التَّقوٰى واغْاَللّٰهُمَّ زَوِّدْ«: وقت رحلت، آن را به دو رکعت وداع کردی و بعد از آن، این دعا بخواندی

  .»تُ ثُ ما تَوَجَّهْ رِ حَیْ خَیْ نی لِلْوبی و وَجِّهْ ذُنُ
حانَ الَّذی سَخَّرَ لَنا هٰذا و ما کُنّالَهُ سُبْ«آن است که چون بر مرکب خواهد نشست، بگوید ادب ششم  
تَ الحامِلُ اَللّهُمَّ اَنْ. عَلیِّ العَظیمِلَ وال قُوَّةَ اِلّا بِاللّه الاللّهِ والحَوْ تُ عَلَیبَرُ تَوَکَّلْاللّهِ واللّهُ اَکْ مِ بِسْ » رِننيَمُقْ

  .»رِ وَالمُستَعانُ عَلَی االُمُورِعَلَی الظَّهْ 
روایت کند که » کعب مالک«الخمیس کند؛ چه  آن است که پگاه از منزل بردارد و ابتدا به یومادب هفتم  

استی که لشکری فرستد، اوّلِ روز شنبه کردی و چون خو بیشرت ابتدای سفر روز پنج وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
  .فرستادی

ضنيَ و اَرْنَ وَ ربِّ الْلَلْاَلّلٰهُمَّ رَبَّ السَّماٰواتِ و ما اَظْ«آن است که چون نزدیک منزل رسد، بگوید ادب هشتم  
رَ هٰذَا نَ اَسأَلُکَ خَیْجَرَیْنَ و ربَّ البِحارِ و ما ذَرَیْنَ و ربَّ الریّاحِ و ما لَلْنَ و ربِّ الشَّیاطنيِ و ما اَضْلَلْما اَقْ
  .»لِهِزِلِ و شَرَّ اَهْلِهِ و اَعُوذُبِکَ مِن شَرِّ هٰذَا المَنْرَ اَهْزِلِ و خَیْالمَنْ 

  .منزل را دو رکعت نماز بگزارد که چون به منزل فرو آید، تحیّت آنباید . تحیّت منزلادب نهم  
و . بند با خود دارد؛ چه مصاحبت آن سنّت است یانباید که عصا و رکوه و م. تهیّۀ آالت سفرادب دهم  

رفت،  می» مکّه«به » مدینه«از  وسلّم اللّه علیه صلّی روایت کرد که وقتی رسول اللّه عنه رضی »ابوسعید خدری«
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  .»بِاُزُرِکُمْ ساطِکُمْبِطُوا عَلٰى اَوْاِرْ«پیادگان را فرمود که 
آنجا اقامت خواهد کرد، از دور چون نظر بر وی اندازد، بر آن است که چون به شهری رسد که ادب یازدهم  

اَللّهُمَّ «هدیّه به ایشان فرستد و این دعا بخواند احیا و اموات آن شهر سالم کند و بعضی از قرآن بخواند و به 
  .»قاً حَسَناًلَنابِها قَراراً و رِز عَلْاجْ

اللّه  صلّی یسّر شود، غسلی برآرد؛ چه رسولآن است که پیش از دخودل در آن شهر، اگر مادب دوازدهم  
اَللّهُمَّ اِنّی «و باید که این دعا بخواند . خواستی رفت، اوّل غسلی برآوردی» مکّه«هرگاه که در  وسلّم علیه

  .واللّه الموفّق .»لِ والوَلَدِالمالِ واالَهْ ظَرِ فِیقَلَبِ و سُوءِ المَنْمُنْثاءِ السَّفَرِ وَ کآبَةِ الْوَعْ اَعُوذُبِکَ مِنْ
  

  فصل دهم در آداب تعهّدات نفس
سالکان طریق حق را در طلب وصول به مقصد، از تعهّد مرکب نفس به مایحتاج و ضرورات چاره نبود؛ والّا  

و تعهّدات ضروری آن سه چیز . قوّت سري و طاقت تحمّل در او نماند و راکب روح را به منزل فتوح نرساند
واب و آن را حقوق نفس خوانند اگر به قدر ضرورت و ماالبّد اکتفا نمایند و خورش و پوشش و خ: است

و ادب سالک آن است که مادام تا در راه بود و به منزل فنا نرسیده، نفس . حظوظ گویند اگر بر آن زیادت جویند
  .ه منزل فنا بردگاه که او را ب را بر حدود و حقوق موقوف دارد و در مراتع و منافع حظوظ فرو نگذارد، تا آن

مخلِصان هرچه کنند، از بهر  .مُخلِصان و مخلَصان و مخلِصانِ مخلَص: اند و متصوّفه در تعهّدات نفس سه طایفه 
. حق کنند و مخلَصان هرچه کنند، به حق کنند و مخلِصان مخلَص هرچه کنند، هم به حق کنند و هم از بهر حق

مخلَصان، متوسّطان، به حق از ارادت و اختیار خود فانی و مخلِصان  اند به ارادت خود قایم و مخلِصان، مبتدیان
ادب مخلِصان آنکه از حقوق در نگذرند و ادب مخلَصان  .مخلَص، منتهیان، به ارادت و اختیار حقّ متصرّف

و . مخلص آنکه به ارادت حق از بهر حق نفس را گاهی بر حقوق بدارند و گاهی در حظوظ مجال اتّساع دهند
گفتیم که خورش حقّ نفس است، از بهر آنکه قوام بدن و اعتدال مزاج و امساک حیات بر مقتضی حکمت  آنچه

پیوسته از بدن حیوان به تأثري حرارت غریزی جزوی . بالغۀ ربّانی، به سبب طعام و شراب مربوط و مشروط است
گاه که  پذیرد، تا آن حیات تأکید میپیوندد و رابطۀ  میشود و به بدل مایتحلّل، جزوی از طعام بدو  متحلّل می

دیرُ العَزیزِ ذالِکَ تَقْ «حکم تقدیر ازىل به تخریب بنیت قالب نافذ گردد و اجزای ترکیب از یکدیگر فروگسلند 
  .»العَلیمِ

  
  آداب طعام خوردن

لَ وءُ قَبْاَلوُضُ«و در تناول طعام، ادب آن است که اوّل دست بشویند و همچنني بعد از طعام؛ چه در خرب است  
و خدای را بر آن نعمت به تجدید یاد کنند و از سر حضور دل، نام او . »فِی اللَّمَمَدَهُ یَنْ رَ و بَعْالطَّعامِ یَنفِی الفَقْ 

و هرچند در ظاهر تفسري، » هِ مُ اللّهِ عَلَیْ کَرِ اسْیُذْ کُلُوا مِمّا لَمْوال تَاْ«بر زبان رانند؛ چه نصّ کالم الهی است که 
 است وجوب آن خالفدر  اللّه علیهما رحمة »ابوحنیفه«و » شافعی«تسمیه مقیّد است به وقت ذبح و میان  این

اند که تناول طعام باید که به ذکر مقرون باشد؛  ، ولکن متصوّفه بعد از قیام به مقتضای ظاهر تفسري، این فهم کرده
عت، کدورتی و ظلمتی عارض گردد و دفع و رفع اگرچه حالل بود، به جهت ثوران طبی طعام چه دل را از تناول

و هرچند حضور دل در تناول طعام بیشرت، اجزای آن طعام منوّرتر و  .آن، جز به نور ذکر و حضور دل میسّر نشود
کُلُ و اَنَا اُصَلّی«: گفته است» الدّین ابوالنّجیب ضیاء«شیخ . ضررش کمرت یعنی همان حضور که در نماز » اَنَا آ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ و عَلٰى آِل «و در مقدّمۀ طعام این دعا بخواند . حالت اکل طعام نیز دارم دارم، در
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هُ فَراغاً لَنا فیما عَلْتَ عَنّا مِمّا نُحِبُّ اجْ ناً عَلٰى ما تُحِبُّ و ما زَوَیْ هُ عَوْ عَلْتَنا مِمّا نُحِبُّ اجْمُحَمَّدٍ و ما َرزَقْ
بر پای چپ نشینند و پای راست برآورند و بر دست تکیه نسازند و ابتدا و ختم طعام به نمک  کهو باید . »تُحِبُّ

طَعامَکَ  �ْ دَأیا عَلیُّ ابْ«: گفت السّالم علیه »علی«با  وسلّم اللّه علیه صلّی کنند؛ چه در خرب است که رسول
نِ و هَا الجُنُونُ والجُذامُ والبَرَصُ و وَجَعُ البَطْسَبعنيَ داءً مِنْ  حَ شِفاءٌ مِنْحِ فَاِنَّ المِلْمِلْهُ بِالْتِمْ حِ وَاخْمِلْبِالْ

زَ رِمُوا الخُبْاَکْ«حاضر شود، طلب نان خورش نکند، چه در خرب است که  نان و باید که چون. »راسِوَجَعُ االَضْ 
  .»نِ آدَمَوابْ ضِ والحَدیدِ والبَقَرِبَرَکاتِ السَّماواتِ واالَرْ فَاِنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَکُمْ

 اَحَبِّ الطَّعامِ اِلَی اللّهِ ماکَرَّرَتْ  مِنْ«در خرب است . و باید که تنها نخورند؛ چه اجتماع بر طعام سنّت است 
خوریم و سري  ما چیزی می: ای سؤال کردند که طایفه وسلّم اللّه علیه صلّی و وقتی از رسول. »دیهِ االَیْعَلَیْ
 لَکُمْ هِ یُبارَکْمَ اللّهِ عَلَیْکُروا اسْ تَمِعُوا وَاذْاِجْ  تَرِقُونَ عَلٰى طَعامِکُمْتَفْ لَعَلَّکُمْ« :شویم، از چیست؟ گفت نمی
 اللّهِ ما اَکَلَ رَسُولُ «که » انس مالک«و باید که طعام بر سفره خورند؛ چه در خرب است به روایت . »فیهِ

گاه که متقدّم مجلس  که ابتدا نکنند تا آنو باید . »عَلَی السُّفَرِ بَلْ رُجَةٍ عَلٰى خوانٍ وال سُکْ وسلّم اللّه علیه صلّی
 طَعاماً وسلّم اللّه علیه صلّی نا مَعَ رَسُولِ اللّهِکُنّا اِذا حَضَرْ «: که گفت» حذیفه«ابتدا کند؛ چه روایت است از 

و باید که به دست راست خورند؛ چه در » وسلّم علیه هاللّ صلّیاللّهِ  دأَ رَسُولُ اَحَدُنا یَدَهُ فیهِ حَتّٰى یَْب یَضَعْ لَمْ
ُکُل �ْ طانَ یَأطِ بِیَمینِهِ فَاِنَّ الشَّیْ یُعْبِیَمینِهِ وَلْ خُذْیَأ ْبِیَمینِهِ وَلْ رِبْیَشْبِیَمینِهِ وَلْ اَحَدُکُمْ کُلْلِیَأ ْ«خرب است که 

اِذا «و باید که از میان نخورند؛ چه در خرب است که . »طی بِشِمالِهِ و یَأخُذُ بِشِمالِهِ و یُعْ رَبُ بِشِمالِهِوَ یَشْ  بِشِمالِهِ
ای از  و باید که چون لقمه. »زِلُ فی وَسَطِهِحاشیَتِهِ و ذَرُوا وَسَطَهُ فَاِنَّ البَرَکَةَ تَنْ وَضِعَ الطَّعامُ فَخُذُوا مِنْ

 هَا االَٔذٰى و یَأعَنْ مَةُ اَحَدِکُمْلُقْ قَطَتْاِذا سَ «دست بیفتد، برگريند و پاک کنند و بخورند؛ چه در خرب است که 
نهی کرده است و  وسلّم اللّه علیه صلّی و باید که نَفَس بر طعام لذیذ ندمد؛ چه رسول. »طانِها لِلشَّیْ ها وال یَدَعْ کُلْ�ْ

  .»هَبُ بِالبَرَکَةِالطَّعامِ یَذْ  خُ فِیاَلنَّفْ«: گفته
ما «: روایت کرد که» ابوهریره«ها دارند، بخورند، والّا بگذارند؛ چنانکه و باید که عیب طعام نکنند؛ اگر اشت 

و باید که بر طعام خاموش . »تَهاهُ اَکَلَهُ و اِلّا تَرَکَهُطَعاماً قَطُّ اِنِ اشْ وسلّم اللّه علیه صلّی اللّهِ عابَ رَسولُ 
و به پیش خود نگرند و به لقمۀ . و لقمۀ بزرگ برنگريند و نیکو بخایند. نباشند که آن سريت اهل عجم است

و باید که اگر . »مِمّا یَلیکَ کُلْ«و از پیش خود خورند؛ چه در خرب است که . وجه حاضران ننگرنددگران و 
خادِمُهُ  اِذا جاءَ اَحَدَکُمْ«در خرب است که ای در خور دهند؛ چه  خادم با جماعت بر طعام ننشیند، او را لقمه

و باید که چندان نخورند که . »نِ فَاِنَّهُ وَلّٰى حَدَُّه و دُخانَهُلَتَیْاُکْ لَةً اَوْهُ اُکْیُناوِلْهُ مَعَهُ فَلْلِسْیُجْ بِطَعامِهِ فَاِذا لَمْ
آدَمیُّ وِعاءً شَرّاً مِنْ«ممتلی شوند؛ چه در خرب است که  و باید که تا سفره برنگريند، کسی . »بَطنٍ  مامَلَأَ 

وُضِعَتِ المائِدَةُ فَال اِذا «وند، دست باز نکشد، اگرچه سري بود؛ چه در خرب است که برنخیزد و تا جمع فارغ نش
کند تا دیگران  پس تعلّلی می. »مُرُغَ القَوْشَبِعَ حَتّٰى یَفْ فَعُ یَدَهُ و اِنْفَعُ المائِدَةُ وال یَرْیَقُومُ رَجُلٌ حَتّٰى تُرْ

  .دست بازکشند
. و تا نیک گرسنه نباشند، طعام نخورند. پاره نکنند؛ چه در آن نهی رسیده استو باید که نان و گوشت، به کارد  

امر وارد شده است به اِسالت  وسلّم اللّه علیه صلّی و چون طعام خورده باشند، کاسه آلوده نگذارند؛ چه از رسول
یَمُصَّ اَصابِعَهُ فَاِنَّهُ ال یَدری لْاِذا اکَلَ اَحَدُکُمُ الطَّعامَ فَ«و انگشتان پاک بلیسند، چه در خرب است که . قِصاع

ناُه نا هٰذا و رَزَقْعَمْ دُلِلّهِ الَّذی اَطْحَمْاَلْ«و چون از طعام فارغ شوند، بگویند . »فی اَیِّ طَعامٍ تَکُونُ لَهُ البَرَکَةُ
مُحَمَّدٍ  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. زِلُ البَرَکاتُلِحاتُ و تَنْ مَِتهِ تَتِمُّ الصّادُلِلّهِ الَّذی بِنِعْحَمْاَلْ. لٍ مِنّا والقَوَّةٍرِ حَوْغَیْ مِنْ

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى  «و اگر طعام شبهت بود، بعد از . »نا صالِحاًمِلْتَعْ تَنا طَیّباً فَاسْعَمْاَللّهُمَّ اَطْ . و عَلٰى آلِ مُحمَّدٍ
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و از طعام شبهت احرتاز نمایند، اّلا . »صِیَتِکَ ناً عَلٰى مَعْهُ عَوْعَلْوَال تَجْ«بگویند » مُحَمَّدٍ و عَلٰى آلِ مُحمَّدٍ
و حالل آن است که ظاهراً، وجه حرمت یا کراهت او . جایی که ضرورتی افتد و بر آن متحزّن و متأسّف باشند

و شبهت آنکه، وجه حرمت آن ظاهر نبود؛ ولکن . پیدا نبود و از دست کسی رسد که ظلم یا فسق او معلوم نباشد
و حالل، محمود است و شبهت، . حرام آنکه، وجه حرمتش ظاهر بودو . ز دست فسقه و ظلمه رسیده باشدا

  .مکروه و حرام، محظور و اگر حکم بر ظاهر نبودی، طلب حالل به یقني متعذّر بودی
عُوا اِلَی لنَّظافَةُ تَدْتَخَلَّلُوا فَاِنَّهُ نَظافَةٌ وا«و سنّت آن است که بعد از طعام خالل کنند؛ چه در خرب است که  

 باتَ و فی یَدِهِ غَمَرٌ لَمْ  مَنْ«و دستها بشویند؛ چه در خرب است که . »االیمانِ واالیمانُ مَعَ صاحِبِهِ فِی الجَنَّةِ
 است اگر دستها را در یک ظرف شویند، بهرت بود؛ چنانکه در خربو . »سَهُفَاَصابَهُ شَیءٌ فَال یَلُومَنَّ اِلّا نَفْ سِلْیَغْ

و باید که در طعام خوردن تصنّع نکنند و در جمع همچنان خورند . »رِعُوا الطُّسُوسَ و خالِفُوا المَجُوسَ اَتْ «که 
و باید که وقت طعام خوردن، در پیش جماعت نروند، تا آنکه فارغ شوند؛ چه در خرب . که به تنهایی، والّا ریا بود

الّا وقتی که یقني داند که جماعت، به » حَراماًهِ مَشٰى فاسِقاً وَاَکَلَ اِلَیْ عَیَدْ مَشٰى اِلٰى طَعامٍ لَمْ مَنْ«است 
و باید که در ضیافت، تکلّف ننمایند، الّا وقتی که باعث بر آن نیّتی صالح بود، نه . دخول و موافقت او شاد شوند

و . با مهمان تا در خانه بروند و مستحبّ است که. حقري نشمارند را حاضر بود، پیش آرند و قلیل آنحیا و آنچه 
که وقتی آمده است . از آن مانع نشوداجابت دعوت، خصوصاً دعوت ولیمه سنّت است؛ باید که تصنّع یا تکّبر، 

گذشت و جمعی از مساکني و فقرا، بر راهی نشسته  بر اَسرتی نشسته، می السّالم علیه »حسن«امريالمؤمنني 
برایشان سالم کرد، جواب دادند و  السّالم علیه »حسن«. خوردند گرد کرده، می ای چند از دریوزه بودند و لقمه می

فرو آمد . »اللّهَ ال یُحِبُّ المُتَکَبِّرینَ  اِنَّ  نَعَمْ«: اجابت کرد و گفت» ؟اللّهِ نَ رَسُولِ هَلُمَّ اِلَی الغِذاءِ یَابْ «: گفتند
  .و با ایشان بر زمني نشست و موافقت کرد

  
  دن و اقسام پوشندگانآداب لباس پوشی

به جهت سرت عورت؛ پس  سبحانهامّا پوشش، هم حقّ نفس است به جهت دفع گرما و سرما، و هم حقّ حق  
  .ادب در لباس، آن است که نظر بر این دو مقصود، مقصور دارند و غري آن را فضول و زواید شمارند

امّا آنکه رعایتش پیوسته . وص اوقاتیکی در عموم احوال، دوم در خص: و در لباس دو شرط واجب است 
بًا تَرٰى ثَوْمَنُ اشْ«شده باشد؛ چه در خرب است که باید که از وجهی حالل حاصل . واجب است، شرط حِّل است
و امّا شرط . »نَّةًضاً و ال سُال فَرْ الً اَیْفاً وال عَدْبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرْحَرامٍ الیَقْ هَمٌ مِنْبِعَشَرَةِ دَراهِمَ و فی ثَمَنِهِ دِرْ

  .دوم که رعایت آن به حسب وقتی مخصوص واجب بود، طهارت است که صحّت صالت بر آن موقوف است
االجمال ارباب  و علی. و امّا احوال مردم در تقشّف و تنعّم لباس، مختلف است و اَقدام رجال، در آن متفاوت 

. متقّشفان و متنعّمان و تارکان اختیار در آن: اند ایفهصحّت حال و مرتکبان بطالن و محال، در اختیار لباس سه ط
  .محقّان و مبطالن: اند الّتفصیل ارباب تقشّف دو قوم و علی

بَ جَمالٍ و هِوَ قاِدٌر تَرَکَ ثَوْ مَنْ«اوّل طالبان ثواب آخرت؛ چه در خرب است که : اند امّا محقّان هشت طایفه 
اهل تواضع و انکسار که نظرشان بر دفع تکبّر از نفس  دوم طایفۀ. »حُلَلِ الجَنَّةِ  ٰى مِنْبَسَهُ اللّهُ تَعالسِهِ اَلْ عَلٰى لُبْ

و به  ناعم و فاخر، با خود تصوّر امتیازی و رفعتی کند که کرب عبارت از آن استخود باشد؛ چه نفس به سبب 
بعضی از اصحاب طایفه،  و از این.  سبب لباس خلقان، انکساری و ذبوىل یابد که تواضع عبارت از آن است

ها کنند که از مزابل بردارند و بشویند، تا انکسار نفس زیادت  ها و خرقه مُرقعّات باشند که ترقیع جامه بدان رقعه
که صاحب او بود، » الحواری احمدبن ابی«وقتی جامۀ ژندۀ درشت پوشیده بود، » ابوسلیمان دارانی«و . بود
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  .»الثّیابِ بی هٰذا فِیالقُلُوبِ کَثَوْ بی فِیتَ قَلْلَیْ«: گفت» بهرت بپوشی؟ ای از این چه باشد اگر جامه«: گفت
اند که احرتام اوامر و نواهی الهی را، همواره از وقوع در شبهات ترسند و به  طایفه سوم طالبان سالمت دین 

الل، به بدایت حّد اقتصار کنند؛ چه نهایت حّد حسبب آن، در حالل تبسّط و توسّع ننمایند و بر لباس دون 
و هر که پريامن محذوری گردد، از وقوع  .که نهایت شبهت، به بدایت حرام پیوسته شبهت متصّل است؛ همچنان

دَ ال یُعَدُّ اِنَّ العَبْ«: و در حدیث آمده است. »یَقَعَ فیهِ لَ الحِمٰى یُوشِکُ اَنْحامَ حَوْ مَنْ«. در آن مأمون نباشد
  .»سُ�ْ سَ بِهِ حَذَراً مِمّا بِهِ البَأ�ْ یَدَعَ ما ال بَأ مُتَّقنيَ حَتّٰىمِنَ الْ

طایفۀ چهارم قاصدان مُراغمت نفس که نظرشان در تقشّف، بر مخالفت هوای نفس بود؛ چه مراد او بیشرت در  
، نُعومت و تبسّط یابند و در مخالفت او، رضای خدای بینند، پس نفس را بر لباس دون اقناع فرمایند و از اتّساع

  .امتناع نمایند
اند که در اختیار تقشّف، نظر بر نزاهت قلب از تلوّث به اَرجاس اطماع و تخلیص  طایفۀ پنجم طالبان علوّ همت 

سلوک طریق تنعّم، احتیاج به خلق بیش افتد و تعلّق نظر همّت از تشبّث نظر مردم مقصور دارند؛ چه دانند که در 
  .خلق به وی زیادت باشد

اند که پیوسته بر فراغت خاطر و صفای وقت خود  البان فراغت وقت و منتهزان فرصت طاعتطایفۀ ششم ط 
غريت برند و نخواهند که اوقات ایشان در غري اشتغال به حق صرف شود و خاطر ایشان به اهتمام احوال نفس 

 »طالب بن ابی علیّ «آمده است که . فضول و زواید کنند و بر ضرورات قناعت نمایندتعلّق گريد؛ پس ترک 
  .قدر که از سر دست گذشته بود، بگرفت پرياهنی به سه درم بخرید و آستني آن را آن السّالم علیه

اند که به جهت آن، بر ضرورات قناعت نمایند و به جامۀ دون  طایفۀ هفتم طالبان خفّت مؤونت و قلّت معونت 
. انبیا کرده باشند تا از موافقت ایشان محروم نمانند و در آن، اقتدا به .بسازند، تا بار ایشان بر مردم کمرت بود

اَمَلَکَ و  قَمیصَکَ و قَصِّرْ تَلقٰى صاحِبَکَ فَرَقّعْ تَ َانْاَرَدْ اِنْ«: گفت» عمر«با » علی«وقتی امريالمؤمنني 
  .»دُونَ الشِّبَعِ کُلْ

فایدۀ طالبان بود و ایشان را به و تقلّل بر اند با طریق تزهّد به زبان فعل، که نظرشان در تزهّد  طایفه هشتم داعیان 
و تقلّل  .تهمتی بدیشان اقتدا نمایند زبان فعل، با طریق قناعت از فضول دنیوی دعوت کنند، تا از سر رغبت، بی

 السّالم علیه »علی«نقل است که وقتی امريالمؤمنني . مصلحت بود این و تزهّد انبیا و خواصّ اولیا، بیشرت مبنی بر
در جواب ایشان . رسید، خوارج او را بدان عیب کردند ی پوشیده بود، آستینش تا سر دست به دشواری میپرياهن
  .»لِمُتَدیَ بِیَ المُسْیَقْ دَرُ اَنْرِ و اَجْمِنَ الکِبْ  عَدُاَتَعیبُونَنی عَلٰى لِباسٍ هُوَ اَبْ «: گفت

قشّف به جهت آن کنند که بر تحصیل لباس ناعم یکی عاجزان که اختیار ت: اند و امّا متقّشفانِ مبطل دو طایفه 
تشوّقی به طریق سالکان و قصدی صحیح؛ دوم مدّعیان که نظر ایشان در تقشّف، به اظهار  قدرت ندارند، بی

بل از مسلمانی نصیبی ندارند؛ چه وصف حال و این طایفه از تصوّف، . دعوی زهد و طلب قبول مردم بود
  .و تلبیس و خداع و تغریر بودایشان، همه کذب و نفاق و ریا 

  :اند امّا محقّان سه طایفه .محقّان و مبطالن: اند و امّا اصحاب تنعّم هم دو فرقه 
بینند، نه حال  خود اوّل منصفان که در تلبّس به لباس ناعم و نزول از عزیمت به رخصت، داعیۀ بقیّۀ هوای نفس 

به ضعف و قصور خود عارف و معرتف باشند و آن حظّ  ترک اختیار یا استحقاق حظوظ و به اندرون و بريون،
  .نفس ایشان، به برکت صدق و انصاف، مغفور و مکفَّر بود

طایفۀ دوم صادقان و مخلصان که نظر ایشان در اختیار لباس ناعم، مبنی بر صدق و اخالص بود؛ مانند آنکه  
، پس لباس ناعم بپوشند تا نفس از آن حّظ نفس را در تقشّف حظّی بینند و خواهند که آن را از نفس منع کنند
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ممنوع شود؛ یا خواهند که حال خود را از آن خلق مستور دارند؛ پس جامۀ ناعم بپوشند تا خلق ایشان را از جملۀ 
راغبان دنیا و طالبان حظوظ پندارند و صورت حال زهد و اعراض ایشان از دنیا، بدین لباس مستور شود و از 

اند که سرت  و هرچند سرت حال مخصوص نیست به لباس ناعم؛ چه بسیار بوده. خلق دورتعرّض غارت از آفت 
اند؛ چنانکه لباس عوام فقرا و اهل رساتیق، تا هم مراد که سرت حال است، حاصل بود و  به لباسی دیگر کرده حال

  .لباس ناعم هم نوعی از سرت حال است فقر؛ ولیکن اخفای حال بههم فضیلت 
اند که بعد از کمال تزکیۀ نفس و طهارت قلب و وصول به درجۀ محبوبی و مرادی،  اصالن و کامالنطایفۀ سوم و 

خود بود؛ چه در این مرتبه، حظوظ نفس حقوق او گردد و نظرشان در نعومت لباس، بر رفق و مواسات با نفس 
؛ هر که را اینجا قدم بلغزد، مقام پیش از وصول، مزلّۀ اَقدام بسیار سالکان است و تصوّر این. داءاش دوا شود

معاذ  یحیی«. و وجود شخصی که این معنی وصف حال او بود، از نوادر قرون باشد. مشکل برتواند خاست
رسانیدند، » بایزید«این خرب به . لباس ناعمخشن و خُلقان پوشیدی و در نهایت،  لباس در بدایت حال،» رازی
یعنی چون بر لباس کم مؤونت که » بِرُ عَلَی النُّخَبِفَ یَصْالدُّونِ فَکَیْعَلی  بِرْیَصْ مِسکنيٌ یَحیٰى لَمْ«: گفت

موجب فراغ خاطر و آسودگی است، صرب نکرد، بر لباس بسیار مؤونت که سبب توزّع خاطر و تعب است، 
  !چگونه صرب تواند کرد

ال در غلط افتند و نفس را در یکی مدّعیان غالط که به پندار وصول و کم: اند و امّا متنعّمان مبطل سه طایفه 
چنان پندارند که ایشان را از آن ضرری نرسد، بل میدان رُخَص فرو گذارند و در حظوظ مجال اتّساع دهند و 

  .منفعت بود
دوم مدّعیان جاحد که دعوی کمال کنند و خلق را چنان نمایند که ما از جملۀ واصالنیم؛ ولکن به اندرون دانند  

  .معنی نداردکه دعوی ایشان هیچ 
  .دعوی حاىل یا کماىل کنندآنکه  بی طایفه سوم مفتخران که به پوشیدن جامۀ فاخر، افتخار و مباهات نمایند؛ 
یک از تقشّف و تنعّم مقیّد نباشند؛ به سبب آنکه از ارادت و اختیار  و امّا تارکان اختیار جمعی باشند که به هیچ 

رادت غیب گشته و هرچه بدیشان رسد از لباس ناعم و غريناعم، ایشان خود منسلخ شده باشند و تابع اختیار و ا
حکایت کند که حال » ضیاءالدّین ابوالنّجیب«از شیخ خود  اللّه رحمه »االسالم شیخ« .فضیلت خود در آن دانند

و  .زیدیای که ده دینار ار گاه دستاری بر سربستی که قیمتش دانگی بیش نبودی و گاه عمامه. او ترک اختیار بود
هرگاه که جامۀ فاخر ثمني به وی . حکایت کند که حال وی ترک اختیار بود» ابوالّسعود«همچنني از شیخ 

ت و مطالبت منکر، به یکی مؤاخذ«: ردند، در جواب ایشان گفتک رسیدی، بپوشیدی و جمعی که بر او انکار می
یا به وجه : است، چه لباس ما مشروع تواند بودیا به وجه ظاهر شرع و آن نه بر جای خود : از دو وجه تواند بود

است؛ یا به وجه صحّت حال و جوابش آنکه گوییم ظاهر شرع و آن نه بر جای خود است، چه لباس ما مشروع 
  .کنی، به ضرورت نتواند گفت آری باب، از ما هیچ اختیار و ارادت مشاهده می در این

وجه اختیار نباشد، نه کلّی و نه جزوی و هرگاه که ایشان  ا به هیچیکی آنکه ایشان ر: اند و این جماعت دو طایفه 
که اذنی از غیب، در واقعه یا منام، به کیفیّت تصرّف  را از غیب فتوحی سانح شود، در آن تصرّف ننمایند، تا وقتی

  .در آن وارد شود
پس طایفۀ اولٰى، هم در تحصیل  .طایفۀ دوم آنکه در کلّیّات امور، مجبور حکم غیب باشند و در جزئیّات، مختار 

. در آن؛ طایفۀ دوم، در تحصیل، مجبور و در تصرّف، مختاراالختیار باشند و هم در کیفیّت تصرّف  لباس مسلوب
ای از غیب بدیشان رسید، اگر خواهند، بدوزند و بپوشند و اگر خواهند، ببخشند؛ به خالف طایفۀ  چون جامه

و آن اختیار جزوی در طایفۀ دوم، یا بقیّۀ اختیار ایشان بود و بدین اعتبار . مایندنن اذنی در آن تصرّف که بی اولٰى
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از مشرق بقاء بعدالفناء و بدین  سبحانهتر، یا مبدأ طلوع کواکب ارادت و اختیار حق  عاىل مقام طایفۀ اولٰى
  .اعتبار، مقام طایفۀ دوم از اوّل بلندتر

  
  آداب خفنت

ملۀ حقوق نفس است؛ چه اگر به کلّی خواب از نفس منع کنند، یبوست بر امّا خواب، شک نیست که از ج 
پس . حواس و قوا از کار باز مانند و ترکیب، خلل پذیرد دماغ مستوىل شود، مزاج کلّی از اعتدال منحرف گردد و

وا از خواب از جملۀ ضرورات است، تا به واسطۀ آن، رطوبت در بدن پدید آید و مزاج، معتدل شود و حواس و ق
از این . روز است که هشت ساعت بود اند ثلثی از شبانه و امّا مقدار زمان خواب، گفته. کاللت و تعب برآسایند

هشتگانه، در تابستان که غایت طول نهار باشد، دو ساعت از روز به خواب مشغول باید بود و شش ساعت از 
و میا این دو . در خواب صرف باید کردشب در زمستان که غایت قصر نهار باشد، هشتگانه ساعت از شب 

و . غایت، به حسب درازی روز و کوتاهی آن، به زیادت و نقصان، در این دو ساعت از روز تصرّف باید نمود
مزاج پیدا نشود و بر آن زیادت نشاید، این مقدار، از حقّ نفس است؛ از آن کمرت نشاید، تا یبوست و حرارت در 

  .قساوت دل حادث نگردد تا رطوبت و کسالت و غفلت و
و اگر کسی خواهد که از این مقدار که حقّ اوست، چیزی کم کند چنانکه مزاج را ضرری نرسد، به یکی از دو  

اگر کسی به تدریج تقلیل خواب . امّا مکسوب، عادت است. گر موهوبیکی مکسوب و دي: د بودطریق توان
و امّا موهوب، . »العادَةُ طَبیعَةٌ خامِسَةٌ«ب طبیعت است که عادت کند، به قلّت نوم متضرّر نشود؛ چه عادت، نای

هر که او را ذوق طاعت و انس صحبت مطاع کرامت شد، قلّت نوم اگرچه . روح طاعت و انس صحبت است
بصريت، بر سبیل تجربت محقّق  و این معنی پیش ارباب. برخالف عادت و تدریج بود، مزاج او را زیان ندهد

اند و به دو رکعت نماز  اند که سالها قطعاً خواب نکرده عزایم و اصحاب قلوب بوده ارباب است؛ چه بعضی از
آنکه در مزاج ایشان خللی پیدا  یا وردی دگر، شب به روز آورده و بر طهارت عصر، صالت صبح گزارده، بی

سَنَُة «اند  تهنماید؛ چنانکه گفو این حال به جایی رسد که زمانی طویل، در چشم صاحب وصل قصري  .شده
حال تو با شب چگونه «: دىل که اهل این معاملت بود، پرسیدند که از صاحب. »رِ سَنَةٌلِ سَنَةٌ و سَنَةُ الهِجْ الوَصْ
  .»ام؛ چه هرگاه که روی نماید، در حال، بازگردد هرگز روی شب تمام ندیده«: گفت» است؟

لوی راست بر وضع ملحود، یا بر پشت بر وضع محتضر؛ و ادب در نوم آن است که برابر قبله بخسبند، یا بر په 
مِکَ بِاسْ «و چون پهلو بر زمني نهند، بگویند . تاًمَوْ اَیْ» سُباتاً مَکُمْنا نَوْوَجَعَلْ«چه خواب، موت اصغر است 

ها فَظْ تَها فَاحْسَلْاَرْ ها و اِنْحَمْ ارْلَها وفِرْسی فَاغْ تَ نَفْ سَکْ اَمْ  اللّهُمَّ اِنْ. فَعُهُمِکَ اَرْبی و بِاسْتُ جَنْاللّهُمَّ وَضَعْ
ری تُ اَمْکَ و فَوَّضْ هی اِلَیْتُ وَجْکَ و وَجَّهْ سی اِلَیْتُ نَفْ لَمْ اللّهُمَّ اِنّی اَسْ. الّصالِحنيَ فَظُ بِهِ عِبادَکَبِما تَحْ 

تَ و زَلْتُ بِکِتابِکَ الَّذی اَنْآمَنْ. کَ اِلّا اِلَیکَمِنْجَأً وال مَفَرَّ جَأَ وال مَنْکَ ال مَلْبَةً اِلَیْ کَ وَ رَغْبَةً مِنْ کَ رَهْ اِلَیْ
دلِلّهِ الَّذی حَمْدُلِلّهِ الَّذی عَال فَقَهَرَ، اَلْحَمْاَلْ. عَثُ عِبادَکَمَ تَبْنی عَذابَکَ یَوْ اللّهُمَّ قِّ. تَسَلْنَبِیّکَ الَّذی اَرْ
. ءٍ قَدیرٌتٰى و هُوَ عَلٰى کُلِّ شَیْ یِی المَوْدُلِلّهِ الَّذی هُوَ یُحْحَمْرَ، اَلْدُلِلّهِ الَّذی مَلَکَ فَقَدَحَمْبَطَنَ فَخَبَرَ، اَلْ 

  .»کِهِطانِ و شِرْشَرِّ غَضَبِکَ و سُوءِ عِقابِکَ و شَرِّ عِبادِکَ و شَرِّ الشَّیْ  اللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُبِکَ مِنْ
اللّه، بخواند و سی و سه بار بگوید  شاء ان و بعد از آن، آیات کالم مجید که ذکرش در فصل اوراد بیاید 

لَ وال بَرُ والحَوْالاِلٰهَ اِلَّااللّهُ واللّهُ اَکْبار  و یکبَرُ اللّهُ اَکْو سی و سه بار  دُلِلّهِحَمْاَلْو سی و سه بار اللّهِ  حانَ سُبْ
نی فی اَحَبِّ قِظْاَللّهُمَّ اَیْ«خواند که و این دعا در آخر ب. تا صد تمام شودقَوَّةَ اِلّا بِاللّهِ العَلِّی العَظیمِ 

. دًاسَخَطِکَ بُعْ فی ٰ و تُبَعِّدُنی مِنْکَ زُلْکَ تُقَرِّبُنی اِلَیْمالِ اِلَیْنی بِاَحَبِّ االَعْمِلْتَعْ کَ واسْالسّاعاتِ اِلَیْ 



۱۲٦  

رَکَ و ال تُوَلِّنی مِنّی مَکْهُمَّ ال تُؤ ْالّل. تَجیبُ ىلعُوکَ فَتَسْ فِرُىل وَاَدْفِرُکَ فَتَغْتَغْطینی واسْ أَلُکَ فَتُعْ اَسْ
قالَ  مَنْ«در حدیث است که . »الغافِلنيَ نی مِنَ عَلْرَکَ وال تَجْسِنی ذِکْرَکَ وال تُنْ عَنّی سَتْ فَعْرَکَ وال تَرْغَیْ 

تَعَبَّدَِت  یَقُمْ لَمْ ی و دَعا آمَنوا و اِنْصَّل الکٍ یُوقِظُونَهُ لِلصَّالتِ فَاِنْهِ ثَالثَةَ اَمْهٰذِهِ الکَلِماتِ بَعَثَ اللّهُ اِلَیْ
  .الموفّق والمعني واللّه »الهَواءِ و کُتِبَ لَهُ ثَوابُ عِباداتِهِمْ المَالئِکَةٌ فِی
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  باب هفتم در اعمال
   

  .و در آن ده فصل است
  فصل اوّل در بیان عمل

ادای کلمۀ شهادتني و صالت و : اند الم پنجو مبانی اس. مراد از عمل در این موضع، احکام مبانی اسالم است 
الاِلَهَ اِلّا اللّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً  سٍ شَهادَةِ اَنْبُنِیَ االِسالمُ عَلی خَمْ «: زکات وصوم و حجّ؛ چنانکه در حدیث است

و معنی اِسالم، . »هِ سَبیالًلَیْتَطاعَ اِمِ والحَجِّ مَنِ اسْ سِ و ایتاءِ الزَّکاتِ والصَّوْرَسُولُ اللّهِ وَالصَّلَواتِ الخَمْ
را و سرّ انقیاد نَفس، انخالع اوست از وصف دعوی الهیّت و اتّصاف به  انقیاد نَفس است مرقبول احکام

دِه بود  و بیان این، آن است که ارادت امّاریّت، صفت جبلّی نفس است؛ پیوسته خواهد که فرمان. صفت عبودیّت
در الهیّت و معبودیّت، که هیچ مخلوق را  سبحانهی عني منازعت است با حق و این صفت در و. پذیر نه فرمان

پس هرگاه که در نفس، صفت انقیاد احکام الهی پدید . استحقاق آن نیست و ذات قدیم، بدان متفرّد و مستأثر
  .ددآید و امّاریّت او به مأموریّت مبدّل شود، این نزاع از او برخیزد و در سلک عباداللّه منخرط گر

و اسالم، قالب و صورت ایمان است و ایمان، روح و معنی آن؛ پس حیات اسالم به ایمان بود و کمال ایمان به  
و وجود کمال اوصاف ایمان در عني ایمان مجرّد از صورت اسالم، چنان تعبیه است که وجود ثمره در . اسالم
ر عني تخم صورت نبندد، الّا به واسطۀ و شک نیست که انتفاع از ثمره که کمال اطوار تخم است، د. تخم

حّق  تا اوّل زمینی قابل نباشد و در آن به شقّ و کرب و تسویه و تعبیه تصرّفی به کار ندارند و. زراعت و تربیت
به تسقیه و تنقیه به جای نیارند، وجود استعدادیِ ثمره که در تخم به قوّت است، به فعل نپیوندد و انتفاع تربیت 

همچنني تا اوّل نفسی قابل نباشد و در آن به ترک عادات واتیان عبادت تصرّفی ننمایند . ممکن نبود از منافع آن
و تخم ایمان تعبیه نکنند و به تسقیۀ علم و تنقیۀ ورع، حقّ تربیت به جای نیارند و از آفت ریا و اعجاب نگاه 

و مراد از آمدن آدمی به دنیا، . ن حاصل نشودو مانند آ ندارند، انتفاع از حقایق آن، چون صرب و تسلیم و انقیاد
این زراعت است؛ تا امروز به زراعت عمل، اَثمار حقایق ایمان بردارد و به انبارخانۀ آخرت فرستد و فردا 

  .»رَعَةُ اآلخِرَةِ الدُّنیا مَزْ«ن معنی است گريد و اشارت بدی ابداآلباد در دارالسّالم، از آن منافع انتفاع می
پس همچنان که نور مصباح به  .دیگر، ایمان، به مثابت نور مصباح است و عمل، به مثابت زیت وجهی و به 

مدد زیت عمل، متزاید و روشن باشد و از دوام شود، نور ایمان نیز به  اتّصال امداد زیت متزاید و روشن می
الّلُه «. ضی منوّر باشنداتّصال امداد زیت عمل به مصباح ایمان، همواره زجاجۀ قلب سماوی و مشکات نفس ار

نفسه خود  و عمل که به مثابت زیت است، از غایت صفا و استعداد اضاءت فی. اآلیة» ضِنُورُ السَّماواتِ واالَرْ
 لَمْتُها یُضیءُ وَ لَوْیَکادُ زَیْ«نوری دارد، چنانکه اگر نیز نور ایمان بدو پیوسته نبود، خواهد که به تنهایی برافروزد 

  .باشد» نُورٌ عَلٰى نُورٍ«فکیف اگر پیوسته بود » ارٌهُ نسَسْتَمْ
ذاتی، نتیجۀ . ذاتی و آن خاّص مؤمنان راست و عارضی و آن خاصّ منافقان راست: و نور عمل بر دو گونه است 

و » انِهِمْموَ بِاَیْ  نَ اَیدیهِمْبَیْ عٰى نُورُهُمْیَسْ«ایمان است و متّصل به منبع نور، الجرم هرگز از مؤمنان جدا نشود 
کفر و نفاق است و منقطع از منشأ نور، الجرم به انقراض حیات دنیوی منطفی گردد و عارضی، اثر اضاءت نار 

و  اللّهُ بِنُورِهِمْ لَهُ ذَهَبَ ما حَوْ َفلَمّا اَضاءَتْ«صاحب آن در ظلمت کفر و حرارت نار آن بعد از ذهاب نور بماند 
مُنافقان روز قیامت چون نور مؤمنان مشاهده کنند، از ایشان نور خواهند، . »ونَصِرُ فی ظُلُماتٍ لَایُبْ  تَرَکَهُمْ
بِسُورٍ لَهُ باٌب  نَهُمْفَضُرِبَ بَیْ«حاىل میان ایشان سدّی از ردّ پدید آید » نُورِکُمْ مِنْ تَبِسْظُرونا نَقْ اُنْ«گویند 
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نه آخر در عمل با شما » مَعَکُمْ نَکُنْ اَلَمْ«فریاد برآرند که  »قِبَلِهِ العَذابُ مَةُ و ظاهِرُهُ مِنْباطِنُهُ فیهِ الرَّحْ
وَ  فُسَکُمْاَنْ تُمْفَتَنْ  کِنَّکُمْبلٰى ولٰ«شریک بودیم؟ چرا شما امروز نور دارید و ما نه؟ مؤمنان جواب دهند که 

تنهایِ خویش را در فتنه  از ایمان، آری در عمل شریک بودیم ولکن شما به عمل مجرّد» تُمْتَبْ وَارْ تُمْتَرَبَّصْ 
داشتید و همواره مرتبّص و مرتقّب و مرتصّد نکبت دین اسالم و مسلمانان بودید و از این روز در شکّ، الجرم 

و این طایفه، چون مجرّد عمل و ظاهر . چون نور عمل شما از نور ایمان خاىل بود، امروز از نور دور افتادید
تُؤمِنُوا  لَمْ آمَنّا قُلْرابُ اَعْ قالَتِ الْ «دند، در جواب ایشان این آمد که اسالم بیش نداشتند و دعوی ایمان کر

عمل، نوری است و آن نور، مؤمنان پس معلوم شد که » خُلِ االیمانُ فی قُلُوبِکُمْنا وَلَمّا یَدْ لَمْقُولُوا اَسْ ولٰکِنْ
اوّل صالحان که : ر ایمان و عمل چهاراندالجمله طوایف مردم، به اعتبا و فی. را ذاتی است و منافقان را عاریت

هم ایمان دارند و هم عمل صالح؛ دوم فاسقان که ایمان دارند و عمل صالح نه؛ سیم منافقان که عمل دارند و 
  .ایمان نه؛ چهارم کافران که نه ایمان دارند و نه عمل واللّه اعلم

  
  صلوات اللّه و سالمه علیه سلنياله سبحانه و رسالت سیّدالمر فصل دوم در اقرار به وحدانیّت

هَدُ اَنَّ مُحَمَّداً ال اِلٰهَ اِلّا اللّهُ َو اَشْ هَدُ انْاَشْ«و کیفیّتش آن است که بنده، کلمۀ شهادتني بر زبان براند و بگوید  
، تر است؛ چه هر اقراری و اقرار از شهادت خاص. و بدین اقرار، بر تصدیق دل خود گواهی دهد» رَسُولُ اللّهِ

مأخوذ بود، اقرار کننده، به  که هر مقرّی به مقرٌبه و همچنان .شهادت بود بر نفس خود نه هر شهادت، اقرار باشد
و از این است که شهادتِ اقراری، محّل تهمت و . مُطالَب باشد به مالزمت حدود شرعو  خوذایمان خود مأ
رکنی از جملۀ اعمال است؛ چه مراد از عمل، اقرار اگرچه از جملۀ اقوال است، ولکن معتربتر . انکار نبود

استعمال جوارح است در مقتضیات احکام شریعت و اقرار، استعمال زبان است در ادای کلمۀ شهادت که عموم 
که زبان، ترجمان و شاهد دل است که از سرّ او حکایت کند و بر  و همچنان. مردم بدان محکوم و مأموراند

اند که از سرّ او اخبار کنند و بر حال او گواهی  ح نیز همه ترجمان و شواهد دلایمانش گواهی دهد، دیگر جوار
که زبان را قوىل است ظاهر در عملی باطن، سایر ارکان را  و همچنان. و این شهادت به زبان فعل ادا کنند. دهند

ستعمال کنند، قوىل است باطن در عملی ظاهر؛ چه هر عضوی از اعضا که مردم آن را در مقتضای حکم شرع ا
به زبان حال گواهی دهد بر وجود ایمان در دل ایشان؛ پس اقرار و عمل هریک شاهدی بود به وجود ایمان، نه 

مراد از آن،  »کانِرارٌ بِاللِّسانِ و عَمَلٌ بِاالَرْاالیمانُ تَصدیقٌ بِالجَنانِ و اِقْ«و آنچه آمده است که  .جزوی از آن
ر است با عمل، بل عني ایمان، مجرّد تصدیق دل است و اقرار و عمل، هر دو نه آن است که عني ایمان، اقرا

عالمت و دلیل آن و هرچند ممکن است که شهادت این دو شاهد، زُور بود؛ چنانکه در حقّ منافقان که اقرار و 
ین دو عمل در ایشان موجود بود و ایمان مفقود؛ ولکن به سبب آنکه بنای احکام بر ظواهر است، به شهادت ا

که قاضی را بعد از ادای شهادت شهود،  شاهد، حکم بر ایمان مشهودله الزم بود و تیغ از اوساقط گردد؛ همچنان
  .حکم بر مشهودٌعلیه الزم گردد و اگرچه احتمال کذب دارد

بالل بدان  .شخصی را از کفّار در معرکه بینداخت و آن شخص، شهادت عرضه کرد اللّه عنه رضی »بالل«وقتی  
رض عتاب به حضرت رسالت عرضه داشت و در معچون این حال . مباالتی ننمود و سر او را از تن جدا کرد

هَلّا «: گفت وسلّم اللّه علیه صلّی رسول. »اقرار او از خوف بود، نه از ایماناللّه،  یا رسول«: آمد، جواب داد که
 است »عمر خّطاب«خن و س. در دل او ایمان نبود دانی کهچرا دل وی نشکافتی؟ یعنی تو چه » ؟بَهُتَ قَلْشَقَقْ

قَطَعَ و یَ قَدِانْوَ اِنَّ الوَحْ وسلّم اللّه علیه صلّی اللّهِ دِ رَسُولِ یِ عَلٰى عَهْاِنَّ اُناساً کانُوا یُؤخَذُونَ بِالوَحْ«: 
ءٌ سَریرَتِهِ شَیْ نا مِنْسَ اِلَیْو لَیْ  ناهُاَمِنّاهُ وَ قَرَّبْ  هَرَلَنا خَرياًاَظْ  فَمَنْ مالِکُمْ اَعْ اآلنَ بِما ظَهَرَ مِنْ اِنَّما نَأخُذُکُمْ
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  .»قالَ سَریرَتی حَسَنَةٌ هُ و اِنْنَأمَنْ هَرَ لَنا سِوٰى ذالِکَ لَمْاَظْ سَریرَتِهِ وَ مَنْاللّهُ یُحاسِبُهُ فی 
  

  فصل سوم در طهارت
و چگونه شرط نباشد و حال آن است که حقیقت » ال صَالةَ اِلّا بِطَهُورٍ«طهارت، شرط صحّت صالت است که  

و نیز شیطان در . صالت، مواصلت است میان خداوند و بنده و متنجّس و محدث، شایستۀ حضرت قدس نه
و  جالله جّلوقت، بر حال مؤمن چندان غريت نربد که در حال صالت و وقت قرب و مناجات او با خداوند  هیچ

و مؤمن مصلّی، با احزاب ایمانی و . وقت بر محاربت و مدافعت او انگیزانداَحزاب و قبیل خود را همه در آن 
جنود رحمانی، درصدد مقابله و مقاتلۀ او آید و به سالح محتاج شود و طهارت که نوری است از انوار ایمان و 

و فضیلت وضو . »وُضُوءُ سِالحُ المُؤمِنِاَلْ«اثری از آثار شرع، مؤمن را به مثابت سالح است در دفع شیطان که 
اِنَّ اللّهَ «بدان بیابند که  سبحانهاله  و چه فضیلت بیشرت از آنکه درجۀ محبوبی. بر ارباب معامالت پوشیده نماند

  .»یُحِبُّ التّوابنيَ و یُحّبُّ المُتَطَهِّرینَ
اس و مکان و طهارت ایشان بر ظواهر و تنظیف بدن و لب طایفۀ عوام مؤمنان: اند و اهل طهارت، سه طایفه 

مقصور بود و طایفۀ عوامّ صوفیان و خواّص مؤمنان و طهارت ایشان هم در ظاهر بود بر وفق طایفۀ اوّل و هم در 
و طایفۀ . و آن تزکیۀ نفس بود از اخالق ذمیمه و تصفیۀ قلب از لوث محبّت دنیا. باطن بر وفق طایفۀ سوم

ۀ اول و دوم در طهارت ظاهر و باطن مشارک باشند و خواصّ صوفیان و اخصّ خواصِّ مؤمنان و ایشان با طایف
و بعضی از . و استقصای متصوّفه در طهارت باطن زیادت بود. به طهارت سّرّ از لوث مالحظۀ اغیار، متفرّد

متزهّدان و متشبّهان متصوّفه باشند که در تطهري ظاهر مبالغت نمایند و در تطهري باطن از انجاس غّل و غشّ و 
اللّه  صلّی و این معنی، منافی سريت اصحاب رسول است. غري آن، تسامح و تساهل روا دارند حقد و حسد و

سجّاده نماز  اند و به زمني بی اند که پای برهنه به راه رفته بوده اجمعني اللّه علیهم رضوانچه از صحابه  وسلّم علیه
الغایت  در تطهري و تصفیۀ باطن به اقصی گاه در استنجا، بر مجرّد سنگ اقتصار نموده، ولکن همه کرده و گاه
بر سبیل رخصت عموم » حَةِلَةِ السَّمْتُ بِالحَنیفیّةِ السَّهْبُعِثْ«سهولت دین حنیفی که اند و مسامحت و  کوشیده

مقتضی عزیمت در صالت امّت را در صالت موقّته به مجرّد طهارت ظاهر اجازت داده است و خصوص را بر 
  .به تطهري باطن مطالبت نموده» دائِمُونَ عَلٰى صَالتِهِمْ هُمْالَّذینَ «دائمه که 

طهارتی است از خبث و طهارتی از : و طهارت ظاهر که شرط صحّت صالت موقّته است، بر دو قسم است 
و در طهارت بدن، دو چیز فرض . امّا طهارت از خبث، در سه چیز الزم بود در بدن و لباس و مصلّا. حدث
به آب یا سنگ و طهارت مُزیل که نه روث باشد و نه استخوان مرده و نه آب یا سنگ  ازالت خبث: است

  .مستعمل
  :و پنج چیز سنّت است 
  .یکی آنکه در استنجا و استربا، استعمال مُزیل اگر آب بود و اگر سنگ، به دست چپ کنند 
  .ه که نجاست زایل شودگ دوم آنکه در استنجا به سنگ، عدد وتر رعایت کنند از سه یا بیشرت تا آن 
چنان بود که بعد از انقطاع بول، سه بار یا بیشرت به شرط مراعات  سوم آنکه در استربا، حّد علم نگه دارند و آن 

ای در مجرای بول مانده باشد، بیفتد و در تمدید و  بقیّهوتر، ذکر را به رفق و آهستگی بکشند و بیفشانند تا اگر 
و الزم نباشد که تا  .ز حّد علم درنگذرند تا به وسوسه و اسرتخای اعصاب نینجامداستنقا مبالغت ننمایند و ا

  .که آن را کشند، رطوبت از وی ظاهر شود اند که چندان رطوبت یابند، استربا کنند؛ چه تشبیه ذکر به پستان کرده
  .چهارم آنکه بعد از استنجا و استربا، دست بر خاک یا سنگی پاک بمالند 
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و سنت است که چون در مسرتاح خواهند رفت، اوّل . بعد از استنجا و استربا، آب به کار دارندپنجم آنکه  
بر آن نوشته، از خود جدا کنند  تعاىلو هرچه نام خدای . »الخَبَثِ والخَبایثِ اللّهِ اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ مِبِسْ«بگویند 

آفتاب و ماهتاب ننشینند و پشت بر آن هم ننشینند و در  و پای چپ در پیش نهند و سر برهنه نباشند و برابر قبله و
ضرورتی، به عورت ننگرند و سخن نگویند و وقت بريون آمدن،  نشسنت، بر پای چپ اعتماد زیادت نمایند و بی

ا هَبَ عَنّی مدُلِلّهِ الَّذی اَذْحَمْاَلْ«: پای راست در پیش نهند و چون بريون آیند، دست بر شکم بمالند و بگویند
  .»فَعُنییُؤذینی وَ اَبقٰى عَلَیَّ ما یَنْ

. طهارت کربا که آن را غسل خوانند و طهارت صغرا که آن را وضو خوانند: امّا طهارت از حدث، دو گونه است 
تقدیم نیّت و : اند و فرایض غسل هم دو چیز .انزال منی و التقای ختانني: اند و اسباب وجوب غسل، دو چیز

تقدیم ازالت نجاست، اگر حاصل و ابتدا کردن به وضو و تقدیم : اند و سُنن آن پنج .بشره رسانیدن آب به همۀ
و در این وضو، ادعیۀ مأثوره بخوانند و . کِ جمیع معاطف بدن و ختم کردن آن هم به وضومیامن بر میاسر و دَلْ
زوال : اقض آن، چهارو نو .شروع در صالت و مسّ مصحف: اند و موجبات وضو، دو چیز. در وضوی اوّل، نه

عقل به جنون یا غشی یا سکر یا نوم بر غري هیأت تمّکن، و خروج خارج از احدالسّبیلني، و لمس بشرۀ اجنبیّات، 
  .و مسّ فرج

اوّل نیّتِ استباحت صالت یا رفع حدث؛ دوم  .اند و فرایض شش .فرایض و سنن: اند و اعمال وضو، دو قسم 
تهای زنخ، طوالً و از گوش تا گوش، عرضاً و موضع صَلع و تحذیف و ظاهر لحیۀ منشسنت روی از مبدأ پیشانی تا 

نازله داخل آن بود؛ سوم شسنت هر دو دست و مِرفقني داخل آن گريند؛ چهارم مسح بعضی از سر و اقّل جزوی که 
  .ه داشنتاسم مسح بر آن افتد، کافی بود؛ پنجم شسنت هر دو پای و کعبني داخل آن گريند؛ ششم ترتیب نگا

اللّهِ الرّحمنِ الرّحیمِ رَبِّ  مِ بِسْ«تقدیم مسواک و استقبال قبله و ابتدای به : و امّا سنن وضو پانزده است 
کردن و غسل کفّني و مضمضه و استنشاق و » ضُرونَیَحْ هَمَزاتِ الشّیاطنيِ و اَعُوذُبِکَ رَبِّ اَنْ اَعُوذُبِکَ مِنْ

بر میاسر و مسح جملۀ سر و مسح گوش و مسح گردن و هر عضوی را سه بار میامن تخلیل ریش انبوه و تقدیم 
. آب رسانیدن و پیاپی شسنت و به استقالل وضو ساخنت و هر دو پای تا کعب شسنت و دعوات مأثوره خواندن

نَ والبَرَکََة ألُکَ الیُمْ سْاللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ و عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ اِنّی اَ«چون سر دست شویند، بگویند 
اللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ و «و در مضمضه چون آب در دهان کنند، بگویند . »و اَعُوذُبِکَ مِنَ الشُّؤم والهَلَکَةِ

ی کنند، و در استنشاق چون آب در بین. »رِ لَکَرَةِ الذّکْآلِ تِالوَةِ کِتابِکَ و کَثْ عَلٰى عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ و اَعِنّی
و . »تَ عَنّی راضٍرار و اَنْاالَبْ نی رایحَةَ الجَنَّةِ مَعَجدْآلِ مُحَمَّدٍ و اَوْ اللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى«بگویند 

ح النّارِ وَ رَوایِ آلِ مُحَمَّدٍ و اَعُوذُ بِکَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى هُمَّ صَلِّ عَلٰىاَللّٰ«در استنثار که بینی دمند، بگویند 
هی وَجْ هُمَّ بَیِّضْآلِ مُحُمَّدٍ اَللّٰ مُحَمَّدٍ و عَلٰى هُمَّ صَلِّ عَلٰىاللّٰ«و در شسنت روی بگویند . »سُوءِ الدّارِ مِنْ

ت راست و در شسنت دس. »دائِکَوَدُّ وُجُوهُ اَعْمَ تَسْهی یَوْ وَجْ لیائِکَ وال تُسَوِّدْیَضُّ وُجُوهُ اَوْ مَ تَبْ بِنُورِکَ یَوْ
و در شسنت دست چپ . »نی حِساباً یَسرياًطِنی کِتابی بِیَمینی و حاسِبْمُحَمَّدٍ واعْ  هُمَّ صَلِّ عَلٰىاللّٰ«بگویند 
هُمَّ اللّٰ«و در مسح بگویند . »ریوَراءِ ظَهْ مِنْ طِنی کِتابی بِشِماىل اَوْتُعْ  هُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ اَنْاللّٰ«بگویند 

تَ ظِلّ نی تَحْ بَرَکاتِکَ و اَظِلْ عَلَیَّ مِنْ زِلْمَتِکَ وَ اَنْبرَحْ  آلِ مُحَمَّدٍ و غشِّنی مَّدٍ و عَلٰىمُحَ  صَلِّ عَلٰى
آلِ مُحَمٍَّد  مُحَمَّدٍ و عَلٰى هُمَّ صَلِّ عَلَٰىاَللّٰ«و در مسح گوش بگویند . »شِکَمَ ال ظِلِّ اِلّا ظِلُّ عَرْ شِکَ یَوْ عَرْ 
و در مسح گردن . »رارِاالَبْ  نی مُنادِیَ الجَنَّةِ مَعَ مِعْ هُمَّ اَسْسَنَهُ اللّٰلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْتَمِعُونَ القَوْسْیَ نی مِمَّنْعَلْوَاجْ

السَّالسِلِ النّارِ و اَعُوذُ بِکَ مِنَ  آلِ مُحَمَّدٍ و فَکِّ رَقَبَتی مِنَ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى ُهمَّ صَلِّ عَلٰىاللّٰ«بگویند 
قَدَمی عَلَی  آلِ مُحَمَّدٍ و ثَبِّتْ هُمَّ صَلِّ علیَ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰىاللّٰ«و در شسنت پای راست بگویند . »لِالواالَغْ 
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آلِ مُحَمَّدٍ و  مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى هُمَّ صَلِّ عَلٰىاَللّٰ«و در شسنت پای چپ بگویند . »دامِ المُؤمِننيَالصِّراطِ مَعَ اَقْ
  .»دامُ المُنافِقنيَمَ تَزِلُّ فیهِ اَقْقَدَمی عَلَی الصِّراطِ یَوْ  تَزِلَّ اَعُوذُبِکَ اَنْ

به شسنت روی، هر گناه که به وی کرده باشند، بیامرزد و همچنني به شسنت  وتعاىل سبحانهو در خرب است که حق  
وضو فارغ شوند، و چون از . هر دو دست و پای، تا چنان شود که بنده در نماز آید و بر او هیچ وزر باقی نباشد

حانَکَ دُهُ وَ رَسُولُهُ ُسبْهَدُ اَّن مُحَمَّداً عَبْ دَهُ الشَریکَ لَهُ وَاَشْالاِلهَ الّا اللّهُ وَحْ هَدُ اَنْاَشْ«سر بردارند و بگویند 
عَلَیَّ  فِرىل و تُبْکَ فَاغْاِلَیْ  فِرُکَ وَ اَتُوبُتَغْ سی اَسْتُ نَفْتُ سُوءً وَ ظَلَمْتَ عَمِلْ دِکَ الاِلهَ اِلّا اَنْ اَللّهُمَّ و بِحَمْ 

نی صَبُوراً و عَلْنی مِنَ المُتَطَهِّرینَ وَاجْعَلْ نی مِنَ التّوّابنيَ وَاجْعَلْاَللّهُمَّ اجْ. تَ التَّوّابُ الرَّحیمُاِنَّکَ اَنْ 
اند از حضرت  عوات مأثوره، منقولو این د. »رةً وَ اَصیالًکُرُکَ کثرياً و اُسَبِّحُکَ بُکْ اَذْ مِمَّنْ نیعَلْشَکُوراً واجْ 

رسالت؛ پس صاحب وضو باید که به مطالعۀ معانی آن، اسرار وضو در هر عضوی مالحظه کند و اعضای وضو را 
و ارباب معامالت و  .به تأنّی و از سر حضور بشوید تا برکت نور حضور، بر اوقاتِ صالت منسحب گردد

ندازۀ حضور بود در وضو و وسوسه در صالت، به قدر سهو و اند حضور در صالت، برا اصحاب مراقبات گفته
و باید که در وضو، حّد علم نگاه دارند و در ریخنت آب اسراف ننمایند و طریق وسوسۀ  .غفلت باشد در وضو

. »اءِواسَ الموَلَهانُ َفاتَّقُوا وَسْطانٌ یُقالُ لَهُ الْوُضُوءِ شَیْلِلْ«شیطان بر خود نگشایند؛ چه در خرب است که 
کردم و  و شبی طهارت می. که مرا در طهارت تشدّدی عظیم بودی» احمدبن عطای رودباری«روایت است از 

عاقبت ضجرتی و اندوهی در من پدید آمد و بکایی . ز شب بگذشتگرفت؛ تا ثلثی ا گونه قرار نمی دلم به هیچ
بعد، آن وسوسه از  من. »مِ العِلْ وُ فِیعَفْبا عَبدِاللّهِ اَلْیا اَ «: ناگاه آوازی شنیدم که» وَیا رَبِّ العَفْ «: غلبه کرد، گفتم
  .من برخاست

در خرب است به روایت ای آب وضو نشف کنند؛ چنانکه  و چون وضو ساخته باشد، روا بود که به منشفه 
و بعضی مکروه . »ضُوءِوُدَالْشِفُ بِها بَعْقَةٌ یَنْخِرْ وسلّم اللّه علیه صلّی هِاللّٰ لِرَسُولِ  کانَتْ«که » عایشه«

  .»اِنَّ ماءَ الوُضُوءِ یُوزَنُ«اند و گفته  داشته
اللّه  صلّی روایت است که چون رسول» انس مالک«و سنّت است که پیوسته بر وضو باشند؛ چنانکه از  

التَزالَ  اَنْ تَتَطَعْ یا بُنَیَّ اِنِ اسْ«: روزی مرا گفت. آمد، مرا بیست سال بود» مدینه«به » مکّه«از  وسلّم علیه
و بعد از وضو، سنّت است . »طِیَ الشَّهادَةَتُ و هُوَ عَلَی الوُضُوءِ اُعْاَتاهُ المَوْ فَاِنَّهُ مَنْ عَلْعَلَی الطَّهارَةِ فَافْ

وقتی  وسلّم اللّه علیه صلّی که رسول» ابوهریره«که دو رکعت، تحیّتِ وضو را بگزارند؛ چنانکه روایت است از 
ُت فَعَةً فَاِنّی سَمِعْ المِ مَنْ االِسْ تَ فِی عَمَلٍ عَمِلْ جٰىنی بِاَرْیا بِاللُ حَدِّثْ«: را گفت» بالل«صبح نزدیک نماز 

 االِسالمِ اَرجٰى تُ عَمَالً فِیما عَمِلْ«: گفت عنه اللّه رضیبالل . »الجَنَّةِ نَ یَدَیَّ فِیکَ بَیْلَیْخَشَةَ نَعْلَةَ خَشْالَّیْ
 ما کَتَبَ ىل اَنْ  عَزَّوَجَلَّتُ لِرَبّی نَهارٍ اِلّا صَلَّیْ لٍ اَوْلَیْ راً تامّاً فی ساعَةٍ مِنْاَنّی الَ اَتَطَهَّرُ طُهْ مِنْ فَعَةًدی مَنْ عِنْ

  .واللّه الموفّق» اُصَلّی
  

  فصل چهارم در بیان صالت و علوّ شأن او و محافظت بر آن
دعا و در شریعت، به ازای مجموع اذکار و هیأتی چند  لفظ صالت در اصل لغت، موضوع است به ازای معنی 

قلبی و قالبی و قوىل و فعلی؛ یعنی حقیقت دعا بر وصفی که اتمّ و اعمّ بود، آن است که بنده به جمیع اجزای 
 از سر تضرّع و ابتهال بخواند و همگی او گوییا وتعاىل سبحانهوجود، قوالً و فعالً و علماً و حاالً، سیّد خود را 

  .زبانی شود؛ چنانکه هیچ ذرّه از ذرّات وجود او، ظاهراً و باطناً از دعا متخلّف نبود
ی است و صلی در آتش رفنت بود؛ یعنی وجود مصلّی در صالت، به اند اشتقاق صالت از صَلْ و بعضی گفته 
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و عالنت آن،  قبول انوار تجلّی صفات از غایت خشوع و خضوع و حِرقت و ذَوَبان، گوییا در عني آتش بود
و عالمت خضوع قلب، خشوع قالب . »خَضَعَ لَهُ  لَشَیءٍ اِذا تَجَلّٰى تَعالٰى هَاللّٰ اِنَّ «تجلّی خضوع قلب است که 

لَحَ المُؤمِنُونَ اَفْ قَدْ«و خشوع، موجب فالح از قید صفات وجود . »جَوارِحُهُ بُهُ لَخَشَعَتْخَضَعَ قَلْ لَوْ«است 
  .»خاشِعُونَ تِهِمْفی صَال اَلَّذینَ هُمْ

اند اشتقاق آن از صِلت است؛ یعنی مصلّی حقیقی آن است که در حال صالت، به غلبۀ نور شهود  و بعضی گفته 
در  وسلّم اللّه علیه صلّی همچنان که سیّد کاینات .معبود و تالشی رسوم وجود، از خلق منفصل و به حق متّصل بود

ضرت ربوبیّت گشت، خواصّ امّت خود را به ترقّی در معارج و مدارج اوقات معاریج، به قلب و قالب، واصل ح
و هیآت سبعه که ارکان . »راجُ المُؤمِنِاَلصَّالةُ مِعْ «صالت، طریق وصول به جالل حضرت ذوالجالل بگشود که 

 اند و آن دو قیام است و رکوعی و دو سجود و دو قعود، بر مثال طبقات سماوات سبع، مَراقی و صورت صالت
و قعود اخري که موقع تشهّد است، مطلع آفتاب شهود و منتهای . اند که معراج او بدان محقّق گردد معارج مصلّی

 حضرت الوهیّت و روح نبیو در ابتدای تشهّد، التّحیّات صورت تحیّت و سالم مصلّی است بر . سري وجود است
اند؛ بر مثال  جناب قدس و ساکنان حضرت انسو ارواح دگر بندگان صالح که معتکفان  وسلّم اللّه علیه صلّی

و » قَتَدَلّی دَنٰى«صبح  العالمني در حال اِنفالق به تحیّت ربّ وسلّم اللّه علیه صلّی افتتاح کالم سیّدالمرسلني
کَ اَیُّهَا مٌ عَلَیْ هِ سَالاَلتَّحیّاتُ المُبارَکاتُ وَالصَّلَواتُ الطَّیِّباتُ لِلّٰ«که » ما کَذَبَ الفُؤادُ مارَاٰى«طلوع آفتاب 
و سَبَب اِندراج سرّ معراج در صورت . »عِباداللّهِ الّصالِحنيَ نا و عَلٰىاللّهِ وَ بَرَکاتُهُ سَالمٌ عَلَیْ مَةُ النَّبیُّ وَ رَحْ

شفقت و رحمت بر امّت، خواسته است که ایشان را از از غایت  وسلّم اللّه علیه صلّی صالت، آن است که رسول
ور گرداند، الجرم چون او را از معارج سماوات  ات علیّه و احوال سنیّۀ خود محفوظ و بهرهجملۀ مقام

ای و از این  بگذرانیدند و بر بساط قرب و مکالمت و منادمت جای دادند، خواست که از این کرامت، تحفه
دند تا به وقت قدوم ای به جهت امّت بیاورد؛ صالت را که صورت حال او داشت، با وی همراه کر مائده، نواله

  .العُراضه با امّت در میان نهد از سفر معراج، به رسم
کس به کمال آن توانند رسید؛ چه قدم وصول  و از اینجا معلوم شود که علوّ شأن صالت، بیش از آن است که همه 

اّص اتباع او را، هریک بود و بعد از آن، مقرّبان و خو وسلّم اللّه علیه صلّی به کمال آن، اوّل صدر مسند رسالت را
یُصَلِّی الصَّالةَ کامِلَةً َو  مَنْ  کُمْمِنْ«در خرب است که . به قدر استعداد و حظّ قرب از آن نصیبی مخصوص رسد

» عمر خطّاب«و از اینجا گفته است . »رَ لُغَ العُشْیَبْ سَ حَتّٰىعَ والخُمْ ثَ والرُّبْفَ والثُّلْیُصَلِّی النِّصْ مَنْ کُمْمِنْ
ال «: گفت» ؟فَ ذالِکَوَ کَیْ«: پرسیدند .»ةًهِ صَالٰمَلَ لِلّٰاالِسالمِ وَ مَا اَکْ اِنَّ الرَّجُلَ لَیَشیبُ عارضاهُ فِی« که

  .»هِ فیهااللّٰ یُتِمُّ خُشُوعَها و تَواضُعَها وَ اِقبالَهُ عَلَی
ند که پیوسته در رکوع باشند ا و در صورت صالت، سرّ عبادت جمیع مالئکه درج است؛ چه بعضی از مالئکه آن 

عضی در استغفار و بعضی در و بعضی پیوسته در سجود و بعضی در قیام و بعضی در قعود و بعضی در دعا و ب
پس مصلّی به  .الصالة والسّالم تالوت و بعضی در تسبیح و بعضی در تحمید و بعضی در صالت بر نبی علیه

اند، مُنخرط گردد و به ثواب  حَظایر قدس و قُطّان صوامع انسواسطۀ صالت، در سلکِ جمیع مالئکه که سکّان 
و عاقل کامل، آن است که همگی همّت و نهمت او، بر استعداد تکمیل صلوات و توفیۀ حّق  .همه مُحتظی شود
و از جملۀ آن، یکی آن است که در هیأتی از هیآت صالت، تا ذوق و خشوعی که الیق آن . آن مصروف باشد

مذاق جان او نرسد، قصد انتقال از آن به هیأتی دگر نکند؛ الّا در فرایض که در تطویل، متعذّر  هیأت بود، به
اند، سکون و طمأنینت رعایت نکند و بر  باشد؛ چه اگر در مواقف هیآت صالت که مهابّ نفحات الهی

ر او مفتوح نگردد و ابواب فتوح بمقتضای طبیعت بشری، در انتقال از هیأتی به هیأتی تعجیل و سرعت نماید، 
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رُونَ اَتَدْ«: رفت، پرسید که وقتی به حضرت رسالت، ذکر سرقت می. ذوق رحیق تحقیق، به مذاق روح او نرسد
سَرِقَةُ «: فرمود که. »لَمُاللّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْ«: تر است؟ گفتند شما دانید که کدام دزدی زشت» ؟بَحُاَیُّ السَّرِقَةِ اَقْ
قِراءَةَ الیُتِمُّ رُکُوعَها والسُجُودَها وال خُشُوعَها وَلَاالْ«: چگونه باشد آن؟ گفت: گفتند» الةِالصَّ الرَّجُلِ فِی

  .»فیها
دگر آنکه در اَذکار صالت، به معانی آن متّصف بود؛ چنانکه معنی آن ذکر، صورت حال او باشد؛ مثالً در رکوع  

  .او غرق تجلّی عظمت الهی بودباید که دل » ظیمِحانَ رَبِّیَ العَ ُسبْ«چون گوید 
. دیگر آنکه در تالوت به حسن استماع یا اسماع موصوف بود، یا به حق از حق شنود، یا به حق بر حق خواند 

از آن جهت است که » ال صَالةَ اِلّا بِفاتِحَةِ الکِتابِ«و اختصاص فاتحه و تعیني آن به تالوت در صالت که 
بودیّت در حضرت ربوبیّت بر نعت اخالص و ادب و مضمون فاتحه، بر ع معنی صالت، دعایی است به لسان

این معانی مشتمل است؛ چه طلب هدایت صراط مستقیم، دعایی است مُصَدَّر به ثنای حضرت الوهیّت و 
کمال ادب است و دعا بر نعت ادب، مستجلب و تصدّر دعا به ثنای عبودیّت از سر اخالص، . اخالص عبودیّت

یکی مدخل و آن : ذوق حضرت صالت را حَرَمی معظّم بینند از حرمهای الهی که دو باب داردو ارباب . ارب
و در آن حرم، پادشاه عالَم را چندین بارگاه و . باب تکبري احرام است و دوم مخرج و آن باب تسلیم است

ستان و آشنایان، چون از ای دگر کرده و در هر موقفی، نزىل دگر نهاده، تا دو ، در هر بارگاهی، جلوه است مواقف
باب تکبري درآیند، اوّل در بارگاهِ قیام از جلوۀ کربیای پادشاه محظوظ شوند و نُزلِ مکالمت و مشاهدت بردارند 

هذا در جمیع هیآت،  گاه به بارگاه رکوع آیند و جلوۀ عظمت بیابند و نُزل تواضع و خضوع بردارند و عَلی و آن
پس غبنی عظیم بود که کسی به چنني حرمی درآید مستِ غفلت و بريون . ون شوندگاه که ارباب تسلیم بري تا آن

دَ اِنَّ العَبْ«در خرب است که . بارگاه و نزلش محروم ماندرود و از مشاهدۀ پادشاه و مکالمت او و مطالعت 
کِبِهِ مَنْ لَدُنْ هِ الکریم وَ قامَتِ المَالئِکةُ مِنْهِنَهُ و بَینَهُ وَ واجَهَهُ بِوَجْاللّهُ الحِجابَ بَیْ  اِذاقامَ اِلَی الصَّالةِ رَفَع

رِقِ مَفْ عَنانِ السَّماءِ اِلٰى هِ البِرُّ مِنْثَرُ عَلَیْاِلَی الهَواءِ یُصَلُّونَ بِصَالتِهِ و یُؤمِنُونَ عَلی دُعائِهِ وَ اِنَّ المُصَلّی لَیُنْ
  .»فَتَلَتَفَتَ وَ مَا انْیُناجیهِ مَا الْ عَلِمَ المُصَلّی مَنْ رَأسِهِ و یُنادیهِ مُنادٍ لَوْ

حافَظَ عَلی رُکُوعِها و تِها و دَ اِذا اَحَسَنَ الوُضُوءَ وَ صَلَّی الصَّالةَ لِوَقْاِنَّ العَبْ«: و در خربی دیگر است که 
تَهِیَ اِلَی یَنْ  ورٌ حَتّٰىو لَها نُ تَنی ثُمَّ صَعِدَتْسُجُودِها وَ مواقیتِها قالَتِ الصّالةُ حَفِظَکَ اللّهُ کما حَفِظْ 

وَ لها  تَنی ثُمَّ صَعِدَتْضَیَّعَکَ اللّهُ ضَیَّعْ اَضاعَها قالَتْفَعَ لِصاحِبِها وَ اِذا اللّهِ فَتَشْ السَّماءِ وَ حَتّی تَصِلَ اِلَی
هُ رَبُ بَها وَجْخَلِقُ فَیُضْالثَّوبُ الْ َلفُّلَقَ ُدونَها ثُمَّ تَلَفُّ کَما یُوابِ السَّماءِ فَتُغْ اَبْ تَهِیَ اِلٰىیَنْ  مَةٌ حَتّٰىظُلْ

  .»صاحِبِها
و از مَهاّم محافظت بر صالت، یکی آن است که پیش از شروع در آن، دل خود را از اشتغال به امور دنیوی و  

فارغ و مجموع گرداند، تا در صالت حاضر بود که چه هرچه سبب تشتّت خاطر و توزّع باطن و تفرّق هموم بود، 
لَموا ما تَعْ حَتّٰى سُکارٰى تُمْرَبُوا الصَّالةَ وَ اَنْال تَقْ «خواند و مست غفلت نباشد تا خطاب  کند و چه می می

اِذا حَضَرَ العَشاءُ و العِشاءُ فَقَدِّمُوا «: و از این جهت در حدیث آمده است. در حقّ او متوجّه نبود» تَقُولُونَ
، باید که قبل از صالت، آن را  صالت مزاج باطن بود از هیأت اعتدال جمعیّتالجمله هرچه مغیّر  و فی. »العَشاءَ

  .»بانٌو هُوَ غَضْ  الصَّالةِ و هُوَ مُقَطِّبٌ و الیُصَلّیَنَّ اَحَدُکُمْ فِی خُلُ اَحَدُکُمْالَیَدْ«در خرب است که  .زایل گرداند
دگر آنکه در تقدیم سنّت بر فریضت، اهمال . دیگر آن است که پیش از وقت وضو ساخته باشد و مستعدّ آن شده 

روا ندارد؛ تا اگر اثری از آثار کدورت و تفریق به جهت مخالطت با خلق و صرف بعضی از اوقات در ضرورات 
مناجات سنّت برخیزد و باطن، صالحیّت صالت و شایستگی  نور عادات به اندرون او راه یافته باشد، به برکت
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  .لهی و نزول برکات نامتناهی در فریضه موسّع گرددیابد و طریق هبوب نفحات ا
. »رینَ دَرَجَةًعٍ و عِشْضُلُ صَالةُ الجَماعَةِ صَالةَ الفَذِّ بِسَبْتَفْ «در آنکه ترک جماعت نکند؛ چه در خرب است که  

و سبب آن است که نفوس را به واسطۀ اجتماع، امتزاجی و اختالطی با یکدگر متعاضد و متناصر شوند، به 
مثابت تعاضد و تناضر اعضای یک شخص؛ پس همه یکی باشند و یکی همه و بنابراین اگر یکی از ایشان در 
هیأتی از هیآت صالت، غافل و مقصّر بود و دیگری حاضر و مکمّل، اثر حضورِ حاضر، حکم غفلت غافل زایل 

اد و تأهّب تکمیل صالت و هرچه اهتمام خاطر به رعایت استعد. گرداند و صالت ناقص او حکم کمال یابد
بیشرت بود، تفخیم و تعظیم شأن صالت در دل زیادت باشد و به حسب آن، فواید و عواید صالت بیشرت حاصل 

شد و پس باید که به قلّت مباالت و عدم اکرتاث در آن شروع ننماید و داند که حاضر کدام حضرت خواهد . بود
هرگاه که در صالت خواستی  علیهماالسّالم »بن الحسني دین علیالعاب زین«امام . پیش کدام پادشاه خواهد رفت

َن رُونَ بَیْاَتَدْ«: سبب آن از وی پرسیدند، جواب داد که. او را بازنشناختندیرفت، رنگش متغیّر گشتی؛ چنانکه 
رِ دینِکَ اِذا اَمْ کَ مِنْماذا یَعِزُّ عَلَیْ «: گفته است علیه اللّه رحمة »حسن بصری«و » ؟اُریدُ اَقِفُ مَنْ یَدَیْ
  .»کَ صَالتُکَعَلَیْ هانَتْ

که صورت صالت و معنی آن، نُقاوۀ اعمال و صفاوۀ احوال است و عمدۀ دین و زبدۀ یقني و کّفارۀ  و بدان 
نبَ هِاِنَّ الحَسَناتِ یُذْ«. »تُمْـْشِئ فَاقرَؤا اِنْخَطایا اِنَّ الصَّلَواتَ کفّاراتٌ لِلْ «خطیئات و مُذهِب سیّئات که 

اند و پنداشته که مراد و مقصود  ای از اهل غرور، در آن غلط کرده و طایفه. »لِلذّاکِرینَ السَّیِّئاتِ ذالِکَ ذِکرٰى
و بنابراین خیال، محو رسوم . از آن جز مراقبه و حضور نیست و حصول این غرض، موقوف بر صورت صالت نه

و طایفۀ دگر از اهل قصور و فتور، بعد ادای . »الضَّاللِ مِنَ  نَعُوذُ بِاللّهِ«و احکام و رفض حالل و حرام کرده 
و این  .اند و به اندک روحی که از احوال یافته، اهمال نوافل اعمال روا داشته فرایض، انکار فضل نوافل کرده

، ولکن به سبب ضعف حال، در تحت قصور مانده و ندانسته که اند طایفه هرچند از صورت ضالل ایمن و سالم
اند و احوال، ارواح و معانی آن و کمال وجود هریک به دیگری منوط و مربوط و  و صور احوالعمال، قوالب ا

و همچنان که اعیان  .مادام تا عالقۀ بشریّت و رابطۀ صورت در میان بود، بنده را از مراعات صورت چاره نبود
چنني در صورت صالت، خاصیّتی وجود را هریک خاصیّتی است مخصوص بدو که در دیگری نتوان یافت، هم

است مخصوص بدو که در دیگر اذکار نتوان یافت؛ بلکه در تحت هر هیأتی از هیآت صالت، خدای را سرّی و 
  .الموفّق حکمتی است که در غري آن نتوان یافت و اهل وجدان به طریق ذوق حال، لذّت آن را دریابند واللّه

  
  نفصل پنجم در کیفیّت ادای صالت و هیآت آ

چون کسی خواهد که در صالت شروع کند، سنّت چنان است که در مقدّمۀ آن اگر فرض بود، اقامت به تقدیم  
رساند و در عموم صلوات الّا در نوافل سفر بر راحله، شرط است که به قالب، استقبال قبله کند و به قلب، 

حضرت ربّانی برد و آهسته در خود  استقبال صاحب قبله و از شرّ وساوس شیطانی و هواجس نفسانی، پناه با
هر دو کف، برابر هر دو گوش باشد و هر دو ابهام،  بخواند و هر دو دست برآرد، چنانکه» النّاسِ اَعُوذُ بِرَبِّ قُلْ«

تر بود؛ مثالً در  التّعیني در دل آرد، و اگر بر لفظ نیز براند، تمام برابر نرمۀ گوش بدارد و ادای صالت معیّنه را علی
» اکبَرُ اللّهُ«به استقرار نیّت در دل، دستها فروگذارد و بگوید  و» حِضَ هذَا الصُّبْ اُصَلّی فَرْ «ماز صبح بگوید ن

چنانکه اوّلِ تکبري، بر اوّل ارسال یدین منطبق بود و آخرِ آن، بر آخر وی و نیّت، مقارن تکبري باشد و در اللّه، 
را  الغت ننماید و میان بای اکرب و راء، الفی زیادت نکند و رای اکربهایِ اللّهُ مب مدّی رعایت کند و در ضمِّ 

  .مجزوم گرداند و در ارسال یدین، از نقض احرتاز نماید تا بر هیأت وقار و خشوع بود
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و در حال تکبري باید که مشاهِد کربیای حق بود و عالمتش آنکه خلق در نظر او صغري و حقري نماید و التفات به  
اِنَّ «: ان بر حال خود ندارد تا در زمرۀ صادقان آید و رقم کذب بر وی نکشند؛ چه در خرب است کهاطّالع ایش

هُ لِاَنَّهُ یَتَأَهَّبُ لِلدُّخُولِ عَلَی فاً مِنْضِ خَوْطارِ االَرْطانُ فی اَقْ هُ الشَّیْالمُؤمِنَ اِذا تَوَضَّأً لِلصَّالةِ تَباعَدَ عَنْ
هِهِ هِ و واجَهَهُ المَلِکُ الجَبّارُ بِوَجْظَرُ اِلَیْنَهُ سُرادِقٌ ال یُنْنَهُ و بَیْرَبُ بَیْهُ اِبلیسُ و یُضْجِبَ عَنْحُالمَلِکِ فَاِذا کَبَّرَ 

تَ اللّهُ دَقْعَزَّوجَلَّ یَقُولُ صَ اللّهِ  بَرُ مِنَبِهِ اَکْسَ فی قَلْبِهِ فَاِذا رَ آهُ لَیْ بَرُ اِطَّلَعَ المَلَکُ فی قَلْاَکْ و اذا قالَ اللّهُ 
شَفُ لَهُ بِذالِکَ النُّورِ شِ و یُکْحَقُ بِمَلَکُوتِ العَرْ بِهِ نُورٌ یَلْقَلْ شَعُ مِنْبَرُ کَما تَقُولُ و یَتَشَعْبِکَ اَکْفی قَلْ تَعالٰى

ا قامَ اِلَی الصَّالةِ و اِنَّ الغافِلَ الجاهِلَ اِذ. وَ ذالِکَ حَسَناتٌتَبُ لَهُ حَشْضِ و یُکْمَلَکُوتُ السَّماواتِ واالَرْ
بِهِ فَاِذا کانَ فی طَةِ العَسَلِ فَاِذا کَبَّرَ اِطَّلَعَ المَلَکُ فی قَلْنُقْ تَوِشُ الذُّبابُ عَلٰىیَحْ  هُ الشّیاطنيُ کَماتَوَشَتْاحْ
ِبِه قَلْ بِکَ کَما تَقُولُ فَیَثُورُ مِنْرَ فی قَلْبَ اَکْ سَ اللّهُ تَعالٰىتَ لَیْ دَهُ فَیَقُولُ لَهُ کَذَبْاللّهِ عِنْ ظَمُ مِنَ اَعْ  ءٌبِهِ شَیْ قَلْ

تَقِمُ صَالبَةً و یَلْبِهِ عَنِ المَلَکُوتِ فَیَزدادُ ذالِکَ الحِجابُ تَحِقُ بِعِنانِ السَّماءِ فَیَکُونُ حِجاباً لِقَلْ دُخانٌ یَلْ 
قِلَ ما کانَ صَالتِهِ والیَعْ صَرِفَ مِنْی یَنْهِ و یُزَیِّنُ حَتّٰ لَیْوِسُ اِفُثُ و یُوَسْفُخُ فیهِ و یَنْ بَهُ فَال یَزالُ یَنْ طانُ قَلْالشَّیْ 
  .»فیه

وَةٌ و ءٍ صِفْلِکُلِّ شَیْ«: گوید اللّه رحمه »جنید«و اوّل اعمال صَالت بل افضل آن، تکبري احرام است؛ چنانکه  
و . موضع نیّت است و نیّت، جان عمل استو سبب آن است که تکبري، اوّل . »بريَةٌ االُولٰىوَةُ الصَّالةِ التَکْ صِفْ

هرگاه که نیّت، خدای را بود و از شوایب و علل، صافی و خالص باشد، حکم آن بر اجزای عمل منسحب شود و 
» بونصر سرّاج«اگر در عملی، خللی افتد، به واسطۀ القای شیطان و سهو و نسیان، زیادت تأثريی ندارد؛ چنانکه 

صَالِت  خُلُ يفاللّهِ واآلفاتُ الَّتی تَدْ و لِّلِه وِمنَ اَلنّیَّةُ بِاللّهِ«نقل کرده است که  ه علیهمااللّ رحمة »ابن سالم«از 
  .»قَلَّ کَثُرَ التُوزَنُ بِالنّیَّةِ الَّتی هِیَ لِلّهِ و بِاللّهِ و اِنْ دِ النّیَّةِ مِنَ العَدُوِّ و نَصیبُ العَدُوِّ و اِنْدِ بَعْالعَبْ

و ارسال یدین، باید که دستها بر پیش گريد میان سینه و ناف و دست راست بر چپ نهد و بري و بعد از تک 
انگشت مسبّحه و وُسطا بر ساعد چپ بکشد و به سه انگشت دگر، از طرفني سر ساعد بگريد و سر در پیش 

زانوها، هیچ اِنطوا و چنان بایستد که قامتش منتصب و مستقیم باشد و در سر . افکند و نشر به موضع سجود دارد
القدمني، به مقدار چهار انگشت گشوده دارد و اعتماد بر قدمني یکسان کند و یک پای  و خمیدگی نبود و بني

برنگريد و هر دو قدم به یکدیگر باز ننهد؛ چه شریعت از صَفن، یعنی یک پای برداشنت وصَفد، یعنی هر دو قدم 
هِیَ لِلَّذی فَطَرَ السَّماواتِ تُ وَجَْوجَّهْ «: ین هیأت بایستد، بگویدو چون بر ا .به هم پیوسنت، نهی فرموده است

یایَ و مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمنيَ الشَریکَ اِنَّ صَالتی و نُسُکی و مَحْ«. »رِکنيَالمُشْ ضَ حَنیفاً و ما اَنَا مِنَ واالَرْ
قدّمۀ تالوت بر این قدر اگر مجال تطویل نباشد، در فرایض و در م. »لِمنيَتُ و اَنَا اَوَّلُ المُسْلَهُ و بذالِکَ اُمِرْ

دِکَ حانَکَ اللّهُمَّ و بِحَمْسُبْ«: اقتصار کند و اگر مجال بود، بعد از آیت توجّه، دعای استفتاح بخواند و بگوید
دُکَ اَنتَ رَبّی و اَنَا عَبْ. تَا اَنْ اللّهُمَّ اَنتَ المَلِکُ الاِلهَ اِلّ  .جَدُّکَ وال اِلهَ غَريُکَ مُکَ و تَعالٰىو تَبارَکَ اسْ 

الِق سَنِ االَٔخْدِنی لِاَحْتَ وَاهْفِرُ الذُّنُوبَ اِلّا اَنْ ىل ذُنوبی فَاِنَّهُ ال یَغْ فِرْ بی فَاغْتُ بِذَنْتَرَفْسی واعْتُ نَفْظَلَمْ
َک دَیْکَ و سَعْلَبَّیْ. تَرِفُ عَنّی سَیِّئِها اِلّا اَنْال یَصْ  عَنّی سَیِّىَٔها فَاِنَّهُ رِفْ تَ وَاصْسَنِها اِلّا اَنْ دینی لِاَحْفَاِنَّهُ ال یَهْ

کَ اَعُوذُ فِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیْتَغْ اَسْ تَ تَ و تَعالَیْکَ تَبارَکْکَ اَنَابِکَ و اِلَیْسَ اِلَیْکَ والنَّشرُّ لَیْرُ کُلُّهُ بِیَدَیْوالخَیْ 
  .»طانِ الرَّجیمِبِاللّهِ مِنَ الشَّیْ 

ه و سورتی که خواهد، بعد از آن بخواند و میان فاتحه و آن سورت، اگر امام باشد، زمانی توقّف کند و و فاتح 
رِبِ وَ نَقِّنی مَغْ رِقِ وَالْنَ المَشْ تَ بَیْنَ خَطایایَ کَما باعَدْنی وَ بَیْبَیْ اَللّهُمَّ باعِدْ«: این دعا آهسته بخواند که

و اگر به . »جِ وَالبَرَدِخَطایایَ بِالماءِ وَ الثَّلْ سِلْاَللّهُمَّ اغْ. الدَّنَسِ یَضُ مَنَاالَبْ بُالخَطایا کَما یُنَقَّی الثَّوْ مِنَ
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تنها نماز گزارد، آن دعا پیش از فاتحه بخواند و باید که در تالوت و غري آن، نیک حاضر باشد و آنچه از الفاظ 
نماید تا نطق لسان که ترجمان دل است، حاکی نطق  می راند، معانی آن را از سر حضور تدّبر بر زبان می» قرآن«

  :شعر. دل باشد؛ چه اعتبار، به نطق دل است، نه به نطق زبان
 الفُؤادِ وَ اِنَّمااِنَّ الکَالمَ لَفِیْ

  

 جُعِلَ اللِّسانُ عَلَی الفُؤادِ دَلیالً 
  

و نه  سبحانهد به طریق مناجات با حق پس اگر نطق لسان، حاکی و ترجمان نطق دل نباشد، مصلّی، نه متکلّم بو 
  .مستمع بر طریق فهم از او

و اهل حضور تامّ و ارباب قرب، در استماع کالم الهی، مستجمع سه حال باشند که آن هر سه در دیگران متفرّق  
یکی مطالعۀ معانی ظاهره از عالم ملک و آن خاّص قوّت نفس بود تا به جای حدیث . بود و در ایشان مجموع

دوم مالحظۀ معانی باطنه از عالم ملکوت و آن خاصّ قوّت قلب باشد تا او را از التفات به عالم . وی بایستد
را از التفات به و سوم مشاهدۀ عظمت متکلّم از عالم جربوت و آن خاّص قوّت روح باشد تا او . ملک مانع شود

. نان غرق شود که مصلّی از احساس غایب گردداللّه نگاه دارد و به جایی رسد که روح، در بحر شهود، چ ماسوی
کرد و ناگاه ستونی بیفتاد، چنانکه  نماز می» بصره«در مسجد » بن یسار مسلم«چنانکه حکایت است که روزی 

و همچنني آمده است که شیخ . خرب جملۀ اهل بازار از افتادن آن خرب یافتند و او در مسجد از آن واقعه بی
کرد و یکی از کنیزکان او ناگاه در چاه افتاد و اهل  وقتی در خانه نماز می اللّه حمهر »بن سهل اصفهانی علی«

ای آنجا جمع شدند و او را از چاه برکشیدند و شیخ از آن  خانه فریاد بر آوردند؛ چنانکه از همسایگان مشغله
  .حادثه هیچ خرب نداشت، تا وقتی که از نماز فارغ شد

و باید که در رکوع، قامت نیک . گاه به رکوع رود اید که زمانی قرار گريد و آنو چون از قراءت فارغ شود، ب 
خمیده دارد و گردن و پشت، راست بکشد و هر دو کف دست، با گشادگی انگشتان بر سر هر دو زانو نهد و 

وع قرار و چون در رک. قدم کند نگذارد که زانو خمیده گردد و نصف اسفل، بر حالت قیام مستقیم دارد نظر پیش
تُ و عْ تُ وَلَکَ خَشْاَللّهُمَّ لَکَ رَکَعْ«: گاه بگوید آن» دِهِحانَ رَبّیَ العَظیمِ و بِحَمْسُبْ«: گريد، سه بار بگوید

و همگی همّت بر آن . »می و مُخّی و عَصَبیعی و بَصَری و عَظْتُ خَشَع لَکَ سَمْلَمْتُ و َلکَ اَسْبِکَ آمَنْ 
» حَمِدَهُ اللّهُ لِمَنْ سَمِعَ «: و چون سر از رکوع برآرد، بگوید. وصاف ذات او شوندمقصور دارد که این معانی، ا

. دُءٍ بَعْشَیْ تَ مِنْأَ ما شِئـْ ضِ و مِلْأَ االَرْأَ السَّماواتِ و مِلْ دُ مِلْالحَمْرَبَّنا و لَکَ «و چون راست بایستد، بگوید 
فَعُ ذا تَ وال یَنْطِیَ لِما مَنَعْ تَ وال مُعْ طَیْ دٌ ال مانِعَ لِما اَعْ کَلُّنا لَکَ عَبْدُ ما قالَ العَبْلَ الثّناءِ والمَجدِ حَقٌّ اَهْ

رمضان، دعای و بعد از آن اگر در رکعت ثانیه بود از فرض صبح، یا در وتر نیمۀ آخر . »کَ الجَدُّالجَدِّ مِنْ
لَنا فیما  تَ و بارِکْ تَوَلَّیْ تَ و تَوَلَّنا فیمَنْافَیْ ع تَ و عافِنا فیمَنْهَدَیْ  دِنا فیمَنْاَللّهُمَّ اهْ«قنوت بخواند 

تَ عادَیْ  تَ وال یَعِزُّ مَنْوالَیْ  کَ اِنَّهُ ال یَذِلُّ مَنْعَلَیْ ضی و الیُقضٰىتَ اِنَّکَ تَقْ تَ وقِنا شَرَّ ما قَضَیْطَیْ اَعْ 
  .»رُ الرّاحمنيَتَ خَیْ و اَنْ  حَمْوَارْ فِرْکَ رَبِّ اغْ لَدَیْاءِ رَفِ االَنبیمُحَمّدٍ اَشْ الَیتَ صَلِّ عَلٰىتَ رَبِّنا و تَعْتَبارَکْ

َن بَهُ بَیْ ال یُقیمُ صُلْ مَنْ ظُرُ اللّهُ اِلٰىال یَنْ«و پیش از اعتدال در قیام، نشاید که به سجود رود؛ چه در خرب است  
وّل اعضای اسافل بر زمني نهد، پس پس به سجود رود و در حال رفنت، تکبريی بگوید و ا. »الرُّکُوعِ والسُّجُودِ

و در سجود، چشمها گشوده دارد و نظر . اعاىل؛ اعنی اوّل سر زانو بر زمني نهد، پس دستها، پس پیشانی و بینی
به سر بینی کند و هر دو کف دست، برهنه بر مصلّی نهد و سر، راست در میان هر دو دست دارد و دستها برابر 

پهلو باز ننهد و انگشتان برابر قبله دارد به هم پیوسته و ساعد بر زمني نگسرتاند و سه دوش بر زمني و سر مِرفق به 
اللّهُمَّ لَکَ «: پس بگوید. تر بود و اگر ده بار بگوید، تمام» دِهِو بِحَمْ لٰىحانَ رَبّیَ االَعْسُبْ«: بار بگوید
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عَهُ و بَصَرَهُ فَتَبارَکَ الّلُه خَلَقَهُ و صَوَّرَهُ و شَقَّ سَمْ هی لِلَّذیلَمْتُ سَجَدَ وَجْتُ و لَکَ اَسْتُ و بِکَ آمَنْسَجَدْ
  .»سَنُ الخالِقنيَاَحْ

ای از اهل  و طایفه. نفس خود را بینند در حضرت عزّت بر خاک مذلّت افتاده ای و در حال سجود، طایفه 
و سفلی، در نور شهود  کشف و عیان، در حال سجود، به حقیقت فنا موصوف شوند و وجود جملۀ کاینات علوی

ذاتِ واحد محو بینند؛ بر مثال محو شدن سایه در نور آفتاب و خود را بینند در فضای فنا بر حاشیۀ ردای عظمت 
و این طایفه، به سبب فنا، از هیبت عظمتِ ذات متأثّر نشوند؛ الجرم در عني اُنس باشند، . الهی در سجود آمده

یفۀ اّول، به سبب بقیّۀ وجود، از هیبتِ عظمت متأثّر شوند و تذلّل و تواضع، و طا. منخلع از لباس تذلّل و تواضع
ای باشند که به جهت اتّساع وِعاء و  ورای این دو طایفه از مکاشفان سرّ سجود، طایفه. شعار حال ایشان بود

و علّت . باشنداتّصاف به بقای بعد از فنا، انس و هیبت در ایشان جمع بود، به قلب و نفس متواضع و متذلّل 
  .آن، مشاهدۀ نار هیبت جالل، و به روح و سِرّ متعزّز و مرتفّع باشند و سبب آن، مطالعۀ نور اُنس و جمال

چنانکه انگشتان راست بردارد؛  پس سر از سجود بردارد و تکبريی بگوید و راست بنشیند بر پای چپ، و پای 
نی حَمْىل وَارْفِرَْربِّ اغْ«لّفی در ضمّ و تفریج آن و بگوید تک آن برابر قبله باشند و دستها بر سر زانو نهد بی

و چون سر از سجود . دگرباره به سجود رود بر وصف مذکور. »فُ عَنّینی وَ عافِنی وَاعْبُرْدِنی واجْوَاهْ
ني تشهّد اخري، بر زمبردارد، اگر دیگرباره برخواهد خاست، از برای جلسۀ اسرتاحت بنشیند و سبک برخیزد و در 

و دستها نزدیک سر زانو، بر ران نهد؛ به شرط آنکه انگشتان دست راست با کف فراهم . نشیند؛ نه بر پای چپ
اَلتَّحیّاتُ المُبارَکاتُ الصَّلَواتُ «: گريد، الّا انگشت مسبّحه و انگشتان دست چپ گشوده دارد از کف و بگوید

 هَدُ اَنْعِبادِاللّهِ الّصالِحنيَ اَشْ  نا و عَلٰىمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ سَالمٌ عَلَیْ بیُّ وَ رَحْکَ اَیُّهَا النَّالطَّیِّباتُ لِلّهِ سَالمُ عَلَیْ
 حَمْاللّهُمَّ صَلِّ عَلی محمِدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَارْ. هَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِدَهُ الشَریکَ لَهُ َو اَشْال اِلهَ ِالّا اللّهُ وَحْ

اِبراهیمَ و آِل  تَ عَلٰىتَ و بارَکْتَ وَ رَحِمْمُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ کَما َصلَّیْ عَلٰى و آلَ مُحَمَّدٍ و بارِکْمُحَمَّداً 
لَمُ بِهِ تَ اَعْتُ و ما اَنْ لَنْتُ و ما اَعْ رَرْتُ و ما اَسْوَّختُ و ما اَىل ما قَدَّمْفِرْ اللّهُمَّ اغْ . اِبراهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ

  .»تَهَ اِلّا اَنْتَ المُقَدِّمُ وَ اَنتَ المُؤخِّرُ الاِلٰنّی اَنْ مِ
میل دهد و در آخر تشهّد، تحلیل عقد  اللّه رسد، مسبّحه بردارد و آن را به جانب یُمنٰى و در شهادت چون به الّا 

نند و در آن حال، احرام را سالم باز دهد و روی به جانب راست گرداند؛ چنانکه اهل یمني، رخسار او روشن بی
ای توّقف کند و  و لحظه. و سالم بر حاضران، از مالئکه و مؤمنان جّن و انس در خاطر آردنیّت خروج از صالت 

دگرباره به تأنّی، روی به جانب چپ گرداند و سالمی دگر باز دهد و از این هیآت و حرکات و سکنات و اقوال 
  .اند و بعضی سنن و تفصیل آن در فصل تاىل بیاید فرایض و افعال که در صورت صالت یاد کرده شد، بعضی

  
  فصل ششم در فرایض صالت و سنن آن

و فرایض دو . ن موقوف بود و سنّت آنکه کمالش بدان تعلّق دارداست که صحّتش بر آ فریضۀ صالت، آن 
یکی : ایط چهاراندامّا شر.  آن شرایط، خارج از صورت صالت باشند و ارکان، داخل. شرایط و ارکان: اند نوع

طهارت بدن و لباس و مصلّا؛ دوم سرت عورت؛ سوم علم به دخول وقت در صالت موقّته؛ چهارم استقبال قبله، 
نیّت و تکبري احرام و : اند و امّا ارکان شانزده. الّا در حالت شدّت خوف و اقتحام قتال، یا در نوافل سفر بر راحله

ت فاتحه و رکوع و طمأنینت در آن و رفع از رکوع و اعتدال در آن و قیام در فرایض مگر معذور بود و قراء
 السّجدتني و طمأنینت در آن و جلوس اخري و تشهّد در آن و صلوات بر نبی سجود و طمأنینت در آن و جلسۀ بني

فعلی در  هیآت و قوىل وو بعد از این، هرچه در فصل سابق یاد کرده آمد از . و سالم اوّل وسلّم اللّه علیه صلّی
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  .اند صالت، هم سنن
اند که بنده به ترک آن مُعاقَب بود و به فعل آن مُثاب، و بعضی مسنونات که به ترک  و صلوات، بعضی مفروضات 

و موقّته . و هر صالت مفروضه، یا موقّته بود یا غريموقّته. آن، عقاب الزم نشود و به فعلش، ثواب حاصل گردد
آن از طلوع فجر ثانی است تا طلوع آفتاب؛ دوم صالت ظهر و وقت آن از  یکی صالت صبح و وقت: اند پنج

گه که سایۀ هر چیزی مثل آن شود؛ سوم صالت عصر و وقت آت از آخر ظهر است تا  زوال آفتاب است تا آن
غروب آفتاب؛ چهارم صالت مغرب و وقت آن از غروب آفتاب تا زوال شفق آخر؛ پنجم صالت عشا و وقت آن 

  .قضای فریضۀ فایته و صالت منذوره و صالت جنازه: اند غري موقّته سه. تا اوّل صبح است غرباز آخر م
امّا موقّته، راتبه بود یا غريراتبه، آن . موقّته و غريموقّته و آن نامحصور است: اند و امّا صالت مسنونه هم دو نوع 

راتبۀ صبح و : اند بر عدد فرایض و راتبه پنج. داست که بر فرضی مرتّب باشد و غريراتبه، آنکه بر فرضی مرتّب نبو
پیش از فرض، و راتبۀ ظهر و آن شش رکعت است؛ چهار پیش از فرض دو بعد از فرض، و آن دو رکعت است 

راتبۀ عصر و آن چهار رکعت است پیش از فرض، و راتبۀ مغرب و آن دو رکعت است بعد از فرض، و راتبۀ عشا 
  .پس عدد رواتب، با عدد فرایض مطابق و موافق بود. ض، دو شفع و یکی وترو آن سه رکعت است بعد از فر

  .و صالت زوال صالت تهجّد و صالت اشراق و صالت ضحٰى: و امّا غري راتبه چهاراند 
  

   کیفیّت نماز تهجّد
و ادب آن است که چون از . امّا صالت تهجّد، هشت رکعت است در میانۀ شب، هرگه که از خواب درآیند 

غري حق تعلّق دارد، مصوّر و منقّش گردد، اب برخیزند، پیش از آنکه لوح خاطر به صورت فکری یا ذکری به خو
صورت ذکر الهی و فکر در آالی نامتناهی او، نقش نگني دل گردانند؛ چه اندرون بنده در حال بیداری از 

مصوّر  سبحانهرگاه که ذکر حق خواب، خاىل و صافی بود از جملۀ نقوش و با طهارت فطرت اوىل گشته؛ پس ه
موسّع و منقّی گردد و بر زبان  الهی و در صالت تهجّد، طریق طروق نفحات. شود، نور فطرت او برقرار ماند

عمران بخواند و به ترتیب وضو  و عشر آخر از آل. »النُشُورُهِ دَ ما اَماتَنا و اِلَیْیانا بَعْدُلِلّهِ الَّذی اَحْحَمْ اَلْ«براند که 
و بعد از . رخیزد، تا به نور ذکر و تالوت و وضو، اثر ظلمت و کدورت خواب که امری طبیعی است، مرتفع شودب

فتح ابواب فتوحات غیبی  وضو، نخست دو رکعت تخیّت وضو را بگزارد و در عقب تکبري، دعای استفتاح که در
اللّهِ  حانَ دُلِلّهِ کَثرياً و سُبْبَرُ کَبرياً والحَمْاَکْ هُاللّٰ«: بگوید در قیام و پیش از تکبري. به غایت مؤثّر است، بخواند

پس  .بار مکرّر گرداند و این کلمات اربعه را ده» بَرُاَکْ دُلِلّهِ وال اِلهَ اِلّا اللّهُ واللّهُاللّهِ والحَمْ حانرَةً وَ اًصیالً سُبْبُکْ
اللّهُمَّ لَکَ . رَةِریاءِ والعَظَمَةِ والجَاللِ والقُدْوتِ والکِبْکِ والمَلَکُوتِ والجَبَربَرُ ذُوالمُلْ اَکْ هُاَللّٰ«بگوید 
عَلَیهِنَّ  فیهِنَّ وَ مَنْ ضِ وَ مَنْتَ بَهاءُ السَّماواتِ واالَرْحَمدُ اَنْ ضِ و لکَ اَلْتَ نُورُ السَّماواتِ واالَرْدُ اَنْ الحَمْ

ک حَقٌّ والجَنَّةُ حَقٌّ والنّارُ حَقٌّ والنَّبیُّونَ حَقٌّ و مُحَمَّدٌ دُکَ الحَقُّ و لِقاءُکَ الحَقُّ و وَعْاَنتَ الحَقُّ و مِنْ
َک تُ و اِلَیْتُ و بِکَ خاصَمْکَ تَوَ کَّلْتُ وَ عَلَیْ تُ بِکَ آمَنْلَمْاَللّهُمَّ لَکَ اَسْ. حَقٌّ مَوسلَّ هِیْ لَعَ اللّهُ یلَّصَ

تَ المُقَدِّمُ َو لَمُ بِهِ مِنّی فَاَنْ تَ اَعْتُ و ما اَنْ لَنْتُ و ما اَعْرَرْسْ تُ و ما اَتُ و ما اَخَّرْىل ما قَدَّمْ فِرْتُ فَاغْحاکمْ 
اللّهُمَّ . هالیٰتَ وَلیُّها وَ مَوْ ها اَنْ زَکّیٰ  رُ مَنْتَ خَیْ ها و زَکِّها اَنْ ویٰ اللّهُمَّ آتِ نفسی تَقْ. تَهَ اِلّا اَنْ تَ المُؤَخِّرُ ال اِلٰاَنْ 
. تَرِفُ عَنّی سَیِّىَٔها اِلّا اَنْعَنّی سَیِّئِها الیَصْ  رِفْتَ وَاصْسَنِها اِلّا اَنْ القِ ال یَهدینی لِاَحْ سَنِ االَخْدِنی لِاَحْ اهْ
بی  نی بِدُعائِکَ رَبِّ شَّقیاً و کُنْ عَلْالذَّلیلِ فَال تَجْعُوکَ دُعاءَ الفَقريُ أَلَةَ البائِسِ المِسکنيِ وَ اَدْأَلُکَ مَسْاَسْ

  .»حَمَ الرّاحِمنيَطنيَ و یا اَرْرَمَ المُعْرُالمَسؤولنيَ و یا اَکْیا خَیْ رَؤوفاً رَحیماً
اآلیة و در » فَرُوا اللّهَتَغْجاؤُوکَ فَاسْ  فُسَهُمْظَلَمُوا اَنْ اِذْ اَنَّهُمْ وَ لَوْ«و در رکعت اوّل، بعد از فاتحه بخواند  
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و چون سالم باز دهد، چند بار استغفار کند، پس به نماز تهّجد . یةاآل» سَهُنَفْ لِمْیَظْ سُوءٍ اَوْ مَلْیَعْ وَ مَنْ«دوم 
پس دو رکعت دراز بگزارد و به تدریج هر . بگزارد» آمَنَ الرَّسُولَ «الکرسی و  برخیزد و دو رکعت سبک به آیة

و به انتباه و اگر بر قیام شب معتاد بود  .گرداند تا هشت رکعت تمام کند دو رکعت که بعد از آن گزارد، کوتاه می
 است و مستحب. در وقت تهجّد واثق، اوىل چنان بود که وتر از اوّل شب بگزارد تا بعد از صالت تهجّد بگزارد

 تهجّد مشغول شود؛ چنانکه خطاب عزیز با صدر رسالتکه نصفی از شب، یا ثلثی، یا دو ثلث به صالت 
هُ قَلیالً مِنْ قُصْفَهُ اَوِانْلَ اِلّا قَلیالً نِصْا المُزَّمِّلُ قَمِ اللَّیْیا اَیُّهَ«در این معنی وارد است که  وسلّم اللّه علیه صلّی
یا  آخر شب بخسبد ثلثی خواب کند و نصفی برخیزد و سدسی در اوّل شب چنان بود که پس اولٰى. »هِعَلَیْ زِدْاَوْ

ل بخسبد و سدسی از آخر و دو یا سدسی از اوّ نصفی از اوّل شب بخسبد و ثلثی برخیزد، یا ثلثی در آخر برخیزد
 تٍیا رَبِّ اّنّی اُحِبُّ اَتَعَبَّدَ لَکَ فَأَیَّ وَقْ«: گفت السَّالم علیه »داوود«آمده است که . ثلث در میانۀ شب برخیزد

قامَ  قامَ آخِرَهُ نامَ اَوَّلَهُ وَ مَنْ لِ وال اَخِرِهِ فَاِنَّهُ مَنْاَوَّلَ اللَّیْ  یا داوودُ ال تَقُمْ: هِاِلَیْ  هُ تَعالٰىحَی اللّٰاَقُومَ فَاَوْ
نَ فَیَکُونُ القیامُ بَیْاَِلیَّ حَوائِجَکَ  فَعْلُوبِکَ وارْلُوبی و اَخْی تَخْوَسَطَهُ حَتّٰ  قُمْ کِنْاَوَّلَهُ نامَ آخِرَهُ ولٰ

را مستغرق قیام  اند که از غایت شوق و تعطّش، اوقات شب و بعضی از مشتاقان و متعطّشان بوده. »نِمَتَیْنَوْ
از این طایفه، چهل کس از تابعني برشمرده » القلوب قوت«در کتاب » ابوطالب مکّی«گردانیده؛ چنانکه شیخ 

و این حال کسی را مسلّم بود و ضرری نرساند که نفس  .اند است که ایشان، نماز بامداد به وضوی شبانگاه گزارده
تواند کرد؛ والّا به تکلیف و تکلّف انجامد و نفس ب به طاعت او از سر نشاط و هزّت و ذوق و لذّت، احیای ش

ذَا الدّینَ فَاِنَّهُ ال تُشادُّوا هٰ«را لذّت عبادت نماند، بلکه آن را کاره و باغض شود؛ چنانکه در خرب است که 
و . »لَال تُکابِدُوا اللَّیْ«در خرب است که و همچنني . »اللّهِ سِکَ عِبادَةَ نَفْ اِلٰى هُ وال تَبَغِّضْلِبْیُشادُّهُ یَغْ مَتنيٌ فَمَنْ

زنی بود که همه شب در نماز بودی و هرگاه که خواب بر وی غلبه کردی،  وسلّم اللّه علیه صلّی در روزگار رسول
این خرب به حضرت رسالت رسانیدند، از آن نهی فرمود و . خود را به ریسمان درآویختی، تا خواب مندفع گردد

الجمله مواظبت نمودن بر قیام شب به  فی. »یَنَمْمُ فَلْلِ ما یَتَیَسَّرُ فَاذا غَلَبَهُ النَّوْ مِنَ اللَّیْ اَحَدُکُمْلِیُصَلِّ «گفت 
بُ دَأ ْوَ�َهُو  ضاةٌ لِرَبِّکُمْ لِ فَاِنَّهُ مَرْبِقیامِ اللَّیْ کُمْعَلَیْ«اندک و بسیار، فضیلتی تمام دارد؛ چه در خرب است که 

و هم . »الجَسَدِ رَدَةٌ لِلدّاءِ عَنِ مَطْطانِ و دِالشَّیْهِبُ کَیْرِ و مُذْوِزْغاةٌ لِلْمِ و مَلْاِثْالْ هاةٌ عَنِو مَنْ لَکُمْالّصالِحنيَ قَبْ
و اقّل استحباب آن است که قیام شب از سدسی . »هُهُ بِالنَّهارِلِ حَسُنَ وَجْبِاللَّیْ ٰىصَّل مَنْ«در خرب است که 

  .کمرت نباشد
دهنده بر قیام شب، یکی آن است که نزدیک غروب، شب را به تجدید وضو استقبال  جملۀ اسباب یاریو از  

دگر آنکه  .کند، مستقبل قبله بنشیند منتظر نماز و به انواع اذکار، خصوصاً تسبیح و استغفار مشغول گردد
ت با خلق و مطالعۀ احوال و سماع یا ذکر مواصله کند، تا آثار کدورت مخالطالعشائني، به صالت یا به تالوت  بني

نِ نَ العِشاىَٔیْبِالصَّالةِ بَیْ کُمْ عَلَیْ«کالم ایشان که به روز در باطن حادث شده باشد، برخیزد؛ چه در خرب است که 
 تَتَجافٰى« در جواب سؤال از تفسري وسلّم اللّه علیه صلّی و رسول. »هَبُ بِمُالغاةِ النَّهارِ و تُهَذِّبُ آخِرَهُفَاِنَّها تَذْ
دیگر آنکه بعد از صالت عشا سخن نگوید، . »نِنَ العِشاىَٔیْهِیَ الصَّالةُ بَیْ«: گفت» عَنِ المَضاجِعِ جُنُوبُهُمْ

دیگر . غفلت و کالم فضول، تا طراوت نوری که به مواصلۀ عشائني حاصل شده باشد، زایل نگردد خصوصاً از سر
دیگر خّفت . وضو را در تیسري قیام شب، اثری تمام استاین وقت، آنکه بعد از عشا، تجدید وضو کند؛ چه در 

دگر . و کدورت آن از قیام شب مانع نگردد طعام تا ثقل سبحانه معده از طعام و اقرتان تناول طعام به ذکر حق
ر ت آنکه به وقت خواب، بر طهارت باشند و آب وضو را معّد و مرتّب دارند، تا نفس را برخاسنت از خواب آسان

دیگر آنکه بعد از نماز چاشت، قیلوله کند، تا کاللت قوای نفس بدان مندفع گردد و بر قیام شب معاونت  .بود
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  .نماید
  

   کیفیّت صالت اشراق
که در آن  سبحانهو امّا صالت اشراق، اوّل دو رکعت از سرِ حضور و تأنّی بگزارد به نیّت شکر نعمتهای حق  

هُ نُوُر للّٰاَ«و » آمَنَ الرَّسُولُ«الکرسی خواند و در دوم  ، بعد از فاتحه، آیةو در اوّل. شبانروز به وی رسد
تُ ال بَحْ هُمَّ اِنّی اَصْاللّٰ«و چون سالم باز دهد، این دعا بخواند . »ءٍ عَلیمٌهُ بِکَلِّ شَیْوَاللّٰ«تا » السَّماواتِ

تَهِناً بِعَمَلی فَال فقَري تُ مُرْ بَحْ ری و اَصْرُ بِیَدِ غَیْ بَحُ االَمْ و و اَصْجُعَ ما اَرْلِکُ نَفْرَهُ وال اَمْ عَ ما اَکْتَطیعُ دَفْاَسْ
یا عَلِ الدُّنْمُصیبتی فی دینی والتَجْ عَلْبی صَدیقی و ال تَجْعَدُّوی وال تَسُؤ ْ بی مِتْاَللّهُمَّ ال تُشْ. قَرُ مِنّیاَفْ
اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتی تُوجِبُ . حَمُنیال یَرْ یَّ مَنْمی وال تُسَلِّطُ عَلَلَغَ عِلْبَرَ هَمّی وال مَبْاَکْ

بعد از آن دو رکعت دیگر بگزارد به نیّت استعاذه از شرّ آن شبانروز و . »النِّقَمَ و مِنَ الذُّنُوبِ الَّتی تُزیلُ النِّعَمَ
و چون سالم بازدهد، این . »اَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ قُلْ«و در دوم  خواند» اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ قُلْ«دو رکعت اوّل 

مَکَ و اِنّی اَعُوذُ بِاسْهُمَّ اللّٰ . شَرِّ السّامَّةِ والهامَّةِ مِکَ و کَلِمَتِکَ التّامَّةِ مِنْاللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِاسْ «دعا بخواند 
. طانِ الرَّجیمِشَرِّ الشَّیْ مَکَ و کَلِمَتِکَ مِنْرِّ عِبادِکَ وَ اَعُوذُ بِاسْشَ  شَرِّ عَذابِکَ و مِنْ التّامَّةِ مِنْکَلِمَتِکَ 

هَ اِلّا هَُو هُ الَّذی ال اِلٰلُ والنَّهارُ اِنَّ رَبّیَ اللّٰری بِهِ اللَّیْشَرِّ ما یَجْ  مِکَ و کَلِمَتِکَ التّامّةِ مِنْاِنّی اَعُوذُ بِاسْ هُمَّ اللّٰ
پس دو رکعت دیگر بگزارد به نیّت استخاره و طلب خري در جمیع . »شِ العَظیمِوَ هُوَ رَبُّ العَرْ  تُهِ تَوَ کَّلْعَلَیْ

و چون سالم باز دهد، . »هُ اَحَدٌاللّٰ هُوَ قُلْ«خواند و در دوم » یا اَیُّهَا الکافِرونَ قُلْ «اقوال و افعال و در اوّل 
لِکَ العَظیمِ فَاِنَّکَ فَضْ أَلُکَ مِنْرَتِکَ وَ اَسْدِرُکَ بِقُدْتَقْمِکَ وَاسْبِعِلْتَخريُکَ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ« این دعا بخواند

مِ یَوْ الْذَا هٰ و عَمَلٍ اُریدُهُ فی لٍعَل فی کُلِّ قَوْاجْ  اللّهُمَّ. الغُیُوبِ تَ عَلّامُ لَمُ و اَنْلَمُ وال اَعْ دِرُ و تَعْدِرُو ال اَقْتَقْ
ثُ رُ حَیْلِیَ الخَیْ دُرْمِ وَاقْذَاالیَوْ عَنّی شَرَّ هٰ رِفْری وَاصْشی و مَعادی و عاقِبَةَ اَمْ دینی و مَعا راً ىل فیخَیْ
خواند و در دوم » اِذا وَقَعَتِ«پس دو رکعت دیگر بگزارد طلب خصوص محبّت الهی را و در اوّل . »کانَ

حُبَّکَ  عَلْآلِ مُحَمَّدٍ واجْ  مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى لِّ عَلٰىهُمَّ صَاللّٰ«و چون سالم باز دهد، بگوید . »مِ رَبِّکَسَبِّحِ اسْ«
لِقائِکَ و اذا  قِ اِلٰىیا بِالشَّوْعَنّی حاجاتِ الدُّنْ  طَعْدی وَاقْوفَ االَشیاءِ عِنْیاءِ اِلَیَّ وخَشیَتَکَ اَخْاَحَبِّ االَشْ

ءٍ مِنّی یا کُلِّ شَیْطاعَتَکَ فی  عَلْی بِعِبادَتِکَ وَاجْنعَیْ  رِرْفَاَقْ یا هُمْیا بِدُنْلِ الدُّنْ یُنَ اَهْتَ اَعْرَرْاَقْ
  .»الرّاحِمنيَ حَمَ اَرْ
  

  صالت ضحی و صالت زوال
و امّا صالت ضحی، هشت رکعت به تأنّی بگزارد و در میان هر دو رکعت، زمانی توّقف کند و بیست و پنج بار  

و » هاوَالشَّمسِ و ضُحیٰ«و در دو رکعت از آن » بَرُهُ اَکْهُ وَاللّٰلَّا اللّٰهَ اِ دُلِلّهِ وَال اِلٰاللّهِ وَالحَمْ  حانَسُبْ«بگوید 
  .بخواند» وَالضُّحٰى«
بگزارد و به قدر  ل نهد، چهار رکعت نماز به یک سالمو امّا صالت زوال، چون آفتاب از استوا روی به زوا 

  .الموفّق هدر آن بخواند واللّٰ » قرآن«جزوی با دو جزو 
  

  در توزیع اوقات بر اوراد فصل هفتم
طالب مجتهد باید که پیش از طلوع فجر، وضو ساخته باشد و مستقبل قبله در انتظار صالت نشسته و چون  

ال «که گوید ن عَلَتَیْحَیْبانگ نماز شنود، مؤذّن را به موافقت اجابت کند و همانچه او گوید، اعادت نماید الّا در 
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وَةِ التّامَّةِ والصَّالةِ ذِهِ الدَّعْهُمِّ رَبِّ هٰاَللّٰ«و چون به آخر رسد، بگوید . »هِ العَلیِّ العَظیمللّٰوَال قَوَّةَ اِلّا بِا لَحَوْ
و . »لِفُ المیعادَتَهُ اِنَّکَ ال تُخْمُودَ الَّذی وَعَدْالقائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسیلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفیعَةَ والمَقامَ المَحْ 

بارُ بالُ نَهارِکَ و اِدْذا اِقْاَللّهُمَّ هٰ «این ادب رعایت کند و در اذان صبح، زیادت بر این بگوید  در هر اذانی
. »حَمَ الّراحِمنيَمَتِکَ یا اَرْمِننيَ والمُؤمِناتِ بِرَحْىل وَلِوالِدَیَّ ولِجَمیعِ المُؤ ْفِرْواتُ دُعاتِکَ فَاغْلِکَ و اَصْلَیْ

تُبا نِ اُکْنِ الکاتِبَیْ نِ الکریمَیْمَلَکیْحَباً بِالمَرْ«بگوید تجدید شهادت را که و چون صبح آغاز دمیدن کند، 
هَدُ اَنَّ الجَنَّةَ شْهِ وَ اَاللّٰ هَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ شْهُ وَ اَهَ اِلَّا اللّٰال اِلٰ هَدُ اَنْشْاَ حَمُکَمَا اللّهُ فی صَحیفَتی اَنّی یَرْ 

الصِّراطَ حَقٌّ والسُّؤالَ حَقٌّ والمیزانَ حَقٌّ والحِسابَ حَقٌّ والقِصاصَ حَقٌّ والکِتابَ حَقٌّ حَقٌّ والنّارَ حَقٌّ و
آتِیَةٌ ال رَیْ ضَ والشَّفاعَةَ حَقٌّ وَ اَشْوالحَوْ اَللّهُمَّ اُودِعُکَ . القُبُورِ فِی عَثُ مَنْهَ یَبْبَ فیها وَ اَنَّ اللّٰهَدُ اَنَّ السّاعَةَ 

ىل  جِبْبِها میزانی وَ اَوْ بی و ثَقِّلْبِهاذَنْ فِرْری واغْبِهاوِزْ طُطْاَللّهُمَّ احْ. هامِ حاجَتی اِلَیْ هادَةَ لِیَوْذِهِ الشَّهٰ
  .»الّراحِمنيَ حَمَ مَتِکَ یا اَرْعَنّی بِرَحْ اَمانی و تَجاوَزْ

و چندبار کلمۀ استغفار و » هُ اَحَدٌاللّٰ هُوَ قُلْ«و » یا اَیُّهَا الکافِروُنَ قُلْ«پس دو رکعت سنّت فجر بگزارد به  
 اللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى«پس بگوید » دِ رَبّیهِ بِحَمْاللّٰ حانَبی سُبْهَ لِذَنْفِرُاللّٰ تَغْ اَسْ«تسبیح بر زبان براند و بگوید 

لی و تَلُمُّ مَعُ بِها شَمْبی و تَجْها قَلْدِکَ تَهدی بعِنْ أَلُکَ رَحمَةً مِنْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ. مُحَمَّدٍآلِ  عَلٰىمُحَمَّدٍ وَ 
فَعُ بِها شاهِدی و تُزَکّی بِها عَمَلی و فَظُ بِها غایِبی و تَرْ لِحُ بِهادینی و تَحْفی و تُصْاِلْ  ثی و تَرُّدُ بِهاٰبِها شَعْ

طِنی ایماناً صادِقاً و یَقیناً اَعْهُمَّ اَللّٰ. کُلِّ سُوءٍ صِمُنی بِها مِنْهی و تُلَقِّنُنی بِها رُشدی و تَعْتُبَیِّضُ بِها وَجْ
دَالقَضاءِ وَ زَ عِنْأَلُکَ الفَوْاَللّهُمَّ اِنّی اَسْ. یا وَاآلخِرَةِالدُّنْ  مَةً اَنالُ بِها شَرَفَ کَرامَتِکَ فِیرٌ و رَحْدَهُ کُفْسَ بَعْلَیْ

 زِلُ بِکَ حاجَتی و ِانْ اللّهُمَّ اِنّی اُنْ . داءِرَ عَلَی االَعْوَالنَّصْبیاءِ شَ السُّعَداءِ و مُرافَقَةَ االَنْ مَنازِلَ الشُّهَداءِ وَ عَیْ
أَلُکَ یا قاضِیَ االُمورِ و یا شافِیَ الصُّدُورِ کَما مَتِکَ فَأَسْرَحْ تُ اِلٰىتَقَرْقَصُرَ رَأیی و ضَعُفَ عَمَلی وَافْ

هُ اَللّهُمَّ ما قَصُرَ عَنْ .نَةِ القُبورِفِتْ وَةِ الثُّبورِ و مِنْدَعْ نْعَذابِ السَّعريِ و مِ تُجريَنی مِنْ نَ البُحُورِ اَنْتُجريُبَیْ
طیهِ تَ مُعْ رٍ اَنْخَیْ عِبادِکَ اَوْ تَهُ اَحَداً مِنْرٍ وَعَدْخَیْ نِیَّتی مِنْهُ نیَّتی و اُمْلُغْتَبْ یی و ضَعُفَ فیهِ عَمَلی و لَمْرَأ ْ

رَ دیّنيَ غَیْ نا هادینَ مَهْعَلْاَللّهُمَّ اجْ . أَلُکَ یا رَبِّ العالَمنيَکَ فیهِ و اَسْاِلَیْغَبُ قِکَ فَاِنّی اَرْ خَلْ  اَحَداً مِنْ
خالَفَکَ  لِیائِکَ نُحِبُّ بِحُبَّکَ النّاسَ و نُعادی بِعَداوَتِکَ مَنْماً لِاَوْدائِکَ و سّلْ باً لِاَعْضالّنيَ و ال مُضِلّنيَ حَرْ 

هِ راجِعُوَن هِ و اِنّا اِلَیْالنُ و اِنّا لِلّٰکُ التُّکْدُ وَ عَلَیْالجَهْذَا کَ االِجابَةُ و هٰالدُّعاءُ و مِنْ ذَااَللّهُمَّ هٰ. قِکَخَلْ مِنْ
ودِ مَ الخُلُمَ الوَعیدِ والجَنَّةَ یَوْنَ یَوْ أَلُکَ االَمْ رِ الرَّشیدِ نَسْ الشَّدیدِ واالَمْ لِ الحَبْ  ذِی هِلَ وال قُوَّةَ اِلّا بِاللٰوال حَوْ

 حانَ مَنْ تَ تَفَعَلُ ما تُریدُ سُبْ المُقَرَّبنيَ الشُّهُودِ والرُّکَّع السُّجُودِ والمُوفنيَ بِالعُهُودِ اِنَّکَ رَحیمٌ وَدُودٌ و اَنْ مَعَ
حانَ حُ اِلّا لَهُ سُبْبَغی التّسبییَنْال  حانَ مَنْدَ و تَکَرَّمَ بِهِ سُبْتَعَطَّفَ بِالعِزِّ و قالَ بِهِ سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ المَجْ

ىل نُوراً  عَلْاَللّهُمَّ اجْ. مِهِءٍ بِعِلْکُلَّ شَیْ  صٰىحانَ الَّذی اَحْالجُودِ والکَرَمِ سُبْ حانَ ذِیلِ وَالنِّعَمِ سُبْالفَضْ  ذِی
می و نُوراً می و نُوراً فی دَری و نُوراً فی لَحْو نُوراً فی شَعْ عی و نُوراً فی بَصَری بی و نُوراً فی سَمْفی قَلْ

قی و نُورًا فَوْ شِماىل و نُوراً مِنْ یَمیینی و نُوراً عَنْ فی و نُوراً عَنْخَلْ  فی عِظامی و نُوراً بَنيَ یَدَیَّ و نُوراً مِنْ
  .»الرّاحِمنيَ حَمَ مَتِکَ یا اَرْنی نُوراً بِرَحْعَلْطِنی نُوراً وَاجْنی نُوراً واَعْاَللّهُمَّ زِدْ. تیتَحْ مِنْ

قٍ وَ خَلَ صِدْنی مُدْخِلْرَبِّ اَدْ«و چون از خانه برون خواهد رفت، بگوید . جهت جماعت، قصد مسجد کند پس 
أَلُکَ اَللِهُمَّ اِنّی اَسْ«و در راه این دعا بخواند . »طاناً نَصرياًکَ سُلْلَُدنْ ىل مِنْ عَلْقٍ وَاجْ رَجَ صِدْنی مُخْرِجْاَخْ

اَشَراً  رُجْاَخْ کَ فَاِنّی لَمْذا اِلَیْشایَ و خُروجی هٰکَ و بِحَقِّ مَمْبِحَقِّ السّائِلنيَ عَلَیْ کَ وبِحَقِّ الرّاغِبنيَ اِلَیْ
فِرىل تَغْ  النّارِ و اَنْ ذَنی مِنَقِ�ِتُنْ ضاتِکَ اَنْتِغاءَ مَرْتُ اِتِّقاءَ سَخَطِکَ وابْ عَةً خَرَجْ وال بَطَراً وال ریاءً وال سُمْ

راست فرا پیش نهد و و چون در مسجد رود، یا بر سر سجّاده، پای . »تَفِرُ الذُّنُوبَ اِلّا اَنْ ذُنُوبی اِنَّهُ ال یَغْ



۱٤۲  

. »مَتِکَوابَ رَحْىل اَبْ تَحْ ىل وَافْفِرْ اللّهُمَّ اغْ . هِاللّٰ هِ وَالصَّالةُ وَالسَّالمُ عَلی رَسُولِ دُلِلّٰحَمْهِ وَالْاللّٰ مِ بِسْ«بگوید 
کُ َو لَهُ المُلْ، دَهُ ال شَریکَ لَهُهُ وَحْهَ اِلَّااللّٰال اِلٰ«بار بگوید  رد و سالم باز دهد، دهو چون فرض به جماعت بگزا

ال اِلهَ اِلَّا «پس بگوید . »ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَیْ  رُ و هُوَ عَلٰىیی و یُمیتُ وَ هُوَ حَیٌّ ال یَموتُ بَیَدِهِ الخَیْ دُ یُحْ حَمْلَهُ الْ
لِ مَةِ والفَضْ لُ النِّعْ هُ اَهْدَهُ ال اِلهَ اِلَّا اللّٰزابَ وَحْدَهُ و هَزَمَ االَحْدَهُ واَعَزَّ جُنْدَهُ و َنصَرَ عَبْوَعْ دَهُ َصدَقَهُ وُحْاللّٰ

و نه نام  پس نود. »کَرَِه الکافِرُونَ لِصنيَ لَهُ الدّینَ ولَوْبُدُ اِلّا اِیّاهُ مُخْهُ وال نَعْوَالثَّناءِ الحَسَنِ ال اِلهَ اِلّا اللّٰ
دِکَ و نَبیِّکَ وَ رَسُولِکَ النَّبِیِّ االُمیِّ الصّادِقِ و عَبْ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى«بخواند و چون فارغ شود بگوید 

ْ  آلِ مُحَمَّدٍ صَالةً تَکُونُ لَکَ عَلٰى رِهِ تَهُ وَ اَجْمُوَد الَّذی وَعَدْطِهِ الوَسیلةَ والمَقامَ المَحْ هُ اَداءً واَعْ رِضیً ولَحِّق
وانِهِ مِنَ النَّبییّنَ والصِّدیقنيَ جَمیعِ اِخْ اُمَّتِهِ و صَلِّ عَلٰى تَ نَبیّاً عَنْضَلَ ما جَزَیْ هِ عَنّا اَفْرِ�ِلُهُ و اَجْعَنّا ما هُوَ اَهْ

 اآلخِرینَ و صَلِّ عَلٰى فِیحَمَّدٍ مُ االَوَّلنيَ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِی اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. والشُّهَداءِ والصّالِحنيَ
سادِ االَجْ جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِی واحِ وَ َصلِّ عَلٰىاالَرْ رُوحِ مُحَمَّدٍ فِی اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. الدّینِ مِ یَوْ مُحَمَّدٍ اِلٰى

دِکَ مُحَمَّدٍ عَبْ وانِکَ عَلٰىتِکَ و رِضْمَتِکَ تَحیَّفَتِکَ وَ رَحْشَرایِفَ صَلَواتِکَ و نَوامِیَ بَرَکاتِکَ وَ رَأ ْ عَلْوَاجْ
که بعد از این فصلی  وسلّم اللّه علیه صلّی دست بردارد و از ادعیۀ مأثورۀ مرویّه از نبیو . »وَ نَبیِّکَ وَ رَسُولِکَ

  .مفرد در ذکر آن ایراد خواهد رفت، آنچه خواهد، بخواند
اند و بنای عمارت اوقات و  غایت عزیز و مغتنم داشته و ارباب معامالت و اصحاب منازالت، این وقت را به 

ساعات نهار، بر محافظت و رعایت آن نهاده و در اِحکام این قاعدۀ معترب، به نفی نُعاس و ترک کالم و مداومت 
قصوری و فتوری و مالزمت استقبال قبله، غایت جهت مبذول داشته و طالبان و صادقان را  بر ذکر و تالوت بی

چنان بود که هم در مسجد برقرار مستقبل  و چون وظیفۀ دعا به تقدیم رسانیده باشد، اولٰى. ت فرمودهبدان وصیّ
قبله بشیند و بر انواع اذکار و تالوت مداومت نماید و سخن نگوید تا وقت آنکه نماز اشراق بگزارد؛ به شرط 

اعمال و قصور احوال خاىل بود؛ و الّا آنکه جلوس در آن موضع، مظنّۀ آفتی و تشویشی نباشد و از اسباب فتور 
وردی که دارد، مشغول شود تا آفتاب با مسکن و خلوتگاه خود رجوع کند و از سر حضور، بر صفت مذکور به 

 صَالةِ الغَدِ اِلٰى هَ فیهِ مِنْکُرُاللّٰلِسٍ اَذْعُدَ فی مَجْاَقْ  لَاَنْ« وسلّم اللّه علیه صلّی روایت است از رسول. برآید
اوّل فاتحه بخواند، پس . و افتتاح به آیات کالم مجید کند. »بَعُ رِقابٍتِقَ اَرْ اُعْ اَنْ سِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْوعِ الشَّمْ طُلُ

فیها  هُمْ«الکرسی تا  و آیة» قِلُونَمٍ یَعْ لِقَوْ«تا » هٌ واحِدٌاِلٰ هُکُمْاِلٰ«و » المُفلِحُونَ هُمَ «اوّلِ البقره تا 
قُلِ «و » المُ هِ االِسْدَاللّٰاِنَّ الدّینَ عِنْ «تا » هُشَهِدَاللّٰ«و . تا آخر البقره» السَّماواتِ هِ ما فِیلِلّٰ«و » خالِدونَ

تا » رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ«و » سِننيَمُحْمِنَ الْ «تا » هُاللّٰ اِنَّ رَبَّکُمُ «و » رِ حِسابٍبِغَیْ«تا » کِاللّهُمَّ مالِکَ المُلْ
تا » ذَهَبَ مُغاضِباً وَذَالنُّونِ اِذْ«تا آخر الکهف و » اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا«و . تا آخر» هَوا اللّٰعُقُلِ ادْ«آخر و 

صَدَقَ  لَقَدْ«و . تا آخر» حانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ سُبْ «تا آخر و » سُونَتُمْ هِ حنيَ اللّٰ حانَفَسُبْ«و » رُالوارِثنيَ خَیْ«
  .تا آخر» نازَلْاَنْ  لَوْ«و آخر سورة الحشر از » بِذاتِ الصُّدُورِ«حدید تا  تا آخر و اوّل سورت» هُاللّٰ

بار  و یک» بَرُهُ اکْاللّٰ«وسه بار  و سی» هِدُلِلّٰحَمْاَلْ«وسه بار  و سی» هِاللّٰ حانَ ُسبْ«وسه بار بگوید  پس سی 
طلوع، بر تالوت و انواع اذکار  تا نزدیک بعد از آنو . تا مجموع صد بود» دَهُ الشَریکَ لَهُهُ وَحْهَ اِلَّا اللّٰالاِلٰ«

فاتحه و : بار مکرّر کند گاه آغاز مسبّعات عشر کند و ان، ده ذکر است، هریکی را هفت مداومت نماید و آن
ُه هَ اِلَّا اللّٰو ال ِالٰ هِدُلِلّٰحَمْاللّهِ وَالْ حانَ سُبْ«الکرسی و  و آیة» یا اَیُّهَا الکافِرونَ قَلْ«و » هُهُوَاللّٰ قُلْ«و معوّذتني 

ىل و لِوالِدَیَّ و لِجَمیعِ المُؤمِننيَ فِرْآلِ مُحَمَّدٍ و اَللّهُمَّ اغْ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى«و » بَرُکْهُ اَوَاللّٰ
بِنا  عَلْلٌ وال تَفْتَ لَهُ اَهْخِرَةِ ما اَنْ الدّینِ والدُّنیا واآل عاجِالً و آجِالً فِی بِنا و بِهِمْ عَلْوالمُؤمِناتِ و اللّهُمَّ افْ

و چون از آن فارغ شود، همچنان به . »رَحیمٌ لٌ اِنَّکَ غَفِورٌ حَلیمٌ جَوادٌ کریمٌ وَ فیٌّنُ لَهُ اَهْ النا ما نَحْیا مَوْ
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. راق درآیدگه که آفتاب به اندازۀ رُمحی طالع شود و وقت اش باشد تا آن و تالوت مشغول می تسبیح و استغفار
بعد از آن اگر مهمّی از اشغال دنیوی دارد به جهت نفس . پس نمازِ اشراق بر وجهی که تقدیم یافت، بگزارد

او را توفیق فراغت ارزانی داشته باشد، شکرانۀ آن نعمت را  سبحانه و اگر حق. خود یا عیال، بدان قیام نماید
فتوری، تا وقت  د و بر عمل و طاعت مداومت نماید بیدوام اشتغال به عبادت و طاعت حق، غنیمتی بزرگ شمر

پس اگر هنوز قدرت بر عمل دارد و کاللتی در نفس نیابد، همچنان . درآید و نماز چاشت بگزارد صالت ضحٰى
  .بر حال خود در اعمال مجّد بود، والّا ساعتی به خواب آسایش دهد

و ترتیب . باطنه چون محاضره و مراقبه و محاسبه ظاهره چون صالت و تالوت و ذکر، و: اند و اعمال دو قسم 
و اوّل صالت را مقدّم دارد، پس . اعمال چنان است که تا ممکن بود، میان اعمال ظاهره و باطنه جمع کند

تالوت، پس ذکر به شرط حضور دل و مراقبۀ باطن و اگر جمع ممکن نبود به سبب کاللت و ماللت از عمل 
را بر خود رقیب و  سبحانهو مراقبه آن است که حق . به و محاضره است، اکتفا نمایدظاهر، بر عمل باطن که مراق

پس اگر از مراقبه هم عاجز آید و وساوس و . و این معنی، عني ذکر، بل حقیقت اوست. مطّلع بیند و داند
باره از سر و تعب برآساید و دیگر هواجس غلبه کند، که نفس را ساعتی به خواب اسرتاحت دهد، تا از کاللت

و مالل، با دل به حدیث پراکنده درآید و شکایت  نشاط و رغبت، روی به عمل آرد؛ والّا نفس از سر کالل
و باید که پیش از زوال، به ساعتی بیدار شود و به . عریض آغاز نهد و بر وی غلبه کند و قساوت در او پدید آرد
. اشد و برابر قبله نشسته و به ذکر و تالوت مشغول شدهترتیب طهارت برخیزد؛ چنانکه وقت استوا، وضو ساخته ب

و چون وقت زوال درآید و آفتاب از حّد استوا بگردد، چهار رکعت نماز زوال به یک سالم بگزارد و بدان 
و بعد از آن، سنّت بگزارد و به جهت فرض، منتظر جماعت بنشیند و به . مستعدّ و متأهّب صالت ظهر گردد

و . و اگر دعایی که میان فریضه و سنّت صبح آمده است، بخواند، پسندیده بود. شغول شودتسبیح و استغفار م
الکرسی بخواند و تسبیح و تحمید و تکبري و تهلیل بر وجه مذکور به  شود، فاتحه و آیةچون از صالت ظهر فارغ 

ینجا بخواند، فضلی عظیم و اگر تواند که آیات و ادعیه که ذکرش سبق یافت بعد از صالت صبح، ا. تقدیم رساند
و این شغل کسی است که او . و میان ظهر و عصر، به اعمال صالحه بر ترتیب سابق احیا کند. و خريی جسیم بود

  .خود را به کلّی در عبادت حق صرف کرده باشدرا در دنیا هیچ شغلی نبود و وقت 
خواند و در دوم، والعادیات و » زِلَتِذا زُلْاِ«و چون وقت عصر درآید، چهار رکعت سنّت، مقدّم دارد و در اوّل  

گاه وقت  و چون فرض عصر بگزارد، زمان صالت نوافل نماند، آن» هیکُمُاَلٰ«در سوم، القارعه و در چهارم، 
و در این وقت اگر صحبت عالمی زاهدی متزهّد در دنیا دست دهد که از مشکات انفاس او . اَذکار و تالوت بود
کند و بر ترک دنیا و دوام طاعت، رغبت و عزیمتش بیفزاید، این چنني صحبتی، از انفراد و  اقتباس انوار فواید

بِیَ اللّهُ ال اللّهُ حَسْ  اللّهِ ما شاءَ  مِ بِسْ«و چون از منزل برون خواهد آمد، بگوید . تر مالزمت نوافل اعمال، فاضل
و هر روز میان . و فاتحه و معوّذتني بخواند» تَنیرَجْتَ اَخْتُ و اَنْ کَ خَرَجْ اللّهُمَّ اِلَیْ. لَ وال قُوَّةَ اِلّا باللّهِحَوْ

 دُ و هُوَ عَلٰىکُ وَ لَهُ الحَمْلَهُ المُلْ ،شَریکَ لَهُ دَهُ الٰهُ وَحْهَ اِلَّااللّٰاِلٰ الٰ«عصر و مغرب، باید که صد بار بگوید 
ِدِه اللّهِ العَظیمِ و بِحَمْ حانَسُبْ«تا آخر و صدبار » لّهِ دُلِحَمْهِ وَالْاللّٰ  حانَ سُبْ«و صد بار » قَدیرٌءٍ کُلِّ شَیْ

آلِ  مُحَمَّدٍ وَ علٰى اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى«و صدبار » هُ المَلِکُ الحَقُّ المُبنيُهَ اِلَّا اللّٰال اِلٰ «و صدبار » هَفِرُاللّٰتَغْاَسْ
و صدبار » بَةَأَلُهُ التَّوْهَ اِلّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ وَ أَسْ اِلٰهَ العَظیمَ الَّذی ال فِرُاللّٰتَغْاَسْ«و صدبار » مُحَمَّدٍ

َت اَللّهُمَّ اَنْ «بار در آخر روز بگوید  روز و یک بار در اوّل و هر روز یک. »هِهُ وال قُوَّةَ اِلّا بِاللّٰماشاءَاللّٰ«
تَ رَبّی ال رَبِّ ىل تَ تُحیینی و اَنْتَ تُمیتُنی و اَنْینی وَ اَنْتَ تَسقتَ تُطِعمُنی وَ اَنْتَنی وَ اَنْ تَ هَدَیْ تَنی وَ اَنْ خَلَقْ

هُ کُلُّ هِ ما شاءَاللّٰال قُوَّةَ اِلّا بِاللّٰ هُما شاءَاللّٰ«بار بگوید  و یک. »لَکَ دَکَ ال شَریکَتَ وَحْسِواکَ وال اِلهَ اِلّا اَنْ 
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بار بگوید  و یک» هُرِفُ السُّوءَ اِلّااللّٰوال یَصْ ههِ ما شاءَاللّٰبِیَدِاللّٰ رُ کُلُّهُهُ الخَیْ اللّٰ هِ ما شاءَاللّٰ مَةٍ مِنَ نِعْ
و پیش از غروب باید که وضو ساخته باشد . »شِ العَظیمِتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرْهِ تَوَکّلْهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَیْ اللّٰ بِیَ حَسْ«

پیش از غروب مسبّعات عشر بخواند و تسبیح و استغفار و مستعدّ استقبال شب گشته و مستقبل قبله نشسته و 
و چون اذان مغرب بشنود و اجابت کند، . گاه والشّمس واللّیل و معوّذتني بخواند کند، تا آفتاب فرو رود و آن می

باُر لِکَ و اِدْبالُ لَیْذا اِقْاَللّهُمَّ هٰ«بگوید » لِکَبارُ لَیْبالُ نَهارِکَ و اِدْاِقْ«دعای مذکور بخواند و به جای 
چه وقت او  و بعد از فرض مغرب، دو رکعت بگزارد؛ و میان اذان و اقامت، دو رکعت سنّت بگزارد. »رِکَنَها

گاه تجدید شهادت کند و  و آن» هُوَ اللّهُ قُلْ«بخواند و در دوم » یا اَیُّهَا الکافِروُنَ قُلْ«مُضَیَّق است و در اوّل 
پس میان . تا آخر چنانکه ذکرش سبق یافت» نِنِ الکَریمَیْحَباً بِالمَلَکَیْلِ مَرْةِ اللَّیْ حَباً بِمَالئِکَمَرْ«بگوید 

و اگر سالمت دین و کمال . کند در مسجد جماعت، تا میان اعتکاف و مواصله جمع کرده باشدعشائني مواصله 
  . اخالص و جمعیّت خاطر در ان زیادت بیند که با زاویۀ خود رود، روا بود

ز جملۀ نمازها که میان مغرب و عشا گزارد، دو رکعت به سورۀ الربوج و الطّارق بگزارد و دو رکعت دیگر، و ا 
 ُقلْ «و پانزده بار » قِلُونَمٍ یَعْلِقَوْ«تا » اِلهٌ واحِدٌ هُکُمْاِلٰ«و » تَدینَوَ ما کانُوا مُهْ«اوّل به اوایل سورة البقرة تا 

و اگر به دو رکعت طویله  »هُ اَحَدٌ هُوَاللّٰ قُلْ«و پانزده بار » آمَنَ الرَّسُولُ«الکرسی و  و دوم به آیة »هُ اَحَدٌهُوَاللّٰ
چون فرض عشا و دو رکعت سنّت بعد از آن بگزارد، با منزل و خلوتگاه خود رود و پیش . مواصله کند، بهرت بود

و اگر تخفیف طلبد، به . الملک بگزارد م الدّخان و تبارس و حٰاز آنکه بنشیند، چهار رکعت به سورت لقمان و یٰ
و تأخري وتر نکند، الّا . و اوّل سورة الحدید و آخر سورة الحشر بخواند» آمَنَ الرَّسُولُ«الکرسی و  جای آن آیة

و چون خواهد که بخسبد، . وقتی که به عادت انتباه از نفس خود واثق بود؛ چه تأخري در این حال افضل باشد
و چون از خواب درآید و خواهد که به تهجّد . بود و ذاکر بر هیأتی که ذکرش تقدیم یافتباید که بر طهارت 

نظران که بصريت ایشان به مطالعۀ جمال  و ممکن که بعضی از کوته. برخیزد، بر وصف مذکور بدان قیام نماید
اک شمرند و ارباب کمال ادب، اکتحال نیافته باشد، تعمري اوقات را به محافظت آداب، وظیفۀ عُبّاد و نُّس

مواصالت را بدان زیادت احتیاج نبینند و ندانند که هر که در طلب محبّت حق صادق بود، منازالت و اصحاب 
عالمتش آن باشد که صرف اوقات خود و استغراق آن در معامالت و طاعات بسیار نداند و ملول نشود؛ چه 

ت مناجات با محبوب خود بیابد و در حضرت محّب صادق، هر وقت که فرصت سعادت مالقات و امکان دول
او مجال تضرّعات و تملّقات و اتّساع زمني بوس و خدمت حاصل کند، غایت امانی و نهایت کامرانی خود 

  .»رِفُها اِلَّا العاشِقُونَو ما یَعْ«شناسد 
  

  وسلّم اللّه علیه صلّیفصل هشتم در ادعیۀ مأثوره از نبی 
بعضی فضیلت دعا . اند و امساک از آن و تفضیل یکی بر دیگر اختالف کرده در حقیقت دعا و سؤال و سکوت 

و » لَکُمْ تَجِبْعُونی اَسْاُدْ «و فرمان قدیم که » اَلدُّعاءُ مُخُ العِبادَةِ«بر سکوت نهاده بنا بر نصّ حدیث که 
ختیار ارادت خود بعضی سکوت را بر دعا ترجیح داده و در ضمن دعا، نوعی از شکایت و عدم رضا به قضا و ا

یک را  و حقّ صریح و مذهب صحیح آن است که مطلقاً هیچ. درج دیده و آن را ترک ادب دانسته بر ارادت حق
تر و  و آن، آن است که دعا را زمانی است خاص که در آن زمان، دعا فاضل .بر دیگر تفضیل نیست؛ الّا به قیدی
و  .حی و استیناسی به دعا مشاهده کندنشراحی و انفساد، رغبتی صادق و اآن وقتی بود که بنده در دل خو

تر و آن وقتی بود که بنده در دل خود، هیبتی و  سکوت را اوانی است معیّن که در آن اوان، سکوت فاضل
و از ادعیۀ فاضلۀ معتربه که اعتماد را بشاید و بر نقل آن از حضرت . دعا یابد رانقباضی و احتشامی دتحرّجی و 
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ایراد کرده است و » قوت القلوب«در کتاب  هاللّٰ رحمه »ابوطالب مکّی«باشد، آن است که شیخ رسالت وثوقی 
و در این مختصر، از آن منتخب، نبذی و . از آن جمله قسمی منتخب آورده است» عوارف«در » االسالم شیخ«

مسّک جویند و از شطری انتخاب کرده شد، تا عبّاد و نسّاک، در اعقاب صلوات، خصوصاً صالت صبح بدان ت
  :و آن، این است .خوانند آن جمله، آنچه خواهند، می

نا دارَالسَّالم خِلْجِعُ السَّالمُ فَحَیِّنا رَبَّنا بِالسَّالمِ و اَدْکَ یَرْکَ السَّالمُ وَ اِلَیْتَ السَّالمُ وَ مِنْاَللّهُمَّ اِنَّکَ اَنْ« 
فِرَتِکَ و هُ ىل بِمَغْ تِمْهُ عَلَیَّ بِطاعَتِکَ وَاخْ تَحْفَافْذا خَلقٌ جَدیدٌ هٰ اَللّهُمَّ. رامِتَ یا ذَالجَاللَ وَاالِکْ تَبارَکْ
هُ ىل اِنَّکَ فِرْسَیِّىَٔةٍ فَاغْ تُ فیهِ مِنْها ىل و ما عَمِلْبَلُها مِنّی و زَکِّها و ضَعِّفْنی فیهِ حََسنَةً تَقْزُقْوانِکَ واَرْرِضْ

 عَلْ اَللّهُمَّ اجْ. سَطَهُ فَالحاً و آخِرَهُ نَجاحاًذا لَنا صَالحاً و اَوْمِنا هٰاَوَّلَ یَوْ  عَلْجْاَللّهُمَّ ا. غَفُورٌ رَحیمٌ وَدُودٌ
هِ والسُّلطاُن وَالکِربیاءُ لِلّٰهِ وَالعَظَمَةُ کُ لِلّٰبَحَ المُلْنا و اَصْبَحْ رِمَةً اَصْمَةً و آخِرَهُ تَکْ سَطَهُ نِعْمَةً وَ اَوْاَوَّلَهُ رَحْ

المِ و کلَِمِة رَةِ االِسْ فِطْ بَحنا عَلٰىالقَهّارِ اَصْهِ الواحِدِ لُ والنَّهارُ و ماسَکَنَ فیهِما لِلّٰهِ واللَّیْروتُ لِلّٰوالجَبَ 
 لِماً و ما کانَ راهیمَ حَنیفاً مُسْو مِلَّةِ اَبینا اِبْ مَلَّسَوَ  هِ یْلَعَ اللّهُ یلَّصَ دینِ نَبیّنا مُحَمَّدٍ الصِ و عَلٰىاالِخْ 
هَ اَللّهُمَّ اَنتَ رَبّی ال اِلٰ. نَبیّاً  مَلَّسَوَ  هِیْلَعَ  اللّهُ یلَّصَ المِ دیناً و بِمُحَمَّدٍو بِاالِسْ هِ رَبَّاًرَضیتُ بِاللّٰ. المُشرِکنيَ مِنَ
شَرِّ ما  تُ اَعُوذُبِکَ مِنْطَعْ تَدِکَ مَااسْ دِکَ و وَعْعَهْ دُکَ عَلٰىنُ عَبْدُکَ وَابْتَنی و اَنَا عَبْتَ خَلَقْاَنْ . تَاِلّا اَنْ
رَ أَلُکَ خَیْاَللّهُمَّ اِنّی اَسْ . تَفِرُ الذُّنُوبَ اِلّا اَنْىل اِنَّهُ ال یَغْ فِرْبی فَاغْبِذَنْ مَتِکَ عَلَیَّ و اَبُوءُ�ُتُ اَبُوءُ بِنِعْصَنَعْ
 لِ والنَّهارِ و مِنْ شَرِّ طَوارِقِ اللَّیْ و اَعُوذُ بِکَ مِنْشَرِّهِ و شَرِّ ما فیهِ  رَ ما فیه و اَعوذُبِکَ مِنْمِ و َخیْیَوْ ذَاالْهٰ

ماُن رٍ یا رَحْکَ بِخَیْرُقُ مِنْرُقُ اِلّا طارِقاً یَطْشَرِّ کُلِّ طارقٍ یَطْ  اَعُوذُبِکَ مِنْدارِ َو أَِة االَقْتَبَعاتِ االُمُورِ و فُجْ
هَلَ یُجْاَوْهَلَ اَجْ اَوْ اُاُظلَمَ لِمَاَظْاُضَلَّ اَوْاَضِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْاُزِلَّ اَوْ زِلَّ اَوْاَ یا واآلخِرَةِ و رَحیمُهِما اَعُوذُ بِکَ اَنْالدُّنْ

ضِ االَرْ شَرِّ مایَلِجُ فِی اَعُوذُبِکَ مِنْ. کِربیاىُٔکَ ماءُکَ وَ عظُمَتْاَسْ  عَلَیَّ عَزَّ جارُکَ وجَلَّ ثَناءُکَ و تَقَدَّسَتْ 
رَةِ الغَضَبِ صِ و شِدَّةِ الطَّمَعِ و سَوْالحِرْشِدَّةِ  مِنْاَعُوذُبِکَ  رُجُ فیهاالسَّماءِ و ما یَعْ زِلُ مِنَ رُجُ و ما یَنْ و ما یَخْ

 راءِ عَلَی المُقِلّنيَ و اَنْ مُکثِرینَ وَاالِزْ مُباهاةِ الْ  اللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ. فَةِلَةِ و تَعاطِیَ الکُلْ و سِنَةِ الغَفْ
 رِ یَقنيٍ اَعُوذُبِکَ اَنْ الدّینِ بِغَیْ مَلَ فِیاَعْ مٍ اَوْرِ عِلْمِ بِغَیْالعَلْ اَقُولَ فِی لُوماً و اَنْذُلَ مَظْاَخْ رَ ظالِماً اَوْصُاَنْ 

سَخَطِکَ و  مِنْ عِقابِکَ وَ اَعُوذُ بِرِضاکَ وِکَ مِنْلَمُ اَعُوذُ بِعَفْفِرُکَ لِما ال اَعْتَغْلَمُ واَسْ رِکَ بِکَ و اَنَا اَعْاُشْ 
فَعُ و مٍ الیَنْ عِلْ اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُبِکَ مِنْ. سِکَنَفْ تَ عَلٰىنَیْ تَ کما اَثْکَ اَنْ صی ثَناءً عَلَیْکَ ال اُحْاَعُوذُبِکَ مِنْ 

 رِ و مِنْالدَّجّالِ و عَذابِ القَبْ نَةِ فِتْ اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُبِکَ مِنْ. فَعُمَعُ و صَالٍة التُرْشَعُ و دُعاءً الیُسْبٍ الیَخْ قَلْ
اَللّهُمَّ . قامِالصَّمَمِ والبَکَمِ والجُنُونِ والجُذامِ والبَرَصِ و سایِرِاالَسْ یا والمَماتِ و اَعُوذُ بِکَ مِنَ نَةِ المَحْ فِتْ

  .جَمیعِ سَخَطِکَ مَتِکَ و مِنْأَةِ نِقْفُجْ تَحَوُّلِ عافِیَتِکَ و مِنْ مَتِکَ و مِنْزَوالِ نِعْ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ
هُ و تُ مِنْالخَريِ کُلِّهِ عاجِِلهِ و آجِلِهِ ما عَمِلْ أَلُکَ مِنَ آلِهِ َو اَسْ مُحَمَّدٍ و عَلٰى عَلٰىأَلُکَ الصَّلَواتَ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ  

 دُکَ و نَبِیّکَ مُحَمَّدٌ أَلُکَ ما سَأَلَکَ عَبْلٍ و أَسْلٍ و عَمَقَوْ  أَلُکَ الجَنَّةَ و ما قَرَّبَ اِلَیها مِنْلَمُ و اَسْاَعْ ما لَمْ
أَلُکَ وَاَسْ مَلَّسَوَ هِ یْلَعَ اللّهُ یلَّصَ دُکَ و نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍهُ عَبْتَعاذَکَ مِنْتَعیذُکَ مِمّا اسْواَسْ مَلَّسَوَ هِ یْلَعَ اللّهُ یلَّصَ

مَتِکَ الرّاحِمنيَ یا حَیُّ یا قَیُّومُ بِرَحْ حَمَمَتِکَ یا اَرْداً بِرَحْتُهُ رَشْعَلَ عاقِبَتَجْ رٍ اَنْاَمْ تَ ىل مِنْما قَضَیْ
لَمُ سِرّی کُلَّهُ و عَالنیتی اَللّهُمَّ اِنَّکَ تَعْ. نی کُلَّهُىل شَأ ْ لِحْنٍ اَبَداً واَصْفَةَ عَیْسی طَرْنَفْ  نی اِلٰىالتَکِلْ تَغیثُ اَسْ
فِرُ الذُّنُوبَ اِنَّهُ ال یَغْ فِرىل ذُنُوبی سی فَاغْلَمُ ما فی نَفْىل وَ تَعْطِنی سُؤ ْحاجتی فَاَعْ لَمُذِرَتی و تَعْمَعْ بَلْفَاقْ

تَ ىل یُصیبَنی اِلّا ما کَتَبْ لَمَ اَنَّهُ لَنْاَعْ بی و یَقیناً صادقاً حَتّٰىطِنی ایماناً یُباشِرُ بِهِ قَلْاَللّهُمَّ اَعْ . تَاِلّا اَنْ 
 حَمْ اَللّهُمَّ یا هادِیَ المُضِلّنيَ و یا راحِمَ المُذنِبنيَ و یا مُقیلَ عَثَراتِ العاثِرینَ ارْ. تَ ىلمْسوالرِّضا بِما قَ 

هِمِ تَ عَلَیْعَمْیاءِ المَرزُوقنيَ الَّذینَ اَنْاالَحْ نا مَعَ عَلْمَعنيَ وَاجْاَجْ لِمنيَ کُلَّهُمْدَکَ ذَاالخَطَرِ العَظیمٍ والمُسْعَبْ
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  .العالَمنيَ وَالشُّهداءِ والّصالِحني آمنيَ رَبِّیّنيَ والصِّدّیقنيَ النَّب مِنَ
 فی و عَنْ خَلْ نِ یَدَیَّ و مِنْبَیْ نی مِنْفَظْ اَللّهُمَّ احْ . نی عَثَراتیعاتی و اَقِلْ عَوراتی و آمِنّی رَوْ تُرْاَللّهُمَّ اسْ 

اَللّهُمَّ اِنّی . اَللّهُمَّ اِنّی ضَعیفٌ فَقَوِّنی. تیتَحْ تالَ مِنْاُغْ قی و اَعُوذُبِکَ اَنْفَوْ شِماىل و مِنْ یَمینی و عَنْ
 الرُّوحَ مِنْ  قِیشِ تُلْالدَّرَجاتِ ذُوالعَرْ  الخَفِیّاتِ رَفیعُنِنی اَللّهُمَّ اَنتَ عالِمُ ذَلیلٌ َفاَعِزَّنی اَللّهُمَّ اِنّی فَقريٌ فَاَغْ

کَ تَ اِلَیْهَ اِلّا اَنْ لِ الاِلٰبِ شَدیدُالعِقابِ ذُوالطَّوْ التَّوْ بِ و قابِلُ فِرُالذَّنْعِبادِکَ غا تَشاءُ مِنْ مَنْ رِکَ عَلٰىاَمْ
هِ عَلَیْتَلِفُ التُغِّلطُهُ المَسائِلُ والتَخْ  واتُ و یا مَنْاَصْالْ هِ تَبِهُ عَلَیْعٍ والتَشْسَمْ عٌ عَنْغَلُهُ سَمْالیَشْ المَصريُ یا مَنْ

اَللّهُمَّ اِنّی . مَتِکَفِرَتِکَ و رَحْوِکَ و حَالوَةَ مَغْدَعَفْنی بَرْ حاحِ المُلِحّنيَ اَذِقْیَتَبَرَّمُ بِاِلْ ال  اللُّغاتُ و یا مَنْ
 .الغُیُوبِ تَ عَلّامُ لَمُ وَ اَنْ لَمُ وال اَعْفِرُکَ لِما تَعْتَغْ لَمُ واسْشَرِّ ما تَعْ لَمُ و اَعُوذُبِکَ مَنْرِ ما تَعْخَیْ أَلُکَ مِنْاَسْ

أَلُکَ حُبَّکَ و نِ االَبَدِ و مُرافَقَةَ نَبِیّکَ مُحَمَّدٍ و اَسْفَذُ و قُرَّةَ عَیْتَدُّ و نَعیماً ال یَنْأَلُکَ ایماناً الیَرْاَللّهُمَّ اِنّی اَسْ 
یِنی قِکَ اَحْخَلْ تِکَ عَلَٰىرَبَ و قُدْمِکَ الغَیْحُبِّکَ اَللّهُمَّ بِعِلْ اَحَبَّکَ و حُبَّ ُکلِّ عَمَلٍ یُقَرِّبُ اِلٰى حُبَّ مَنْ
والشَّهادَةِ و َکلِمَِة  بِالغَیْ فِی یَتَکَأَلُکَ خَشْراً ىل اَسْ راً ىل و تَوَفَّنی اِذا کانَتِ الوَفاتُ خَیْ الحَیاتُ خَیْما کانَتِ 

بقائِکَ و  کَ والشّؤقِ اِلٰىهِوَجْ رِ ولَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰىالغِنا والفَقْ  دِ فِیالرِّضا والغَضَبِ والقَصْ فِی لِالعَدْ
صِیَتِکَ و نَ مَعْنی وَ بَیْیَتِکَ ما تَحُولُ بَیْخَشْ ىل مِنْ سِمْاَللّهُمَّ اقْ. نَةً مُضِلَّةٍفِتْ ضَرّاءَ مُضِرَّةٍ و مِنْ اَعُوذُبِکَ مِنْ

فِ نَ خَوْنا حُزْ زُقْاَللّهُمَّ ارْ. یاائِبُ الدُّنْنا مَصالیَقنيِ ما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیْ  خِلُنی جَنَّتَکَ و مِنَ طاعَتِکَ ما یُدْ مِنْ
َک وُجُوهَنا مِنْ بِسْاَللّهُمَّ اَلْ. رُبُهُ نَهْمِنْفَ ما لُبُ و خَوْنَجِدَ لَذَّةَ ما نَطْ عُودِ حَتّٰىالوَعیدِ و سُرورَ رَجاءِ المَوْ

َک عَلْ مَتِکَ واجْجَواِرحَنا لِخِدْ عَظَمَتِکَ و ذَلِّلْ نْفی نُفُوسِنا مِ کُنْقُلُوبَنا بِکَ فَرَحاً وَاسْ لَأ ْالحَیاءَ وامْ 
بَةِ وَ دَوامَ العافِیَةِ مةِ بِتَمامَ التَّوْأَلُکَ تمامَ النِّعْ سِواکَ نَسْ لَکَ مِمَّنْ شٰىعَلنا اَخْنا مِمّا سِواکَ واجْ اَحَبَّ اَلَیْ

 رَالحَیاتِ و اَعُوذُبِکَ مُنْأَلُکَ بَرَکَةَ الحَیاتِ و خَیْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ . نِ العِبادَةِمَةِ واَداءَ الشُّکْرِ بِحُسْبِدَوامِ العِصْ 
تُحِبُّ بَقاءَهُ وَ تَوَفَّنی  یِنی حَیاتَ السُّعَداءِ و حَیاتَ مُنْ نَهُما اَحْ رَ ما بَیْأَلُکَ خَیْشَرِّ الحَیاتِ وَ شَرِّ الوَفاتِ وَ اَسْ
حَمَ کَمَ الحاکِمنيَ واَرْواَحْ سَنَ التَّوابنيَ رَالرّازِقنيَ واَحْ حِبُّ لِقاءَهُ یا خَیْتُ وَفاتَ الشُّهَداءِ و وَفاتَ مَنْ

تَ و ما قَدَرْ فِرْتَ وَاغْما خَلَقْ حَمْآلِ مُحَمَّدٍ وَارْ مُحَمَّدٍ و عَلٰى اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. الرّاحِمنيَ و رَبَّ العالَمنيَ
هَ تَ فَاِنَّهُ ال اِلٰما سَتَرْ  تِکْفَظتَ وال تَهْتَحْمَااسْ  فَظْتَ واَحْمَلْتَعْ مَااسْ  تَ و تَقَبَّلْ عَمْ اَنْما  تَ و تَمِّمْما زَرَقْ طَیِّبْ
 مِنْ  بِکَ ورِ قُرْ کُلِّ سُرُورٍ بِغَیْ مَتِکَ و مِنْرِ خِدْکُلِّ راحَةٍ بِغَیْ رِکَ و مِنْرِ ذِکْکُلِّ َلذَّةٍ بِغَیْ فِرُکَ مَنْتَغْ تَ اَسْاِلّا اَنْ

هُ کَ مِنْتُ اِلَیْبٍ تُبْ ذَنْکُلِّ  فِرُکَ مِنْتَغْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ. رِ مُعامَلَتِکَ لٍ بَغَیْکُلِّ شُغْ  رِ مُجالَسَتِکَ و مِنْکُلِّ فَرَحَ بِغَیْ
کُلِّ  فُرِکَ مِنْتَغْاَللّهُمَّ اِنّی اَسْ. بِه اَفِ تُهُ لَکَ ثُمَّ لَمْدٍ عَقَدْکُلِّ عَقْ فُرِکَ مِنْتَغْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ. تُ فیهِثُمَّ عُدْ

الَطَهُ تُهُ لَکَ فَخْکُلِّ عَمَلٍ عَمِلْ فِرُکَ مِنْتَغْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْ . صِیَتِکَمَعْ تَ بِها عَلَیَّ فَقَویتُ بِها عَلٰىعَمْ مَةً اَنْ نِعْ
  .سَ لَکَما لَیْ

َو . رِ وَ فَواتِحَهُ و خَواتِمَهُأَلُکَ جَوامِعَ الخَیْآلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْ  مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى لٰىتُصَلِّیَ عَ اَللّهُمَّ اِنّی اَسأَلُکَ اَنْ 
لَنا  فَظْتَنا وَاحْنا عَمّا نَهَیْفَظْتَنا وَاحْنا فیما اَمَرْ فَظْ اَللّهُمَّ احْ. جَوامِعِ الشَّرِّ و فَواتِحِهِ و خَواتِمِهِ اَعُوذُبِکَ مِنْ

رِکَ ظِکَ حَفَظُوا و بِذِکْا یا حافِظَ الحافِظنيَ و یا ذاکِرَ الّذاکِرینَ و یا شاکِرَ الشّاکِرینَ بِحِفْ تَنطَیْما اَعْ
نٍ فَةَ عَیْسی طَرْنَفْ نی اِلٰىتَغیثنيَ التَکِلْ تَغاثُ یا غِیاثَ المُسْ مُغیثُ یا مُسْلِکَ شَکَرُوا یا غِیاثُ یا ذَکَرُوا و بِفَضْ

بِهِ  لُ عَنّی و تَوَلَّنی بِما تَتَوَلّٰىنی کِالءَةَ الوَلیدِ وال تَخْلَأ ْقِکَ فَاَضیعَ اِکْخَلْ حَدٍ مِنْاَ لِکَ وال اِلٰىفَاَهْ
فیَّ لٌ فیَّ قَضاءُکَ نافِذٌ مُکَ عَدْ دِکَ ناصِیَتی بِیَدِکَ جارٍ فیَّ حُکْنُ عَبْدُکَ وابْالّصالِحنيَ اَنَا عَبْعِبادَکَ 

هُ یا رَبِّ ما الئی یا اللّٰعَلِ اَللّهُمَّ یا مَوْتَ فَافْلُ ذالِکَ اَنْفَاهْ  حَمْتَرْ لُ ذالِکَ اَنَا و اِنْفَاهْ تُعَذِّبْ مَشِیَّتُکَ اِنْ
ال تَضُرُّهُ  فِرَةِ یا مَنْلُ المَغْهْ و اَ وٰىلُ التَّقْاَهْ لٌ اِنَّکَ هُ ما اَنَا لَهُ اَهْعَلِ اللّهُمَّ یا رَبِّ یا اللّٰلٌ وال تَفْتَ لَهُ اَهْ اَنْ 
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راً و تَوَفَّنا نا صَبْ عَلَیْ رِغْرَبَّنا اَفْ. قُصُکَطِنی ما ال یَنْ الیَضُرَّکَ واَعْ ىل ما  فِرَةُ هَبْقُصُهُ المَغْ الذُّنُوبُ وال تَنْ
کَ رَبَّنا عَلَیْ. رُالغافِرینَخَیْ تَنا و اَنْحَمْوَارْ فِرلَناٰتَ وَلِیُّنا فَاغْنی بِالّصالِحنيَ اَنْحِقْواَلْ  لِماًلِمنيَ تَوَفَّنی مُسْمُسْ

نا عَلَی صُرْوَانْدامَنا اَقْ رِنا و ثَبِّتْلَنا ذُنُوبَنا و اِسرافَنا فی اَمْفِرْرَبَّنَا اغْ . کَ المَصريُنا و اِلَیْ کَ اَنَبْ و اِلَیْ نا تَوَکَّلْ
آتِنا فِی. رِنا رَشَداًاَمْ مِنْ لَنا هَیِّىْٔ مَةً وکَ رَحْلَدُنْ رَبَّنا آتِنا مِنْ. مِ الکافِرینَالقَوْ   یا حَسَنَةً و فِیالدُّنْ  رَبَّنآ 

مَةَ العِصْ عَةِ والطّا نَ عَلَیعَوْنَا الْزُقْارْ آلِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ و  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. اآلخِرَةِ حَسَنَةً و قِنا عَذابَ النّارِ
أَلُکَ نَ الخاتِمَةِ وَ اَسْأَلُکَ حُسْ مَةِ و اَسْرِ عَلَی النِّعْ وایزاعَ الشُّکْ مَةِ خِدْال رِ فِیراغَ الصَّبْ صِیَةِ و اِفْمِنَ المَعْ

نَ الثِّقَةِ أَلُکَ الرِّضا و حُسْکَ و اَسْ نَ التَّوَکُّلِ عَلَیْاَلمَحَبَّةِ و حُسْ نُحُسْ أَلُکَرِفَةِ بِکَ وَ اَسْنَ المَعْ الیَقنيَ و حُسْ 
اَللّهُمَّ . اُمَّةُ مُحَمَّدٍ لِحْآلِ مُحَمَّدٍ واَصْ مُحَمَّدٍ و عَلٰى اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى. کقَلَبِ اِلَیْالمُنْ نَأَلُکَ حُسْبِکَ وَ اَسْ

نَا الَّذینَ وانِ لَنا و لِاِخْفِرْرَبَّنَا اغْ عاجِالً و آجِالً  رَجاًفَرَجاً و مَخْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَللّهُمَّ فَرِّجْ. اُمَّةَ مُحَمَّدٍ حَمْارْ
 لِوالِدَیَّ و لِمَنْ فِرْاَللّهُمَّ اغْ . اِنَّکَ رَؤُفٌ رَحیمٌرَبَّنا . فی قُلُوبِنا غِلّاً لِلَّذینَ آمَنوا عَلْسَبَقُونا بِاالیمانِ وال تَجْ

واجِنا و ُذرِّیاتِنا و اَزْ االتِنا وَوالِنا و خاخْ مامِنا و عَمّاتِنا وَلِاَعْ فِرْرياً وَاغْما کَما رَبَّیانی صَغْحُحَمْ اْر تُوالَدا وَ
رَ حَمَ الرّاحِمنيَ و یا خَیْواتِ یا اَرْوَاالَمْ هُمْیاءِ مِنْاَحْلِماتِ الْ مِناتِ والمُسلِمنيَ والمُسْلِجَمیعِ المُؤمِننيَ و المُؤ ْ

  .»الغافِرینَ
اگر همه نتواند، بعضی که و و باید که در این دعوات، اگر نماز به جماعت گزارد، ضمري جمع استعمال کند  

  .ه الموفّقخواهد، بخواند واللّٰ
  

  فصل نهم در فضیلت صوم و اختالف احوال صُوّام
جملۀ حسنات را ثواب معیّن است و غایت آن تا هفتصد بیش نه، الّا صوم که ثواب آن معیّن نیست و حق  

کُلُّ «در حدیث رّبانی آمده است که  چنانکهآن را به خود اضافت کرده است و ضامن جزای آن شده؛  سبحانه
و صربی که اجر آن به غري . »زی بِهِفٍ اِلَّا الصِّیامُ فَاِنَّهُ ىل و اَنَا اَجْعِ مِأَةِ ضِعْسَبْ ثالِها اِلٰىاَمْ رِ مِنْحَسَنَةٍ بِعَشْ 

تفسري  ای است از نوع مخصوص، بل صورتی در آن قالب ریخته، و از این جهت در حساب است، گوییا حصّه
ُر اَلصَّبْ «و در خرب است . اند اند مراد از این صابران، صایمان گفته» رِ حِسابٍبِغَیْ  رَهُمْاِنَّما یُوَفَّی الصّابِرونَ اَجْ «
  .»رِفُ الصَّبْ مُ نِصْ فُ االیمانِ والصَّوْنِصْ

از امساک  و لفظ صوم در اصل لغت، موضوع است از برای امساک مطلقاً و در عرف شریعت، عبارت است 
و مطلق امساک از طعام، . مقیّد به طعام و شراب و وِقاع از طلوع فجر تا غروب آفتاب، مقرون به نیّتی معیّن

فضیلتی بزرگ است، خصوصاً مقیّد به حکم شرع؛ چه بیخ جملۀ شهوات و منشأ جمیع مخالفات، امتال از طعام 
 هَ اَوْتُ اللّٰتُ اِلّا عَصَیْ ی رَوِیْتُ حَتّٰ تُ وال شَرِبْ شَبِعْ ی تُ حَتّٰما اَکَلْ«: گفته است» ذوالنّون مصری« .است
» بشر حافی«و به تقلیل طعام، دل صافی گردد و هوا بمريد و نور علم فزایش گريد؛ چنانکه . »صِیَتِهِتُ بِمَعْ هَمَمْ 

آدَمیٌّ «: و در خرب است. »مَ الدَّقیقَو ُیورِثُ العِلْ اَلجُوعُ یُصَفِّی الفُؤادَ و یُمییتُ الهَوٰى«گفته است  ما مَلَأَ 
دَ مُفارَقَتی اِیّاُه خاً کُلُّ یوُصینی عِنْتُ ثَالثنيَ شَیْصَحِبْ«: گفته است» فتح موصلی«و . »نٍبَطْ وِعاءً شَرّاً مِنْ

اِذا «: و گفتهحکیم، پسر خود را به قلّت اکل فرموده است » لقمان«و . »لِداثِ و قِلَّةِ االَکْرَةِ االَحْکَ عِشْ بِتَرْ
: گفته است» عایشه«و . »ضاءُ عَنِ العِبادَةِاالَعْ مَةُ و قَعَدَتِرَةُ و خَرَبَتِ الحِکْدَةُ نامَتِ الفِکْ مُلِىَٔتِ المِعْ

و . »عَطَشِبِالجُوعِ والْ«: گفت» ادامت آن چگونه کنیم؟«: گفتند. »لَکُمْ  تَحْعَ بابِ المَلَکُوتِ یُفْاَدیمُوا قَرْ«
: چیست این دامها؟ گفت«: برپسید که. آمد با دامی چند وقتی ابلیس را دید، می علیهماالسّالم »زکریّابن  یحیی«
آنکه نه، الّا «: یابی؟ گفت شهوت از آنها به نام من می هیچ :پرسید که. »آدم را صید کنم اند که بدان بنی شهوات«
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: گفت السّالم علیه »یحیی«. »تقاعد گردانیدمشبی سري بخوردی و بدان سبب تو را از صالت و ذکر متثاقل و م
» یحیی معاذ رازی«و . »الجَرَمَ اِنّی ال اَنصَحُ اَحَداً اَبَداً«: ابلیس جواب داد که. »بَعُ اَبَداًالجَرَمَ اِنّی ال اَشْ «

 طانُ مِنْ هَزِمُ الشَّیْ دُهَا المَالئِکَةُ وَ یَنْالرُّوحِ یَرِ  رٌ فِیطانُ والجُوعُ نَهْسِ یَرِدُهَا الشَّیْ النَّفْ رٌ فِیاَلشِّبَعُ نَهْ «: گفته
  .»فَ اذا کانَ نائِماًعاناً قائِماً فَکَیْطانُ شَبْاِذا کانَ قائِماً و یُعانِقُ الشَّیْفَ جائِع نائِم فَکَیْ

پس طالبان صادق که تمسّک به عروۀ وثقای عزیمت جویند، باید که بر حّد رخصت، اقتصار ننمایند و از صوم  
ای در سفر و حضر بر آم  طایفه. مختلف و متفاوت است، در آن و احوال مشایخ. بهرۀ تمام بردارندتطوّع، 

. »عنيَکَذا و عَقَدَ تِسْهِ جَهَنَّمُ هٰعَلَیْ رَ ضُیِّقَتْصامَ الدَّهْ  مَنْ«اند و تمسّک بدین حدیث کرده که  مداومت نموده
هِ یْلَعَ اللّهُ یلَّ صَ ای آن را مکروه داشته، به داللت این خرب که از رسول و طایفه. یعنی او را در دوزخ هیچ جای نبود

و طایفۀ اوّل، این صومِ دهر را . »طَرَالصامَ وال اَفْ«: جواب داد که» ؟رَصامَ الدَّهْ  فَ لِمَنْکَیْ«: پرسیدند مَلَّسَوَ 
ق بود و حرمت آن از محّل نزاع دور اند به صومی که متناول عیدین و ایّام تشری مکروه است، تأویل کرده که

مٌ اَخی داووَد ضَلُ الصِّیامِ صَوْاَفْ«اند و فضیلت آن از این خرب که  ای صوم داوودی اختیار کرده و طایفه. است
و وجه فضیلت این صوم، آن است که مراد از صوم، مخالفت . استفادت نموده» ماًطِرُ یَوْ ماً و یُفْکانَ یَصُومُ یَوْ 
فطام او از عادت مألوف و هرگاه که نفس بر دوام صوم معتاد شود، صوم، عادت او گردد و به  نفس است و

  .تعاقب و تناوب صوم و افطار پیوسته در مخالفت بود
الحجّه و عشر  اند و آن روز عرفه است و عاشورا و عشر اوّل از ذی ای بر صوم ایّام شریفه اقتصار نموده و طایفه 

و اواسط و آخر آن و ایّام البیض یعنی سیزدهم و و شعبان به حسب سنني و اوّل شهر  اوّل از محرّم و رجب
ای روز از طعام  و طایفه. شنبه و دوشنبه به حسب اسابیع چهاردهم و پانزدهم ماه به حسب شهور و آدینه و پنج

د و هم آفت اند و پیش از غروب افطار کرده، تا هم مقصود که تجویع نفس است، حاصل بو نمودهامساک 
نموده است و گفته اگر مراد صاحب بر اختیار این طریق انکار » االسالم شیخ«و . اعجاب به رؤیت صوم، مندفع

این طریق، آن است که به رؤیتِ صوم متمتّع نشود و معجب نگردد، گاه بود که به رؤیت عدم تمتّع به رؤیت صوم 
ود؛ پس طلبِ خالص از این آفت، به مخالفت علم با متمتّع گردد و همچنان محذور که اعجاب است، باقی ب

  .امکان وقوع آن بدین سبب روا نباشد
غالب بود و به عوارض احوال  اند که علمشان بر حال ای آن فرقه: اند الجمله مشایخ در اختیار صوم سه فرقه و فی 

ه حالشان بر علم غلبه دارد، هر روز ای آنک و فرقه. مباالت ننمایند و بر نیّتی که دارند در صوم، ثابت قدم باشند
که برخیزند، بر موجب اشارت عِلم، در دل ایشان اختیار صوم بود و در اثنای آن، هرگاه که سببی از غیب سانح 
شود، چون احضار طعامی و حضور جماعتی که موافقت ایشان فضیلت بیند، بر مقتضی سلطنت حال از اختیار و 

الدّوام به نیّت صوم برخاستی  که علی» جنید«منسلخ شوند؛ چنانکه  سبحانهحق  ارادت خود، به اختیار و ارادت
وانِ لُ المُساعَدَةِ مَعَ االِخْسَ فَضْلَیْ«: هرگاه که بعضی از اخوان حاضر شدندی، با ایشان افطار کردی و گفتیو 

نفس، کاری مشکل است؛ همه هوت موافقت از داعیۀ ش در و تخلیص نیّتِ فضیلت. »مِلِ الصَّوْ فَضْ  بِاَقَلِّ مِنْ
بِحُ اُصْ«: حکایت کند که از وی شنیدم که گفت» ابوالسّعود«از شیخ » االسالم شیخ«و . کس را آن مسلّم نگردد

  .»لِهِفی فِعْ لِهِ فَاُوافِقُ الحَقَّمِ بِفِعْعَلَیَّ مَحَبَّتی لِلصَّوْ تَعالٰىقُضُ الحَقُّ مُ فَیَنْمٍ و اَحَبُّ ما اِىلَّ الصَّوْکُلَّ یَوْ
اند که حال و علم در ایشان معتدل بود و ایشان متصرّف در هر دو؛ گاهی اختیار صوم کنند و به  ای آن و فرقه 

عوارض ننگرند، یا به جهت سیاست و تدبري نفس خود، یا به جهت دیگران؛ چنانکه شیخی به سبب تربیت و 
ت تا آن جوان بدو نگرد و به سريت او اقتدا نماید و سیاست نفس جوانی که مصاحب او شد، سالها روزه گرف

و . یا به جهت رفق و تعطّف با نفس خود، یا به جهت موافقت اصحاب گاهی اختیار افطار و. متأدّب گردد
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گانه طریقی است خاص، مناسب حال او  از این فرق سهپس هریک را . اختیار در هر دو حال، از اختیار حق بود
  .»هُوَ مُوَلّیها هَةٌلِکُلٍّ وِجْ«
  

  فصل دهم در شرایط و آداب صوم و افطار
شرط معظم صوم، آن است که بنایش بر قاعدۀ اخالص بود و به شایبۀ هوا و ریا آمیخته نباشد و مادام تا  

صاحب صوم، در مقام اخالص تمکّن نیافته باشد، تا بتواند در کتمان آن کوشد و حال خود را از نظر خلق 
که بطن و  آنکه اعضا و جوارح را به قید علم و حراست حال، مضبوط و محروس دارد و همچناندگر . بپوشد

ند و فرج را از طعام و شراب و جماع محافظت نماید، چشم را از نظر به محّرمات و مکاره و فضول رعایت ک
یمت و شتم و فحش و کذب و غیبت و نم گوش را از استماع اصوات محرّمه و غیبت و لغو و لَغَط و زبان را از

لغو و فضول، و دست و پای را از تصرّفات فاسده و سعی نامشروع نگاه دارد، تا فایدۀ صوم که عبارت است از 
ترک لذّات و شهوات و فطام نفس از مألوفات و معهودات به انطالق و اتّساع او در طریق مخالفت باطل 

در حقّ او صدق » الجُوعُ والعَطَشُ سَ لَهُ مِن صیامِهِ اِلَّاصائِمٍ لَیْ مِنْ کَمْ«نگردد، و مضمون این حدیث که 
بَةُ والنَّمیمَةُ والیَمنيُ الکاذِبَةُ والنَّظَُر بُ والغِیْنَ الصّائِمَ الکِذْطِرْسٌ یُفْ خَمْ «و در خرب است که . نشود
فَاِنِ امرُءٌ  هَلْوالیَجْ  ثْفُ صائِماً فَالیَرْ دُکُمْفَاِذا کانَ اَحَ مُ جُنَّةٌاِنَّما الصَّوْ«و هم در خرب است که . »وَةٍبِالشَّهْ

مُ اَمانَةٌ اَلصَّوْ«و صوم امانتی است الهی پیش بنده؛ چنانکه در خرب است که . »اِنّی صائِمٌ یَقُلْشاتَمَهُ فَلْ
ت نبندد؛ چه و محافظت آن جز به رعایت ظاهر و باطن به جوارح و جوانح صور. »اَمانَتَهُ اَحَدُکَمْ فَظْیَحْفَلْ

لَمُ خائِنََة یَعْ«هرگاه که عضوی از اعضا بر خالف اشارت علم تصرّفی کند، در آن امانت خیانت کرده باشد 
  .»فِی الصُّدُورِیُنِ و ما تُخْاالَعْ

دیگر آنکه در حالت صوم، خاطر به اهتمام رزق از جهت افطار متعلّق ندارد، بلکه اگر پیش از وقت افطار،  
ب پدید آید، به جهت افطار ذخريه نکند و به کسی دهد که در وقت بدان محتاج بود؛ چه ادّخار طعامی از غی

و اگر کسی در روز به . »لُومُ شُومٌمَعْاَلْ«: اند معلوم، از ضعف یقني و اتّهام رزّاق تولّد کند و از این جهت گفته
پس . از بهر افطار، معلومی معدّ و مهیّا داردنامعلومی که از غیب فتوح شود، افطار کند، بهرت از آن که در صوم 

دیگر آنکه اگردر میان جماعتی . اگر با وجود توکّل و ترک معلوم، بر صوم مالزمت نماید، نور علی نور بود
و برایشان نبود که  .متوکّالن خواهد که روزه گريد، باید که به اذن ایشان بود، تا خاطرشان به فطور او متعلّق نباشد

  .نّیّةال الحال بود یا ضعیف ی از غیب فتوح شود، از بهر وی ذخريه کنند، الّا وقتی که ضعیفاگر چیز
آن است که از حالل خورد و بسیار تناول نکند؛ چه هرگاه که در صوم به وقت افطار، آنچه در و در افطار، شرط  

هر نفس و منع اوست از اتّساع در ایّام افطار به دفعات تناول کردی، به یک دفعه تناول کند، فایدۀ صوم که ق
تر مألوفی است، بر حّد  و چون نفس را در طعام که قوی. حظوظ، فایت گردد؛ بلکه کدورت و ثقل زیادت شود

ضرورت بدارد و از استکثار مانع شود، اثر آن در دیگر احوال او، از کالم و منام و غري آن سرایت کند و در جمیع 
تأخري سحور و تعجیل فطور بکوشد؛ چه و باید که سحور به کار دارد و در . بایستد اقوال و افعال، برحّد ضرورت

 جَلُهُمْ اِنَّ اَحَبَّ عِبادی اِلَیَّ اَعْ«و هم در خرب است که » السُّحُورِ بَرَکَةً تَسَحَّروا فَاِنَّ فِی«در خرب است 
ام، سنّت آن است که آن را به صالت یا تالوت افطار کند و بعد از طعشريینی و پیش از نماز، به آب یا . »فَطُوراً

و هرگاه که کسی بر این شرایط مالزمت نماید، . »رِبِالذِّکْ اَذیُبوا طَعامَکُمْ«یا ذکر بگذارد؛ چنانکه در خرب است 
و صوم از جملۀ معظمات ارکان اسالم است و نظر به عموم حکمت، جملۀ . فایدۀ صوم او را حاصل گردد

و امّا اهل خصوص و متصوّفه را در جمیع احوال بر آن مداومت نمودن، . رمضان فرض استمکلّفان را صوم 
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ای از  که وقتی به کوچه» رویم«حکایت است از . مانعی علمی یا حاىل افتد الزم قضیّۀ حال است الّا که
رتکی برون آمد، ناگاه دخ. ای آب خواستم گذشتم، تشنه شدم و از در خانه در میانۀ روز می» بغداد«های  کوچه
و کوزه از سر » رَبُ بِالنَّهارِصُوفیُّ و یَشْ«: چون مرا در زّی متصوّفه دید، گفت. ای نو پر از آب سرد بر کف کوزه

  .و من از آن حال شرمسار شدم و نذر کردم که هرگز به روز افطار نکنم. تعنّت بر زمني زد و بشکست
د و وجوب آن مشروط به مال و استطاعت، و طالبان و سالکان طریق ان و امّا زکات و حج، از جملۀ ارکان اسالم 

مختصر ذکر احوال ایشان است، از این شرط معرّا و مربّایند، حق که اهل ترک و تجریداند و مقصود از این 
. الجرم در بیان زکات و حج و کیفیّت آن شروعی نرفت؛ به خالف صوم و صالت و اقرار که تعلّق به نفس دارند

واللّه الموفّق للصّواب . بر سبیل تطوّع خواهند که حج گزارند، در تعلّم مناسک آن، با دیگر کتب رجوع نمایند اگر
  .والیه المرجع و المآب
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  باب هشتم در بیان اخالق
  .و در آن ده فصل است 

  فصل اوّل در حقیقت خُلق
و مبادی .  یا شر گردد به سهولتکه مبدأ صدور افعال خريلفظ خلق، عبارت است از هیأتی راسخ در نفس  

افعال خري را از آن جمله، اخالق حسنه خوانند و مبادی افعال شر را، اخالق سیئّه و منشأ اخالق حسنه، یا 
امّا طهارت طینت، سبب اخالق حسنه چنان بود . طهارت طینت بود، یا حسن عادت، یا عقل، یا ایمان، یا توحید

ز خبث طبیعت یافته باشد و از وی در مبدأ طفولیّت و عنفوان صِبا، که نفس در اصل جبلّت، طهارتی ا
زحمت تکلیف، آثار حسن خلق از صدق و امانت و ایثار و شفقت و غري آن، ظاهر و باهر بود و هر روز در  بی

 جموع طهارت نطفۀ پدر و مادر و غذا و شري و حسنو تأثري این سبب، یا مستند بود به م. تزاید و تضاعف باشد
  .اخالق مُرضعه، یا به بعضی از آن

و امّا سببیّت حسن عادت، بدان طریق بود که نفس به واسطۀ حسن تربیت ابرار و مالزمت صحبت اخیار، به  
نقوش آثار خري منتقش گردد و هیأت اخالق حسنه، به واسطۀ تکرّر مشاهدۀ آن در وی مرتسم و راسخ شود و 

  .ی مستأصل و منتزع گرددعروق صفات ذمیمه و اخالق سیّئه از و
و امّا سببیّت عقل، چنان بود که کسی به نور عقل، میان خري و شر تمییز کند و به حسن اخالق مُهتدی گردد و  

  .ارادت آن در دل او پدید آید و به تکرار تصوّر آن، هیأتی چند پسندیده در نفس او ارتسام یابد
حسنه و به ثواب کند بر اخالق  ت ایمان به آخرت، اعتقاد ترتّبو امّا سببیّت ایمان، چنان بود که کسی به جه 

  .وجود عقاب بر اخالق سیئّه تصدیق نماید و بر خري حریص گردد و از شر منزجر گردد
، دل  باقی ا سببیّت توحید، چنان بود که سالک بعد از آنکه تجلّی ذات،او را از خود فانی گرداند و به حقو امّ 

نفس او مظهر صفات، از بحر ذات، جداول صفات و نعوت، در مجاری صفات نفس در  او غریق ذات گردد و
و ورای این، هیچ خُلق دگر نیست؛ هرکه بدین مقام رسید، . جریان آیند و تخلّق به اخالق الهی محقّق شود

وَ اِنَّکَ «ه خطاب که ب وسلّم اللّه علیه صلّی منزلتی یافت که فوق آن منزلتی نبود و کمال این منزلت رسول را بود
مخاطب گشت و بعد از او به حسب مناسبت و اندازۀ قرب، خواصّ امّت او را نصیبی از » خُلُقٍ عَظیمٍ لَعَلٰى

و فرق میان این متخلّق و دیگر . »هِالقِ اللّٰتَخَلَّقُوا بِاَخْ«اشارت آمد که  آن کرامت شد و از حضرت رسالت این
از حقایق اخالق، جز آثار و رسوم نباشد و متخلّق نشوند، الّا به بعضی، و  متخلّقان، آن است که نصیب ایشان

و هریک از اخالق حسنه، به مثابت دری است . متخلّق موحّد، به جمیع حقایق اخالق، متخلّق و متّصف باشد
آتاه واحِداً  قاً مَنْخُلْ عَةَ عَشَرَ هِ مِأَةً و سَبْاِنَّ لِلّٰ«که متخلّقان، بدان در بهشت روند؛ چنانکه در خرب است که 

اند، رقم خري  هرکه را خلقی از آن بخشیده. و مجمع و مخزن جمیع اخالق، ذات الهی است. »ها دَخَلَ الجَنَّةَمِنْ
  .»قاًها خُلْ نْمِ  راً مَنَحَهُدٍ خَیْبِعَبْ هُ تَعالٰىهِ فَاِذا اَرادَاللّٰدَاللّٰزونَةٌ عِنْالقُ مَخْ اَخْاَلْ«اند که  و سعادت بر او کشیده

و مردم را ظاهری . و امّا منشأ اخالق سیّئه، یا خبث طینت و فساد جبلّت بود، یا سوء عادت و تعدّی شرّ صحبت 
و بشریّت را صورتی است که آن را خَلق خوانند . است که آن را بشریّت خوانند و باطنی که آن را آدمیّت خوانند

التباس  ر محضر جمع کنند و حقایق از حُجبو فردا که آدمیان را د. دو آدمیّت را صورتی که آن را خُلق خوانن
ه، در صفات بهیمی و پس اگر نعوذباللّٰ .مکشوف شوند و بواطن ظاهر گردند، ایشان را در صور اخالق حشر کنند

ز حضرت ا عنه هاللّٰ رضی »معاذبن جبل«وقتی  .اخالق سبعی مانده باشند، در صور بهایم و سباعشان برانگیزانند
: در جواب گفت» واجاًتُونَ اَْفالصّورِ فَتَأ ْ فَخُ فِیمَ یُنْیَوْ «استفسار این آیت کرد که  وسلّم اللّه علیه صلّی رسالت
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و از آن صنوف، بعضی را فرمود . الحدیث بطوله» فاًعِشرینَ صِنْ  القِیامَةِ عَلٰى مَشَرُ اُمَّتی یَوْیا مَعاذُ یُحْ نَعَمْ«
قردة و خنازیر و بعضی را در صور کالب و جیف و ت و عقارب حشر کنند و بعضی را در صور که در صور حیّا

  .هذا علی
تغیري خُلق هم ممکن نیست؛ » هِاللّٰ قِدیلَ لِخَلْال تَبْ«که تغیري خَلق ممکن نیست که  اند که همچنان ای برآن طایفه 

اند که تبدیل  ای دیگر برآن و طایفه. »اَجَلِقِ والْقِ والرِّزْ لْقِ والخُخَلْمِنَ الْ فَرَغَ رَبُّکُمْ«چنانکه در خرب است 
و مذهب صحیح این است، والّا . نفرمودی» القَکُمْحَسِّنُوا اَخْ «خُلق ممکن است، والّا شرع به تحسني آن که 

و وجود حسن خلق در نفس، چنان تعبیه است که وجود نخل و خاصیّت . سعی و مجاهدت را هیچ فایده بودی
عنه است و تبدیل آن به خاصیّت حُموضَت  حالوت خرما دراَستۀ او و شک نیست که آن خاصیّت در او مفروغٌ 

ترنج مثالً ممکن نه؛ ولکن خاصیّتی که در او به فعل است، غري آن خاصیّت است که در او به قّوت است و 
چه چیز است که «: پرسیدند که سلّمو اللّه علیه صلّی و از رسول. آن بدین ممکن به واسطۀ سعی و کسبتبدیل 

 و نقل است از حضرت رسالت. »قِنُ الخُلْهِ وَ حُسْاللّٰ وَیتَقْ«: گفت» مردم بیشرت بدان سبب به بهشت روند؟
 قِ و اِنَّ نِ الخُلْحُسْ قَلَ مِنْالمیزانِ اَثْ ءٍ یُوضَعُ فِیشَیْ ما مِنْ«که » ابوالدّرداء«به ورایت  وسلّم اللّه علیه صلّی

حسن خلق را تفسري » بن مبارک هعبداللّٰ«و . »مِ والصَّالتِبِهِ دَرَجَةَ صاحِبِ الصَّوْلُغُ قِ لَیَبْنِ الخُلْصاحِبَ حُسْ
اللّه  صلّی از رسول» عایشه«و به روایت . »روفِ و َکفُّ االَذٰىلُ المَعْهِ وَ بَذْطُ الوَجْهُوَ بَسْ«: کرده است و گفته

نِ وال اِبْالْ نِهِ و تَکُونُ فِیابْ الرَّجُلِ والتَکُونُ فِی القِ عَشَرَةٌ تَکُونُ فِیمَکارِمُ االَخْ«رسیده است  وسلّم علیه
ُق صِدْ: اَرادَ بِهِ السَّعادَةَ لِمَنْ هُ تَعالٰىسِمُهَا الّٰدِ والتَکُونُ فی سَیِّدِهِ یَقْالعَبْ تَکُونُ فی اَبیهِ و تَکُونُ فِی

بَعَ و جارُهُ و صاحِبُهُ جائِعانِ و اِعطاءُ السّائِلِ والمُکافاتُ بِالصَّنایِعِ و الیَشْ سِ و اَنْأ ْقُ البَالحَدیثِ و صِدْ
  .»سُهُنَّ الحَیاءُفِ وَ رأ ْءُ الضَیْراظُ االَمانَةِ و صِلَةُ الرَّحِمِ والتَذَمُّمُ لِلصّاحِبِ و اِقْحِفْ

الّله  صلّی القِ النَّبیِّاَخْ و کانَ مِنْ«، آمده است که ذکرش سبق یافت» الدّرداء ابی«و در تمامی حدیث  
تیهِ طیهِ و یَأْیُعْ مَنْ یَجِدْ فَضُلَ و لَمْ هَمٌ و اِنْ وال دِرْ دَهُ دینارٌخَی النّاسِ الیَبیتُ عِنْاَنَّهُ کانَ اَسْ  وسلّم علیه
سَرِ ما یَجِدُ مِنَ اَیْ ثَرَ مِمّا یَکُونُ قُوتَ عامِهِ مِنْیا اَکْالدُّنْ لُ مِنَ وال یَناهُ یَتَبَرَّأَ مِنْ زِلِهِ حَتّٰىمَنْ وی اِلٰىلُ الیَأ ْاللَّیْ
هُ ثِرُ مِنْقوتِ عامِهِ فَیُؤ ْ طی ثُمَّ یَعُودُ اِلٰىئاً اِلّا یُعْ أَلُ شَیْهِ الیُسْاللّٰ وَیَضَعُ ماعَدا ذالِکَ فی سَبیلِ رِ والشَّعريِ التَّمْ 
طَعُ لِهِ و یَقْنَة اَهْدِمُ فی مِهْیَخْبَ و لَ و یُرَقِّعُ الثَّوْصِفُ النَّعْقِضاءِ العامِ و کانَ یَخْلَ انْتاجَ قَبْ ی رُبَّمَا احْ حَتّٰ
  .»تَواضُعاً ثَرَهُمْمَ مَعَهُنَّ و کانَ اَشَدَّ النّاسِ حَیاءً و اَکْاللَّحْ

  
  فصل دوم در صدق

بر آن  وسلّم اللّه علیه صلّی الق است و رسولکه تحلّی صدق و تخلّق بدان صفت، از جملۀ مکارم اخ بدان 
و مرا از صدق، فضیلتی است راسخ در . »دی اِلَی الجَنَّةِقِ فَاِنَّهُ یَهْبِالصِّدْ  کُمْعَلَیْ«تحریض فرموده است که 

نفس آدمی که اقتضای توافق ظاهر و باطن تطابق سرّ و عالنیت او کند؛ اقوالش موافق نیّات باشند و افعال 
آن چنانکه نماید، باشد و الزم نبود که آن چنانکه باشد، نماید؛ چه ممکن است که حقیقت . ق احوالمطاب

و در صدق، ریا ممکن است؛ چه ریا، اظهار خري است در نظر غري . اخالص بر کتمان بعضی از احوال باعث شود
که اگر تقدیراً سرّ او  و عالمت صادق، آن است. و شاید که در آن اظهار، صادق بود، ولکن مخلص نباشد

و عالمت صدق محبّتش، . عالنیت گردد و خلق عالم به یک بار بر حال او مطّلع شوند، متغیّر و شرمسار نگردد
و عالمت کذب، آنکه برعکس این بود؛ چنانکه . محبّت بر او دشوار آید و خالف مراد، آسانآنکه دعوی 

  :گفته است» ذوالنّون«
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 یارٰىبقینا مُذَبذَبني حَ  قَدْ
 ناتَخِفُّ عَلَیْ فَدَعاوِی الهَوٰى

  

 هِ سَبیلٌ قَ ما اِلَیْلُبُ الصِّدْنَْط 
 ثَقیلٌ  ناعَلَیْ و خِالفُ الهَوٰى 

  

اگر صدق . اند و صدق، درجۀ ثانی نبوّت است و جملۀ سعادت دینی و دنیوی، نتایج ازدواج صدق و نبوّت 
پس بنای همۀ خريات بر قاعدۀ . ب به حصول آن نپیوستینبودی که حامل نطفۀ نبوّت گشتی، نتیجۀ ابنای غی

اند؛  و منشعب ده از آن متفرعصدق بود و حقیقت صدق، اصلی است که فروغ جملۀ اخالق و احوال پسندی
 بَلٰى«: گفت» میان صدق و اخالص هیچ فرق هست؟«: پرسید که» جنید«از » ابوجعفرخلدی«چنانکه 

پس هرگاه که نفسی به کمال صدق متخلّق گردد، . »عٌ و هُوَ تابِعٌالصُ فَرْ لُ و االِخْلٌ و هُوَ االَوَّقُ اَصْاَلصِّدْ 
چنانکه ظاهر و باطن او با یکدیگر متساوی شوند، اسم صدیّقی بر او افتد و فروع اخالق حسنه از وی منشعب 

ن برخیزد و انصاف گردد و اصول صفات ذمیمه از وی منتزع شود؛ صدق حدیث پدید آید و کذب و افرتا و بهتا
د بایستد و وفاق به جای نفاق بنشیند و غش به روی نماید و دعوی متواری شود و وفا به جای اِخالف وْع

  .برخیزدصفا و خیانت به امانت مبدّل گردد و حرّیّت ثابت شود و تکلّف 
ق و ثنا و اظهار محبّت و میان صدق و تکلّف، از آن جهت منافات است که تکلّف، یا در قول بود به زیادتی تمّل 

زیاد بر آنچه در دل باشد، یا در فعل به زیادتی تواضع و تجنّب و انفاق زاید بر قدر وسع و این معنی، مباین 
لِلَّذینَ  فِرْهُمَّ اغْ اللّٰ«و تکلّف در جمیع احوال، قوالً و فعالً مذموم است؛ چنانکه در خرب است . صدق است

وقتی بعضی از صحابه به . »ی وال یَتَکَلَّفُونَ اَال اِنّی بَرىٌٔ مِنَ التَّکَلُّفِ و صالِحوا اُمَّتیواتِ اُمَّتعُونَ لِاَمْیَدْ
با این نمک، «: یکی از ایشان گفت. نان جو و نمک پیش آورد» سلمان«. رفتند عنه هاللّٰ رضی »سلمان«زیارت 

ای سعرت گرو کرد و بیاورد تا با  د و به پارهحاىل برخاست و مِطهرۀ خود بريون بر» سلمان«. »سَعتَر بهرت بودی
هِ الَّذی قَنَعَنا دُلِلّٰحَمْاَلْ«فارغ شدند، آنکه تمنّای سعرت کرده بود، دست به دعا برداشت که چون . نمک بخوردند

کرد و و در این حال، آنچه . »اگر تو قناعت داشتی، مطهرۀ من به گرو نبودی«: گفت» سلمان«. »بِما رَزَقَنا
و در حدیث آمده . ، از تقدیم ماحضر و جواب قایل، عني صدق و محض ترک تکلّف بود قوالً و فعالًگفت

ای چند جوین و  نان پاره» یونس«. رفتند السّالم علیه »یونس«است که روزی جماعتی از اخوان به زیارت 
و . »تُ لَکُمْلَعَنَ المُتَکَلِّفنيَ لَتَکَلَّفْ  هَ تَعالٰىلَوال اَنَّ اللّٰ«: مشتی تره که کِشته بود، بچید و پیش آورد و گفت

: روایت کند که» انس مالک«و . »قِ والتَذَرْتَ فَال تُبْما حَضَرَ و اِذَا استَزَرْ  تَ لِلزّیارَةِ قَدِّمْصِدْاِذا قُ«: اند گفته
پس . »وشت بود و نه نانحاضر شدم که در آنجا گ وسلّم اللّه علیه صلّی هاللّٰ ای از والیم رسول وقتی به ولیمه«

  .»کُ التَّکَلُّفِالتَّصَوُّفُ تَرْ «: اند معلوم شد که تکلّف، عني تخلّف است از حقیقت صدق و گفته
  

  فصل سوم در بذل و مواسات
اوّل آنکه در مقابلۀ بذىل : از جملۀ مکارم اخالق، یکی بذل است؛ اعنی اعطای خري و این بر چند نوع است 

دوم آنکه بر سبیل ابتدا و افتتاح بود با توقّع مکافات و آن را متاجره . مکافات خري خواننددیگر افتد و آن را 
توقّع مکافات و آن را ایثار خوانند و  سوم آنکه بر سبیل ابتدا بود بی. خوانند و این هر دو قسم، مرتبۀ عوام است

حسان خوانند و این قسم مرتبۀ چهارم آنکه در مقابلۀ سیئّه بود و آن را ا. خواص استاین قسم مرتبۀ 
  .الخواص است اخصّ 

: النّضري رسول، روی به انصار آورد و گفت ای به مال ایثار کنند؛ چنانکه یوم طایفه: اند و اهل ایثار چند طایفه 
با ایشان مقاسمت کنید؛ والّا غنیمت، خاصّ  اموال و دیار اگر خواهید که با مهاجران در غنیمت مشارک باشید،«
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ما اموال و دیار با ایشان مقاسمت کنیم و غنیمت، «: انصار گفتند. »خاصّ شما را ران را بود و اموال و دیارمهاج
 کانَ بِهِمْ وَ لَوْ فُسِهِمْاَنْ  ثِرونَ عَلٰىوَ یُؤ ْ«آیت آمد که . »خاصّ ایشان را مسلّم داریم و مشارکت در آن نجوییم

  .»خَصاصَةٌ
مام ؛ چنانکه در حکایت است که وقتی یکی از مشایخ، پیش واىل زمان، قبوىل تای به جاه ایثار کنند و طایفه 

داشت و گاه گاه بعضی از ارباب حاجات، به جهت قضای حوایج، توصّل و توسّل به جاه جستندی و او قضای 
بعد،  عاقبت واىل ملول شد و با خود عقد عزیمت بست که مِن. حاجت ایشان را پیش آن واىل تردّدی کردی
ی نزدیک او رفت عو شیخ بر عادت معهود، روزی به شفاعت مستشف .سخن شیخ در باب شفاعت مسموع ندارد

چون بازگشت، در راه صاحب حاجتی دیگر پیش آمد و او را به شفاعت بازگردانید و . و مسموع نداشت
: و گفت همچنان شفاعتش مقبول نداشت؛ تا چند نوبت مثل این صورت مکرّر شد و واىل در خشم رفت

: شیخ جواب داد که» داری؟ چندین نوبت آمدی و شفاعت مقبول نیفتاد و همچنان طریق شفاعت مسلوک می«
واىل را  .»کن و اگر خواهی نه کنیم، تو اگر خواهی کار خود می بر ما گفنت است و بر تو شنودن؛ ما کار خود می«

و در خرب . ا که مسموع نداشته بود، قضا کرداین سخن کارگر آمد و از آن حال پشیمان شد و جملۀ حاجات ر
  .»مَ القِیامَةِ مَعَ النَّبییّنَ والصِّدیقنيَ والشُّهَداءََکلِمَةٍ طَیِّبَةٍ حُشِرَ یَوْ جاهٍ اَوْبِمالٍ اَوْاَخاً لَهُ  واسٰى مَنْ«: است

خلیفه، تقبیح صورت حال ای به حیات ایثار کنند؛ چنانکه مشهور است که وقتی جمعی از منکران، پیش  و طایفه 
متصوّفه کردند و ایشان را به کفر و زندقه منسوب گردانیدند و به غمز و سعایت به جایی رسانیدند که خلیفه به 

و دیانت تمییزی و که به فقه » جنید«مشهور و معروف بود، الّا  به عرف قتل ایشان اجازت داد و هرکه از ایشان
از ایشان درپیش آمد،  هاللّٰ رحمه »ابوالحسني نوری«. قاب حاضر کردندشهرتی داشت، همه را به جهت ضرب ر

در حال این خرب . »لِ حَیاةِ ساعَةٍوانی بِفَضْاِخْ اُوثِرُ عَلٰى«: گفت» مبادرت جویی؟چرا در این باب «: گفتند
ه خالص ایشان خلیفه را این معنی شگفت آمد و ب. به دارالخالفه رسانیدند و قتل ایشان را در توقّف داشتند

  .فرمان داد
ای به حظوظ اخروی ایثار کنند و دنیا را آن مقدار ننهند که ایثار بدان محلّی دارد؛ چنانکه در حکایت  و طایفه 

روزی به هم رسیدند و یکی از  .است که وقتی دو یار بودند که میان ایشان، عقد حلفت و مصافات مؤکّد بود
ای «آن یار دگر بر او انکار نمود، جواب داد که  .رویی نکرد و طالقت و تازهایشان، بر عادت معهود، اظهار بشر 

چون دو مسلمان به یکدگر سند، صد جزو رحمت بر ایشان : گفته است وسلّم اللّه علیه صلّی برادر، شنیدم که رسول
رویی  یکی که تازه تر باشد و ده جزو، به روی نزول کند، نود جزو از آن، مخصوص بود به یکی از ایشان که تازه

اند که وقتی  و آورده .»رویی تو زیادت باشد، تا بیشرت رحمت تو را باشد سبب خواستم که تازه و بدین .کمرت دارد
چون مهاجرت نمودند، در  .در سخنی نزاع افتاد و وحشتی پدید آمد علیهماالسّالم »حسني«و » حسن«میان 

صواب آن است که تو مسابقت «: گفتند» حسني«با . ازگشتحال آن وحشت برخاست و باطنها به صفای خود ب
توقّف نمود تا » حسني«. روی؛ چه او را به جهت کرب سن، بر تو این حق متوجّه است» حسن«جویی و پیشِ 

کَ تَکَبُّراً تُ عَنْیا اَخی ما تَخَلَّفْ «: گفت السّالم علیه »حسني«پس . سبق گرفت و پیش وی آمد» حسن«
تَجَرَ رَجُالنِ فَسَبَقَ اَحَدُهُما اِلَی اآلخَرِ اهْ یَقُولُ اِذَا وسلّم اللّه علیه صلّی هِاللّٰ تُ رَسُولَ نّی سَمِعْ کِکَ ولٰعَلَیْ
: گفته است» بن حسني رازی یوسف«و . »اُوثِرَکَ بِدَرَجاتِ الجَنَّةِ تُ اَنْبَبْلِحاً کانَ سابِقاً اِلَی الجَنَّةِ فَاَحْمُصْ

یَرَی  کِهِ اِنَّمَا االیثارُ مِمَّنْیَةِ مِلْسَهُ اَحَقَّ بِالشَّیءِ بِرُؤ ْنَفْ هُ االیثارُ لِاَنَّهُ یَرٰىمِنْ کاً الیَصِحُّسِهِ مِلْفْ لِنَ  یَرٰى مَنْ«
سَهُ و یَدَهُ فیهِ یََد نَفْ ٰىهِ یَرالِکَ اِلَیْذٰ ءٌ مُنْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ فَاِذا وَصَلَ شَیَْوصَلَ اِلَیْ حَقِّ فَمَنْاَشیاءَ کُلَّها لِلْالْ

و هیچ خُلق، آن نورانیّت ندارد که سخا و ایثار؛ پس هیچ خُلق، . »هِ صاحِبِها و یُؤَدّیها اِلَیْ اَمانَةٍ یُوصِلُها اِلٰى
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چندان کدورت و ظلمت ندارد که بخل؛ تا غایتی که اگر شخصی بود مستجمع خصال ذمیمه و سخاوتی در او 
فتِ سخا، ظلمت دیگر صفات ذمیمۀ او را بپوشاند و اگر همۀ خصال نکو دارد و بخیل موجود باشد، نورِ ص

و سلوک طریق تصوّف کسی را آسان دست دهد که در . بود، ظلمت بخل، نور جملۀ صفات حمیدۀ او را بپوشاند
قق که قدم و صوفی محقّق و عارف مّد. غریزت او، سخاوت مفطور بود و در لوح استعداد او، آیت ایثار مسطور

او در علم توحید راسخ بود، هرچند در عطایی که واسطۀ آن، دست او بود، خود را در میان نبیند، ولکن در 
عطایی که دست دیگری واسطۀ آن بود، بعد از مشاهدۀ مسبّب که منعم مطلق است و شکر او، واسطه را نیز که 

اسطه در صِرف توحید او قادح نبود و در این معنی به اثبات وو . سبب آن باشد هم اثبات کند و از او منّت پذیرد
ما مِنَ النّاسِ «: در بذل مال منّت قبول کرد و گفت» ابوبکر«اقتدا نماید که از  وسلّم اللّه علیه صلّی صدر رسالت
. »رٍ خَلیالًتُ اَبابَکْخَلیالً الَتَّخَذْ تُ مُتَّخِذاًکُنْ نِ اَبی قُحافَةَ وَ لَوْ ابْ بَتِهِ و ذاتِ یَدِهِ مِنِنا فی صُحْاَحَدٌ مَنَّ عَلَیْ

  .»رِما نَفَعَنی مالٌ کَمالِ اَبی بَکْ «: و همچنني گفت
  

  فصل چهارم در قناعت
و هر نفس که بدین . نفس بر حّد قلّت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادتو آن عبارت است از وقوف  

یا و آخرت و گنج غنا و فراغت بر وی مسلّم داشتند و صفت متّصف شد و بدین خُلق متخلّق گشت، خري دن
 از رسول عنه هاللّٰ رضی »جابر«در حدیث آمده است به روایت . راحت ابدی و عزّ سرمدی نصیب او گردانیدند

و . »هٰىرَ و اَلْرٌ مِمّا کَثَُخیْ ما قَلَّ و کَفٰى«: و هم در خرب است. »دُفَ قَناعَةُ مالٌ الیَنْاَلْ«: که وسلّم اللّه علیه صلّی
چه احتیاج از صاحب قناعت، به غنا که عبارت از عدم احتیاج است، گوییا کسوتی است بر قّد قناعت دوخته؛ 

  :شعر. سبب قصر طمع بر موجود و قطع نظر از معدوم صورت نبندد
 فِقاً رِضَ المالَ مُنْتَقْتَْستَ اَنْ اِذا شِئـْ 
 رِهاصَبْ  زِکَنْ  فاقَ مِنْاالِنْ  سَکَ نَفْ فَسَلْ
 اَبَتْ تَ الغَنیَّ وَاِنْکُنْ فَعَلَتْ فَاِنْ

  

 رِ سِ فی زَمَنِ العُسْ النَّفْ  شَهَواتِ عَلٰى 
 رِ زَمَنِ الیُسْ  فاقاً اِلٰىکَ واِرْعَلَیْ

 رِدَها واسِعُ العُذْفَکُلُّ مَنُوعٍ بَعْ
  

» بشربن حارث«و . »رانِهِاَقْ تَطالَ عَلٰىوَاسْ لِ زَمانِهِاَهْ  تَراحَ مِنْقَنَعَ اسْ مَنْ«: گفته است» ذوالنّون مصری« 
فَلَنُحییَنَّهُ حَیاةً «و در تفسري این آیت که . »صاحِبَهُ التَّمَتُّعُ بِالعِزِّ لَکَفٰى القَناعَةِ اِلَّاْ فِی یَکُنْ لَمْلَوْ«: گفته است

حیات طیّبه نباشد و حال آنکه منغِّص  و چگونه قانع را. قناعت استاند مراد از این حیات طیّبه،  گفته» طَیِّبَةً
عیش و مکدِّر حیات، جز طلب فضول و زواید و اهتمام به تحصیل آن نیست و این معنی از صاحب قناعت 

آن را به  السَّالم علیه علی و به حکم آنکه قناعت سبب نفاذ عیش است به آسانی، امريالمؤمنني.  است مسلوب
و قناعت، مقدّمۀ رضا است؛ هرکه قانع شد، مستعّد نزول . »بُوالیَنْفٌ اعَةُ سَیْقَناَلْ«سیف قاطع نسبت کرده که 

و در فضیلت . »دِالزُّهْ الرِّضا کَما اَنَّ الوَرَعَ مِنَ قَناعَةُ مِنَاَلْ«: گوید» ابوسلیمان دارانی«. حال رضا گشت
گفته » بنان حمّال«گرداند؛ چنانکه قناعت، همني خاصیّت کافی بود که شخص را از قید طمع و ذُّل توقّع آزاد 

  :و دیگری گفته است شعر. »دٌ ما طَمِعَحُرُّ عَبْدُ حُرٌّ ماقَنِعَ والْ عَبْاَلْ«: است
 نیبَدَْتتَْعتُ مَطامِعی فَاسْ اَطَعْ 

  

 حُرّاً تُ لَعِشْ  تُقَنِعْاَنّی وَلَوْ 
  

عاقِلُ اَلْ«: گفته است» ابوبکر مراغی«و قناعت، در امور دنیوی پسندیده است، نه در امور اخروی؛ چنانکه  
  .الموفّق هواللّٰ. »جیلِوالتَّعْ  صِحِرْرَ اآلخِرَةَ بِالْیا بِالقَناعَةِ والتَّسویفِ و دَبَّرَ اَمْرَالدُّنْدَبَّرَ اَمْ مَنْ
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  فصل پنجم در تواضع
و وضع نفس با حق . خود با حق در مقام عبودیّت و با خلق در مقام انصافنفس و آن عبارت است از وضع  

و . در مقام عبودیّت، یا به انقیاد اوامر و نواهی بود، یا به قول تجلیّات صفات، یا با فنای وجود در تجلّی ذات
انقیاد اوامر و نواهی در نفس، تواضع مبتدیان است و قبول تجلّیات صفات در قلب با فنای مشیّت خود در 

  .ذات در روح با فنای وجود خود در وجود مطلق، تواضع منتهیانمشیّت حق، تواضع متوسّطان و قبول تجلّی 
و . و امّا وضع نفس در مقام انصاف با خلق، یا به قبول حق بود یا به رعایت حقوق، یا به ترک ترفّع و توقّع 

مراد از قبول حق، آن است که در مناظرات و محاورات، هرگاه که حق از طرف دیگری مشاهده کند، با او طریق 
حال، ظاهراً با خلق تواضع نماید، باطنًا  و هرچند در این. کابرت نسرپد، بلکه به وجه انصاف و تسلیم پیش آیدم

حَقِّ و ضَعَ لِلْتَخْ  اَلتَّواضُعُ اَنْ« هاللّٰ رحمه »بن عیاض فضیل«با حق نموده باشد و از اینجاست قول به حقیقت 
تَواضَعُوا  اِلَیَّ اَنْ حٰىاَوْ هَ تَعالٰىاللّٰ اِنَّ «و اشارت حدیث صحیح که . »هُمَعُ مِنْسْقالَهُ و تَ بَلَهُ مَمَّنْقادَلَهُ و تَقْ تَنْ

و مراد از رعایت حقوق آنکه حقوق ایشان فرو نگذارد، بلکه . بدین معنی است» ضٍبَعْ  عَلٰى ضُکُمْغی بَعْ والیَبْ 
لَقیتَ و  مَنْ دَأَ بِالسَّالمِ عَلٰىتَبْ سِ التَّواضُعِ اَنْأ ْرَ اِنَّ مِنْ«بر حقوق خود مقدّم دارد؛ چنانکه در خرب است که 

و مراد از . »حَةَ والتَّزکیَةَ والبِرَّمجلِسِ و اَن التُحِبَّ المِْداَلْ بِالدّونِ مِنَ تَرضٰى کَ و اَنْسَلَّمَ عَلَیْ مَنْ تَرُدَّ عَلٰى
ای که مستحقّ آن است، نیارد؛ بلکه توقّع رعایت حقّ  ترک ترفّع و توقّع آنکه خود را با خلق در محلّی فوق مرتبه

  .مرتبۀ خود از ایشان هم ندارد
ت و ترفّع نفس از تصوّر فوقّی و کرب عبارت است از. و حقیقت تواضع، رعایت اعتدال است میان کرب و ضعت 

. ّق او باشدن حای که دو ای که مستحّق آن باشد وضعت عبارت است از تضییح حقّ او و وضعش در مرتبه درجه
الوجود است و تصوّر آن مزلّۀ اقدام؛ چه مادام تا در عایت بر وقوف بر حّد اعتدال، مقامی به غایت عزیزو این ر

ای داند که  نفس از بقایای وجود و صفات آن اثری مانده باشد، به طرف کرب مایل بود و قدر خود ورای مرتبه
ن علّت را در نفس پوشیده یافتند، از بهر معالجت و اخراج آن از الجرم چون مشایخ طریقت ای .مستحقّ آن باشد

و اگر چنانکه در نفس جموح از حّد . وی، بیشرت اقوال ایشان در تواضع آن است که بر معنی ضعت داللت دارد
اعتدال و جنوح به طرف کرب سرشته نبودی و محتاج تداوی نگشتی و به منزلت خود راضی شدی، مشایخ، 

و بیشرت ارباب سلوک در مبادی ظهور سلطان حال از ارتوایی و . به طرف ضعت میل نفرمودندیمریدان را 
امتالیی که مولّد سکر بود، خاىل نباشند و نفوس ایشان به جهت اسرتاق سمع، در صفت کرب و اعجاب ظاهر 

پس مبالغت نمودن . برزنداز نهادشان سر » لیسَ کَمِثْلَیْ«و » لیمِثْ مَنْ«و » اَنَا والغَريی«گردد و فریاد 
در تواضع تا غایتی که به حّد ضعت انجامد، از بهر دفع این علّت و رفع این آفت است، تا مگر به حدّ مشایخ 

و رعایت این اعتدال به نسبت با شخصی متواضع و تصوّر او در خود تواند بود، والّا به . اعتدال نزدیک شوند
و خود، باید که خلق را با خود و خود را با خلق در آن مرتبه فرو آورد که  نسبت با خلق و تصوّر ایشان در حقّ او

 مَنْ« هاللّٰ رحمه »االسالم شیخ«و از اینجاست قول . تصوّر ایشان است، تا خلق از او و او از خلق در آسایش بود
ما عِندَهُ  لَمُ اَنَّهُ یُقیمُهُ و یُقیمُ کُلِّ اَحَدٍ عَلٰىراً یَعْدادَ کُلِّ اَحَدٍ مِقْ سَهُ عِنْمَةِ یُقیمُ نَفْ زِ التَّواضُعِ والحِکْ ظَفِرَ بکَنْ 

و تواضع، عني عزّت است؛ چه . »قِلُها اِلَّا العالِمُونَتَراحَ و اَراحَ و ما یَعْذا فَقَدِ اسْرُزِقَ هٰ سِهِ وَ مَنْنَفْ مِنْ
و کرب و عزّت، بر دیدۀ قاصر . ستوضعت که تواضع عبارت از آن اعزّت، صراطی است ممتّد بر منت نار کرب 

ما «: گفت علیهماالسَّالم »بن علی حسن«وقتی یکی با . نماید، ولکن میان ایشان فرقی تمام استنظران ملتبس 
و کرب و عظمت، خاصّ صفت حق است؛ هرکه با . »کِنّی عَزیزٌتُ بِعَظیمٍ و لٰلَسْ«: گفت» سِکَظَمَکَ فی نَفْاَعْ 

نازَ عَنی  کِربیاءُ رِدائی وَالعَظَمَةُ اِزاری فَمَنْاَلْ«: کسته شود؛ چنانکه در حدیث استاو منازعت کند در آن، ش
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اَوَّلُکَ نُطفَةٌ «: نقل است که وقتی متکبّری را گفت السَّالم علیه »علی«از امريالمؤمنني . »تُهُهُما قَصَمْواحِداً مِنْ 
  :اند و در این معنی گفته» ؟رُمِلُ العَذِرَةَ فَفیمَ الکِبْنَ ذالِکَ تَحْ یْتَ فیما بَ مَذِرَةٌ و آخِرُکَ جیفَةٌ قَذِرَةٌ و اَنْ

 رَجیعُههُو مَْنفَ یَزْکَْی
  

 ضَجیعُهِر الدَّْه اَبَد 
  

ُم العُلُوِّ والشَّرَفِ وَیَسلُکُ سَبیلَ التَّواضُعِ فَالیُخاصِ  فِی مَعْیَطْ سِهِ لَمْعَرَفَ کوامِنَ نَفْ  مَنْ«: اند و بعضی گفته 
سَ لَهُ سِهِ قِیمَةً فَلَیْلِنَفْ رَأَٰى مَنْ«: استگفته » فضیل عیاض«و . »مَدُهُیَحْ هَ لَمِنْ کُرُاللّٰیَذُمُّهُ و یَشْ مَنْ
بدان معنی که ایشان را . و تواضع با خلق چنان پسندیده بود که خاصّ خدای را بود. »التَّواضُعِ نَصیبٌ فِی

ند، نه از آن روی که بدیشان طمع و احتیاج دارد و از سر منقصت و مسکنت مظاهر آثار قدرت و حکمت الهی بی
 تَواضَعَ مِنْ لِمَنْ طُوبٰى«: در خرب است که. پیش ایشان تذلّل نماید؛ چه این معنی را ضعت خوانند، نه تواضع

ذَهَبَ  لِ غِناهُ فَقَدْتَواضَعَ لِغَنیٍّ لِاَجْ مَنْ«: و هم در خرب است. »کَنَةٍرِ مَسْغَیْ  سِهِ مِنْقَصَةٍ َو ذَلَّ فی نَفْرِ مَنْ غَیْ 
ما «: اند کرب به معنی عدم التفات به اغنیا، از تواضع بهرت؛ چنانکه گفتهو در این موضع، فقرا را . »ثُ دینِهِثُلْ
نِیاءِ ثِقَةً الفُقَراءِ عَلَی االَغْ ذالِکَ تیهُ سَنَ مِنْهَ و اَحْنِیاءِ عَلَی الفُقَراءِ رَغبَةً فی ثوابِ اللّٰاَغْفَ الْسَنَ عَطْاَحْ
و اِذا رَأَیتُمُ المُتَکبِّرینَ فَتَکَبَّروا  اَمَّتی فَتَواضَعُوا لَهُمْ تُمُ المُتَواضِعنيَ مِنْاِذا رَأَیْ«: و در خرب است. »هِبِاللّٰ
کس بر  ت که هیچکس حسد نربد، همچنان که کرب، بالیی اس و تواضع، نعمتی است که بر آن هیچ. »هِمْعَلَیْ

ها سَدُ عَلَیْمَةٌ الیُحْ تَّواضُعُ نِعْاَلْ«: گفته است السَّالم علیهحکیم »لقمان«صاحب آن رحمت نکند؛ چنانکه 
  .»هُیَجِدْ رِ لَمْ الکِبْ  طَلَبَهُ فِی التَّواضُعِ فَمَنْ ها والعِزُّ فِیحَمُ عَلَیْنَةٌ الیُرْرُ مِحْوَالکِبْ 

  
  فصل ششم در حلم و مدارات

ظاً َکظَمَ غَیْ  مَنْ«در خرب است که . حلم عبارت است از کظم غیظ و احتمال اذیّت خلقِ خدای را نه از سر عجز 
راءِ ی یُخَیِّرَهُ فی اَیِّ الحَوْمَ القِیامَةِ حَتّٰ رُؤُوسِ الخَالیِق یَوْ عَلٰى هَ تَعالٰىاللّٰ فِذَهُ دَعاهُیُنْ تَطیعُ اَنْو هَُو یَسْ

جِزُ اَیَعْ«: روی با اصحاب کرد و گفت روزی وسلّم اللّه علیه صلّی  در خرب است که رسولو همچنني. »شاءَ
بَحَ کانَ اِذا اَصْ«: گفت» چه کردی؟» ابوضمضم«ه اللّٰ یا رسول«: گفتند» ؟ضَمٍیَکُونَ کَاَبی ضَمْ اَنْ اَحَدُکُمْ

تِمُهُ و شَتَمَنی فَال اَشْ رِبُهُ و مَنْضَرَبَنی فَال اَضْ ظَلَمَنی فَمَنْ نْمَ ضی عَلٰىمَ بِعِرْیَوْتُ اَلْ قالَ اَللّهُمَّ اِنّی تَصَدَّقْ 
و نفس همواره از کسی که برعکس مراد او بود، منزعج گردد و طیش و نفور در او . »لِمُهُظَلَمَنی فَال اَظْ مَنْ

پس اگر . دل در ثوران آید را از خود دور گرداند و از آن جهت، خون پدید آید و خواهد که به غیظ و غضب، او
علیه را فوق خود داند و بر وی امضای غضب نتواند، خون دل از ظاهر بشره روی به باطن نهد و در دل  مغضوبٌ 

و اگر او را تحت خود داند و تواند که بر وی  .جمع گردد وحزن و غم از آن تولّد کند و صُفرت لون دلیل آن باشد
ق و شرایني از آن منتفخ گردد و اثر حُمرت بر روی پدید آید و به ضرب و غضب براند، خون دل برجوشد و عرو

و اگر او را مقابل خود بیند، خون دل مرتدّد گردد میان انقباض و انبساط و از آن غلّ . شتم و امثال آن ظاهر شود
وحید، جملۀ و امثال این عوارض، از نفس صوفی دور بود؛ چه صوفی صاحب یقني، به نور ت. و غشّ تولّد کند

بیند و بدان راضی بود؛ الجرم باطن او از اثارت غضب ایمن باشد و حزن و غم و  سبحانهحوادث را از حق 
: از منشأ روح و راحت و حزن و همّ چنني خرب داد که وسلّم اللّه علیه صلّی و رسول. غّل و غشّ از وی منتفی بود

  .»الشَّکِّ والسَّخَطِ ن فِیالرِّضا وَ الیَقنيَ و جَعَلَ الهَمَّ والحُزْ ةَ فِیحَ والرّاحَهَ تَعاىل جَعَلَ الرَّوْ اللّٰ اِنَّ «
دنیاست، از وی منتفی بود؛ غضب او وقتی  و چگونه غّل و غشّ در دل صوفی مجال یابد و مثار آن که محبّت
حضرت عّزت  وقتی با السَّالم علیه »موسی«پدید آید که از هتک حرمت الهی چیزی مشاهده کند؛ چنانکه 
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مُرونَ مَساجِدی و الدّینِ یَعْ یهُمُ المُتَحابُّونَ فِ یامُوسٰى«: گفت» ؟لُکَاَهْ هی مَنْ اِلٰ«: مناجات کرد که
و طَریقَةِ شَریعَتی  تَقامُوا عَلٰىقَدَّسُونی و سَبَّحُونی وَاسْ  دَهُمْتُ عِنْحارِ وَالَّذینَ اِذا ذُکِرْاَسْفِرونَ بِالْ تَغْیَسْ

  .»مَحارِمی غَضِبُوا تُحِلَّتْوَالَّذینَ اِذَا اسْ اَوامِری
و اقوال و افعال صوفی همه موزون بود به میزان شرع، هرگز شتم و فحش از دهان وی بريون نیاید؛ بلکه آن را  

جِکَ و فَرْ حَدَثُ حَدَثانِ حَدَثٌ مِنْ اَلْ «: گفته است عنهما هاللّٰ رضی »عبّاس ابن«عني حدث و خبث داند 
طَعامٍ  اَتَوَضَّأَ مِنْ اَنْ کَلِمَةٍ خَبیثَةٍ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَتَوَضَّأَ عَنْ  لَاَنْ«: اند و بعضی گفته. »فیکَ ثٌ مِنْحَدَ
ای است از آتش دوزخ، هرکه در وی آتش غضب افروخته شود، به نقد در عذاب معجّل  شعبهو غضب . »طَیّبٍ
 داجِهِ فَمَنْ تِفاخِ اَوْهِ وَانْنَیْ رَةِ عَیْحُمْ  تَرَ اِلٰى النّارِ اَلَمْ رَةٌ مِنَ ضَبَ جَمْاِنَّ الغَ«: در حدیث آمده است که .بود

و صاحب قوّه، آن است که در وقت . »طَجِعْکانَ جالِساً فَلیَضْ وَ اِنْ لِسْیَجْکانَ قائِماً فَلْ وَجَدَ ذالِکَ َفاِنْ
نَ یَاابْ«: که» انجیل«مکتوب است در . را یاد کندغضب، نفس خود را از طیش و حرکت نگاه دارد و خدای 

رَتِکَ نُصْ  رٌ مِنْرَتی لَکَ خَیْنُصْ  تی لَکَ فَاِنَّرضَ بِنُصْ ضَبُ وَاَرْکَ حنيَ اَغْ کُرْضَبُ اَذْنی حنيَ تَغْکُرْ آدَمَ اذْ
که سنگهای گران از به جماعتی از جوانان بگذشت  وسلّم اللّه علیه صلّی و آمده است که وقتی رسول. »سِکَلِنَفْ

ذا رَجٌُل هٰ  بِاَشَدَّ مِنْ کُمْبِرْاَال اُخْ «: گفت. »اَشِدّاءِحَجَرُ الْ«: داشتند، پرسید که این چیست؟ گفتند زمني برمی
  .»طانَ اَخیهِطانَهُ و شَیْ نَهُ وَ بَنيَ اَخیهِ غَضَبٌ فَاَتاهُ فَغَلَبَ شَیْ کانَ بَیْ

در حدیث آمده است  .که حلم و مدارات، صفت رحمان است چنانو غضب و ممارات، صفت شیطان است؛ هم 
تَ کَ فَاِذا فَعَلْغَرُ مِنْبَرُ و اَصْهُوَ اَکْ عَمَّنْ تَمِلِ االَذٰىاِحْ«: را گفت» ابوهریره« وسلّم اللّه علیه صلّی که رسول

تمِلُوا مِنَ السَّفیهِ واحِدًَة اِحْ«: ست کها السَّالم علیه »عیسی«و سخن . »المَالئِکَةَ بِکَهُ تَعاىل اللّٰ ذالِکَ بِاهَی
رِکَ فَهِیَ فی مَجازِ الظّاهِرِ مَعَ غَیْ  کانَتْ مُداراتُکَ وَ اِنْ«: گفته است» فضیل عیاض«و . »بُو عَشَرَةًتَرْ کَیْ
 هنت، ظاهراً التباسیو میان مدارات و مدا. »یاکَلِحَةَ دینِکَ و دُنْسِکَ فَاِنَّ فیها مَصْقیقِ الباطنِ مَعَ نَفْبِتَحْ 
و امّا باطناً فرق آن است که مداهنت، احتمال اذیّت خلق است در امر دینی و مدارات، احتمال آن است  هست

یا وَالمُداهَنَةُ رِالدُّنْتِمالُ فی اَمْمُداراةُ هِیَ االِحْاَلْ«: گفته است» ه تسرتیسهل عبداللّٰ«چنانکه در امر دنیوی؛ 
  .»رِالّدینِ اَمْ تِمالُ فیهِیَ االِحْ 

  
  فصل هفتم در عفو و احسان

و از جملۀ مکارم اخالق، . عفو، آن است که از بدی درگذاری و احسان، آنکه در مقابلۀ بدی، نیکی به کار داری
 ظَلَمَکَ و تَصِلَ مَنْ فُوَ عَمَّنْتَعْ القِ اَنْمَکارِمِ االَخْ اِنَّ مِنْ«: عفو و احسان است؛ چنانکه در خرب است

ُه اللّٰ  فُو عَنها اِلّا اَعَزَّ لَمَةٍ یَعْلَمُ بِمَظْدٌ یُظْسَ عَبْلَیْ«: و هم در خرب است. »حَرَمَکَ طِیَ مَنْطَعَکَ و تُعْ قَ
ال معاملت الم و صوفی را تخلّق بدین دو خُلق، از لوازم احوال است؛ چه حقیقت معنی توحید که رأس. »رَهُنَصْ 

بلکه ایشان را مؤثّر نداند؛ حال به ذات خود فاعل و  ند که خلق را در هیچاقتضای آن ک سبحانهاوست با حق 
و منشأ عفو حقیقی، این نظر است؛ چه کسی که به خود فعلی و اثری ندارد، . ت حق بیندوسایط و روابط مشیّ

رایشان و بعضی از متصوّفه، چون وجود وسایط را سبب تخلّق به صفت عفو بینند، ب. حوالت اساءت با او نکنند
» ذوالنّون«وقتی با : گوید» بن حسني یوسف«منّت ننهند؛ بلکه منّت پذیرند و در مقابلۀ آن احسان کنند؛ چنانکه 

انشاد کرد  بیت و این. »تابَ لَکَ تَ نَبْ و اِذا اَذْ  عادك تَاِذا مَرِضْ  مَعَ مَنْ «: گفتم با که صحبت دارم؟ گفت
  :شعر

 تَذِرُفَنَعْ تیکُمْنِبُونَ فَنَأ ْو تُذْ  مُنَعُودُکُناکُمْنا آتَْیاِذا مَرِضْ 
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و چون در مقابله ذنوب به اعتذار قیام نمایند، به طریق اوىل معاذیر ایشان بپذیرند و به ذکر آن تشویر و تخجیل  
  :اند شعر و در این معنی گفته. ایشان ننمایند

ْمَعاذیرَ مَنْ بَلْاِقْ  تَذِراً تیکَ مُعْیَأ
 ضاکَ ظاهِرُهُ اَرْ مَنْ اَطاعَکَ  فَقَدْ

  

 فَجَرادَکَ فیما قالَ اَوْبَرَّعِْناِنْ 
 تَتِراصیکَ مُسْیَعْ اَجَلَّکَ مَنْ وَقَدْ

  

: و از آن جهت که افعال ایشان معلّل به غرضی نبود، در ازای جفا، وفا کنند و مقابلۀ بدی، نیکی؛ در خرب است 
َک اَساءَ اِلَیْ مَنْ  سِنَ اِلٰىتُحْ سانُ اَنْاِحْالْ«: گوید هاللّٰ  رحمه »فیان ثوریس«و . »کَاَساءَ اِلَیْ  مَنْ اِلٰى سِنْاَحْ«

 روایت کند از رسول» حذیفه«و . »ئاً شَیئاً و هاتِ شَیْ  دِالسُّوقِ خُذْسِنِ مُتاجَرَةُ کَنَقْسانَ اِلَی المُحْ فَاِنَّ االِحْ
وَطِّنُوا  کِنْنا ولٰظَلَمُوا ظَلَمْ سَنّا و اِنْسَنَ النّاسُ اَحْ اَحْ  ولُونَ اِنْالتَکونُوا اِمَّعَةً یَقُ«: که وسلّم اللّه علیه صلّی

سَ الواصِلُ المُکافِیَ لَیْ«: و در خرب است. »لِمُوافَال تَظْاَساؤُا  سِنُوا و اِنْتُحْ سَنَ النّاسُ اَنْاَحْ اِنْ فُسَکُمْاَنْ 
  .»وَصَلَهاتَ رَحِمَهُ کِنَّ الواصِلُ الَّذی اِذا قَطَعْولٰ
   

  فصل هشتم در بشر و طالقت وجه
اَخاکَ  قٰىتَلْ روفِ اَنْالمَعْ  روفٍ صَدَقَةٌ و اِنَّ مِنَکُلُّ مَعْ« وسلّم اللّه علیه صلّی روایت است از خواجۀ کاینات 

و بشاشت است و رویی  از جملۀ مکارم اخالق، تازه. »وِکَ فی اِناءِ اَخیکَدَلْ رِغَ مِنْتُفْ  قِ وَ اَنْهٍ طَلْبِوَجْ
به مطالعۀ جمال ازىل و مالحظۀ کمال  او صوفی همیشه هشّاش و بشّاش بود؛ چه به سبب دوام اکتحال بصريت

. یزىل، همواره امداد فیض قدسی به دل و جانش متّصل بود و اثر نضارت وجدان در سیمای وی ظاهر لم
رِفُ فی تَعْ«واضح و الیح بود که  جماعتی که اثر نضارت نعیم فردای قیامت، بر صفحات وجوه ایشان

گوییا در » شِرَةٌتَبْفِرَةٌ ضاحِکَةٌ مُسْمَئِذٍ مُسْیَوْوُجُوهٌ «اند که آیت  امروز اهل تصوّف. »رَةَ النَّعیمِنَضْ  وُجُوهِهِمْ
. شان استپنداری وصف خاصّ ای» رَبِّها ناظِرَةٌ مَئِذٍ ناضِرَةٌ اِلٰىوُجُوٌ یَوْ «زَل است و نصّ شأن ایشان مُنْ 

و تخلّق . نضارت وجوه ایشان، اثری است از آثار نظر عرفان و هشاشت و بشاشت ایشان، نوری از انوار وجدان
وقایت عِرض، نه به جهت  بدین خُلق، با خاصّ و عامّ و اهل و نااهل به کار دارند و از برای طلب سالمت و

: روایت کند که» عایشه«بّت بود، اظهار کنند؛ چنانکه رویی هرچند نه از سر مح نفاق و ریا، با نفوس شریره تازه
. اجازت خواست که درآید. نشسته بودم وسلّم اللّه علیه صلّی وقتی مردی به در خانه آمد و من در خدمت رسول«

آمد، با وی چون دستوری داد و در. »سَ اَخُوالعَشريَةِبِئـْ نُ العَشريَةِ اَوْابْ بِئسَ «: گفت وسلّم اللّه علیه صلّی رسول
 رسول. چون بريون رفت، از آن حال پرسیدم. من از آن تعجّب نمودم .رویی و به نرم سخنی پیش آمد به تازه
و در این معنی از . »شِهِرَمَهُ النّاسُ اِتِّقاءَ فُحْ اَکْ شَرِّالنّاسِ مَنْ یا عایِشَةُ اِنَّ مِنْ«: گفت وسلّم اللّه علیه صلّی

  :ست شعراین ابیات نقل ا» شافعی«
 عَلی اَحَدٍ قِدْاَحْ وتُ ولَمْلَمّا عَفْ

 یَتِهِدَرُؤ ْاِنّی اُحَیّی عَدُوّی عِنْ
 غِضُهُسانِ اُبْ اِنْرَ لِلْهِرُ البِشْ وَ اُظْ

  

 هَمِّ العَداواتِ سی مِْنتُ نَفْاَرَحْ 
 فَعَ الشَّرَّ عَنّی بِالتَّحّیاتِ لِاَدْ

 حَشا قَلبی مَوَدّاتِ کَأَنَّهُ قَدْ
  

   
  ل نهم در مزاح و نزول باطباعفص

گاه از جهت ترویح  ساعات ایشان در عزیمت صِرف وجّد محض گذرد، گاهات و اغلب ارباب عزایم که اکثر اوق 
قلوب، بر سبیل احماض، نفوس را در مَسارح رُخَص تسریح دهند، تا به مداعبت و مزاح و نزول باطباع، از مالل 
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ت نیاید، الّا از کسی و درس است حافظت قدر حاجت در آن، خلقی شریفو رعایت اعتدال و م. و کالل برهند
که در مقام حرّیّت متمکّن بود و از پایۀ طباع خلق ترقّی کرده و اوقات مصلحت نزول با طباع و حّد قدر آن 

قایای و اِکثار آن همگنان را، خصوصاً اهل بدایت و مریدانی را که نفوس ایشان از ب. دانسته و رعایت توانسته
و . بر دقایق صفات نفس وقوف نیافته، به غایت مکروه است ایشان جنوح و جموح منسلخ نگشته باشد و قلوب

صوفیان را که نفوس ایشان در تحت سیاست علم مقهور شده باشد و سلس القیاد گشته و بقایای هوا از آن 
در وقت خود به قدر حاجت، از اوج  دیگران،برخاسته، روا بود که به جهت ترویح قلب خود، یا تألیف قلوب 

و . عزیمت به حضیض رخصت نزول کنند و طریق مزاح و مداعبت با اصحاب و با اهل و اوالد مسلوک دارند
 السَّالم علیه »علی«با اصحاب اهل و ولد؛ چنانکه امريالمؤمنني  السَّالم علیهدر آن اقتدا نمایند به تخلّق رسول 

و . »موماً بِالمُداعَبَةِحابِهِ اِذا کانَ مَغْنَ اَصْیَسُرُّ الرَّجُلَ بَیْ مَلَّسَوَ  هِ یْلَعَ اللّهُ یلَّصَ هِللّٰ ا کانَ رَسَولُ«: گفته است
یَنُ اَلْ«: گفت» ؟تِبَیْ الْ اِذا خَال فِی مَلَّسَوَ  هِیْلَعَ هُاللّٰ یلَّصَ هِاللّٰ فَ کانَ رَُسولُ کَیْ«: پرسیدند که» عایشه«از 

: روزی در خانه با من گفت وسلّم ه علیهاللّٰ صلّی رسول«: روایت کند که» عایشه«و هم  .»اماً ضَحّاکاًالنّاسِ بَّس
بار مسابقت نمودیم و سبق من بردم؛ دگربار مسابقت نمودیم و  یک. بیا تا در سعی و مشی با هم مسابقت نماییم

  .»ذا بِذالِکَهٰ«: سبق یافت؛ پس گفت وسلّم ه علیهاللّٰ صلّی رسول
: گفت» فردا حال عجایز چگونه باشد؟«: پرسید که وسلّم اللّٰه علیه صلّی ای از رسول و همچنني وقتی عجوزه 

غم مخور که فردا در بهشت «: گفت وسلّم اللّٰه علیه صلّی رسول. عجوزه دلتنگ شد. »عجوزه در بهشت نرود«
عجوزه از . »راباًکاراً عُرُباً اَتْ ناهُنَّ اَبْشاءً فَجَعَلْ ناهُنَّ اِنْشَأ ْاِنّا اَنْ«: و این آیت بخواند. »عجایز را جوان گردانند

با من چنني خطاب کرد  وسلّم اللّٰه علیه صلّی رسول: روایت کند که» انس مالک«و . این سخن به غایت شاد شد
 وسّلم اللّٰه علیه صلّی گاهی نزد رسول گاه» زاهربن حزام«او و شخصی بوده است بدوی، نام . »نِنَیْیاذَااالُذُ «: که

گذشت، او  می» مدینه«در بازار  وسلّم اللّٰه علیه صلّی روزی رسول. ای به هدیّت آوردی آمدی و به هر وقت، طرفه
 وسلّم اللّٰه علیه صلّی چون بازنگریست، رسول. از پس او درآمد و بازوهای او بگرفت. فروخت را دید که متاعی می

: گفت» زاهر» «؟دَتَری هٰذَا العَبْیَشْ مَنْ «: گفت وسلّم اللّٰه علیه صلّی رسول. سه دادرا بدید؛ دستهای وی را بو
و » دَاللّٰهِ رَبیحٌولٰکِنَّکَ عِنْ«: گفت وسلّم اللّٰه علیه صلّی رسول. »اللّٰهِ لَتَجِدُنی کاسیداً یا رَسُولَ اِذَنْ«
اللّٰه  صلّی رسول. فتم و در یک چشم رَمَدی داشتمروزی در پیش رسول ر: روایت کند که عنه اللّٰه رضی »صهیب«

: گفتم» ؟رِ و بِکَ رَمَدٌکُلُ مِنَ التَّمْ تَأ ْ«: ای بخوردم، گفت پاره. خورد، مرا گفت تو نیز بخور خرما می وسلّم علیه
  .دیدبخن وسلّم اللّٰه علیه صلّی رسول. »اللّٰهِ اِنَّما اَنَا آکِلٌ بِالجانِبِ السَّلیمِ یا رَسُولَ «
و ادب صوفیان در مزاح، آن است که از جادۀ صدق انحراف ننمایند، تا به کذب مؤاخذ نشوند؛ چنانکه در خرب  

زَحُ وال اَقُولُ اِلّا اَمّا اِنّی اَمْ«: و هم در خرب است. »اللّٰهَ الیُؤاخِذُ المَزّاحَ الّصادِقَ فی مُزاحِهِ  اِنَّ «: است که
و از غیبت و محاکات و هرچه بر سخافت عقل داللت دارد، اجتناب . ر ندارندو الفاظ موحشه به کا. »حَقّاً

بعضی و هرگاه که مزاح و مداعبت، مشتمل بر این آداب بود، مضّر نباشد، بلکه مفید بود؛ چنانکه . واجب دانند
ه اعتدال و اقتصاد در این و این فایده وقتی صورت بندد ک. »الطَّعامِ حِ فِیالکَالمِ کَالمِلْ المُزاحُ فِی«: اند گفته

 تَصِدْ اِقْ«: یکی از علما، فرزندان خود را تعلیم کرده است که چنانکه رعایت کنند؛ و الّا ضرر و فساد الزم آید؛
غیظُ المُؤانُسنيَ و یُوحِشُ کُهُ یُسُّفَهاءَ و تَرْکَ الو یُجَرِّىُٔ عَلَیْ هِبُ البَهاءَاِفراطُ فیهِ یُذْفی مُزاحِکَ فَالْ

و بعضی در فرق میان مزاح و . »طَعَةٌ لِلرَّخاءِبَهاءِ مَقْ لَبَةٌ لِلْمَسْ المُزاحُ«: و دیگری گفته است. »خالِطنيَالمُ
و اعتدال در مزاح و مداعبه، کسی را . »ضِبُ جِدُّهُ ضِبُ جِدُّهُ والمُزاحُ ما یُغْمُداعَبَةُ ما ال یُغْاَلْ«: اند مداعبه گفته

  .میان خوف و رجا و قبض و بسط، متوسّطان و معتدل بود آسان دست دهد که حال او
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  فصل دهم در تودّد و تألّف

تر، خري و  هرچند در نهاد مردم این خُلق تمام. از جملۀ اخالق کریمه و اوصاف شریفه، یکی تودّد و تألّف است 
و . »لَفُلِفُ وال یُؤ ْالیَأ ْ رَ فیمَنْلُوفٌ والخَیْ مِنُ آلِفٌ مَأ ْمُؤ ْاَلْ«: سعادت در او بیشرت؛ چنانکه در خرب است

وحدت و عزلت که محمود است، به نسبت با اشرار و اراذل است؛ و الّا تألّف و صحبت با اخیار، اشرف 
صاحبی از مصحوب خود، به طریق صحبت، هرچه بر او غالب بود از خري و  هر چه است مطالب و اعّز مآرب

از یکدگر  خري به واسطۀ مخالطت و ممازجت نفوس و ارواح، اوصاف پس اهل خري و صالح،. شرّ اکتساب کند
و در جمادات . موجودات است، تعدّی و تأثري نباشد و چگونه صحبت آدمی را که اشرف و الطف. اکتساب کنند

اند، مقارنت و صحبت را تأثري است؛ چنانکه آب و هوا که به مقارنت  و نباتات و حیوانات که خسیس و کثیف
ریاحني طیّبه، به کیفیّت صالح فاسده و جِیَف متعفّنه، فاسد و متعفّن شوند و به مقارنت اراضی صالحه و اراضی 

و چنانکه نباتات و زروع که به مجاورت و مقارنت عروق زایده فاسده شوند و به تنقیه و . و طیب متکیّف گردند
کدگر خوی یکدگر گريند؛ گاه ذلول به صحبت و چنانکه حیوانات که به مقارنت با ی. تنحیۀ آن، صالحیّت یابند

و تأثري محبّت مردم بعضی در بعضی به مشاهده و معاینه، از . شرود، شرود گردد و به صحبت ذلول، ذلول شود
بیان مستغنی است؛ چه به طریق تجربه معلوم است که دوام نظر به محزون، حزن نتیجه دهد و دوام نظر به 

  .مسرور، سرور
از یکدیگر متلقّح گردد و یعنی بواطن اهل صحبت، به اکتساب اوصاف » وانِ لِقاحٌلِقاءُ االِخْ«: اند و گفته 

هَ اَلََّف کِنَّ اللّٰولٰ«صورت وحدت نتیجه دهد؛ چه هر صحبت که بنای آن بر محبّت ذاتی و تألیف الهی بود که 
گر که کثرت به وحدت انجامد و تعدّد به جایی رسد در موافقت و عدم مخالفت و اکتساب اوصاف یکد» نَهُمْبَیْ

اَال اِنَّ مَثَلَ «: در صورت وحدت، به مثابت اعضای یک شخص گردد؛ چنانکه در خرب است کهاشخاص 
سایِرُهُ بِالسَّهَرِ  هُ تَداعٰىوٌ مِنْ عضْ تَکٰىکَمَثَلِ الجَسَدِ اِذَا اشْ  و تَراحُمِهِمْ  و تَحابِّهِمْ مِننيَ فی تَوادِّهِمْالمُؤ ْ

و هر صحبت که تخم آن . »ضاًضُهُ بَعْ بُنیانِ یَشُدُّ بَعْمِنِ َکالْمُؤ ْمِنُ لِلْمُؤ ْاَلْ«و هم در خرب است . »والحُمّٰى
محبّت ذاتی بود، ثمرۀ آن همه خري و صالح باشد و ظلم از آن دور بود؛ ولکن این معنی درگه عزّت به مثابت 

لم همه بدین صفت متّصف گشتندی، احتیاج به تعدیل معّدىل و اگر ممکن بودی که خلق عا. کربیت احمر است
و دیگری گفته . »نُوا بِها عَنِ العَدالَةِلَاَستَغْ  تَحابَّ النّاسُ و تَعاطَوُا المَحَبَّةَ لَوْ«: اند نیفتادی و از اینجا گفته

است، محبّت ایشان با یکدگر، عني و چون جامع میان اهل محبّت، رابطۀ حق . » عَدالَةُ خَلیفَةُ المَحَبَّةِ اَلْ: است
محبّت الهی بود و استیناسشان با هم، محض استیناس با حق؛ به خالف تودّد و تألّف اهل فساد و شرّ با 

مَئِذٍ اَخِلّاءُ یَوْاَلْ«جامع میان ایشان، رابطۀ طبع و اغواست و نتیجۀ صحبتشان هم وحشت و خالف یکدیگر؛ چه 
و صحبت و تألّف صوفی با جنس خود، به ظاهر و باطن بود و با غري جنس، . »اِلَّا المُتَّقنيَ ضٍ عَدُوٌّلِبَعْ  ضُهُمْبَعْ

الموفّق ه واللّٰ. »سِ کائِنٌ مُعادینٌسِ کَائِنٌ وَ مَعَ الجِنْ رِ الجِنْ صُوفیُّ مَعَ غَیْ اَلْ«: اند به مجرّد ظاهر؛ چنانکه گفته
  .للصّواب
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  باب نهم در بیان مقامات
  .اند فصل و در آن ده 

  فصل اوّل در توبت
. و قالبی، توبت است اساس جمله مقامات و مفتاح جمیع خريات و اصل همه منازالت و معامالت قلبی 

آلودگان ذُنوب را جز ذَنوب، مطهَّر و پاک نگرداند و مُنغَمِسان بحر معاصی را، جز سفینۀ او به ساحل نجات 
وَ مَا «: پرسیدند که. »نَظُ وَمَعَهُ النَّجاةُیَقْ  عَجَبُ مِمَّنْالْ«: گفته است السَّالم علیه علی امريالمؤمنني. نرساند
و چون سبب خالص نفس از مهالک ذنوب، توبت است، تقصري و . »فارٌتِغْ اِسْالتَّوبَةُ والْ«: گفت» ؟النَّجاةُ

و معنی توبه، شرعاً رجوع است . »نَئِکَ هُمُ الظّالِموفاُولٰ یَتُبْ لَمْ وَ مَنْ«تسویف در آن ظلم بود بر نفس خود 
ما  مُ اِلٰىکُلِّ شَیءٍ ذَمَّهُ العِلْ  مِنْ بَةُالتَّوْ«: گفته است» ابویعقوب سوسی«. با طاعت او سبحانهه الٰ از معصیت
  .»مُعِلْمَدَحَهُ الْ

  
   احوال، مقارنات و ارکان توبه 

امّا . رنت چهار مقام و مداخلت پنج رکنو حصول مقام توبت نصوح، موقوف است بر تقدّم سه حال و مقا 
امّا تنبیه، حاىل است که در بدایت . اند، یکی تنبیه است، دوم زجر، سوم هدایت گانه که بر وی متقدّم احوال سه

توبت به دل فرود آید و او را از خواب غفلت برانگیزاند و به ضاللت طریق و غّی خود بینا گرداند و این حال را 
و زجر، حاىل است که او را از اقامت و سکون بر ضاللت و غیّ، ازعاج کند و بر طلب طریق . نندتیقّظ نیز خوا

داللت کند؛ بر مثال مسافری که راه گم کرده و هدایت، حاىل است که بر وجدان طریق مستقیم . گیزاندنمستقیم ا
  .ز برياه به قصد راه برخیزاند و با راه آردبود و در برياه خفته، ناگاه دلیلی بر سر وی رسد و او را بیدار گرداند و ا

اند و معاون بر آن، یکی رؤیت عیوب افعال است، دوم رعایت،  و امّا مقامات چهارگانه که مقارن مقام توبت 
امّا رؤیت عیوب افعال، آن است که در هیچ فعل از افعال خود به نظر استحسان . سوم محاسبت، چهارم مراقبت

و چگونه معیوب نباشد افعال مبتدیان و حال آنکه از شوایب حظوظ، . عیوب و ناتمام بیندننگرد، بلکه آن را م
ِه عَلَیْ والِهِ فی حالِ اِرادَتِهِ فَسَدَتْاَحْ ئاً مِنْسَنَ شَیْتَحْمَنِ اسْ «: گفته است» ه السَّجزیابوعبداللّٰ«. خاىل نباشد
لُُغ هِ ال یَبْسَهُ بِمیزانِ الصِّدقِ فیما لَهُ وَ عَلَیْنَفْ یَزِنْ لَمْ سَهُ ثانیاً و مَنْوَّضَ نَفْ جِعَ اِلَی البِدایَةِ فَرَیَرْ اِرادَتُهُ اِلّا اَنْ

  .»تُهُسَبْسی عَمَالً فَاَحْنَفْ تُ مِنْسَنْتَحْمَااسْ«: گوید» ابوسلیمان دارانی«و . »لَغَ الرِّجالِ مَبْ
از قصد مخالف و میل بدان، محافظت و حراست نماید؛  و امّا رعایت، آن است که پیوسته ظاهر و باطن خود را 

بعد از ترک، ذِنب باطن است؛ پس باید که پیوسته که معصیت، ذنبِ ظاهر است، تلذّذ از تذکار آن  چه همچنان
و اگر به کلّی زایل نشود، باید که . رعایت ظاهر و باطن کند و در اِزالت تلذّذ از تذکار ذنب مرتوک سعی نماید

: پرسیدند هاللّٰ رحمه »هسهل عبداللّٰ«از . ن در دل دارد؛ چه انکار در این موضع، در کفّارت ذنب، مؤثّر بودانکار آ
آن در دل او بگذرد یا آن را بیند یا ذکر آن گویی در حقّ کسی که از چیزی توبه کند و بعد از آن چون یاد  چه

 بَهُ اِلٰىفَعَ قَلْسَ لَهُ حیلَةٌ اِلّا یَرْعِ وَلَیْیَّةِ والبُدَّ مِنَ الطَّبْعُ البَشَراَلحَالوَةُ طَبْ«: گفت. بشنود، حالوتش بیابد
غِلَهُ یُشْلِکَ وَ سیَهُ ذٰیُنْ اَنْ هَ تَعالٰىعُوَاللّٰکارَ وَال یُفارِقَهُ وَ یَدْ اِنْسَهُ الْزِمَ نَفْبِهِ وُ یُلْرِهُ بِقَلْیُکْو  وٰىالهُ بِالشَّکْمَوْ
مَلَ الحَالوَةُ فی لَمَ وَ یَعْال یَسْ هِ اَنْنٍ اَخافُ عَلَیْفَةَ عَیْکارِ طَرْاِنْالْ غَفَلَ عَنْ رِهِ وَ طاعَتِهِ وَ اِنْذِکْ رِهِ مِنْبِغَیْ 
  .»زُنُ فَاِنَّهُ الیَضَرُّهُکارَ وَ یَحْبَهُ االِنْ زِمُ قَلْدانِ الحَالوَةِ یُلْمَعَ وِجْ کِنْبِهِ وَلٰقَلْ
که پیوسته متفقِّد و متفحّص احوال و افعال نفس خود بود و موافقات و مخالفات را که و امّا محاسبه، آن است  
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کند و به زیادتی و نقصان آن بر کیفیّت  و اِحصا میشود، حَصر  روز به روز، بل ساعت به ساعت از او صادر می
لَ تُحاسَبُوا وَزِنُوها قَبْ لَ اَنْقَبْ فُسَکُمْحاسِبُوا اَنْ«: که گفته است» عمر«نقل است از . شود حال خود واقف می

  .»خافِیَةٌ کُمْمِنْ فٰىمَئِذٍ تُعرَضُونَ التَخْ هِ یَوْاللّٰ بَرِ عَلَیعَرضِ االَکْتَزَیّنُوا لِلْتُوزَنُوا وَ  اَنْ
را بر خود رقیب و  سبحانهو مراقبه، آن است که در جمیع حرکات و سکناتِ ظاهر و خطرات و نیّاتِ باطن، حق  

که در ظاهر از افعال معاصی بر حذر بوَد و شرم دارد، در باطن از خطرات مذموم محرتز بود  لع بیند تا همچنانمطّ
سٍ بِما کُلِّ نَفْ قائِمٌ عَلٰى اَفَمَنْ«و شرم دارد و ظاهر و باطن او در توبت مستقیم شود و بر مقصود از اشارت 

  .عمل کرده باشد» کَسَبَتْ
بر آن است و تحقّقش بدان، یکی ادای فرایض است، دوم قضای مافات،  تکه بنای توب گانه و امّا ارکان پنج 

امّا ادای فرایض، آن است که هر فرضی . مخالفت با نفسسوم طلب حالل، چهارم ردّ مظالم، پنجم مجاهدت و 
و امّا . مایدن مأمورات و منهیّات شرعی، در اوقات و ساعات متجدّد، بدان قیام میشود از  که او متوجّه می

تصفیۀ  و امّا طلب حالل،. قضای مافات، آنکه هرچه از وی فوت شده باشد در زمان ماضی، آن را قضا کند
در تصفیۀ باطن، اثری عظیم دارد و  تصفیۀ آنمطعم و مشرب و ملبس است از شوایب حرمت و شبهت؛ چه 

و امّا ردّ مظالم، اِبرای ذّمت . »دَالفَریضَةِبَعْ فَریضَةٌ الحال طَلَبُ«: شریعت بر التزام آن الزام فرموده است که
است از حقوق دیگران و جرب کسر ظلم و تعدّی به تدارک و تالفی؛ پس اگر مظلمه از قبیل اموال بود، بازگرداند 
و اگر از قبیل جنایات بود، مانند قتل یا جرحی یا ضربی یا شتمی یا غیبتی یا نمیمتی، به قصاص یا دیت یا 

و امّا مجاهدت و مخالفت با نفس، ریاضت دادن اوست به فطام از . ل، ذمّت خود را از آن بری گردانداستحال
مألوفات و قَمع از شهوات تا بر ترک لّذات طبیعی معتاد و متمرّن و به تذکار مألوفات محرّمه که به ظاهر از آن 

شود و بر ادای طن او در توبت مستقیم مُنتهی و منزجر شده باشد و توبت کرده، متلذّذ نگردد و ظاهر و با
  .مأمورات و ترک منهیّات، صابر و راضی گردد

 بِ کَمَنْالتّائِبُ مِنَ الذَّنْ«و تمحیص ذنوب » هَ یُحِبُّ التَّوّابنيَاللّٰ اِنَّ«محبّت الهی :و نتایج توبت چهار چیزاند 
و اختصاص به دعوت جمله » حَسَناتٍ اتِهِمْهُ سَیّئٰاللّٰ ئِکَ یُبَدِّلُ اولٰ«و تبدیل سیّئات به حسنات » بَ لَهُال ذَنْ

  .»لِلَّذینَ تابُوا فِرْفَاغْ«
هِ اَلذُّنُوبُ عِنْدَاللّٰ«: نَدَم بر فایت و تعجیل تدارک آن؛ چنانکه در خرب است: و عالمت توبت دو چیز است 
مَعاصی لِاَنَّهُ اِذا قالَ ظَمِ الْاَعْ أخريُ التَّوبَةِ مِنْتَ«: گفته است» شبلی«و . »غارُ الذُّنُوبِ َو تَأخريُ التَّوبَةِتِصْاسْ

  .»سَنَةٍ هَ اِلٰىاللّٰ صِیناهُ اَنّی اَعْنِبُ اَتُوبُ اِىل سَنَةٍ مَعْالمُذْ
  

  درجات توبه
ع است از معصیت با طاعت، مجملی است که تفصیل آن درجات در پیش اشارتی رفت که توبت، رجو و آنچه 

، توبت عُمّال و آن رجوع است از اعمال فاسده با اعمال صالحه، درجۀ دوم، توبت زهّاد و آن درجۀ اوّل: دارد
رغبتی از آن، درجۀ سوم، توبت اهل حضور و آن رجوع است از  رجوع است از رغبت اندرون به دنیا با بی

سنه، درجۀ پنجم، غفلت با حضور، درجۀ چهارم، توبت متخّلفان و آن رجوع است از اخالق سیئّه با اخالق ح
ای به خود اضافت  اهل معرفت هرگاه که حسنه. توبت عارفان و آن رجوع است از رؤیت حسنات خود با حق

 اَلتَّوبَةُ اَنْ«: »رُویم«ول کنند، از آن توبت واجب شود و از فعل خود، به فعل حق بازگردند و از اینجاست ق
ای است، از خودبینی، از آن توبت، توبت کنی و با توبت حق  سنهیعنی اگر توبت را که ح» التَّوبَةِ تَتُوبَ مِنَ 

درجۀ ششم، توبت موحّدان و آن رجوع . »لِیَتُوبُوا هِمْ ثُمَّ تابَ عَلَیْ «گردی و توبت خود از اثر توبت او بینی 
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ٍء لِّ شَیْکُ تَتُوبَ عَنْ اَنْ  ةُبَاَلتَّوْ«: گفته است» ابوالحسني نوری«است از ماسوای حق با حق؛ چنانکه 
اهل توحید هرگاه که نظر به غري کنند، آن را گناه دانند و از آن توبت واجب شمرند و در ضمن . »هِاللّٰ سِوَی
  :شعر .نظر، فنای وجود خود الزم بینند آن

 مُجیبَةً تُ قالَتْنَبْ تُ وَ ما اَذْفَقُْل
  

 بُ بٌ الیُقاسُ بِه ذَْنوُجُودُکَ ذَنْ  
  

» جنید«د تایب، محو و فراموش گردد، ذنوب او که تابع وجود است، چگونه باقی ماند؟ که وجوو در این مقام  
امروز جوانی درآمد و : رفتم و او را متغیّر یافتم، سبب آن پرسیدم، گفت» سرّی«وقتی در پیش : گفته است
پس چیست؟ : گفتم. نه چنني است :جوان گفت. »بَکَذَنْ سٰىالتَنْ اَلتَّوبَةُ اَنْ «: گفتم» ؟بَةُمَا التَّوْ«: پرسید که
پرسید که چرا؟ . »دی ما قالَهُ الشّابُّرُ عِنْ اَمْ اَلْ«: من گفتم: گوید» جنید«. »بَکَذَنْ سٰىتَنْ اَلتَّوبَةُ اَنْ«: گفت
. درجات توبه فوق درجۀ اولٰىای است از  و انابت درجه. »جَفاءِ فی حالِ الصَّفاءِ جَفاءٌرَالْلِاَنَّ ذِکْ«: گفتم

و . »اِنابَةَ ثانی دَرَجَةِ التَّوبَةِدُ فی تَوبَتِهِ صارَمُنیباً لِاَنَّ الْ عَبْاِذا صَدَقَ الْ«: است گفته»  ادهم ابراهیم«
: اند و بعضی گفته. »هِاللّٰ اللّهِ اِلَی غَلُهُ عَنِ کُلِّ شَیءٍ یَشْ الرّاجِعُ عَنْمُنیبُ اَلْ«: گفته است» ابوسعید قرشی«
و . »اِنابَةِالْ هِ ضَیَّعَ اَحَدَ طَرَفَیِرِهِ اِلَیْغَیْ رَجَعَ مِنْ رِهِ فَمَنْشَیءٍ غَیْ المِنْهِ هُ اِلَیْالرُّجُوعُ مِنْاِنابَةُ اَلْ«
 مِنْ جِعُرُجُوعِهِ ثُمَّ یَرْ  هِ مِنْجِعُ اِلَیْجِعٌ سِواهُ فَیَرْلَهُ مَرْ یَکُنْ لَمْ مُنیبُ مَنْاَلْ«: گوید هاللّٰ رحمه »االسالم شیخ«

و انابت بر این . »عِالجَمْنِ رِقاً فی عَیْتَغْ نَ یَدَیِ الحَقِّ مُسْ فَ لَهُ قائِماً بَیْشَبَحاً الَوصْ قٰىرُجُوعِ رُجُوعِهِ فَیَبْ
  .تفسري، عبارت بود از درجۀ علیای توبت

  
  فصل دوم در ورع

و ورع در اصل، . »الوَرَعُ دینِکُمْ مِالکُ«: که اصل دین و قاعدۀ اسالم، ورع است؛ چنانکه در خرب است بدان 
 کَ تَکُنْتُ عَلیْ تَرَضْاَدِّ مَا افْ«: هِ تَعاىلاللّٰ توقّی نفس است از وقوع در مناهی، چنانکه در خرب است حکایةَ عَنِ 

  .»نَی النّاساَغْ  مِنْ تَکُنْتُکَ بِما رَزَقْ نَعْرَعِ النّاسِ وَاقْاَوْ مِنْ تُکَ تَکُنْتَهِ عَمّا نَهَیْبَدِ النّاسِ وَانْاَعْ  مِنْ
تقدّم توبت  و ورع از آن جهت، دوم مقام توبت است که وقایت نفس از وقوع در منهی بعد از ترک آن، بی 

فیه تقدیر کنیم، شک نیست که این مقام، فوق مقام توبت بود از   الوقوع متصوّر نگردد و اگر تورّع از منهی قبل
ورع، ترک شبهات و فضول : اند و بعضی از برای احتیاط گفته. »جَبِرٍ مُنْالْ رٌ مِنَلِاَنَّ الصَّحیحَ خَیْ «منهی آن 

گفته » ابوبکر شبلی«باطناً؛ اگرچه ظاهر شرع در آن رخصت داده است؛ چنانکه است قوالً و فعالً، ظاهراً و 
کُ وَ هُوَ تَرْ کانِ کُ الفُضُولِ وَ وََرعٌ بِاالَرْتَرْ نی وَالیَعْثَةٌ وَرَعٌ بِاللِّسانِ وَ هُوَالسُّکُوتُ عَمّا وَرَعُ ثَلْاَلْ«: است

. »الضَّمائِرِ الرَّدِیَّةِکَ الهِمَّةِ الدَنیّةِ وماالیُریبُکَ وَ وَرٌَع بِالجَنانِ وَ هُوَ تَرْ الشُّبَهاتِ وَ مُجانَبَةُ مایُریبُکَ اِلٰى
و بعضی . »یَقَعَ فیهِ یُوشِکُ اَنْ حِمٰىولَ الْ حامَ حَ مَنْ«پس تورّع از منهی درست نیاید، الّا به ترک شبهت 

ست؛ چه شاید که ظاهراً وجه شبهت در ورع ترک کّل ا: اند که و گفته اند در این احتیاط، مبالغت زیادت کرده
  :ذلک مختلط بود؛ پس حذر و احرتاز از آن، یقیناً به ترک کّل محقِّق شود شعر چیزی ننماید و مع

 و جارَتِهامٰىسَْلاِنَّ السَّالمَةَ عَْن
  

 حالٍ بِوادیها التَحُلَّ عَلٰىاَنْ 
  

و بعضی از مشایخ به تعلیم و تعریف . »تَزِجَةٌاُمُورَ مُمْکُ الکُلِّ فَاِنَّ الْوَرَعُ تَرْاَلْ«: »جنید«و از اینجاست قول  
 »بن اسد محاسبی رثحا«اند؛ چنانکه نقل است از  الهی، نه به علم ظاهر، وجه حِّل و حرمت اشیا دانسته

که بر طرف انگشت وسطای او، رگی بود که چون دست به طعام شبهت دراز کردی، آن رگ برجستی و  هاللّٰ رحمه
دِ اَوَّلُ دِ و الزُّهْوَرَُع اَوَّلُ الزُّهْاَلْ«: گوید» هسهل عبداللّٰ«و . بدانستی و نخوردی حرمت طعام ،بدان تعریف
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فِ وَرَعُ دَلیلُ الخَوْاَلْ«: گوید» خوّاصابراهیم «و . »اَوَّلُ القَناعَةِ وَالقَناعَةُ اَوَّلُ الرِّضاءِالتَّوَکُّلِ وَالتَّوَکُّلِ 
که در مقام توبت، به حسب تفاوت اَقدام رجال،  و همچنان. »بَةِرِفَةُ دَلیلُ القُرْ رِفَةِ وَالمَعْفُ دَلیلُ المَعْ وَالخَوْ

باید کرد؛ چه در هر مقام به  ر مقام ورع و دیگر مقامات، همني قیاس میفوق کرده شد، داثبات درجات تفصیالً 
یَتَشَتَّتُ  وَرَعُ تَتَوَرَّعَ اَْناَلْ«: »شبلی«ای را قدمگاهی دیگر است و از اینجاست قول  حسب غلبۀ حال، هر طایفه

  .»نٍفَةَ عَیْهِ طَرْاللّٰ بُکَ عَنِقَلْ
  

  فصل سوم در زهد
یا الدُّنْ  دَ فِیطِیَ الزُّهْاُعْ  مَنْ «: قامات سنیّه و مراتب عالیه است؛ چنانکه در خرب استکه زهد از جملۀ م بدان 

و مقام . و مراد از زهد، صرف رغبت است از متاع دنیا و اِعراض قلب از اَغراض آن. »راً کَثرياًاُوتِیَ خَیْ  فَقَدْ
د را به مِقمَعۀ توبت نصوح از تورّط و و ورع است؛ چه سالک طریق حق، اوّل نفس خو توبت زهد، ثالث مقام

گاه به مصقلۀ  اِنهماک در مناهی و مالهی قمع و منع کند و مجال حظوظ و شهوات بر او تنگ گرداند، پس آن
ع، روشن و صافی گرداند تا صورت حقیقت دنیا و آخرت کماهی ورع و تقوا، آینۀ دل را از زنگ هوا و طَبَعِ طَبْ

را بر صورت قبح و فنا مشاهده کند و از وی اعراض نماید و آخرت را بر صورت حسن و در او بنماید؛ پس دنیا 
و هرچند با منتهیان، صورت ترک و تجرّد، الزم . بقا مطالعه کند و در وی راغب گردد و حقیقت زهد محقَّق شود

است، بیشرت اقوال  حقیقت زهد نیست، ولکن نسبت با مبتدیان، چون صورت ترک و تجرّد از لوازم و اَمارت زهد
مشایخ در تعریف زهد از جهت تمییز مدّعیان از صادقان، مشتمل است بر وجوب ترک اِمالک و حظوظ؛ چون 

کُ دُ تَرْاَلزُّهْ«: »سرّی سقطی«و قول » الکِ وَالقُلُوبِ عَنِ التَّبَعِدی عَنِ االِمْ اَیْدُ خُلُوُّالْاَلزُّهْ«: »جنید«قول 
خواص در درجۀ ثانیه، ، و زهد و این زهد عوام است در درجۀ اولٰى. »یاالدُّنْ  جَمیعِ ما فِی سِ مِنْحُظُوظِ النَّفْ 

زهد در زهد است و معنی آن، صرف رغبت است از حصول زهد که مستندِ آن، رغبت و اختیار بنده و تطلّع نفس 
و زهد . حق درست آید اوست به حظوظ اخروی و این معنی به فنای ارادت و اختیار خود در ارادت و اختیار

ه است و آن زهد است در دنیا به اختیار حق بعد از فنای اختیار خود و اخصّ خواص در درجۀ ثالثه، زهد باللّٰ 
زهد، عدم مباالت است به زهد از اند زهد در  این زهد مخصوص است به انبیا و خواصّ اولیا و بعضی گفته

  .جهت استحقار دنیا
داً اُوتِیَ زُهْتُمُ الرَّجُلَ قَدْاِذا رَأَیْ «: مت و منتج عام هُداست؛ چنانکه در خرب استکه زهد، نتیجۀ حک و بدان 

و در اِزای زهد، رغبت در دنیا، نتیجۀ جهالت و منتج . »مَةَیُلَقَّی الحِکْ  فانّه هُرَبُوا مِنْطِقاً فَاقْ الدُّنیا وَ مَنْ فِی
 بَهُ عَلٰىقَلْ هُ تَعالٰىمَی اللّٰیا وَ طالَ اَمَلُهُ فیها اَعْ الدُّنْ یرَغِبَ فِ مَنْ«: کوری دل است؛ چنانکه در خرب است

و . »رِ هِدایَةٍرِ تَعَلُّمٍ وَ هُدیً بِغَیْماً بِغَیْ عِلْ  هُ تَعالٰىاللّٰ طاهُیا وَ قَصُرَ اَمَلُهُ فیها اَعْالدُّنْ زَهِدَ ِفی لَِک َو َمنْرِ ذٰقَدْ
کسی گویند که بنای کارها براساس محکم نهد و شک نیست حکیم را  نتیجۀ حکمت از آن جهت است کهزهد، 

و . محکم نهاده استکه زاهد به جهت اعراض از دنیای فانی و رغبت در آخرت باقی، بنای کار خود بر قاعدۀ 
ُه اللّٰ کَنَ یا اَمْنْ الدُّ زهِدَ فِی مَنْ«: و همچنني در خرب است. »الدُّنیا فِیاِنَّما الحکیمُ هُوَ الزّاهِدُ «: در خرب است

سیکَ مَةُ النّافِعَةُ ما تُنْحِکْاَلْ«: هاللّٰ حکیم است رحمه» لقمان«و سخن . »بِها لِسانَهُطَقَ َو اَنْ بِهِقَلْ فی مَةَالحِکْ 
و » لَةٌءَ غَفْدُ فی الشَیْءَ وَالزُّهْ یا ال شَیْ لَةٌ لِاَنَّ الدُّنْدُ غَفْ اَلزُّهْ«: »شبلی«و قول . »یا وَ تُذَکِّرُکَ اآلخِرَةَالدُّنْ

هَدَ فیما هُوَ لَُه یَزْ  لِکَ بِزُهدٍ اَوْذٰسَ سَ لَهُ فَلَیْهَدَ فیما لَیْ یَزْ الحَقیقَةِ لِاَنَّهُ اِمّا اَنْ دَ فِیال زُهْ«: همچنني قول او
به حقیقت، نه انکار مقام زهد و » اساةٌسِ وَ مُوالنَّفْسَ اِلّا صَلَفُ دَهُ فَلَیْهَدُ فیهِ وَ هُوَ مَعَهُ وَ عِنْفَ یَزْ فَکَیْ

فضیلت آن و رفع قاعدۀ اجتهاد است، ولکن مراد و مقصود او از تحقّر قدر زهد و تصغري آن در نظر زهّاد، دفع 
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آفت عُجب و اغرتار است تا به اِعتداد و تعظیم آن مغرور نشوند؛ و الّا فضیلت مقام زهد، از بیان مستغنی است؛ 
بَةِ مِ الرَّغْ سُمِّیَ بِاسْ مودٍ وَ مَنْمٍ مَحْ فِ اسْسُمِّیَ بِاَلْ یا فَقَدْ الدُّنْ  دِ فِیمِ الزُّهْسُمِّیَ بِاسْ مَنْ« :اند چنانکه گفته

  .ه الموفّقواللّٰ» مُومٍمٍ مُذْفِ اسْ سُمِّیَ بِاَلْ یا فَقَدْالدُّنْ  فِی
  

  فصل چهارم در فقر
 زهد ز عدم تملّک اسباب، نرسد، الّا بعد از عبور بر مقامسالک طریق حقیقت، به مقام فقر که عبارت است ا 

و اسم فقر بر کسی که رغبت دارد به . درست نیایدمنصرف نگردد، عدم تملّک از او  دنیا چه اوّل تا رغبت او از
دنیا، اگرچه هیچ ملک ندارد، عاریت و مَجاز بود؛ چه فقرا را اسمی است و رسمی و حقیقتی؛ اسمش عدم 

رغبت؛ و رسمش، عدم تملک با وجود زهد؛ و حقیقتش، عدم امکان تملّک؛ چه اهل حقیقت، وجود تملّک با 
. حوالت مالکیت با غري روا ندارندالملک بینند، امکان  به واسطۀ آنکه جملۀ اشیا را در تصرّف و ملکیّت مالک

یراً ملکیّت عالم، جمله در حوزۀ اگر تقد. و فقر ایشان، صفتی ذاتی بود که به وجود اسباب و عدم آن متغیّر نشود
اثری و نشانی  و مرتسّمان که از حقیقت فقر جز. تصرّف ایشان آید، همچنان خود را از تملّک آن بری دانند

اند و معنی آن در ذات ایشان متجوهر نگشته، یعنی ذاتی، صفت فقرشان امری عارضی بود؛ الجرم به  نیافته
و این طایفه، جهت اعتداد به فضیلت فقر و طلب ثواب  .تملّک آن بینندحدوث اسباب، متغیّر شود و خود را م

و اهل معنی، در فضیلت فقر . اخروی، حذر از صورت غنا و تملّک، بیش از آن کنند که اهل غنا از صورت فقر
غنا و مذهب صحیح آن است که به نسبت با مبتدیان و متوسّطان، فقر از  .اند بر غنا و غنا بر فقر، سخن رانده

اند؛ چه صورت غنا، معنی فقر و حقیقت آن از ایشان سلب نتواند  تر و به نسبت به منتهیان، هر دو متساوی فاضل
و هرچند صورت فقر . »ال یَکُونَ لَکَ فَاِذا کانَ ال یَکُونُ لَکَ  رُ اَنْفَقْ اَلْ«: گوید» بن جَّلا هعبداللّٰ«کرد؛ چنانکه 

فَقِر تُ الَْنعْ«: گوید» نوری«ایثار، صورت غنا بر او باقی نگذارد؛ چنانکه  و غنا او را یکسان بود، صفت بذل و
سهل «و از » دَالوُجُودِطِرارُ عِنْ وَاالِضْ «: گفته استو دیگری . »دَ الوُجُودِ لُ عِنْبَذْعَدَمِ وَالْ دَ الْالسُّکُونُ عِنْ

و چگونه حبس کند . »بِسُأَُل وَال یَرُدُّ والیَحْاَلَّذی الیَسْ«: کدام بود؟ گفتفقري صادق : پرسیدند که» هعبداللّٰ
  .چیزی که به حق از او مستغنی است؛ چه فاقۀ فقري، جز به حق نباشد

ذَ یا با عَلیٍّ لِمَ تَرَکَ الفُقَراءُ اَخْ «: از من پرسید که» ابوبکر زقّاق«وقتی : گفته است که» ابوعلی رودباری« 
چنني است ولکن مرا : گفت. »طی عَنِ العَطایامُعْنُونَ بِالْتَغْمُسْ لِاَنَّهُمْ«: تمگف» ؟تِ الحاجَةِغَةِ فی وَقْ بُلْالْ

 هُ فاقَتُهُمْوَجُودُ وُ اِذِاللّٰفَعُهُمُ الْمٌ الیَنْ قَوْ لِاَنَّهُمْ«: گفت. بیار که چیست: گفتم. معنی دیگر روی نموده است
هِ الغِناءُ بِاللّٰ هِ صَحَّ اللّٰ تِقارُ اِلَیاِفْاِذا صَحَّ الْ«: گوید» ابوبکر کتّانی«و  .»ُوجُودُهُمهُ فاقَةُ اِذِ اللّٰالْ  وَال یَضُرُّهُمْ

هُ موَ رَسْهِ نی اِلّا بِاللّٰتَغْال یَسْ رُ اَنْفَقْ اَلْ«: گوید» بن معاذ یحیی«و . »آخَرِلِاَنَّهُما حاالنِ الَیَتِمُّ اَحَدُهُما اِلّا بِالْ 
نِیَ بِشَیٍء تَغْ ال یَسْ اَنْ«: حقیقت فقر چیست؟ گفت: پرسیدند که» شبلی«و از . »ابابِ کُلِّهاَسْ عَدَمُ الْ 
  .»الحَقِّ دُونَ

ای آنکه دنیا و اسباب آن را هیچ ملک نبینند، اگرچه در تصرّف ایشان بود  طایفه: اند و فقرای محقّق چند طایفه 
ای آنکه با این  و طایفه. دنیا و آخرت ندارند عوضی درو هرچه به دست ایشان آید، ایثار کنند و بر آن توقّع 

وصف، اعمال و طاعات را اگرچه از ایشان صادر شود، هم از خود نبینند و ملک خود ندانند و بر آن عوضی، 
و مقام از آنِ خود نبینند، بلکه جمله را لطف حق و  حال ای آنکه با این دو وصف، هیچ و طایفه .چشم ندارند
خود را از خود نبینند، بلکه خودی ای آنکه با این اوصاف، ذات و هستی خود را از آن  یفهو طا. فضل او دانند

ایشان را نه ذات بود و نه صفت، نه حال، نه مقام، نه فعل، نه اثر، در هر دو عالم هیچ ندارند و . خود نبینند�ِ آن
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  :شعر قٍقٌ فی مَحْوَ مَحْ  يف مَحوٍ وٌمَحْ هم ندارند این وصف که هیچ ندارند
 دَهری بِظِلِّ وُجُودِهِتُ عَنْتَسَتَّرْ
 مِیَ مادَرَتْاالَیّامَ مَااسْ  أَلِ تَسْ فَلَوْ

  

آنیاری وَ لَْیدَْه نی تَرٰىفَعَیْ   سَ رَ
 نَ مَکانیانَ مَکانی ما عَرَفْوَ اَیْ

  

 او فت محتاج بود و قائم به ذاتچه احتیاج، ص» هِاللّٰ تاجُ اِلَیفَقريُ الیَحْ اَلْ«: اند و در این مقام است آنچه گفته 
و این فقر است که بعضی از . معنی بود اشارت بدین» ریفَخْ رُ فَقْ اَلْ«و نه صفت و همانا  است و اینجا نه ذات

و صاحب این فقر را در دو کون، هیچ کون نشناسد، مگر حق . اند صوفیان، ورای آن هیچ مقام اثبات نکرده
ت؛ خواصّ اولیای هود را از نظر اغیار مستور دارد، تا غایتی که از نظر خود نیز چه خداوند عالم غیور اس سبحانه

و این فقر، مقام صوفیان و منتهیان است، نه مقام . »رِفُهُم غَريیتَ قِبابی الیَعْلِیائی تَحْ اَوْ«مستور باشند 
خود، ورای قدمگاه سالکان؛ چه واصل را بعد از عبور مقامات، در هر مقامی، قدمگاهی بود فراخور حال 

سالک؛ مثالً در توبت که اوّل مقامی است از مقامات سالکان، او را قدمگاهی بود که بعد از قطه جمیع منازل و 
غرض از ذکر مقامات، معرفت منازل و هرچند . عبور از جملۀ مقامات میسّر گردد و همچنني در جملۀ مقامات

  .شود بۀ واصل کرده میسالکان است، ولکن در هر مقامی، اشارتی به مرت
  
  

  فصل پنجم در صرب
و اثبات این مقام، بعد از مقام . عنه، یا ربط کاره بر مکروه مأمورٌبه صرب در عرف، حبس مرید است از مراد منهیٌّ 

رب یکی از دو قاعدۀ ایمان است؛ و ص. است بر فقرفقر، از آن جهت افتاد که از جملۀ انواع صرب، یکی صرب 
چه هرچه پیش مؤمن آید از نعمت و بال، » رٌفٌ شُکْرٌ و نِصْ فٌ صَبْنِصْ فانِ ایمانُ نِصْاَلْ«: استچنانکه در خرب 

داند که نتیجۀ قضا و قدر الهی و حاصل ارادت و اختیار حق است؛ پس اگر از جملۀ مکاره بود، بر آن صرب کند و 
  .اگر از جملۀ مالذ و محاب بود، بر آن شکر گوید

یکی صرب از مراد، دوم : امّا صرب نفس دو گونه است. صرب نفس و صرب قلب و صرب روح: و صرب سه نوع است 
فرض، صرب است از محرّمات شرعی که نفس بر . نَفلفَرض و : از مراد هم دو گونه است و صرب. صرب بر مکروه

بَل مستحسنات آن تشوّقی دارد و نفل، صرب از مکاره چون شبهات و زیادات قوىل و فعلی؛ چه ترک آن از قِ
  .»نیهِکُهُ ماال یَعْ مَرءِ تَرْالمِ الْنِ اِسْ حُسْ مَنْ«: است؛ چنانکه در خرب است

فرض، صرب است بر ادای فرایض عبادات، از صالت و . فرض و نفل: امّا صرب بر مکروه هم دو گونه است 
بر رعایت اقتصاد و صرب بر  مانند صرب بر نوافل عبادات و صرب: و نفل، انواع بسیار است. زکات و صوم و حج

کتم کرامات و احوال و صرب بر خمول و صرب بر مذمّت و صرب بر فقر و صرب بر اِخفای آن و صرب بر بال و مصیبت 
برنعمت و عافیت؛ چه صرب بر نعمت، تا در مناهی صرف نرود، دشوارتر از صرب بر بال و صرب بر عافیت، تا و صرب 

عافِیَةِ اَشَدُّ مِنَ رُ عَلَی الْ اَلصَّبْ «: گفته است» هسهل عبداللّٰ« بر مصیبت؛ چنانکه در فتنه نیفتد، دشوارتر از صرب
نا َو اُبْتُلینا بِالضَّرّاءِ فَصَبَرْ « ه علیهم اجمعنياللّٰ رضوانو روایت است از بعض صحابه . »بَالءِرِ عَلی الْ الصَّبْ

  .ه خواننداللّٰ ا صرب فیو صرب نفس ر» بِرْنَصْ تُلینا بِالسَّراءِ فَلَمْابْ 
امّا صرب بر مکروه، یا بر دوام تصفیۀ نیّت . یکی صرب بر مکروه و صرب از مراد: و امّا صرب قلب هم دو گونه است 

و  و تعاىلسبحانه ه خوانند؛ یا بر دوام مراقبت و ذکر اله بود و اخالص آن از شایبۀ نصیب نفس و آن را صرب لِلّٰ
ه خوانند؛ یا بر التفات به عالَم نفس و اشتغال به تدبري و سیاست او و آن را هم صرب للّٰه اللّٰ ا صرب علیآن ر
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ه، به اللّٰ ه اوّل و همچنني صرب علیه اوّل، بُعد المشرقني فرق است؛ چه صرب للّٰه تا صرب للّٰو از این صرب للّٰ. خوانند
ه دوم، به نسبت با صرب للّٰهوا صافی نشده باشد و  نسبت با دىل بود که هنوز از شایبۀ میل به عالم نفس و متابعت

دىل که به کلّی متوجّه عالم قدس گشته باشد و خواهد که غطای بشریّت که حجاب دوام مشاهده است، از پیش 
رابطۀ حیات کالبد که مَرکب تکالیف است، بر تدبري مصالح نفس، صرب و اشارت علم به ابقای . بردارد
هم از مراد به نسبت با صابر اوّل و دوم، صرب از موافقت نفس و متابعت هوا بود و آن را  و امّا صرب. فرماید می

  .ه خواننداللّٰ ه خوانند و به نسبت با صابر سوم، صرب از دوام محاضره و مکاشفه بود و آن را صرب عنصرب للّٰ
بصريت از تحدیق نظر در یکی صرب بر مکروه و آن صرب است بر اطراق : و امّا صرب روح هم دو گونه است 

  :مشاهدۀ جمال ازىل و انطوای روح در مطاوی حیا، رعایت ادب حضرت شهود را شعر
 اللِهِ اِْجتُ مِنْرَْقتاقُةُ فَاِذا بَدا اَطْ اَشْ

  

 بَةً وَ صِیانَةً لِجَمالِهِ هَیْ  الخیفَةً بَلْ 
  

ست از اِکتحال بصريت به نور مشاهدۀ جمال ازىل دوم صرب از مراد و آن صرب ا. ه خواننداللّٰ و این صرب را صرب مع 
ین صرب، و دشوارترین صربها، این است؛ چه در ا. خواننده اللّٰ یزىل و این صرب را صرب عن در حضرت جالل لم

 »شبلی«وقتی شخصی از . ت با روح است و منازعت با روح، دشوارتر از منازعت با نفس است و قلبمنازع
» ال«: سائل گفت» هِاللّٰ رُ فِیاَلصَّبْ «: گفت» شبلی» «؟الصّابِرینَ رِ اَشَدُّ عَلَیاَیُّ الصَّبْ«: پرسید که هاللّٰ رحمه

در » شبلی«. دیگر: سائل گفت که» هِ اللّٰ رُ مَعَ الصَّبْ«: دیگر گفت» ال«: سائل گفت» هِرُلِلّٰالصَّبْ «: دیگر گفت
ای چنان  از سر وجد، شهقه» شبلی«. »هِ اللّٰ رُ عَنِ لصَّبْاَ«: سائل گفت» ؟شٍ هُوَحَکَ اَیْوَیْ«: خشم رفت و گفت

  .بزد که آتش در نهاد حاضران افتاد
هرگاه که بنده از خود فانی و به . ه است؛ چه حصول آن به بقای بعدالفناء تعلّق داردو فوق همۀ صربها، صرب باللّٰ 

 در همۀ صربها که ذکرش تقدیم رفت، حق باقی گشت، صرب او، بل همۀ اوصافش به خدای بود و وجود این صرب
رِ َو اَنبیاىَٔهُ بِالصَّبْ  هُ تَعالٰىاَمَرَاللّٰ«: در فضیلت این صرب گفته است ه علیهاللّٰ  سالم »جعفر صادق«و . ممکن است

  .»هرُکَ اِلّا بِاللّٰوَ ما صَبْ رْبِ سِهِ فَقالَ وَاصْهِ ال بِنَفْ رَهُ بِاللّٰثُ جَعَلَ صَبْ حَیْ  صَلعملِلرَّسُولِ  لٰىاَعْجَعَلَ الحَظَّ الْ 
رُ اَلصَّبْ «: و اشارات مشایخ در صرب، بیشرت از آن است که به صرب نفس تعلّق دارد؛ چنانکه قول بعضی است 

جَزَعٍ کامٍِن  سِ عَلٰىسُ النَّفْ رُ حَبْ اَلصَّبْ «: گفته است» ه انصاریابوعبداللّٰ«و . »روهِ سِ عَلَی المَکْسُ النَّفْحَبْ
مَةِ َو ضَلُ الخِدْهِ وَ هُوَ اَفْ اللّٰ تِظارُ الفَرَجِ مِنَ رُ اِنْ صَّبْاَلْ «: گفته است» هبن عبداللّٰ سهل«و » وٰىنِ الشَّکْعَ
یعنی حقیقت صرب آن است که در صرب هم صابر » رِالصَّبْ بِرَ فِیتَصْ  رُ اَنْاَلصَّبْ «: و دیگری گفته است. »الهااَعْ

نقل » شبلی«و در این معنی، این دو بیت از . نتظار فرج، منافی با صرب بر صرب استبود، نه منتظر فرج؛ چه ا
  :است شعر

 اَلَمِ الشَّوْ تَ المُحِبِّ مِْناِنَّ صَْو
 رُ تَغاثَ بِهِ الصَّبْرَ فَاسْصابَرَ الصَّبْ

  

 فِراقِ یُورِثُ عُذرافِ الْقِ وَخَْو 
 رارِ صَبْفَصاحَ المُحِبُّ بِالصَّبْ

  

و صورت او، قالب علم است و علم . تر است، صرب بیشرت که غریزت عقلی کامل جوهر عقل است؛ چندانو صرب،  
مصدر هر دو، غریزت عقلی؛ تا اوّل عقل نباشد، علم و صرب و . روح او، حیات او به علم است و قیام علم بدو

ت نپذیرد و تا صرب نباشد که قابل نتواند بود و تا علم نباشد که بر محّل فضیلت صرب داللت کند، صرب جمیل صور
نبود؛ پس کمال علم، به صرب بود و جمال صرب، به علم و کمال و جمال عقل،  نافع اشارت علم شود، داللت علم

رَمَ لِ وَ اَکْعَقْ رَمَ االیمانَ بِالْمُؤمِننيَ بِاالیمانِ وَ اَکْرَمَ الْاَکْ  هَ تَعالٰىاللّٰ  اِنَّ «: گفته است» جنید«. به علم و صرب
گفته » عمربن عبدالعزیز«و . »لِرُ دینُ العَقْ لُ دینُ االیمانِ وَالصَّبْ رِ فَاالیمانُ دینُ المُؤمِنِ وَالعَقْ لَ بِالصَّبْ عَقْ الْ
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رٌ مِمَّا ا ما عاضَهُ خَیْ رَ اِّلهُ الصَّبْ تَزَعَ مِنْهُ فَعاضَهُ مِمَّا انْ تَزَعَها مِنْمَةٍ ثُمَّ انْنِعْ دٍ مِنْعَبْ هُ عَلٰىعَمَ اللّٰما اَنْ«: است
  .»هُتَزَعَ مِنْانْ 
رِ بِغَیْ رَهُمْاِنَّما یُوَفَّی الصّابِرونَ اَجْ «و از شرف صرب است که جزای هر چیز به حسابی است، الّا جزای صرب  

صَبَرَ  ارٌ فَالمُتَصَبِّرُ مَنْثَالثَةٌ مُتَصَبِّرٌ وَ صابِرٌ وَ صَّب رِهُمْلُ الصَّبْاَهْ«: گفته است» بن سالم ابوالحسن«و . »حِسابٍ
 َو َقدْ  وٰىهُ الشَّکْ یُتَوَقَّعُ مِنْ کنْزَعُ وَلٰهِ وَال یَجْ اللّٰ بِرُ فِییَصْ زَعُ والصّابِرُ مَنْبِرُ وَ مَرَّةً یَجْهِ فَمَرَّةً یَصْاللّٰ فِی
هِ جَمیعُ البَالءِ وَقَعَ عَلَیْ ذا لَوْ هِ فَهٰهِ و لِلّٰهِ و بِاللّٰللّٰا یرُهُ فِلِکَ الَّذی صَبْالجَزَعُ وَ اَمَّا الصَبّارُ فَذٰهُ کِنُ مِنْیُمْ

  :شعر. »مِ وَالخَلیقَةجَهَةِ الرَّسْ الوُجُوبِ وَالحَقیقَةِ ال مِنْ جَهَةِ  زَعُ وَالیَتَغَیَّرُ مِنْالیَجْ 
ْعَلٰىدارَْتخَلیلَیَّ لَْو  سِی الرَّحٰىرَأ

  

 اَتَکَلَّمِ  لَمَْو زَعْاَْج الذُّلِّ لَمْمِنَ 
  

الفت، صابر، پیوسته در مکاره به کاس مخ در عرک نفس و تمرین او چندان اثر ندارد که صرب؛ چهچیز  و هیچ 
و عاقل . کند چشاند و عروق منازعت و خشونت استعصا به تجریع آن از وی نزع می نفس خود را شربت صرب می

ر آن، به تدریج متدرّب و معتاد گرداند تا بعد از آن، اگر آن است که نفس خود را بر تجریع مکاره و صرب د
نقل » ابراهیم خوّاص«مکروهی صعب حادث شود، از آن متأثّر و متغیّر نگردد؛ چنانکه مضمون این ابیات که از 

  :شعر. است، بر آن داللت دارد
 فَ کُلِّهِ خَوْاَذٰىاْلضِ بَْعتُ عَلٰىصَبَرْ

 تَدَرَّبَتْ  تّٰىروهَ حَمکْالْ تُهَاوَ جَرَّعْ
 سِ عِزَّةً اَال رُبَّ ذُلٍّ ساقَ لِلنَّفْ

 تَمِسُ الغِنٰىتُ الکَفَّ اَلْاِذا ما مَدَدْ
  

 سی فَعَزَّتِسی بِنَْفنَفْ تُ عَْنوَ دافَْع 
 مَأَزَّتِها اِذاً لَاشْ اُجَرِّعْ لَمْوَ لَوْ

 سٍ بِالتَّذَلُّلِ عَزَّتِوَ یا رُبَّ نَفْ
 ألُونی فَشَلَّتِ اَسْ قالَ رِ مَنْغَیْ  اِلٰى

  

  
  فصل ششم در شکر

از آن جهت که ثمرۀ صرب جمیل، صواب جزیل است و ادای شکر بر حصول این نعمت الزم و واجب، مقام  
و معنی شکر از روی لغت، کشف و اظهار است مطلقاً و در عرف علما، اظهار نعمت . شکر، تاىل مقام صرب آمد

بِ قَلْ رتافُ بِالنِّعَمِ بِالْاِعْالْ  رُ هُوَ اَلشُّکْ «: گفته است» جنید«؛ چنانکه منعم به واسطۀ اعرتاف دل و زبان
و اعرتاف قلبی، موجب اظهار نعمت به نسبت با نفس شاکر است و اعرتاف لسانی، به نسبت با . »وَاللِّسانِ

کر است که و از معظمات نعم الهی، یکی نعمت ش. دیگران؛ پس کمال شکر، به اجتماع هر دو صورت بندد
توفیق ادای آن به بنده ارزانی داشته است؛ پس شکر آن هم واجب بود و ادای این شکر میسّر نشود، الّا به عزل 

و . »رِبَةُ عَنِ الشُّکْرُ هُوَ الغَیْاَلشُّکْ«: اند و غیبت نفس خود و تحیّر و استغراق در لجج نعم الهی؛ چنانکه گفته
ِه اللّٰ  مَةٌ مِنَرَ نِعْ رِ التَحَیُّرُ وَ ذاکَ لِاَنَّ الشُّکْ کُرُ وَ غایَةُ الشُّکْ تَ تَشْبشاکِرِ مادُمْتَ لَسْ«: گوید» یحیی معاذ رازی«

  .»ذا الیَتَناهٰىها و هٰرُ عَلَیْیَجِبُ الشُّکْ تَعالٰى
مَةٍ کُرَکَ اِلّا بِنِعْاَشْ اَنْ تَطیعُکُرُکَ وَ اَنَا ال اَسْفَ اَشْهی کَیْالٰ« وسلَّم اللّٰه علیه صلَّی است» داوود«و در اخبار  

و هرکه پندارد که به . »شَکَرتَنی ذا فَقَدْتَ هٰ اِذا عَرَفْ «: به وی وحی کرد سبحانهپس حق » نِعَمِکَ ثانیةٍ مِنْ 
و این سخن نه رافع قاعدۀ . خود شکر حق یا ثنای او تواند گفت، شکر او عني شرک بود و ثنایش، محض تثنیه

ه مراد از او، آن است که با وجود بذل مجهود در ادای شکر، نفس خود را در میان نبیند؛ اجتهاد است، بلک
  :گوید شعر» ابوالحسني نوری«چنانکه 

 رُ یُقالَ لَهُ الشُّکْ  َکیْ کِْنوَلٰرٰىبِشُکْ   عِماً کُرُ ال اِنّی مُجازیکَ مُنْسَاَْش
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 نَهاکَ َو حُسْکُرُ اَیّامی لَدَیْوَاَذْ
  

 رُ عَلَی الّشاکِرِ الذِّکْ قٰىبْوَ آخِرُ ما یَ
  

و شکر را بدایتی است و نهایتی؛ بدایت او، علم است به وجود نعمت و وجوب شکر بر آن و کیفیّت ادای شکر  
اند و او به ادای شکر  هر نعمتی، نهایتش، عمل بر مقتضای داللت علم؛ چنانکه بداند که اموال دنیوی، نعم الهی

یّت آن، صرف است در مصارف شرعی، مانند زَکوات و صدقات و هدایا و عطایا و آن از منعم مطالَب و کیف
و همچنني بداند که هریک از قوای ظاهره و باطنه و جوارح و . کفران آن، امساک یا صرف در وجوه معاصی

 هریک شکر و بداند که. اعضا، نعمتی است و او به استخراج شکری خالص، خدای را از آن مأمور و مُطالَب
که زبان، نعمتی است و نطق در او نعمتی و شکر آن، تالوت کالم الهی و ذکر حق  التّعیني چیست؛ مثالً داند علی

چشم، نعمتی است و بینایی . و اظهار او و صدق و نصیحت؛ و کفران آن، کذب و بهتان و غیبت و شتم و نمیمت
ف و الواح سماوات و ارضیني و مشاهدۀ در او نعمتی؛ شکر آن، مطالعۀ آیات قدرت و حکمت الهی از صحای

و گوش، نعمتی . اسباب شهادت نافعه و تمییز فساد از صالح؛ و کفران آن، نظر به محرّمات و مکاره و فضول
است و شنوایی در او نعمتی؛ شکر آن، استماع کالم الهی و حدیث نبوی و مواعظ و حکم؛ و کفرانش، استماع 

است؛ شکر آن قبول علوم شرعی و هدایت طرق خريات و اصالح امور معاش و عقل نعمتی . غیبت و لغو و لغط
و علم، نعمتی است؛ . و معاد؛ و کفرانش؛ ردّ علوم ایمانی و مکر و حیلت و گربزی و فکر در توجیه اسباب شرّ

و  شکر آن، داللت بر اعمال صالحه و بّث و افشای آن با اهل؛ و کفرانش، آلت هوا و تفاخر و ممارات ساخنت
  .تعلیم نااهل کردن

 ماً اَضاعَهُ مَنَحَ الجُهّالَ عِْل فَمَْن
  

 ظَلَمَ تَوجِبنيَ فَقَدْمَنَعَ المُْسوَ مَْن 
  

هذا در جمیع اعضا و قوا؛ پس هرگاه که بنده این نعمتها را بداند و چگونگی شکر هریک معلوم کند، به  و علی 
که بر مقتضای آن عمل کند، به شکر عملی که نهایت  شکر علمی که بدایت شکر است، رسیده باشد و هرگاه

الوجود و ست و شکر علمی از غایت قلّت، عزیزو شکر علمی از جهت سهولت، کثريالوجود ا. شکر است، پیوسته
  .»عِبادِیَ الشَّکُورُ راً وَ قَلیلٌ مِنْاِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکْ«: نصّ کالم مجید، بدین معنی ناطق است که

نعم . نعم دنیوی، ظاهراند و نعم اخروی، باطن. دنیوی و اخروی: جملۀ نعمتها در دو قسم منحصراند که و بدان 
و اهل شکر، . دنیوی، مانند صحّت و عافیت و رزق و غنا و نعم اخروی، مانند ایمان و اعمال صالحه و فقر و بال

اخروی، م ظاهرۀ دنیوی شکر نگویند و بر نعم اند که جز بر نع و مبطالن اهل نفاق. مبطالن و مُحِقّان: اند دو فرقه
و نصّ تنزیل در حقّ ایشان این . مانند فقر و بال، روی از حق بگردانند و آن را نه نعمت، بلکه نقمت شمرند

 قَلَبَ عَلٰىنَةٌ انْفِتْ هُاَصابَتْ مَأَنَّ بِهِ وَ اِنْرٌ اطْخَیْاَصابَهُ  فٍ فَاِنْ حَرْ هَ عَلٰىبُدُاللّٰیَعْ النّاسِ مَنْ  وَ مِنَ«: است که
  .»هِهِوَجْ

و ایشان . اند و آن را از اجّل نعم شمارند گمان اند که به ثواب فقر و تحمّل بال در آخرت بی و امّا محقّان، مؤمنان 
اگرچه به نعم اخروی ایمان دارند و بر آن شکر گویند، ضعفا آنهایند که . ضعفا و اقویا و اصفیا. اند سه طایفه
سبب ضعف حال و تشبّث به صفات نفوس، میل به نعم دنیوی زیادت دارند و بر آن شکر بیش گویند؛  ولکن به

  .»بِرَفَاَصْ  تَلٰىاُبْ  اَنْ کُرَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْاُعافی فَاَشْ لَاَنْ«: اند چنانکه بعضی گفته
به چیزی کنند که به مخالفت نفس  و امّا اقویا آنهایند که به قوّت حال و صحّت عزیمت و تأجّج نريان شوق، میل 

بازگردد؛ چه اگر چند اعیان صفات نفوس از ایشان برخاسته باشد، ولکن به سبب بقایای آثار آن، از معاودت 
ایمن نباشند؛ پس بدین سبب، میل به نعم اخروی بیش کنند و بر آن شکر زیادت گویند و ترکیب نفس و تربیت 

والِدُ الشَّفیقُ یَتَعاهَدُالْدَهُ بِالبَالءِ کَما یَتَعاهَدُ عَبْ  هَ تَعالٰىاللّٰ اِنَّ «: استخود در آن شناسند؛ چنانکه در خرب 
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آن را به خواصّ بندگان خود دهد؛ چنانکه در  سبحانهو نیز دانند که بال، نعمتی خاصّ است که حق . »وَلَدَهُ
نُ نَحْ«: و همچنني در خرب است. »هِ کَمَا ادَّخَرَ الشَّهادَةَ لِاَحِبّائِهِلیائِاِدَّخَرَ البَالءَ لِاَوْ هَ تَعالٰىاللّٰ اِنَّ«: خرب است
  .»ثَلُاَمْثَلُ فَالْاَمْ لیاءُ ثُمَّ الْاَوْبَالءً ثُمَّ الْثَرُ بیاءِ اَکْاَنْمَعاشِرَالْ

اشند و بر صراط ای باشند که به کلّی از تشبّثات و تعلّقات بقایای نفوس، پاک و صافی شده ب و امّا اصفیا طایفه 
نمانده و به اختیار حق مختار شده و آنچه پیش آمده از مستقیم اعتدال، مقیم شده ایشان را به خود هیچ اختیار 

باب میل نکرده؛ چنانکه به نقل رسیده است  بال و عافیت و صحّت و سقم و غنا و فقر، آن را خواسته و به هیچ
مُ الغِنا وَالسُّقْ  اَحَبُّ اِلَیَّ مِنَ  رُفَقْاَلْ«: گوید می» ابوذر«: گفتند لسَّالما علیه »الحسني«وقتی پیش امريالمؤمنني که 

ِن حُسْ هُ اَباذَرٍ اَمّا اَنَا اَقُولُ مَنِ اتَّکَلَ عَلٰىرَحِمَ اللّٰ«: گفت السَّالم علیه »حسني«. »الصِحَّةِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنَ
  .»هُ لَهُتارَها اللّٰحالَةِ الَّتِی اخْ رِالْ هُ فی غَیْ یَتَمَنَّ اَنَّ هِ لَهُ لَمْتیارِ اللّٰاخْ
  

  فصل هفتم در خوف
از جملۀ منازل و مقامات طریق آخرت، یکی خوف است؛ یعنی انزعاج قلب و انسالخ او از طمأنینت امن، به  

مقصور بود و این مقام، تاىل مقام شکر، از آن است که نظر شاکر در مقام شکر، . الحصول توقّع مکروهی ممکن
به مالحظۀ امکان نزول نقمت  گه که از مقام خوف که طمأنینت امن، الزم آن است؛ تا آن الهی بر مالحظۀ نعمت
الحصول، به منزل  توقّع سخط ممکن ای به دلش فرو آید و او را از طمأنینت امن، اِزعاج کند و به و سخط، نازله

ردد و بر ظاهر صالح حال اعتماد نکند و پیوسته از نوازل قهر بني قرین گ بني با نظر جمال خوف کشد و نظر جالل
. ظاهر بودبه حضرت رسالت آمد و اثر خوف بر او  السَّالم علیهاند که وقتی جربئیل  آورده .و غضب، خایف بود

این خوف نه اکنون حادث است، بلکه از آن روز باز که دست : از کیفیّت حال پرسید، جواب داد که صلعمرسول 
قهر ازىل درآمد و آن معلّم ملکوت را از میان مقدّسان و مسبّحان بريون برد و داغ لعنت ابدی بر جبني نهاد، 

ترسان  یک از ما در صوامع قدس بر قرار خود بر سر امن و سکون ننشسته است و از وقوع مثل این حال، هیچ
  .است

و امّا خوف . ف عقوبت و خوف مکرخو: نه باشدکه خوف، از ایمان به غیب تولّد کند و آن بر دو گو و بدان 
: تصدیق وعید و مطالعت جنایت و عالمتش هم دو چیز: عقوبت، عوامّ مؤمنان را بود و سبب آن دو چیزاند

و تسکني حرارت این خوف، به مالحظۀ . احرتاز از وقوع در جنایت فیمابعد و تعجیل تدارک جنایت ماضی
دی عَبْ مَعُ عَلٰىال اَجْ«: العالمني که آنچه در خرب آمده است حکایت از ربّ مواعید مُرجیه صورت نبندد؛ مانند

و . »القِیامَةِ مَ تُهُ یَوْاَخَفْ یاالدُّنْ  فِی اَمِنَنی القِیامَةِ وَ مَنْ مَ تُهُ یَوْ یا اَمَّنْ الدُّنْ خافَنی فِی نِ، مَنْنَیْنِ وَال اَمْ فَیْخَوْ
ارد، از اهل محبّت نبود؛ چه خوف او از عقوبت نفس، دلیل محّبت صاحب این خوف، اگرچه ایمان به غیب د

نفس است و در دىل که محبّت نفس بود، محبّت الهی نباشد؛ چه سلطان محبّت الهی هرجا که قصد نزول کند، 
  .غري را مجال اقامت نماند

رحمت و لطف و رضا و امّا خوف مکر، محبّان صفات را بود که تعلّق با صفات جماىل دارند؛ مانند رأفت و  
امثال آن و از صفات جالىل، مانند عقوبت و قهر و سخط، خایف و محرتز باشند و در صورت لطف جلی، از 

لَمّا ظَهَرَ «: قهر خفی ایمن نباشند و پیوسته از سوء عاقبت و ندای قطعیت ترسند؛ چنانکه در اخبار آمده است
هِما اِلَیْ  هُ تَعالٰىاللّٰ حَیکیانِ زَماناً طَویالً فَاَوْهِمَا السَّالمُ یُبْوَ میکائیلُ عَلَیْرِئیلُ لیسَ ما ظَهَرَ طَفِقَ جَبْاِبْ عَلٰى

و . »ریمَنا مَکْهَکَذا کِونا ال تَأ ْ هُ تَعالٰىاللّٰ رَکَ فَقالَ ذَا البُکاءِ قاال یا رَبِّ ال نَأمَنُ مَکْما لَکُما تَبکیانِ کُلَّ هٰ
از آن است که حکیم هرگز از مکر متوقّع، به جهت » هِاللّٰ مَةِ مَخافَةُ سُ الحِکْرَأ ْ« :آنچه در حدیث آمده است که
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حزم ایمن ننشیند و به صالح حال مغرور نشود؛ چه اعتبار به حسن مآل است، نه به صالح حال و این کلمات از 
لَحُ ضِعِ الصّالِح فَال مَکانَ اَصْمَوْبِالْ سانُاِنْ تَرَّ الْ الیَغْ  بَغی اَنْیَنْ«: در این معنی نقل است که» حاتم اصمّ«

 عِبادَةَ اَکثَرُ مِنْ  مِنْالعِبادَةِ لِاَنَّهُ العبادَةَ اَکثَرُ  رَةِتَرَّ بِکَثْما لَقِیَ وال یَغْ  فیهِ  السَّالمُ هِ الجَنَّةِ ثُمَّ لَقِیَ آدَمُ عَلَیْ مِنَ
مَ اِسْسِنُ الْنِ باعُورا کانَ یُحْبْ عامِ بَلْمِ عِلْ ثَرُ مِنْمَ اَکْمِ فَال عِلْعِلْالْ  رَةِتَرَّ بِکَثْ لَقِیَ وَال یَغْ عِبادَةِ اِبلیسَ وَقَدْ

اَقارِبُهُ َو  تَفِعْیَنْ ثُمَّ لَمْ طَفٰىلَحُ مِنَ المُصْصَ اَصْیَةِ الصّالِحنيَ فَال شَخْتَرَّ بِرُؤ ْظَمَ ثُمَّ لَقِیَ ما َلقِیَ وَال یَغْاَعْالْ
و چگونه صاحب حزم ایمن بود از مفاجات » رُ عَسريٌ وَالنّاقِدُ بَصريٌاَمْحَذارَ فَالْحَذارَ اَلْ یَتِهِ فَالْ�ْ ؤداءُهُ بِرُاَعْ

  :اند شعر سخط الهی و حال آنکه صفات ازىل به فعل بنده معلَّل نباشد؛ چنانکه گفته
 غَضِباضاةِ مَنْمَرْفَ السَّبیلُ اِلٰىکَیْ

  

 ری َلهُ سَبَبادِْر جُرمٍ وَال نَغَیْ مِْن 
  

یکی آنکه همه کس از او : محبّت الهی و مالحظۀ مکر و عالمتش هم دو چیز: و سبب این خوف، دو چیزاند 
دوم آنکه » ءٍهَ فَخافَهُ کُلُّ شَیْمَن خافَ اللّٰ«برتسد، چه با خوف او، اثری از آثار جالل و هیبت الهی همراه بود 

سهل «و از . »هِرَ اللّٰخائِفُ الَّذی ال یَخافُ غَیْ اَلْ«: اند ی؛ چنانکه گفتهاو از هیچ چیز نرتسد، الّا از خدا
: گفتم. شخصی را دیدم که از وی خوفی بر من نشست. رفتم وقتی در بادیه می: حکایت است که» هعبداللّٰ

 بَلْ«: گفتم. »تَنیشَکَّکْ کافِرٌ فَقَدْ اَمْ تَمِنٌ اَنْاَمُؤ ْ«: جواب داد که. »تَنیخَوَّفْ سیٌّ فَلَقَدْاِنْ  تَ اَمْاَجِنّیٌّ اَنْ «
حقیقت این است، نه عقوبت؛ و خوف از حق به . »هِ رَاللّٰمِنَ الیَخافُ غَیْ فَاِنَّ المُؤ ْ کُتْاُسْ«: گفت. »مِنٌمُؤ ْ

چه خوف مکر، نتیجۀ محبّت حق و اجالل اوست و خوف عقوبت، نتیجۀ محبّت نفس و اشفاق بر اوست و 
رچه نتیجۀ محبّت الهی است، ولکن به طلب حظّ قرب و طمع وصل، معلول است و ساحت خوف مکر، اگ

  .محبّت، از علّت بری است
. بر طرف طورسینا به ابلیس رسید ن علیهالرّحمٰ صلوات »موسی«آمده است که وقتی » لطایف حکایات«در  

اَنَّ  لَمْتَعْ تُکَ عارِفاً اَلَمْظَنَنْ«: گفتلعنت گشتی؟ ابلیس اِبا نمودی و هدف تري » آدم«پرسید که چرا از سجدۀ 
ابلیس جواب » ؟بُوبِرَ المَحْتَ اَمْاَما خالَفْ «: گفت السَّالم علیه »موسی«. »رِ مَحبُوبِهِجُدُ لِغَیْالمُحِبَّ الیَسْ 

 »موسی«. »جُدْمُرادُ ال تَسْوَالْ تِالءٌاِبْ جُدْلُهُ اُسْتالءِ فَقَوْاِبْرَ الْاَمْ ایجابِ بَلْرَالْ تُ اَمْ خالَفْ لَما «: داد که
تَ اَنَّ اَما عَرَفْ«: ابلیس گفت. »طَنَةًصُورَةُ مَلَکیَّتِکَ شَیْ  قَلَبَتْلِکَ لَمَا انْرُ کَذٰاَمْ کانَ الْلوْ«: گفت السَّالم علیه

فُهَا حالِها مَحَبَّةُ ما تَغَیَّرَ وَصْ ذاتی عَلٰىفَصُ بَتَغَیُّرِهِما نانِ عاریَتانِ الیَتَغَیَّرُ الشَّخْطَنَةَ کَوْالمَلَکیَّةَ وَالشَّیْ 
ِب لِکَ الشَّوْذٰ عَنْ صَفَتْ آنَ قَدْبِ وَالْقُرْلِ وَ رَجاءِ الْوَصْ الْآنَ بَطَمَعِ مَشُوبَةً اِلَی الْ  مَحَبَّتی کانَتْ الذّاتیُّ بَلْ

  .»دُبُعْقُربُ وَالْلُ وَالْفَصْلُ وَالْوَصْالْ دیَعِنْ تَوٰىفَاسْ
هرچند منتهیان را عاقبت، خوف نماند، سالکان را در خامی بدایت حال، از حرارت خوف تا نضجی پدید  و 

. »بَهُفُ قَلْخَوْضِجَ الْیُنْ دَ اَنْمَحَبَّةِ اِلّا بَعْسَ الْ مُحِبُّ کَأ ْقَی الْالیُسْ «: گوید» ذوالنّون«آید، چاره نباشد؛ چنانکه 
در مضیق خوف عقوبت افتد و از تّف حرارت آن نیم نضجی پدید آید و چنان بوَد که دل سالک، اوّل  و این

بعضی از خامی طبع او و کدورت طلب حظوظ از وی برخیزد و حجابش رقیق گردد و از ورای حجاب رقیق، 
گاه  آن.  آید در او پدید درخشیدن گريد و عکس آن بر دیدۀ او تابد و محبّت جمال صفات نور جمال صفات
پخته، در حرارت این خوف افتد و نضجی تمام بیابد  ت بربندد و خوف مکر فرو آید و دلِ نیمخوف عقوبت رخ

صفای مطلق حظوظ، به کلّی در مضیق این خوف از وی متخلّف شود و  طلب و بقیّت خامی طبع و کدورت
محبّت پدید آید و حجاب نفس هم برخیزد و سطوع نور ذات، مباشر قلب گردد و دست کرامت، او را خلعت 

ذات پوشاند و از کسوت وجود ظلمانی و نورانی، مانند طلب حظوظ نفسانی و قلبی که به نضج اوّل و ثانی 
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  :مرتفع شد، منخلع گرداند و دامن همّتش را از التفات به وجود خود پاک بیفشاند شعر
 ضَةٌ راکَ نَفْ رُونی لِذِکْوَاِنّی لَیَعْ

  

 قَطْرُ الْفُورُ بَلَّلَهُ فَضُ العُصْکَما یَْن 
  

  :گاه وصل و فراق و قرب و بعد به نسبت با او یکسان گردد و با محبوب به زبان حال گوید و آن 
 کَ رِکابُنااِلَیْ تَ یَصِلْـْثُ شِئحَْی کُنْ

  

 حَدُاَوْتَ الْاَرضُ واحِدَةٌ وَ اَنْفَالْ 
  

  :شعر 
 تَرِبٍجِدُّ مُقْ یا نازِحاً هُوَ مِنّی

 لُبُهُکَ اَطْمِنْ عَمّا تَنی بِکَ شَغَلْ
  

 الدّانی تَ الّنازِحُ فَاَْن تَ شِئـْ  ثُ حَیْکُْن 
 لٍ َو هجرانِ ظُرُ فی وَصْتُ اَنْ فَلَسْ

  

و در این مقام، اسم والیت به حقیقت بر شخص اطالق کنند و حزن با خوف از او بردارند؛ چه اولیای حق را  
به سبب آنکه مولّد وجود هر دو، » زَنُونَیَحْ  وَالهُمْ هِمْفٌ عَلَیْ  خَوْهِ الاللّٰ لیاءَ اَال اِنَّ اَوْ«نه خوف بود و نه حزن 

و این . فایت و مولّد خوف، طلب دوام حظّ موجود با توقّع فوت حظّ ادراکطلب حظّ است؛ مولّد حزن، طلب 
و به ماضی باشند اند و نیز وظیفۀ حال ایشان، آن است که پیوسته حاضر وقت و نفس  طایفه، از طلب حظّ گذشته

مافاتَ  نُ عَلٰىحُزْاَلْ«و خوف، از نظر زمان مستقبل تولّد کند و حزن، از نظر زمان ماضی . و مستقبل نرپدازند
و در این مقام، خشیت و هیبت به جای خوف درآید و ادای حقّ عظمت الهی، الزم » تِیَأ ْ فُ مِمّا لَمْخَوْوَالْ

و علّت آن است که خوف، صفت محجوبان است، در حال  .ذات گردد و هرگز منفک نشود، به خالف خوف
شهود محو شود و خشیت و هیبت، صفت اهل مکاشفات و مشاهدات و مغایبات، تا ایشان را به صدمت عزّت 

  .ه الموفّق الولیائهاز مجاسرات در مسامرات محافظت کند؛ الجرم الزم ذات ایشان بود واللّٰ 
  

  فصل هشتم در رجا
اَلرَّجاءُ «: گفته است» بن خفیف هابوعبداللّٰ«قلب است به مالحظۀ کرم مرجوّ؛ چنانکه  معنی رجا، ارتیاح 
. »کَریمالْ جُودِ مِنْاَلرَّجاءُ ثِقَةُ الْ«: گفته است هاللّٰ رحمه »جنید«و . »جُوِّمَرْ تیاحُ القُلُوبِ بِمُالحَظَةِ کَرَمِ الْ اِرْ

نِ یَةُ الجَاللِ بِعَیْرُؤ ْ«: اند و بعضی گفته. »مُالطَفَةِ الرَّبِّ مِنْ بِ بُ القَلْ اَلرَّجاءُ قُرْ«: اند و بعضی گفته
و اثبات این مقام بعد از مقام خوف، از آن جهت افتاد که ترویح . اند و معانی این اقوال همه متقارب. »الجَمالِ

از آن جهت که فایدۀ و . بعد از تربیح خوف صورت نبندد و تربید او با مقدّمۀ تسخني خوف مفید بود جز رجا
رجا، تربید و ترویح است، نسبت به جمال دارد و از آن روی که فایدۀ خوف، تسخني و تربیح است، نسبت به 

اگر نه شرر آتش خوف، دلهای فسردۀ بطّاالن را به حرارت طلب نضجب دادی، در خامی قساوت . جالل دارد
از حرارت خوف بسوختندی؛ الجرم حکمت ربوبیّت،  و اگرنه مروحۀ رجا، ترویح قلوب خایفان کردی،. بماندی

 گردد در دل مؤمن، خوف و رجا تعبیه کرد تا به امتزاج هر دو، اعتداىل در او پدید آید و مزاج ایمان مستقیم
نِ لِلطّائِرِ وَال یْایمانِ کَالجَناحَ فُ والرَّجاءُ لِلْ تَدَال وَالخَوْالَعْ ءِ وَ رَجاءُهُ فُ المَرْ وُزِنَ خَوْلَوْ«: اند چنانکه گفته

جِبَ ایمانِ رَجاءٌ وَ مَوْایمانُ وَ بِالْفِ الْیَکُونُ خائِفاً اِلّا وَ هُوَراجٍ وَال راجیاً اِلّا وَ هُوَ خائِفٌ لِاَنَّ مَوجِبَ الخَوْ
  .»فٌایمانِ خَوْایمانُ و مِنَ الْالرَّجاءِ الْ

فاً الَتأمَنُ هَ خَوْاللّٰ یا بُنَیَّ خَفِ«: پسر خود را که مالسَّال علیهحکیم است » لقمان«و موافق این سخن، وصیّت  
» لقمان«. »بٌ واحِدٌلِکَ َو اِنَّما ىل قَلْتَطیعُ ذٰفَ اَسْفََکیْ«: پسرش گفت» فِکَخَوْ جُهُ اَشَدَّ مِنْرَهُ وَ ارْ فیهِ مَکْ
گفته » ابوعلی رودباری«و . »جُو بِاآلخَرِما وَیَرْنِ یَخافُ بِاَحَدِهِبَیْلَذُو قَلْمُؤمِنَ تَ اَنَّ الْاَما عَلِمْ«: گفت
» هسهل عبداللّٰ«و . »رُ وَتَمَّ فی طَیَرانِهِتَویا اِستَویَ الطَّیْ ائِرِ اِذَا اسْفُ وَالرَّجاءُ کَجَناحَیِ الطخَوْ اَلْ«: است
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ج فایدۀ هریک با مَزْج و و مَشْ یعنی حقایق ایمان، از ازدواج هر دو » ثیفُ ذَکَرٌ والرَّجاءُ اُنْخَوْاَلْ«: گفته است
به عیادت بیماری رفته بود، از  موسلَّ  ه علیهاللّٰ یصلَّ روایت کند که وقتی رسول» انس مالک«و . دیگری تولّد کند

 موسلَّ ه علیهاللّٰ یصلَّ رسول. »هَ وَ اَخافُ ذُنُوبیجُواللّٰاَجِدُنی اَرْ«: بیمار گفت» ؟فَ تَجِدُکَکَیْ«: او پرسید که
: و در خرب است. »شَرِّ ما یَخافُ هُ مِنْتِ اِلّا اَمَنَهُ اللّٰوَقْذَا الْلِ هٰدٍ فی مِثْ بِ عَبْتَمَعا فی قَلْ مَااجْ«: فتگ
  .»هُمَتِهِ مِنْبِ رَحْنِ آدَمَ وَ قُنُوطِهِ مَعَ قُرْسِ ابْیَأ ْ جَبُ مِنْهَ یَعْاللّٰ اِنَّ «
ه اللّٰ یصلَّ رسول» ؟قِالخَلْ یَلی حِسابَ  مَنْ«: آمد و پرسید که و آمده است که وقتی اعرابیی به حضرت رسالت 

اعرابی » نَعَمْ«: گفت موسلَّ ه علیهاللّٰ یصلَّ رسول» ؟هُوَ بِنَفسِهِ«: اعرابی گفت» هُ تَعالٰىاللّٰ«: گفت موسلَّ علیه
کَریمَ اِذا قَدَرَ عَفا َو الْ اِنَّ «: گفت» ؟یُّتَ یا اَعرابمِمَّ ضَحِکْ«: پرسید که موسلَّ ه علیهاللّٰ یصلَّ رسول. متبسّم شد

یُثَنّی  اَنْ نْدَلُ مِ هُ اَعْیا فَاللّٰالدُّنْ  باً فَعُوقِبَ بِهِ فِیاَصابَ ذَنْ مَنْ«: و در خرب است که. »اِذا حاسَبَ سامَحَ
یَعُوَد  اَنْ رَمُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ اَکْفَاللّٰهِ هُ عَلَیْسَتَرَاللّٰیا وَ الدُّنْ باً فِینَبَ ذَنْاَذْ دِهِ َو مَنْعَبْ  اآلخِرَةِ عَلٰى عُقُوبَتَهُ فِی
  .»هُسَتَرَهُ وَ عَفا عَنْ  ءٍ قَدْفی شیْ

الجمله در فضیلت رجا، اخبار بسیار وارد است، ولیکن فایدۀ آن مشروط است به ممازجت و معادلت با  فی 
مُریدِ لِاَنَّهُ عَفُ مَنازِلِ الْ اَلرَّجاءُ اَضْ «جا گفته است در تضعیف مقام ر» ه انصاریابوعبداللّٰ«خوف و آنچه 
حکمی مطلق نیست؛ چه شاید که رجا از نظر به کرم مرجّو خیزد، نه از » هٍوَجْ تِراضٌ مِنْهٍ اعْوَجْ مُعاوَضةٌ مِنْ

با کسی ممکن  و همچنني اعرتاض، به نسبت. نظر به عمل خود و معاوضه، وقتی بود که از نظر به عمل تولّد کند
  .بود که مرادی مخصوص طلبد، نه با کسی که موجب رجای او غلبۀ تجلّی صفت جمال بود

هرکه رجای او بر نیل حظّ دنیوی یا اخروی مقصور بود . طالبان حظّ و طالبان حق: اند و نیز اهل رجا دو طایفه 
ن حق به لقای او، عني موافقت مراد او و خالف آن را کاره باشد، رجای او مظنّۀ اعرتاض بود؛ امّا رجای طالبا

اعرتاض، طلبِ مخالفِ مراد اوست و طلب لقای او، مخالفت مراد او نه؛ چه در خرب باشد نه مظنّۀ اعرتاض؛ چه 
 اشارت بدین» عَفُ مَنازِلِ المُریدِاَضْ«: و همانا آنچه گفت. »هُ لِقاءَهُاللّٰ هِ اَحَبَّ اللّٰ اَحَبَّ لِقاءَ  مَنْ«: است که

و عالمت صدق رجا، تهیّۀ . قید است؛ چه امکان این معاوضه و اعرتاض، در حقّ اهل بدایت و ارادت تواند بود
توجّه کلّی بدو و قطع تعلّقات موانع که نفی شرک و عمل صالح : اسباب وصول است به مرجّو و آن دو چیزاند

عَمَالً صالِحاً َو  مَلْیَعْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَرْ کانَ فَمَنْ«: در نصّ کالم مجید اشارت بدان است، آنجا که فرمود
و هرکه به چیزی امیدوار بود و بر عملی که بدان موصِل باشد، مسارعت ننماید، او . »بِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَداً رِکْالیُشْ 

نُ ةُ الرَّجاءِ حُسْعَالمَ«: است» شاه کرمانی«معنی، قول  و موافق این. را مدّعی و متمنّی خوانند، نه صاحب رجا
اند سالکان طریق را، که بدان قطع منازل و مراحل کنند؛ گاهی به  و خوف و رجا، به مثابت دو قدم. »الطّاعَةِ

گذرند و گاهی به قدم رجا، از ورطات یأس و قنوط راه به در  قدم خوف، از مهالک وقوف و سکون و فرتت می
المَعَکَ «و قنوطی که طمع از وصل قطع کنند را شفا دهند، و نه یأسی ه غُلَّت طلب کبرند؛ نه امنی و قراری  می

  :گویند زنند و می میان خوف و رجا و رغبت، قدمی می» کَ فِرارٌقَرارٌ وَال مِنْ
 ماً غَمامَةٌ کَ یَْونا مِْنعَلَْی اَظَلَّتْ
 أَسَ طامِعٌ لُوا فَیَیْ مُها یَجْفَال غَیْ 

  

 رِشاشَها تْطَقاً وَ اَْبلَنا بَرْ اَضاءَْت 
 وی عِطاشَهاثُها یَأتی فَیُرْوَال غَیْ

  

   
  فصل نهم در توکّل

نعماءه و عمّت االطالق و اعتماد بر کفالت کفیل ارزاق  مراد از توکّل، تفویض امر است با تدبري وکیل علی 
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کرم او مالحظه و این مقام، بعد از رجاست؛ چه معاملۀ تفویض و اعتماد، با کسی رود که اوّل  تقدّست اسماءه
 تُمْکُنْ هِ فَتَوَکَّلوا اِنْاللّٰ و عََلی«و توکّل، نتیجۀ حقیقت ایمان است به حسن تدبري و تقدیر عزیز علیم . رفته باشد
ت اند به تقدیر مشیّ این ایمانی بود در درجۀ یقني که صاحب آن بداند که جملۀ امور مقدّر و مقسومو . »مُؤمِننيَ

چون این معنی محقَّق شد، عالمتش آن . در آن به زیادت و نقصان تغیريی و تبدیلی نه کامله و قسمت عادله و
: گفته است» ذوالنّون«بوَد که زمام تدبري به قبضۀ تقدیر سپارد و از حول و قوّت خود منخلع گردد؛ چنانکه 

خِالعُ مِنَ اَلتَّوکُّلُ االِنْ«: گوید» سرّی«و . »ةِقُوَّلِ وَالْ حَوْخِالعُ مِنَ الْ اِنْسِ وَالْ بريِ النَّفْ کُ تَدْاَلتَّوکُّلُ تَرْ «
  .»قُوَّةِ وَالْ لِ الحَوْ

» حمدون قصّار«و . »یَزَلْ هُ لَکَ کَما لَمْفَیَکُونَ اللّٰ تَکُنْ هِ کَما لَمْتَکُونَ لِلّٰ اَلتَّوَکُّلُ اَنْ«: گوید» جنید«و  
نَ دَ بَیْ یَکُونَ العَبْ اَّولُ مَقاماتِ التَّوکُّلِ اَنْ«: گوید» هسهل عبداللّٰ«و . »هِاِعتِصامُ بِاللّٰاَلتَّوَکُّلُ هُوَ الْ «: گوید

کُلُّ «: و همو گوید» بريٌوَال یَکُونَ لَهُ حَرَکَةٌ وَال َتدْفَ اَرادَ غاسِلِ یُقَلِّبُهُ کَیْنَ یَدَیِ الْمَیِّتِ بَیْهِ کَالْ یَدَیِ اللّٰ
یعنی هر مقامی را بدایتی است و اقباىل به مثابت » هٌ بِال قَفاءٍرَ التَّوکُّلِ فَاِنَّهُ وَجْیْهٌ وَ قَفاءٌ غَالمَقاماتِ لَها وَجْ

. نیجامد وجه، و نهایتی و ادباری به مثابت قفا، الّا توکّل را که همه بدایت و اقبال است و هرگز به نهایت و ادبار
حسن مشیّت قدیمه، نه توّکل کفایت؛ یعنی اعتماد بر  اند مراد از این، توکّل عنایت است؛ یعنی اعتماد بر و گفته

و متوکّل حقیقی، آن است که در نظر . سٍرِ عَکْ غَیْ مِنْو توکّل کفایت، داخل بود در توکّل عنایت، . صدق کفالت
و این  .االسباب، وجودی دیگر نگنجد و توکّل او به وجود و عدم اسباب متغیّر نگردد شهود او جز وجود مسبّب

ل کسی بود که به ذروۀ مقام توحید رسیده باشد و تا رسیدن بدین مقام، متوکّل در تصحیح مقام خود به ترک توّک
و . اسباب محتاج بود؛ چه اعتبار وجود آن در توکّل او قادح باشد؛ الجرم پیوسته در رفع و دفع اسباب کوشد

اند که هرگز در مقامی  آورده. است در تصحیح این مقام به ترک اسباب، نیک مشهور» ابراهیم خوّاص«حال 
زیادت از چهل روز اقامت نکردی و در اخفای حال خود از نظر خلق، احتیاط بلیغ نمودی، تا علم خلق به توکّل 

روزی  .زادی و معلومی سفر کردی او، سببی از اسباب رزقش نگردد و بیشرت در فلوات و مَفاوز به تنهایی بی
اِلَی «: جواب داد که» ؟بِکَ التَّصَوُّفُ ماذا اَدّٰى اِلٰى«: سید، پرسید کهشخصی از اکابر طریقت به وی ر

التَّوَکُّلِ  الفَناءِ فِی تَ مِنَ نَ اَنْ رانِ باطِنِکَ فَاَیْفی عُمْ  عٰىدُ تَسْتَ بَعْحَکَ اَنْ وَیْ«: گفتآن شخص . »التَّوَکُّلِ
حال ایشان بود، تا ل ایشان قادح نباشد، وجود اسباب پردۀ ای که وجود اسباب در توّک و طایفه. »یَةِ الوَکیلِ بِرُؤ ْ

خلق پندارند که ایشان با . نظر اغیار بر آن نیاید و ایشان در تحت قِباب اسباب، از نظر غري مستور باشند
خلوتخانۀ وصال، مشغول به تمتّع از لذّت مسامرات و ذوق مناظرات و االسباب در  اند و ایشان با مسبّب اسباب
  .راتمحاض

 نَنامِ الحَسُودِ وَبَیْرَغْنا عَلٰىفَبِتْ
 ضِهِ تَ یُؤتی بِبَعْ المَیْ  اَنَّ  حَدیثٌ لَوْ

 تُهُ کَفّی وَ بِتُّ ضَجیعَهُ فَوَسَّدْ
  

 رُ خَمْ اْل کِ شیبَ بِهِحَدیثٌ کَریحِ المِْس 
 رُ دَ ما ضَمَّهُ القَبْ بَحَ حَیّاً بَعْلَاَصْ
 رُ بَدْالْرَقَدَ فَقَدْ لی طُلْتُ لِلَیْوَقُلْ

  

وَی یَکُونَ اَقْ سَرَّهُ اَنْ مَنْ«: بر قّوت حال متوکّالن این فتوا داده است  ه علیهاللّٰوات صلَّو صاحب شریعت  
چه هر که در توکّل صاحب یقني و تمکني شود، سرّ او از هیچ عارضی و حادثی » هِاللّٰ عَلَی یَتَوَکَّلْالنّاسِ فَلْ

مَا «: پرسید که» بایزید«از » لیابوموسی دَيبُ«حکایت است که وقتی که در منزعج و مختلج نگردد؛ چنان
یَمیینِکَ  اَنَّ السِّباعَ عَنْ حابُنا لَوْقالَ اَصْ«: گفت» ابوموسی» «؟تَما تَقُولُ اَنْ «: گفت» بایزید» «؟التَّوکُّلُ

لَ اَهْ لَو اَنَّ کِنْ ذا قَریبٌ وَلٰهٰ نَعَمْ«: تگف» ابویزید«. »الِکَ سِرُّکَیَسارِکَ ما تَحَرَّکَ لِذٰ  وَاالَفاعی عَنْ 
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 المُتَوَکِّلنيَ وَ مِنْ حَدِّ تَ مِنْنَهُما خَرَجْ بَیْ النّارِ یُعَذَّبُونَ ثَمَّ وَقَعَ لَکَ تَمییزٌ  لَ النّارِ فِیالجَنَّةِ یَتَنَعَّمُونَ وَ اَهْ
  .»لَةِ المُتَوَکِّلنيَجُمْ

وقتی که در بعضی غزوات حاضر بود، حکایت کند که در آن حال قتال با » یابوتراب نخشب«با » حاتم اصمّ «و  
الصّفیّن بخفت و سر بر سرپ  دیدم که بني» ابوتراب«کفّار درپیوست و از طرفني صفوف کشیده شد، شیخ خود را 

جب در این وقت ع: گفتم. چون بیدار شد، برخاست. کردم نهاد و در خواب رفت؛ چنانک غَطیط او استماع می
اگر این وقت را از وقت زفاف فرقی دانی، تو را از : شیخ گفت! دارم از اسرتاحت و نوم که چگونه تواند بود

با اهل توکّل کرده است و ایشان را به نقد، از  سبحانهو چه کرامت بزرگ است که حق . جملۀ متوکّالن نشمارند
. ه و فکر تدبري معاش از دل ایشان برداشتهعذاب تفرقۀ هموم خالص داده و هموم ایشان را واحد گردانید

بَلَدِکَ فَکُلُّ  اِلٰى جِعْاِرْ«: گفت» شبلی«رفت و از کثرت عیال شکایت کرد، » شبلی«که شخصی پیش  وقتی
ما در طلب رزق : پرسیدند که» جنید«و آمده است که وقتی جماعتی از . »هُرُدْهِ فَاطْاللّ قُُه عَلَیسَ رِزْلَیْ مَنْ

دانید که رزّاق شما را فراموش کرده است، در طلب رزق سعی  اگر می: ییم، چگونه باشد؟ جواب داد کهسعی نما
خدای را به توکّل خود امتحان مکنید که جز حرمان، : خانه نشینیم و توکّل کنیم؟ گفتپس در : کنید، گفتند

سَ نَ آدَمَ لَیْ یَاابْ«: استده آم» انجیل«و در . ترک حیلت: پس چه حیلت کنیم؟ گفت: نصیبی نیابید، گفتند
  . »قِ غَدٍتَ تُطالِبُنی بِرِزْ عَدلِ اَنّی الاُطالِبُکَ بِعَمَلِ غَدٍ وَ اَنْ الْ مِنَ

  
  فصل دهم در رضا

و از این تفسري، محقَّق شود که مقام . رضا عبارت است از رفع کراهت و استحالی مرارت احکام قضا و قدر 
یقني سابقۀ قسمت و توکیل قسّام، کراهت موجود  ل تواند بود؛ چه الزم نیست که بارضا، بعد از عبور بر منزل توکّ 

ه اللّٰ  یصلَّ و آنچه در بعضی ادعیۀ مأثوره از سیّد کاینات. نباشد و مرارت احکام در مذاق حالوت نماید
یُصیبَنی  قیناً صادِقاً حَتّی اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْبی وَ یَألُکَ ایماناً یُباشِرُ قَلْهُمَّ اِنّی اَسْ اَللّٰ«: رسیده است که موسلَّ علیه

بدان معلوم شود که به هیچ مشعر است بدین فرق؛ چه اوّل، یقینی که . »تَ ىلتَ ىل وَالرِّضا بِما قَسَمْاِلّا ماکَتَبْ 
علوم شود گاه، سؤال رضا بر آن عطف کرده تا م اند، خواسته است و آن کسی نرسد، الّا آنچه در ازل بر او نوشته

توصّل به پایۀ رفیع و ذروۀ . و مقام رضا، نهایت مقامات سالکان است. استکه رضا به قسمت، غري یقني قسمت 
معجّلش رسانیدند؛ هر که را در این مقام قدمگاهی کرامت فرمودند، به بهشت  .ای را میسّر نه منیع آن، هر رونده

هَ اللّٰ اِنَّ «: اند؛ چنانکه در خرب است و یقني تعبیه فرموده چه رَوح و فرح که از لوازم اهل بهشت است، در رضا
و نیز تسمیۀ خازن بهشت به رضوان، اشارت بدین » الرِّضا وَالیَقنيَ حَ وَالفَرَحَ فِیمَتِهِ الرَّوْجَعَلَ بِحِکْ تَعالٰى

  .معنی است
گردد و چشم بصريتش به مشاهده به نور یقني، منشرح و منفسح ن مؤمن تا نخست دل. و رضا از یقني تولّد کند 

گنجایی وقایع و حوادث، بل سرور و فرح به وقوع آن پدید نیاید؛ او  در ومعاینت حسن تدبري الهی، منفتح نگردد،
اَلرِّضا «: گفته است» رویم«و » بِ بِمُرِّ القَضاءِاَلرِّضا سُرورُ القَلْ«: در رضا گفته است» ذوالنّون«چنانکه 

. »مِتَ جَرَیانِ الحُکْبِ تَحْ اَلرِّضا سُکُونُ القَلْ «: گفته است» حارث محاسبی«و . »حِکامِ بِالرَّوْحْ اَبالُ الْتِقْاِسْ
اشارت است به اصل رضا؛ چه رفع کراهت که اصل مقام رضاست، » تیارِ اِخْ عُ الْاَالرِّضا رَفْ«: که» جنید«و قول 

تارَ لَهُ عَبدِ َو اَنَّهُ اخْهِ لِلْتیارِ اللّٰبِ قَدیمِ اخْرُ القَلْاَلرِّضا نَظَ«: »عطا ابن«نتیجۀ رفع اختیار است فی قول 
اشارت است به اصل ترک اختیار؛ چه مطالعۀ اختیار کل و مالحظۀ افضلیّت آن، به ترک اختیار جزوی » ضَلَاَفْالْ
یق، صفت و ضکراهت، قلب است که منشأ رضا، یقني است و انشراح، صفت الزم آن، منشأ  و همچنان .ماند می
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رٍ َو ضیقِ صَدْ ذامِنْ«: گفت» جنید«. بر زبان کلمۀ الحول راند» جنید«در صحبت » شبلی«وقتی . الزم آن
  .»تَصَدَقْ«: گفت» شبلی«. »کِ الرِّضا بِالقَضاتَرْ رِ مِنْضیقُ الصَّدْ

نفس، ضّد  کراهت قلب و کراهت نفس؛ کراهت قلب، ضدّ رضاست مطلقاً و کراهت: و کراهت دو قسم است 
و شاید که در خاطری، این شبهت سر زند که چون حال، مقدّمۀ مقام و اَصل اوست، . حال رضا، نه مقامش

و جوابش آن است که حال، محض موهبت است، از غایت . چگونه ضّد حال رضا، با مقامش جمع تواند شد
اند و مقام، به کسب آمیخته؛ الجرم لطافت و نفوذ، در همه اجزای وجود سرایت کند و داعیۀ طبع را احتمال نم

و چون رضا، نتیجۀ یقني است و یقني، وصف خاصّ دل، صفت رضا . احتمال ممازجت داعیۀ طبع تواند نمود
مخصوص بود بدو و کراهت نفس در آن قادح نه، الّا آنکه دل صاحب یقني، به مثابت بحری است زاخر، گاه 

از مهبّ عنایت الهی قصد وزیدن کنند، بحر دل در تمّوج آید، فضلۀ ریاح احوال، هرگاه که . ساکن و گاه مضطرب
موجی از او به ساحل نفس پیوندد و در مجاری طبع روان گردد و اثر رضا و طمأنینت، به واسطۀ آن در نفس 

 و هرگاه که آن ریاح قرار گريند و بحر قلب از تموّج و اضطراب بیارامد. پدید آید و به صفت قلب، متّصف گردد
و فیض علم یقني و طمأنینت، روی با حیّز خود نهند و اضطراب و کراهت نفس، باز معاودت نماید، گوییا در آن 

شود و لباس حواسّ قلب را  حال، جهالت که وصف ذاتی نفس است، در صورت علم یقني، مختفی و ناپدید می
  :کند شعر او خطاب می با پوشاند و دل به عاریت در نفس می
 لِکیْموَ تَضٰىوَ تَرْضٰىاَرْتَ اَنْـْ اِذا شِئ

 مَعینِی وَاسْاَال فارمُقِی الدُّنیا بِعَیْ
  

 نا مَعاً وَ عِنانیازِمامِیَ ما عِشْ 
 طِقی بِلِسانیانِیَ فیها وَانْبِـاُذْ

  

  :کند یا این بیت به زبان حال انشاد می 
 شَرابِنامِْنمَشٰىمٍ قَدْعِدِ قَْووَ مُقْ
 ثَالثِنيَ حِجَّةً طِقْیَنْ رَسَ لَمْوَ اَخْ

  

 صَراناهُ ثَالثاً فَابْ سَقیْ  مٰىوَ اَعْ 
 بَراسَ یَوماً فَاَخْکَأ ْهِ الْ نا عَلَیْاَدَرْ

  

هرگاه که نظر رضوان الهی . که رضای نفس، اثر رضای قلب است، رضای قلب، اثر رضای ربّ است و همچنان
عالمت اتّصال رضوان الهی به دل بنده، اتّصال رضای بنده  به دىل تعلّق گريد، صفت رضا در او پدید آید؛ پس

عبارت » نُ مَآبٍ وَ حُسْ لَهُمْ  نینَةُ فَطُوبٰىوانِ اتَّصَلَتِ الطُّمَأ ْاتَّصَلَ الرِّضا بِالرِّضْاِذَا «: »سهل«بود بدو و کالم 
اتّصال رضا صورت  ی، بیو چون رضای بنده، الزم رضوان الهی است، اتّصال رضوان به محلّ . معنی استاز این 

در » هُ بِراضٍتَ عَنْلَسْ لُبَ رِضا مَنْ یی اَنْ تَطْتَحْاَما تَسْ«: »سفیان ثوری«با » رابعه«نبندد و از اینجاست قول 
» بشر حافی«و مقام رضا، مقام واصالن است، نه منزل سالکان؛ چنانکه . »عَنّاضِ اَللّهُمَّ ارْ«مقابلۀ دعای او که 
ضَلُ لِاَنَّ الزّاهِدَ اَلرِّضا اَفْ«: گفت» ؟دُضَلُ اَمِ الزُّهْاَلرِّضا اَفْ«: که» فضیل عیاض«در جواب سؤال 

دِ فی جَوْفِ وَکُلُّ الصَّیْ«آید و چه مقام ورای آنکه کسی در محّل رضای رحمان . »الطَّریقِ وَالرّاضی وَصَلَ  فِی
  :رآنجا که نظر رضا باشد، سیئّات، حسنات نماید شع» الفَرٰى

 بٍ کَلیلَةٌ کُلِّ عَیْ نُ الرِّضا عَنْوَ عَیْ
  

 مَساوِیاالْ  دِیطِ تُْبالسُّْخ نَ عَیْکِنَّوَٰل 
  

: فته استگ السّالم علیه» علی«نرسد؛ چنانکه امريالمؤمنني  تر از آنکه کسی را هرگز مکروهی و چه حال خوش 
 رُ کُلُّهُ اِلٰىاَمْجِعُ الْ یَرْ«: گفته است» یحیی معاذ رازی«و  .»روهٌهُ مَکْیَنَلْ بِساطِ الرِّضا لَمْ جَلَسَ عَلٰى مَنْ«
» ابن اسماعیل«و . »مَلُلُصُ بِما تَعْفیما عَمِلَ وَ تَخْ کَ لَهُ فَتَرضٰىلٌ مِنْهُ بِکَ و فِعْلٌ مِنْنِ فِعْلَیْ اَصْنِ الْذَیْهٰ

طیّاً هُ قاسِماً وَ مُعْالرِّضا بِهِ مُدَبِّراً وَ مُختاراً والرِّضا عَنْهُ وَالرِّضا لَهُ فَحَقِّ وَالرِّضا عَنْاَلرِّضا بِالْ«: گفته است
و حال محبّت، الزم مقام رضاست؛ چه وقتی افعال همه در موقع رضا افتد، که فاعل، . »هاً وَ رَبّاًوَالرِّضا لَهُ اِلٰ 



۱۷۸  

هرگز از بنده مفارقت نکند، نه در دنیا و نه و رضا و محبّت، . »بُوبٌبُوبُ مَحْ مَحْ عَلُ الْوَ کُلُّ ما یَفْ«محبوب بود 
سَ الرِّضا لَیْ «: است» جنید«در آخرت؛ به خالف خوف و رجا که در آخرت مفارقت کند و موافق این، قول 

نی تَغْسْالجَنَّةِ الیَ آخِرَةِ لِاَنَّهُ فِییا وَالْالدُّنْ دَ فِیفِ وَالرَّجاءِ فَاِنَّهُما حاالنِ الیُفارِقانِ العَبْخَوْوَالمَحَبَّةُ کَالْ
  .شادِاِرْالمُوَفِّقُ بِالْ هُوَاللّٰ. »الرِّضا وَالمَحَبَّةِ عَنِ 

  



۱۷۹  

  باب دهم در احوال
  .و آن مشتمل بر ده فصل است 

  فصل اوّل در محبّت
و از آن . که بنای جملۀ مقامات شریفه، بر توبت است که بنای جملۀ احوال عالیه، بر محبّت است؛ همچنان بدان 

اند برآن، مواهب خوانند و محبّت، میل باطن  مبنی ت که محبّت، محض موهبت است، جملۀ احوال را کهجه
محبّت عام، اعنی میل قلب به مطالعۀ جمال صفات و محبّت خاص، : است به عالم جمال و آن بر دو گونه است

مال روی نماید و محبّت روح به مشاهدۀ جمال ذات، محبّت عام، ماهی است که از مطالع صفات جاعنی میل 
آرایش دهد و محبّت خاص، ناری که وجود محبّت نوری است که وجود را . خاص، آفتابی که از افق ذات برآید

محبّت عام، . »قی وَال تَذَرُالتُبْ«در محبّت خاص و » ما کَدَرَ  ما صَفاوَدَعْخُذْ«در محبّت عام . را پاالیش دهد
  :شعر. تسنیم صِرف خالصرحیق مختومِ ممزوج و محبّت خاص، 

 رَبُهُ صِرفاً فَمَْشیَکُنْلَمُْر اِنْ خَمْ اَْل
 فَصاحِبُهُ  قاًصِدْ یَکُنْ لَمْ اِنْ  حُبُّ وَالْ

 

 ما کانَ کَاللَّهَبِ  سِوٰى حَرامٌ دیعِنْ 
 وَالکَذِبِ الصِّدقِ  نَبَیْ بِ القَلْ مُعَذَّبُ

  

ا و کدورت و لطافت و کثافت و خفّت و ثقل و محبّت عام، به سبب ممازجت با اغراض، شرابی حامل صف 
  :شعر. و لطافت در لطافت و خفّت در خفّتمحبّت خاص، به جهت تنزّه از مخالطت اَعالل، همه صفا در صفا 

 فٍناها بِلُْطشَرِبْسٍ قَْدوَکَأ ْ
 أً سَ فَارِغَةً وَ مَلْکَأ ْوَزَنَّا الْ

  

 یُخالُ شَرابُها فیها هَواء 
 نَهُما سِواءُ یْنُ بَفَکانَ الوَزْ

  

لطیف و تخفیف جام اثر کند و کثافت آن را به لطافت، و ثقل، به خفّت و خفّت آن شراب، در تال بلکه لطافت  
  .مبدّل گرداند؛ بر مثال روح که جسم را لطافت و خفّت بخشد

 نا فُرَّغاًزُجاجاتٌ اَتَتْ ثَقُلَتْ
 تَطريُ بِما حَوَتْتَسْ وَکادَتْ خَفَّتْ

  

 فِ الرّاحِبِصِرْ اِذا مُلِىَٔتْحَتّٰى 
 واحٍاَرْاِنَّ الجُسُومَ تَخِفُّ بِالْ

  

ِض اَرْوَلِلْ«محبّان ذات، این شراب را در قدح ارواح نوش کنند و فُضاله و صُبابۀ آن را بر قلوب و نفوس ریزند  
نفوس را خفّت طاعت و لَذّت ارواح را خفّتِ قَلَق بخشد و قلوب را خفّت شوق و » کِرامِ نَصیبُسِ الْکَاْ مِنْ

این شراب در همۀ اجزای وجود اثر کند؛ روح را لذّت مشاهدت دهد و قلب را لذّت مذاکرات و نفس را لّذت 
 وسلَّم اللّٰه علیه صلَّی و دعای رسول. غایتی که لذّت طاعت، در نفس بر جملۀ لذّات طبیعی غالب آیدمعاملت؛ تا 

اشارت . »بارِدِ ماءِ الْالْ لی وَ ماىل وَ مِنَعی وَبَصَری وَ اَهْسی وَ سَمْنَفْ  حَبَّ اِلَیَّ مِنْحُبَّکَ اَ عَلْ اَللّهُمَّ اجْ«
و عني جام، از غایت صفا و لطافت، در رنگ این شراب چنان محو شود که تمییز نماند و . بدین حالت است

  . صورت وحدت پدید آید
  :شعر 

 رُ خَْمرَقَّ الزُّجاجُ وَ َرقَّتِ الْ
 رٌ وَال قَدَحٌ کَاَنَّما خَمْفَ

  

 رُ اَمْ فَتَشابَها فَتَشاکَلَ الْ 
 رُ وَکَاَنَّما قَدَحٌ وَال خَمْ

  

النُّفُوسِ  الحَواسِّ وَسَکَنَ فِی تَقَرَّ فِیسٌ لَها وَهَجٌ اِذَا اسْکَأ ْ«: محبت چیست؟ گفت: پرسیدند که» شبلی«از  
بخشد؛ به شرط آنکه مستقر گردد و زود منطقی نشود بر ود یعنی همۀ وجود را محو گرداند و رنگ خ» تَالشَتْ

 قٰىتَهُ وَال یَبْبَبْتَهُ وَال اَحْبَبْاَحْ تَهَبَ کُلََّک لِمَنْ مَحَبَّةُ اَنْاَلْ«: گفت» ه قرشیابوعبداللّٰ«و . صفت بوارق و لوامع
. »مَحَبَّةِفی حَدِّالْ دخُلْتْ کُلّیَّتِکَ لَمْ مِنْ رُجْتَخْ مالَمْ«: گفته است» ابوعلی رودباری«و . »ءٌکَ شَیْلَکَ مِنْ



۱۸۰  

در این معنی سخنی تمام است؛ » مُحِبِّالْ بَدَلِ مِنَ الْ بُوبِ عَلَیمَحَبَّةُ دُخُولُ صِفاتِ اَلمَحْاَلْ» «جنید«و قول 
 ای است از جذبات بندد و جذبهای است از روابط اتّحاد که محّب را بر محبوب  چه حقیقت محبّت، رابطه

کند؛ تا همۀ  کشد، از وجود او چیزی محو می محبوب که محّب را به خود کشد و به قدر آنکه او را به خود می
گه ذات او را به قبضۀ قدرت، از وی برباید و به بدل آن، ذاتی که  کند و آنقبض  اوّل صفات او را از وی

او داخل آن ذات بدل یافته شود و آنچه و بعد از آن، صفات . اتّصاف به صفات خود دارد، بدو بخشدشایستگی 
محبّ، موجود بود، ذات او چه مادام تا » مُحِبِّعَلَی الْ«نگفت . اشارت بدین معنی است» البَدَلِ عَلَی«گفت 

تُ لَهُ تُهُ کُنْبَبْفَاِذا اَحْ«و حقیقت » اِلّا مَطایاهُ مِلُ عَطایاهُالتَحْ «را شایستگی دخول صفات محبوب نباشد 
  :اینجا محقّق گردد و محّب به زبان حال گوید شعر» هِالقِ اللّٰتَخَلَّقُوا بِاَخْ«الحدیث و معنی » وَ بَصَراً عاًسَمْ

 اَناوٰىاَهَْو مَنْوٰىاَهْاَنَا مَْن
 تَهُ صَرْ تَنی اَبْ صَرْفَاِذا اَبْ

  

 نا بَدَنانُ روُحانِ حَلَلْنَحْ 
 تَناصَرْ تَهُ اَبْ صَرْوَ اِذا اَبْ

  

  :ال، ثمرۀ محبّت و غایت آن است و اگرچه سببش پدید نیست کهو این ح 
 ُرها عَجَبٌاِنَّ المَحَبَّةَ اَمْ 

  

 کَ وَ مالَها سَبَبٌعَلَیْقٰىتَلْ 
  

امّا عالمات آن بسیار است؛ چه هر مویی بر اندام محبّ، شاهدی عدل است بر صدق محبّت او و هر حرکتی،  
مشاهدۀ آن جز به دیدۀ محبّت نتوان کرد و ما جهت تمییز صادقان از عالمتی و هر سکونی، اَمارتی، ولکن 

  .مدّعیان، بعضی از آن بر شماریم
 السَّالم علیه »عیسی«به  سبحانهعالمتی از آن، آن است که در دل او محبّت دنیا و آخرت نبود؛ چنانکه حق  

. »تُهُ حُبّیآخِرَةِ مَلَأ ْیا وَالْاَجِدُ فیهِ حُبَّ الدُّنْ  دٍ فَلَمْبِ عَبْ قَلْ تُ عَلٰىاِنّی اِذَا طَّلَعْ یا عیسٰى«: وحی فرستاد که
خُلَها مَحَبَّتی وَحَبُّ یَدْ قُلُوبِ اَنْ الْ عَلَی تُیا داوودُ اِنّی حَرَّمْ «: السّالم علیهاست » داوود«و در اخبار 

ن ترک اکنند میدو وصف را مخیّر و شاید که محبّت الهی، با شفقت است، آن بود که اگر صاحب این . »ریغَیْ 
پدر خود  السّالم علیهما »بن علی حسني«طرفی و ایثار دگر، طرفِ خلق، ترک گريد؛ چنانکه رسیده است که وقتی 

» نَعَمْ«: پدرش گفت» ؟هَاللّٰ اَتُحِبُّ «: گفت» حسني«» نَعَمْ«: پدرش گفت» ؟اتُحِبُّنی یا اَبَتِ «: را گفت
 »حسني«گاه  آن. بگریست السّالم علیه »علی«. »بٍ واحِدٍتَمِعُ مَحَبَّتانِ فی قَلْیَجْ الهاتَ هَیْ«: گفت» حسني«

: گفت السّالم علیه »علی» «ایمانِالْ  کِلی وَ تَرْنَ قَتْتَ بَیْ اَنَّکَ خُیِّرْ یا اَبَتِ ما تَقُولُ لَوْ«: گفت السّالم علیه
ِذِه کَ َمحَبَّةٌ وَ هٰ یا اَبَتِ فَاِنَّ تِلْ شِرْاِبْ«: گفت السّالم علیه »حسني«. »ایمانِالْ  کِ تَرْ لَ عَلٰىتارُ القَتْاَخْ«

  .»شَفَقَةٌ
. عالمتی دگر آنکه، هر حسن که بر او عرضه کنند، بدان التفات ننمایند و نظر از حسن محبوب بنگرداند 

اِنَّ «: ان را گفتحکایتی مشهور است که وقتی شخصی به زنی جمیله رسید و اظهار محبّت کرد، آن زن امتح
زن به تقریع و توبیخ او . شخص بازنگریست. »تیجَماالً وَ هِیَ اُخْهاً وَ اَتَمُّ سَنُ مِنّی وَجْهِیَ اَحْ وَرائی مَنْ

کَ تُ اَنَّتَ فَظَنَنْ تَ و تَکَلَّمْ تُ اَنَّکَ عارِفٌ وَ اِذا قَرُبْ بَعیدٍ ظَنَنْ  تُکَ مُنْاِذا نَظَرْ بَطّالُ  یا«: زبان بگشاد که
  .»تَ بِعارِفٍ وَال عاشِقٍآنَ لَسْعاشِقٌ فَالْ 

عالمتی دگر آنکه وسایل وصول محبوب را دوست دارد و مطیع و مستسلم باشد؛ چه آن محبّت و طاعت، عني  
از » هَاللّٰ طاعَاَ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ مَنْ«و » هَ فَاتَّبِعُونیاللّٰ تُم تُحِبُّونَ کُنْ اِنْ قُلْ«. محبّت و طاعت محبوب بود

  :است شعر» مجنون«اینجاست و گفتۀ 
 لی فی هَواهااَذِلُّ لِآلِ لَیْ 

  

 کِبارااَصاغِرَ والْتَمِلُ الْوَ اَْح 
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 »ابراهیم ادهم«عالمتی دیگر آنکه از موانع وصول محبوب، اگر خود فرزند بود، بر حذر باشد؛ چنانکه  
و از جانبني شرط رفت که هرچه از منکرات یکدیگر قد مصاحبت کرد وقتی در راه حج با رفیقی ع ه علیهاللّٰ رحمة

رسیدند، ناگاه عماریی مُذَهَّب دیدند و در وی اَمردی صاحب جمال » مکّه«چون به . مشاهده کنند، باز نپوشند
 اَحَدٌ عَلٰى فیالیُخْ  نا اَنْعَهِدْ سَ قَدْاَلَیْ«: رفیقش گفت. بدو نگریست و نظر مکرّر گردانید» ابراهیم«. نشسته

آنَ تُهُ وَ هُوَ صَغريٌ فَالْذاکَ وَلَدی فارَقْ«: گفتآب در چشم آورد و » ابراهیم» «؟مَنهیّاتِئاً مِنَ الْیْ صاحِبِهِ ش
هِ َفال لِلّٰ ناهُ ءٌ تَرَکْ ال فَاِنَّ ذاکَ شَیْ«: گفت» ابراهیم» «؟کَبِرُهُ عَنْاَاُخْ«: صاحبش گفت. »تُهُ عَرَفتُهُلَمّا رأَیْ 

  .»عُودُ فیهِنَ
  :و این شعر انشاد کرد شعر 

 َق طُرّاً فی هَواکاخَلْ تُ الْهَجَرْ
 باًباً ثُمَّ اِرْتُ اِرْقُطِّعْ وَ لَوْ 

  

 اَراکا تُ العِیالَ لِکَیْتَمْ وَ ایْ 
 سِواکا لَما حَنَّ الفُؤادُ اِلٰى

  

و از » رَهُثَرَ ذِکْئاً اَکْاَحَبَّ شَیْ مَنْ«: عالمتی دیگر که بر ذکر محبوب، مولع و مشعوف بود؛ چنانکه در خرب است 
  :اند شعر آن هرگز ملول نشود، بلکه به هر کرّت که شنود، هزّتی و طربی زاید در او پدید آید؛ چنانکه گفته

 تَنیها فَزِدْدُ عَنْ تَنی یا سَعْوَ حَدَّثْ
  

 دُ یا سَْع ثِکَ حَدْی مِنْ نیفَزِدْ جُنوناً  
  

لذّت یابد و گوید . مالمت خود بشنود، از آن مالمت آن دوست دارد که اگر در اثنایو تا غایتی ذکر محبوب  
  :شعر

 اَجِدُ المَالمَةَ فی هَواکَ لَذیذًَة
  

 یَلُمِنی اللُّوَّمُرِکَ فَلْحُبّاً لِذِْک 
  

نکه عالمتی دگر آنکه محبوب را در جمیع اوامر و نواهی طاعت دارد و هرگز قصد مخالفت حکم او نکند؛ چنا 
  :گفته است شعر» رابعه«

 هِرُ حُبَّهُتَ تُظْنَْه وَ اَاِلٰصِی اْلتَْع
 تَهُ کانَ حُبُّکَ صادِقاً لَاَطَعْ اِنْ

  

 فِعالِ بَدیعُالْ ری فِیلَعَمْ ذاهٰ 
 یُحِبُّ مُطیعُ  اِنَّ المُحِبَّ لِمَنْ

  

محبّت : پرسیدند که» رویم«و از . »فاقَةِبایَنَةُ الْمَحَبَّةُ مُعانَقَةُ الطّاعَةِ وَ مُاَلْ«: گفته است» هسهل عبداللّٰ«و  
  :و این بیت انشاد کرد شعر. »والِاَحْ مُوافَقَةُ فی جَمیعِ الْاَلْ«: چیست؟ گفت

عاً وَسَمْ مُتْمُتَّتَ ىلقُْل وَ لَوْ
  طاعَةً 

  

 حباً مَرْ وَ  ًال اَْه  تِمَْوالْ  لِداعِیتُْلوَْق 
  

کند، نظر او در آن بر طلب رضای محبوب مقصور بود، نه بر غرضی دگر؛ چنانکه  عالمتی دیگر که هرچه اختیار 
مَحَبَّةُ ایثارُ مایُحِبُّ اَلْ«: گفته است» شبلی«و » بُوبِ مَحْمَحَبَّةُ االیثارُ لِلْاَلْ«: گفته است» ابوبکر کتّانی«
  .»تَبَبْاَحْ اِنْبُوبُ وَ المَحْرَهُ تَ وَ کَراهَةُ ما یَکْ کَرِهْ بُوبُ وَ اِنْمَحْ الْ
: است» بایزید«عالمتی دیگر که اندک مراعات محبوب، بسیار داند و بسیار طاعت خود، اندک؛ چنانکه قول  

 وسلَّم اللّٰه علیه صلَّی »عُزیز«به  تعاىلو حق » حَبیبِکَ ثارُ القَلیلِ مِنْتِکْ کَ وَاسْکَثريِ مِنْ اللُ الْتِقْ مَحَبَّةُ اسْاَلْ«
لی ثِرَ قَلیلَ فَضْتَکْلَکَ کَثريٌ وَ تَسْلِلَ کَثريَ عِبادَتِکَ فَاِنَّ ىل مِثْتَقْتَسْ مَحَبَّةِ اَنْالْطِ شَرْ  اِنَّ مِنْ«: وحی فرستاد که
  :شعر» لیسَ مِثْفَاِنَّ لَکَ لَیْ

 کِنْفینی وَٰلکَ یَْکقَلیلٌ مِْن
  

 قَلیلُکَ الیُقالُ لَهُ قَلیلُ 
  

در مشاهدۀ جمال محبوب؛ چه نظر بصريت محبّان، در پرتو اشعۀ نور  عالمتی دگر، حريت وهَیَمان است 
و صاحب این حال، اگر . وهیمان و دهش و عرق تولّد کندمشاهدت محبوب، کلیل و حسري گردد و از آن، حريت 
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در مقام تمکني بود و قوّت ابتالع احوال دارد، حريت وهیمان از حیّز روح تجاوز ننماید و قلب را از حضور و 
تر، قلب او در محاضره  که روح او در مشاهده حريان محافظت ترتیب اقوال و افعال مانع نگردد؛ بلکه چندان

و اگر قوّت و تمکّن چندان ندارد و در غلبات این . »تَحَیُّراًنی رَبِّ زِدْ«هشیارتر؛ الجرم طلب او این بود که 
  :آرد کهحال، سررشتۀ تمییز از دست اختیارش ربوده گردد، فریاد بر

 بیَدیتُ فیکَ خُْذتَحَیَّرْ قَدْ
  

 تَحَیَّرَ فیکا یا دَلیالً لِمَنْ 
  

عالمتی دگر که مشاهدۀ محبوب و وصال او در شوقش، نقصان نیارد؛ بلکه هر لحظه در مشاهده و هر نفس در 
که مراتب قربش  و چندان. گردد نهاد او انگیخته میمَزید در  مِنْ مواصله، شوقی جدید و تعطّشی داعی هَلْ 
بندد و  افتد و شوق و قَلَقش در طلب وصول آن تزاید و تضاعف می زیادت گردد، نظرش بر مرتبۀ فوق آن می

ضِ تُ فی اَرْرَأَیْ«: گوید» ذوالنّون«. که جمال محبوب را نهایت نیست، شوق محبّ را غایت نیست همچنان
بُوبَ مَحْ الْ لِاَنَّ  تُ و لِمَ فَقالَتْسَ لَها غایَةٌ فَقُلْلَیْ  مَحَبَّةِ فَقالَتْالْ غایَةِ  تُها عَنْمَحَبَّةِ فَسَأَلْالْ رَأةً تَسريُ مَعَالتّیهِ امْ 
  .» لَهُ الغایةَ

و بنا بر کثرت . و این ده عالمت که شمرده شد، اندکی است از بسیار و حصر آن به مجلّدات، ممکن نگردد 
 حسب وصفی و عالمتی دگر، تعریفی فراخور حالهرکس به . عالمات، در تعریف محبّت، اقوال مختلف است

  .اند، بدین سبب است اند و همچنني در تعریفات دگر که اختالف کرده کرده خود
  
  

  فصل دوم در شوق
مراد از شوق، هیجان داعیۀ تمتّع از محبوب است در باطن محّب و وجود آن، الزم صدق محبّت است؛ چنانکه  

و شوق به حسب انقسام . »لِقائِهِ تاقَ اِلٰىهَ اشْاَحَبَّ اللّٰ مَحَبَّةِ مَنْقُ ثَمَرَةُ الْاَلشَّوْ«: گوید» ابوعثمان حريی«
صفات به ادراک لطف و رحمت و احسان محبوب، و شوق محبّانِ  شوق محبّانِ: محبّت، منقسم شود به دو قسم

بیشرت، الوجود است؛ چه  احمر قلیل و این شوق از غایت عزّت، چون کربیت. ذات به لقای وصال و قرب محبوب
هزار عبدالرّحمان و عبدالرّحیم و عبدالکریم بینی : دىل گفته است صاحب. ، نه طالبان الهاند طالبان رحمت الهیه

طالبان خدا را جنّت، لقای اوست و اگر . رحمت، بسیارند و طالبان خدا، کمه نبینی؛ یعنی طالبان که یک عبداللّٰ 
 هِ عِباداً َلوْ اِنَّ لِلّٰ «: گوید» بایزید«باشند؛ و دوزخ، فراق او و اگرچه در بهشت باشند؛ چنانکه تقدیراً در دوزخ 

  :شعر. »النّارِ لُ النّارِ فِیتَغیثُ اَهْالجَنَّةِ مِنَ الجَنَّةِ کَما یَسْ تَغاثُوا فِییَتِهِ لَاسْرُوْ جَنَّةِ عَنْالْ ظَةً فِٰىلَحْ  حَجَبَهُمْ
 َد فُرقَتِکُمْجَحیمٌ عِْناِنَّ الجِنانَ

  

 وَ جَنّاتیدیخُْل بِکُمْقُرْ وَالنّارُ فی 
  

ای است که قاصدان کعبۀ مراد را به مقصد و مقصود رساند و دوام او با دوام محبّت پیوسته  و حال شوق، مطیّه 
ور و شهود انکار و بعضی متصوّفه، بر لقای شوق در مقام حض. است؛ مادام تا محبّت باقی بود، شوق الزم باشد

و این . »هتاقَ اِلَیْحَبیبِ حَتّی یَشْ حَبیبُ مِنَ الْیَغیبُ الْ غائِبِ وَ مَتٰىقُ اِىل الْاِنَّما یَکُونُ الشَّوْ«: اند و گفته کرده
به طلب مشاهده و الزم نیست؛ چه اهل خصوص را ورای شدی که شوق، مخصوص بودی انکار، وقتی متوجّه 

و مآرب دیگر هست که با وجود شهود، مشتاق آن باشند؛ چنانکه وصول و قرب و مشاهدۀ محبوب، مطالب 
نه هر که مشاهدۀ محبوب یافت، به دولت وصل او رسید و نه هر که واصل شد، مقام قرب . ترقّی و استدامت آن

. اقی ماندیافت و نه هرکه قریب شد، به منتهای درجات قرب رسید و نه هر که آن درجه یافت، بر او مستدام و ب
  :در این معنی گفته است شعر» ابوالحسني نوری«



۱۸۳  

 سِبُهُ نی فَاَحْیُشاهِدُهُ عَیْیا مَنْ
  

 مَطالِبُهُ عَزَّْت مِنّی قَریباً وَ قَدْ 
  

ابر تر بود؛ چنانکه بعضی از اک و شوق بدین مطالب، حسب رفعت درجات آن، از شوق مشاهده بسی صعب 
بُوبَةِ غَیْدِ وَالْبُعْبُوبَةِ فَیَکُونُ فی حالِ الْغَیْ دِ وَالْبُعْالْقِ شَوْ هَدَةِ وَاللِّقاءِ اَشَدُّ مِنْقُ المُشاشَوْ«: اند طریقت گفته

و . »ضالِهِحَبیبِ وَ اِفْالْ زَوائِدَ وَ مَبارَّ مِنَ تاقاً اِلٰىمُشتاقاً اِلَی اللِّقاءِ وَ یَکُونُ فی حالِ اللِّقاءِ وَالمُشاهَدَةِ مُشْ
تُ عَ طَنصْلوانی وُارِضْ تاقنيَ اِلَیَّ مِنْمُشْالْ تُ قُلُوبَ یا داوودُ خَلَقْ«آمده است که  السَّالم علیه »داوود«ر در اخبا
و مضمون این خرب، مقوّی قول . »ظَةٍقَ مَعَ کُلِّ لَحْدادُوا الشَّوْظُرُونَ بِهِ اِلَیَّ لِیَزْطَریقاً یَنْ  قُلُوبِهِمْ مِنْ لَهُمْ

که در حال نظر به محبوب، هر لحظه شوق زیادت گردد، معلوم شود که حاضران و ناظران را  ماست که هرگاه
  :شعر. شوق زیادت بود

 ماًقُ یَوْرَحُ مایَکُونُ الشَّوْوَ اَبْ
  

 اِذا دَنَتِ الخِیامُ مِنَ الخِیامِ 
  

سبت با آنچه نیافته، مشتاق پس محّب به نسبت با آنچه یافته باشد از مشاهدۀ محبوب و قرب او، مشتاق نبود و ن 
: اند و همانا بنابراین گفته. حصول آن در این عالم، متعذّرالیقني است و  و نیز شوق مشاهده، به وجود عني. بود

نيَ تاقمُشْزیَةٌ لِلْهِ لَآتٍ تَعْفَاِنَّ اَجَلَ اللّٰ لِهِ تَعالٰىفی قَوْ«است گفته » ابوعثمان«. »تِطاءُ المَوْتِبْ قُ اسْاَلشَّوْ«
 مَنْ  اِلٰى قَریبٍ یَکُونُ وُصُولُکُمْ اَجَالً وَ عَنْ تُ لِلقائِکُمْغالِبٌ وَ اَنَا اَجَّلْ اِلَیَّ  قَکُمْ لَمُ اَنَّ شَوْمَعناهُ اِنّی اَعْ

مواضع، شوق سبب استبطای موت است، و در بعضی مواضع دیگر که  هرچند در بعضیو . »هِ تاقُونَ اِلَیْتَشْ
نه، بل منافی آن باشد؛ چه در ری بود که تحصیلش به رابطۀ حیات متعلِّق باشد، سبب آن مطلوب از محبوب ام

الیقني و مقام وصول بود؛  و سبب استبطای موت هم الزم نیست شوق حقّ. این حال، حیات محبوب تواند بود
ذّر یا متعسّر حصیل آن در این عالم متعچه شاید که سبب آن شوق مشاهده و لقا باشد به نسبت با کسی که ت

طَأَ تَبْ سانُ اسْ اِنْ مَقاماتِ فَاِذا بَلَغَها الْلی الْلَی الدَّرَجاتِ وَاَعْقُ اَعْاَلشَّوْ«: گفته است» ذوالنّون«و آنچه  .شناسد
فظ لقا، اگرچه این دو اعتبار بود؛ چه حیمکن که عبارت از » هِقاً اِىل رَبِّهِ وَ فَرَحاً لِلقِائِهِ وَالنَّظَرِ اِلَیْمَوتَ شَوْالْ

 مغایر تر تا معطوف، مشرتک است میان معنی مشاهده و وصول، در این محل، حملش بر وصول اولٰى
  .علیه بود معطوفٌ 

  
  فصل سوم در غريت

و مراد از غريت، حمیّت محبّ . هیچ محبّ نبود، الّا که غیور باشد. از جملۀ لوازم محبّت، حالِ غريت است 
مشارکتش با او، یا سبب اطّالعش بر  ب از غري، یا تعلّق غري از محبوب، یا نسبتاست بر طلب قطع تعلّق محبو

و این تقسیم مناقض آن نیست که . غريت محّب و غريت محبوب و غريت محبّت: و غريت بر سه گونه است. او
بّت، خاص، محّب را بود؛ چه غريت محبوب هم به محبّی تواند بود، نه به محبوبی و همچنني غريت محغريت 

  .چنانکه بعد از این روشن شود
در  غريت محّب غريمحبوب غريت محّب غري محبوب و غريت محّب محبوب؛: امّا غريت محّب بر دو نوع بود 

قطع تعلّق محبوب از غري، مفید نباشد، ولکن در قطع تعلّق غري از محبوب، شاید که مفید بود؛ چنانکه غريت 
هیچ اثر نکرد، بلکه چون تیغی بر تعلّق وی آمد، از محبوبش به » آدم«و با ابلیس که در قطع تعلّق نظر محبوب ا

امّا در قطع تعلّق محبّ غري محبوب، از محبوب اثرها نمود و . کلّی قطع کرد و الجرم مهجور و ملعون ابد بماند
ا محبوب به محبوبی، یا بر تعلّق غري ب و غريت محبّ محبوب، یا بر تعلّق محبوب بود یا غري به محبّی، .نماید می

امّا غريتش بر تعلّق محبوب با غري به محبّی، چنان . بر اطّالع غري محبوب یا بر نسبت مشارکت غري با محبوب، یا
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بود که بعضی از آثار محبّت محبوب بر شخصی مشاهده کند و او را از رعایت بعضی آداب خاىل یابد؛ پس بر 
اید و به جذب غريت، اگر قوّتش زیادت بود، تعلّق آن نظر از آن تعلّق نظر محبّت محبوب بدان محل غريت نم

و از این جهت، علمای محقّق، به . که تعلّق آن نظر بدان محل، عاریت بودگاه معلوم گردد  محل قطع کند و آن
هم، داخل و غريتش بر تعلّق غري با محبوب به محبوبی  .اند حفظ حرمات مشایخ و تبجیل ایشان وصیّت فرموده

امّا غريتش بر نسبت مشارکت غري با محبوب، چنان بود که غري را در نسبت محبّت یا تعظیم یا . ین غريت بودا
ذکر شاغل، با محبوب مشارک بیند و خواهد که نسبت آن مشارکت را با محبوب به اخالص در محبّت و تعظیم 

که محبّت صافنات جیاد و اشتغال  المالسَّ  علیه »سلیمان«و ذکر بردارد و اسباب آن را باقی نگذارد؛ چنانکه 
دریغ از نیام  مشغول گردانید؛ بعد از آن آتش غريت برافروخت و تیغ بی و تعاىل سبحانهبدان، او را از ذکر حق 

و » حِجابِ رُدُّوها عَلَیَّبِالْ  تَوارَتْ رِ رَبّی حَتّٰىذِکْ عَنْ رِ خَیْتُ حُبَّ الْبَبْاِنّی اَحْ«: گفت قهر برکشید و می
و امّا غريتش بر اطّالع غري بر . »ناقِحاً بِالسُّوقِ وَاالَعْفَطَفِقَ مَسْ«کرد  ساقها و گردنهای ایشان را قطع می

ای باشد و از محاضره و مسامره و مالطفۀ او تمتّعی  محبوب، چنان بود که او را با محبوب خود در سرّی معامله
را به انکار، یا به سببی دیگر که قاطع محبّت او، اطّالع یابد و او یابد و نخواهد که دیگری بر این حال، بل بر 

 ضٌ عَلٰىرَةُ فَرْغَیْ اَلْ«: گفته است» عطا ابن«. کوشد پوشد و در مقطع سبب اطّالع می تهمت بود، باز می
قاٍت غَريَةُ الّا فی اَوْال یَجُوزَ الْ«: است گفته» جنید«و . »مُنادَمَةِمَحَبَّةِ وَالْدَالْغَريَةَ عِنْسَنَ الْهِ وَ ما اَحْلیاءِاللّٰاَوْ

  .»ظیمِدَ التَّعْصاحِبَهُ مَعَ العَالقَةِ وَ عِنْ  دَ المَحَبَّةِ اِذا رأٰىلَةِ وَ عِنْ غَفْرِ وَالْدَالذِّکْثَالثَةٍ عِنْ
ريت از و وجود این غ. امّا غريت محبوب، یا بر تعلّق محّب بود یا غريی، یا بر اطّالع غري بر حال محّب 

غريت، الزم محبّت است و محبّت، صفت ذاتی محبّ، و محبوب، وقتی صورت بندد که محّب محّب بود؛ چه 
شک قطع  و غريت محبوب بر تعلّق محّب با غريی، بی. محبوب را به محبوبی از او هیچ نصیب نه، الّا به محبّی

قرار دل محّب گردد از دنیا و آخرت و کون باطن و ري و آن غري، عبارت است از هرچه ساو کند از غتعلّق 
 تُ عَلٰىبَلْاِذا اَقْ «: خرب ربّانی استمافیهما؛ پس اگر تعلّق محبّ با دنیا بود، دنیا را از او قبض کند؛ چنانکه 

به تقبیح  و اگر تعلّق او با مردم بود جهت جاه و قبول، آن جاه را. »یا کُلُّهاهُ الدُّنْ عَنْ هی کُلِّهِ زُوِیَتْدی بِوَجْعَبْ
و اگر تعلّق او با نفس خود . صورتِ حال او در نظر مردم بشکند و به تیغ مالمتِ ایشان، تعلّق او را قطع کند

و اگر تعلّق او به بهشت و حور و . بود، صورت معایب و قبایح نفس بر نظر او جلوه دهد، تا آن تعلّق بریده شود
چون دل او با  السَّالم علیه »آدم«از اسباب قطع کند؛ چنانکه قصور و انواع نعیم اخروی بود، آن را به سببی 

آرام یافت، به تیغ غريت، آن تعلّق را قطع کرد و او را از وطن مألوف تعلّق گرفت و » حوّا«نعیم جنّت و صحبت 
د به سبب صدور جریمه دور گردانید و امّا غريت محبوب بر اطّالع غري بر حال محبّ، چنان بو» حوّا«و صحبت 

لیائی اَوْ«جز نظر او بر وی نیاید که حال او را از نظر اغیار، به حجاب عزّت و قِباب غريت خود مستور دارد تا 
: و همانا مضمون این حدیث که ءان غريت مانند غريت رجال است بر نسو ای. »غَريی رِفُهُمْتَ قِبابی الیَعْ تَحْ 
دٌ غَیُوٌر اَنَا غَیُورٌ وَ سَعْ«: و همچنني در خرب است. اشارت بدین معنی بود» ضِاَرْاْل هِ فِیلیاءُ عَرایِسُ اللّٰاَوْاَلْ«

  .»یَرُ مِنّاهُ اَغْوَاللّٰ
نظر ارباب ذوق و اهل حقایق و دقایق بدان نرسد؛ چه غريت، از خواصّ محبّان است و  و امّا غريت محبّت، جز 

و بیانش آن است که . به خالف محبّی محبوب فهم محبّی محبّت، از غوامض علوم و نه هرکسی بدان راه برد؛
اگرچه غريت، وصف ذاتی محّب است، وجود آن وصف در او به واسطۀ محبّت است؛ اگر نه محبّت بودی، 
محّب را هرگز غريت نبودی؛ پس قیام غريت، هم به محبّت بود و هم به محّب و قیام یک صفت، به دو ذات 

 و محبّت به اصالت و تقدّم، از محّب اولٰى. ت بدو قایم، یا برعکسو محبّ  بود محال است؛ پس یا محّب ذات
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است؛ چه قیام او به ذات خود است و قیام محّب بدو؛ از آن جهت که محبّی و محبوبی دو اعتباراند عارض 
آورده و محبّت رابطۀ اتّحاد است میان محبّ و محبوب، تا محّب را به ذات محبّت شده و روی به قبلۀ وی 

و مادام تا محبّ، روی به کلّی در محبّت نیارد و محبوب او غري . رساند و از آن فراق مغایرتش برهاند محبوب
محبّت بود، هنوز روی در نصیب خود دارد و فراق میان او و محبوب برنخیزد، بلکه او را هنوز به حقیقت محبّ 

مَحَبَّةُ اَلْ«: گفته است» نوری«و . »حَبیبِمُحِبِّ الْ مَحَبَّةُ مَحَبَّةُ لِلْاَلْ «: گفته است» جنید«نخوانند؛ چنانکه 
چون روی به کلّی در قبلۀ محبّت آورد، محبوب و محّب او یکی شد و رسم بیگانگی از میان . »مَحَبَّةِ مَحَبَّةُ الْ

ز و آن حال، نتیجۀ غريت محبّت بود که روی او از همه جهات بگرداند و در قبلۀ خود آرد و ا. هر دو برخاست
بعد . و به زبان محبّت، این حال را مخالعۀ محبّ از محبوب خوانند .اش آزاد گرداند قید محبّت محبوب خارجی

از آن، حوصلۀ محبّت، بیگانگی محّب را نیز بخورد و در خودش محو گرداند تا معنیی که لفظ اتّحاد عبارت از 
چیز بود؛ پس نه وصل ماند،  قام هر سه یکآن است محقّق گردد؛ چه ذات محبّت و محّب و محبوب، در این م

نه فراق، نه قرب، نه بُعد، نه ردّ، نه قبول؛ چه تصوّر این اعتبارات در ذات واحد صورت بندد و در این مقام 
  :اند شعر است آنچه گفته
 آنجااستیکیعاشق، هرسه و عشق و معشوق

  

 دارد کار چه درنگنجد، هجران وصلچون 
  

   
  

  ربفصل چهارم در ق
لفظ قرب در عرف متصوّفه، عبارت است از استغراق وجود سالک در عني جمع به غیبت از جمیع صفات  

خود، تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیبت خود هم غیّاب بود؛ والّا از جمیع صفات خود غایب نبوده 
ِب قُرْالْ یَغیبَ عَنِ قُرباً حَتّٰى یَکُنْ لَمْ بِقُرْدُ یَکُونُ بِالْعَبْمادامَ الْ«: استگفته » ابویعقوب سوسی«. باشد

  :گوید شعر» نوری«و . »بٌلِکَ قُرْبِ فَذٰقُرْبِ بِالْرْ قُیَةِ الْرُؤ ْ فَاِذَا ذَهَبَ عَنْ
 عی فی فَنائی تَقَرُّباً اَرانِیَ جَمْ

 رٌ وَال فیکَ حیلَةٌصَبْ فَماعَنکَ ىل
 تَهُمْ مٌ بِالرِّضا فَوَصَلْتَقَرَّبَ قَوْ

  

 کَ التَّقَرُّبُ کَ مِْنهاتَ اِلّا عَْنهَیْوَ 
 رَبُ کَ مَهْکَ ىل بُدٌّ وال عَنْوَالمِنْ

 طَبُ وَالکُلُّ یَعْ  کَفَماىل بَعیدٌمِنْ 
  

تَتَذَلََّل  قُربُ اَنْاَلْ«: اند و بعضی گفته. »تَرِضٍمُعْهُوَ اِزالَةُ کُلِّ «: پرسیدند که قرب چیست؟ گفت» رویم«و از  
یعنی قرب تام، آن است که همچنان که به روح، در محّل جمع باشی و تذلّل و ترفّع بدین . »تَتَذَلَّلَ لَهُهِ وَ عَلَیْ

وجه صفت تو باشد؛ چه هرگاه که نفس وجه صفت تو باشد، به نفس، در محلّ تفرقه باشی و تذّلل و تعبّد بدین 
بیّت، رتبتی دگر بیابد و صاحب آن حال را بیند که در مقام تفرقه و عبودیّت، رتبتی بیابد، روح در مقام جمع و ربو

  :گوید شعر
 لِسانیفَناجاَکالسِّرِّفِیتُکَتَحَقَّقْ  قَدْ

  

 نا لَمِعانِتَرَقْ اْفمَعانٍ وَبِ ناتَمَْعفَاجْ 
  

تر، خدای بدو  بدو؛ هرچند دل او به خدای نزدیک بود به دل بنده، بر اندازۀ قرب دل بنده سبحانهو قرب حق  
ِب ُقرْ  مِنْ حَسَبِ مایَرٰى قُلُوبِ عِبادِهِ عَلٰى رِبُ مِنْیَقْ هَ تَعالٰىاللّٰ اِنَّ«: گفته است» جنید«تر؛ چنانکه  یکنزد

رِ هُ بِقَدْقُرْبُکَ مُنْ«: گفته است» بن خفیف هعبداللّٰ«و . »بِکَقَلْ رُبُ مِنْماذا یَقْ  ظُرْهُ فَانْعِبادِ مِنْالْ قُلُوبِ
در که  و اهل قرب را چندان. »فِکَ وَ مُراقَبَتِکَلَمُ بِخَوْتَ اَعْرِ مُراقَبَتِکَ لَهُ َو اَنْکَ بِقَدْبُهُ مِنَْو قُرْ هُفِکَ مُنْخَوْ

: حکایت کند که» ذوالنّون«. شود بَت و انس و هیبت او زیادت میافزاید، خوف و رَهْ  مراتب قرب محبوب می
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 .نَعَمُ: فَقالَ؟ تَاَمُحِبُّ اَنْ : تُفَقُلْ . مُهُنُهُ وَدَقَّ عَظْ صفَرَّ لَوْمُهُ وَاْنَحَلَ جِسْ ةِ وَ قَدْبَ کَعْ رابیّاً یَطُوفُ بِالْتُ اَعْرَأَیْ«
 :فَقالَ ؟مُخالِفٌ حَبیبُکَ مُوافِقٌ لَکَ اَمْ :تُفَقُلْ .قَریبٌ بَلْ :فَقالَ ؟بَعیدٌ کَ قَریبٌ اَمْوَ حَبیبُکَ مِنْ :تُفَقُلْ
یا بَطّالُ اَما  :فَقالَ ىل .ذِهِ الصُّورَةِهٰ تَ عَلٰىهِ حَبیبٌ قَریبٌ مُوافِقٌ وَ اَنْ اللّٰ حانَسُبْ« :تُفَقُل .مُوافِقٌ بَلْ
بَةً اِلّا هِ قُرْاللّٰ مِنَ دادَ اَحَدٌمَا ازْ «: و همو گوید که. »بُعدِعَذابِ عاقِبَةِ اَلْ قُربِ اَشَدُّ مِنْالْ تَ اَنَّ عَذابَ عاقِبَةِ عَلِمْ
شود، قربت او به ادای فرایض  به مواظبت بر نوافل یافته می سبحانهه و همچنان که محبّت اللّٰ. »بَةًدَ هَیْ داازْ

بَةُ وَ رْ قُرِفَةُ وَ بِاَداءِ الفَرائِضِ تُنالُ الْ مَعْبِاِّتباعِ السُنَّةِ تُنالُ الْ «: گفته است» نصرآبادی«حاصل گردد؛ چنانکه 
  .»مَحَبَّةُافِلِ تُنالُ الْبِالمُواظَبَةِ عَلَی النَّو

  
  فصل پنجم در حیا

و هرکه هنوز حال حیا بدو فرو نیاید، . که قرب، زیادت، حیا، بیش حیا از جملۀ احوال مقرّبان است؛ چندان 
مَقاماِت  نْ مَقامٍ مِ نٰىاَدْ«: گفته است» هسهل عبداللّٰ «. عالمت آن بود که هیچ مرتبه از مراتب قرب نیافته است

: و این دو گونه باشد. و حیا، آن است که باطن بنده از هیبت اطّالع خداوند منطوی گردد. »حَیاءُ بِ الْقُرْالْ
حیای عام، صفت اهل مراقبت است که قلب ایشان از هیبت اطّالع رقیب قریب . حیای عام و حیای خاص

بِ قَلْالْ بَةُ فِیهَیْحَیاءُ الْاَلْ«: تگفته اس» ذوالنّون«بر سیّئات و تقصريات خود منطوی گردد؛ چنانکه  ثناءه جل
و حیای خاص، صفت اهل مشاهده است که روح ایشان از عظمت شهود . »رَبِّکَ کَ اِلٰىمَةِ ماسَبَقَ مِنْمَعَ حِشْ

الالً لِعَظیمِ راقُ الرُّوحِ اِجْحَیاءُ اِطْاَلْ«: گوید» االسالم شیخ«در خود منطوی گردد؛ چنانکه  سبحانهحق 
هِ اللّٰ هِ حَیاءً مِنَاَنَّهُ یَتَسَتَّرُ بِجَناحَیْ «الخَبَرِ  فِی السَّالم علیهو از این قبیل است حیای اسرافیل . »لِجَالالْ

طَوی حَیاءً لَمِ فَانْتِ المُظْبَیْ الْ  تَسِلُ فِیاِنّی لَاَغْ «: آنچه گفته است» عثمان«و همچنني حیای . »عَزَّوَجَلَّ
  .و این حیایی است که از جملۀ احوال است. »هِ عَزَّوَجَلَّاللّٰ مِنَ

و امّا حیای عام که مندرج است در صحّت مقام مراقبت، از جملۀ مقامات است و این، محافظت ظاهر و باطن  
: و از این حیاست آنچه در خرب آمده است سبحانهاست از محافظت احکام الهی به سبب مراقبت نظر حق 

 یٰىتَحْاسْ  مَنِ لِکَ وَلٰکِنْسَ ذٰ هِ قالَ لَیْ اللّٰ هِ یا رَسُولَ اللّٰ تَحیی مِنَ حَقِّ الحَیاءِ قالُوا اِنّا نَسْ هِاللّٰ یسوا مِنَتَحْاِسْ«
رَةَ آخِاَرادَ الْ وَ مَنْ تَ وَالبَلٰىکُرِ المَوْیَذْ وَلْ نَ وَ ما حَوٰىبَطْوَالْ  سَ وَ ما وَعٰىفَظِ الرَّأ ْیَحْ الحَیاءِ فَلْ هِ حَقَّ اللّٰ مِنَ

یکی از : و این حیا دو گونه است. »هِ حَقَّ الحَیاءِاللّٰ مِنَ  تَحیٰىلِکَ فَقَدِ اسْیا فَمَن فَعَلَ ذٰتَرَکَ زینَةَ الدُّنْ
که چون به زلّت مخالفت مبتال شد، از خجالت در بهشت هر  ه علیهاللّٰ صلوات »آدم«معصیت، چنانکه حیای 

و در حدیث . »کَحیاءً مِنْ وَلٰکِنْ الٰ«: جواب داد که» ؟آدَمُ اَفِرارٌ مِنّایا «: گریخت و ندا آمد که ای می گوشه
تَحیی صینی فَال تَسْاَرُدَّکَ وَ تَعْ یی اَنْتَحْ عُونی فَأَسْدی تَدْصَفَتی عَبْما اَنْ «: هِ تَعاىلاللّٰ آمده است حِکایَةً عَنِ 

صَرِفُ َو نِ فَاَنْعَتَیْهِ رَکْاُصَلّی لِلّٰرَبَّما «: گفته است» ابوبکر روّاق«دوم، حیای تقصري در طاعت؛ چنانکه . »مِنّی
بَعِ اَرْ ِانَّ العِبادَ عَمِلُوا عَلٰى«: گوید» ابوسلیمان دارانی«و . »قَةَ مِنَ الحَیاءِصَرِفُ عَنِ السِّرْیَنْ زِلَةِ مَنْ اَنَا بِمَنْ 

قَنَ اَنَّ عَمِلَ عَلَی الحَیاءِ و لَمّا اَیْ زِلَةً مَنْمَنْ  رَفُهُمْیاءِ وَ اَسْحَظیمِ وَالْفِ وَالرَّجاءِ وَالتَّعْ خَوْدَرَجاتٍ عَلی الْ
و بعضی حکما . »سَیِّآتِهِمْ عاصُونَ مِنْیَی الْتَحْثَرَ مِمَّا اسْحَسَناتِهِ اَکْ مِنْ یٰىتَحْکُلِّ حالٍ اسْ  هَ یَراهُ عَلٰىاللّٰ

  .»تَدرَجٌهِ لِما تَکَلَّمَ فَهُوَ مُسْاللّٰ تَحْیی مِنَسْ الحَیاءِ وَال یَ تَکَلَّمَ فِی مَنْ«: اند گفته
  

  فصل ششم در انس و هیبت
و هیبت، عبارت است از انطوی باطن به  .انس، عبارت است از التذاذ باطن به مطالعۀ کمال جاللِ محبوب 



۱۸۷  

است، یا جمال و منشأ انس و هیبت، یا جمال و جالل صفات بود که مشرب قلب .  مطالعۀ کمال جالل محبوب
» سُ اِلتِذاذُ الرُّوحِ بِکَمالِ الجَمالِاُنْ اَلْ «گفته است » االسالم شیخ«و آنچه . و جالل ذات که مشرب روح است

نا و وجود تلوین، در معرض گاه به سبب نازلۀ حال ف و استقالل انس و هیبت قلب، گاه. تعریف انس روح است
و . ب بقای وجود و استقرار در محّل تمکني، از تعرّض فنا ایمن باشدزوال و فنا افتد و انس و هیبت روح، به سب

مادام تا حال مشاهده، مستقیم نگردد و مقام نشود، انس و هیبت، در باطن سالک، متفاوت و متغالب باشد؛ گاه 
و . د آیدحال انس غلبه گريد و از او فرط انبساط تولّد کند و گاه حال هیبت غلبه گريد و از او فرط انقباض پدی

، مشاهد جالل، حال انس و جمال شد و به عني یُسرٰى، مشاهد چون در مقام مشاهده تمکّن یافت و به عني یُمنی
و هیبت، مقوّم انس باشد؛ بدان معنی که . هیبت در او مستقیم و معدَّل گردد و هریک مقوّم و معدِّل آن دگر شود

انس، معدِّل هیبت بود؛ بدان معنی که صاحب آن را از  صاحب آن را از فرط انبساط با محبوب رعایت کند و
تِفاعُ سُ اِرْاُنْ اَلْ«: گفته است جنید است؛ چنانکه این فرط انقباض محافظت نماید و انس و هیبت حقیقی

م مقیّد بود به شرط ه» بُوبِ مَحْبِساطُ المُحِبِّ مَعَ الْسُ اِنْ اُنْ اَلْ» «ذوالنّون«و قول . »بَةِهَیْ مَةِ مَعَ وُجُودِ الْحِشْ الْ
و هرگاه که حال انس مقام گشت، پیوسته سرّ محبّ، به مطالعۀ جمال . ممارست و هیبت و رعایت اعتدال

و مادام تا به حوادث و عوارض خارجی . محبوب مشغول بود؛ الجرم هیچ حال از مقام خود منزعج نشود
 سِ اَنْاُنْ مَقامِ الْ  نٰىاَدْ«: »ذوالنّون«قول  از اینجاستمنزعج گردد، هنوز حال انس، مقام او نگشته باشد و 

  .»اَنِسَ بِه لِکَ عَمَّنْیُبُهُ ذٰالنّارِ فَال یُغْ قی صاحِبُهُ فِییُلْ
و از عالمات اهل انس، یکی آن است که از غري محبوب و مأنوس خود مستوحش باشند تا غایتی که از نفس  

ای، وقت آن مداخلت و مالزمت ندارد  چ مشوّش و شورانندههیخود وحشت دارند و چگونه ندارند و حال آنکه 
عمربن «یکی از کبار علما به . »کَشَتُکَ مِنْسُ هُوَ وَحْاُنْاَلْ«: »شبلی«و که نفس او، و از اینجاست قول 

 دَتِهِمْ هِ وَ کانُوا فی وَحْسُوا بِاللّٰ نَتَأ ْاسْهِ عِباداً لِلّٰ هِ فَاِنَّقِطاعُکَ اِلَیْ هِ وَانْسُکَ بِاللّٰاُنْ لِیَکُنْ«: نوشت» عبدالعزیز
حَشُ ما یَکُونُ النّاسُ آنَسُ ما یَکُونُونَ وَ آنَسُ مایَکُونُ النّاسُ وَاَوْ رَتِهِمْالنّاسِ فی کَثْ تیناساً مِنَاَشَدُّ اسْ

  .»نَ نُو حَشُ ما یَکُواَوْ
، مستغرق تفکّر و تذکّر او باشند و از چنان با ذکر محبوب انس گريند که در عموم اوقات آنکه عالمتی دیگر 

و در . »یارِاَغْ یَةِ الْرُؤ ْ کارِ وَ تَغیبَ عَنْاَذْ نِسَ بِالْتَأ ْسُ هُوَ تَسْاُنْاَلْ« :اند رؤیت اغیار، غایب؛ چنانکه بعضی گفته
  :نقل است، اشارتی است به انس با ذکر شعر» رویم«ضمن این ابیات که از 

 کَ فَالدَیْلَبِمابیقَلْتَشَغَلْ 
 تَنی فیکَ بِالوَدادِ فَقَدْآنَسْ 
 رُکَ ىل مُونِسٌ یُعارِضُنیذِکْ

 تُ یا مَدَی هِمَمیثُما کُنْ وَ حَیْ
  

 فِکَری فَکُّ طُولَ الحَیاةِ مِنْتَنْ 
 جَمیعِ ذَا البَشَرِ  تَنی مِنْ حَشْاَوْ

 کَ بِالظَّفَرِکَ مِنْیُوکِدُنی عَنْ 
 ظَرِضِعِ النَّتَ مِنّی بِمَوْفَاَنْ

  

  .به انس قلب اند و این دو عالمت، مخصوص 
ابوسعید «عالمتی دیگر، دوام محادثه با محبوب و این عالمت مشرتک است میان انس روح و قلب و قول  

مخصوص است به . »بِقُرْ مَجالِسِ الْالْ بُوبِ فِیمَحْالْ  واحِ مَعَاَرْسُ مُحادَثَهُ الْاُنْ اَلْ «: در این معنی که» خرّاز
  .»رابعۀ عَدَویّه«س روح و قول ان

 مُحَدِّثیالفُؤادِفِیتُکَجَعَْلوَقَدْ
 جَلیسِ مُؤانِسٌمُ مِنّی لِلْجِسْفَالْ

  

 جُلُوسیاَرادَ مَنْ   جِسمی تُ وَاَبَحْ  
 فُؤادِ اَنیسیالْ بی فِیوَحَبیبُ قَلْ
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  .مخصوص به انس قلب 
: گفته است» ابوالحسني ورّاق«ظر او بیش بود؛ چنانکه که برآید، تعظیم محبوب در ن عالمتی دیگر آنکه، چنان 

 هَ تَعالٰىظیمُهُ اِلّا اللّٰ بِکَ تَعْقَلْ تَ بِهِ سَقَطَ عَنْنَسْ تَأ ْظیمُ لِاَنَّ کُلَّ مَنِ اسْ هِ اِلّا وَ مَعَهُ التَّعْ سُ بِاللّٰاُنْ ال یَکُونُ الْ «
و فرود مرتبۀ انس . و این عالمت نیز مشرتک است. »ظیماًبَةً و تَعْهُ هَیْ نْتَ مِدَدْساً بِهِ اِلَّا ازْتَزیدَ اُنْ فَاِنَّکَ لَنْ

ای دیگر هست در انس که آن را انس به اطاعت محبوب خوانند؛ مانند انس باصالت و  ذات و صفات، مرتبه
بۀ و این مونس، مرتبۀ عُبّاد است و انس با صفات، مرتبۀ سالکان و انس با ذات، مرت. تالوت ذکر لسانی

  .واصالن
  

  فصل هفتم در قبض و بسط
سالک طریق حقیقت، چون از مقام محبّت عام بگذرد و به اوایل محبّت خاص رسد، داخل زمرۀ اصحاب  

قلب او همواره  شأنهتعاىل القلوب  قلوب و ارباب احوال شود و حالِ قبض و بسط او فرو آمدن گريد و مقلّب
دارد تا به کلّی حضور او را از او قبض کند و از نور خودش  لّب میمیان این دو حال متعاقب و متناوب، متق

گاهی در قبضۀ قبضش، نیک بیفشارد تا فَضالت وجود حظوظی، از او مرتشّح گردد و ممکن که . گرداندمنبسط 
آن رَشحات، در صورت قطراتِ عَبَرات نموده شود؛ و گاهی در میدان بسطش، عنان فرو گذارد تا مراسم  آثار آن

. »سُطُکَ فیما لَهُبِضُکَ عَمّا لَکَ وَ یَبْیَقْ «: است گفته» واسطی«دارد؛ چنانکه  عبودیّت و اخالص به پای می
  .»سُطُکَ لِاِّیاهُ بِضُکَ بِاِیّاهُ وَ یَبْیَقْ«: گفته است» نوری«و 
راق بسط، اش ال سرور از او، و مراد ازو مراد از قبض، انتزاع حظّ است از قلب به جهت امساک و قبضِ ح 

قلب است به لمعات نور حال سرور، سبب وجود و مثار قبض، ظهور صفات نفس و حجاب شدنِ آن است و 
ت از پیش دل و اثرش، انشراح و اش، انعصار و انکماد قلب، و سبب بسط، ارتفاع حجاب نفس اس نتیجه
است و آن چنان بود که در حال جملۀ صفات نفس که بیشرت حجاب بسط از او بود، یکی طغیان از . تاح قلبفان

نزولِ واردِ سرور و انبساط و فرح قلب بدان، نفس اسرتاق سمع کند و از آن متنبّه گردد و به نشاط و فرح در 
اهرتاز آید و از حرکت او ظلمی مرتفع شود و بر مثال غیمی، منطبقِ حجابِ نورِ حال گردد و از آن، قبض تولّد 

است که دل به وقتِ نزولِ واردِ سرور، پیش از اسرتاق سمع، پناه به حضرت الهی  و طریق دفع این آفت، آن. کند
ای از عصمت میان او و نفس فرو گذارد و او را از  پرده تعاىلبرد و از سر صدق و اخالص، انابت نماید تا حق 

: جواب داد که» ؟قاتِکَاَوْ  ماذا تَتَأَسَّفُ مِنْ علٰى«: پرسیدند که» جنید«از . تشبّث نفس و طغیان او نگاه دارد
  :و این بیت بخواند» شَةًرَثَ وَحْسٍ اَوْزَمانِ اُنْ  ضاً اَوْرَثَ قَبْزَمانِ بَسطٍ اَوْ عَلٰى«

 فُو بِرَؤیَتِکُمْرَبٌ یَصْمَْشىل کاَنقَدْ
  

 اَیّامِ حنيَ صَفاهُ یَدُ الْفَکَدَّرَْت 
  

شاطی در نفس پدید آید و پندارند که قبض است یا بسط که و گاه بوَد مبتدیان را مشابه قبض و بسط، همّی یا ن 
: هَّم و نشاط را تعریف کرده است و گفته» االسالم شیخ«و . در دل پدید آمده است و بدین اشتباه، در غلط افتند

و چون نهایت قبض، . »عِ بْرِ الطَّ دَ تَالطُمِ بَحْسِ عِنْجِ النَّفْ تِفاعُ مَوْسِ وَالنَّشاطُ ارْ هَمُّ وَهَجُ شاخُورِ النَّفْ اَلْ«
وُِجَد «: گفته است» ابوالقاسم فارسی«بسط است و نهایت بسط، فنا و در فنا، قبض و بسط محال، بنابراین 

اند، مبتدیان را از آن نصیبی  و چون قبض و بسط از جملۀ احوال. »طَضَ وَال بَسْ طُ ثُمَّ ال قَبْبَسْضُ ثُمَّ الْقَبْاَوَّالً الْ 
و . هیان به سبب خروج از تحت تصرّف حال، از آن گذشته باشند؛ الجرم مخصوص بود به متوسّطاننباشد و منت

و خوف و . که منتهیان را به جای آن، فنا و بقا بود مبتدیان را به جای قبض و بسط، خوف و رجا بود؛ همچنان
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و منتهیان را به . حکم طبعرجا، به حکم ایمان مشرتک بود میان متوسّط و مبتدی و همچنني همّ و نشاط، به 
جهت انسالخ از وجود، نه قبض و بسط بود و نه خوف و رجا و نه همّ و نشاط؛ الّا آنکه چون نفس ایشان به 
مقام قلب رسیده باشد، اوصاف قلب بر او ظاهر گردد و همّ و نشاط او به قبض و بسط بدل شود و به بدل قبض 

  .فع نگرددو بسط، دل در نفس باقی بماند و هرگز مرت
  

  فصل هشتم در فنا و بقا
ه، وقتی منتهی شود که اللّٰ ه؛ چه سري اىلاللّٰ ه و بقا، عبارت از بدایت سري فیاللّٰ  فنا، عبارت است از نهایت سري اىل 

گاه محقّق شود که بنده را بعد از فنای مطلق،  ه آناللّٰ فیبادیۀ وجود را به قدم صدق، به یکبارگی قطع کند و سري 
ودی و ذاتی مطهَّر از لوث حَدَثان، ارزانی دارند تا بدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخالق وج

. و اختالف اقوال مشایخ در تعریف فنا و بقا، مستند است به اختالف احوال سائالن. کند ربّانی ترقّی می
مطلق، به سبب عزّت آن، تعبري کمرت و بقای اند و از فنا  هرکسی را فراخور فهم و صالح حال او، جوابی گفته

مراد از فنا، فنای مخالفات است و از بقا، بقای موافقات و این معنی، از لوازم مقام توبت : اند بعضی گفته. کرده
 تُ اَمْرأةً رَأیْالاُباىل اِمْ «: ستفنا، زوال حظوظ دنیوی است؛ چنانکه بزرگی گفته ا:  و بعضی گفته. نصوح است

فنا، زوال حظوظ دنیوی : و بعضی گفته. و بقا، بقای رغبت در آخرت و این معنی، الزم مقام زهد است» حائِطاً
عَالمَةُ مِنَ «: گفته است» ابوسعید خرّاز«چنانکه  سبحانهو اخروی است مطلقاً و بقا، بقای رغبت به حق 

. و این معنی، الزم صدق محبّت ذاتی است. »هِ تَعالٰىاللّٰ مِنَ  آخِرَةِ اِلّاوَالْ یا الدُّنْ ادَّعَی الفَناءَ ذَهابُ حَظِّهِ مِنَ
فنا، زوال اوصاف ذمیمه است و بقا، بقای اوصاف جمیله و این معنی از مقتضیات تزکیه و تجلیۀ : و بعضی گفته
و . معنی نتیجۀ سکر حال استفنا، غیبت است از اشیا و بقا، حضور با حق و این : اند و بعضی گفته. نفس است

دِ عَبْعَلَی الْ حانَهُ وَ تَعالٰىحَقِّ سُبْرِ الْاَمْ  تَوىل مِنْمُطْلَقُ هُوَ ما یَسْفَناءُ الْ اَلْ«: گفته است» االسالم شیخ«
دیگر، هر یک فنایی  حقیقت فنای مطلق، این است و اقسامو » دِنِ العَبْ کَوْ حانَهُ عَلٰىحَقِّ سُبْنُ الْ لِبُ کَوْفَیَغْ

  .است به وجهی
و . نتیجۀ تجلّی افعال استفنای ظاهر و فنای باطن؛ فنای ظاهر، فنای افعال است و این : فنا دو نوع است و 

نات، هیچ فعل و خود را و نه غري خود را از مکوّصاحب این فنا، چنان مستغرق بحر افعال الهی شود که نه 
االختیار گردد که به  و چنان مسلوب سبحانه ارادت و اختیار نبیند و اثبات نکند، الّا فعل و ارادت و اختیار حق

شایبۀ فعل غري لذّت  خودش، اختیار هیچ فعل نماند و در هیچ کار خوض نکند و از مشاهدۀ مجرّد فعل الهی، بی
کسی برایشان  تعاىلگه که حق  اند و نه خورده و نه آشامیده، تا آن و بعضی از سالکان، در این بمانده. یابد می

  .اطعام و سقی و غري آن قیام نمایندکه به تعهّدات ایشان از گماشته است 
و امّا فنای باطن، فنای صفات است و فنای ذات و صاحب این حال در مکاشفۀ صفات قدیمه، غرق فنای  

صفات خود بود و گاه در مشاهدۀ آثار عظمت ذات قدیم، غرق فنای ذات خود، تا چنان وجود حق بر او غالب 
وقتی از : حکایت کند که» االسالم شیخ«. باطن او از جمله وساوس و هواجس فانی گردد و مستوىل شود که

وَساوِسِ الْالسِّرِّ وَ وُجُودُ  تَکُونُ المُتَخَیَّالتُ فِی هَلْ«: سؤال کردم که» ه البصریابومحمّد عبداللّٰ«شیخ 
و . »یَکُونُ فی مَقامِ الفَناءذا فَقال ىل هٰ. الخَفیّکِ الشِّرْ  لِکَ مِنَدی اَنَّ ذٰکِ الخَفیّ وَ کانَ عِنْالشِّرْ مِنَ

مقام فنا نگذشته باشد، شرک بود و به نسبت با ه اعلم که بقای آن نسبت با کسی که هنوز از مرادش آن بود واللّٰ
د و امّا غیبت از احساس، در این مقام الزم نباشد، بل شای. کسی که به بقای بعد از فنا رسیده باشد، شرک نبود

بود؛ و سبب غایب ناشدنش از احساس، اتّساع وعا و گنجایی ظرف . که بعضی از را اتّفاق است و بعضی را نه
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و . رود از اقوال و افعال هم فنا در او گنجد و هم حضور؛ باطنش؛ غرق لجّۀ فنا بود و ظاهرش، حاضر آنچه می
و . باشد و از سکر حال فنا، با صحو آمده این وقتی تواند بود که در مقام مشاهدۀ ذات و صفات تمکّن یافته

در طواف، » ه عمرعبداللّٰ«آنکه هنوز در بدایت این حال بود، سکرش از احساس غایب گرداند؛ چنانکه وقتی 
. این معنی اظهار کرد شکایت از آن شخص، بعد از آن. شخصی بر او سالم کرد، نشیند و سالمش را جواب نداد

وقتی در جامع » بن یسار مسلم«اند که  و آورده. »مَکانِ لِکَ الْهَ فی ذٰتَراءَی اللّٰکُنّا نَ«: گفت» هعبداللّٰ«
در نماز بود و ناگاه ستونی از آن بیفتاد، چنانکه همه اهل بازار از آن خرب یافتند و او در مسجد احساس » بصره«

  .نکرد
بعد از فنای ارادت و اختیار، مالم ارادت و  بنده را سبحانهو بقایی که در اِزای فنا ظاهر بوَد، آن است که حق  

که تارک  و همچنان .کند خواهد، به اختیار و ارادت حق میالعنان گرداند تا هرچه  اختیار کند ودر تصرّف، مطلق
ای از مراتب فناست، تارک اختیار در کلّیّات امور، تا وقتی که در آن مأذون گردد و در  اختیار مطلقاً در مرتبه

  .ای از مقام فنا بود رجوع نماید، هم در مرتبه سبحانهتا اوّل به باطن با حق  جزئیّات،
وجود باقی، از قرب خفا در و بقایی که در اِزای فنای باطن بوَد، آن است که ذات و صفات فانیه، در کسوت  

حق، حجاب محشر ظهور انگیخته شوند و حجاب کلّی از نفس برخیزد؛ چنانکه نه خلق، حجاب حق گردد و نه 
و صاحب  .که نارسیدگان منزل فنا را خلق، حجاب حق خلق و صاحب فنا را حق، حجاب خلق بود؛ همچنان

آنکه حجاب دیگری گردد، مشاهده کند و فنا و بقا در او، با هم  بقاء بعدالفناء، هریک را در مقام خود بی
ی؛ الّا آن است که در حال ظهور بقا، فنا به مجموع و در یکدیگر مندرج باشند؛ در فنا، باقی بود و در بقا، فان

: گفته است» ابوسعید خرّاز«طریق علم مندمج؛ چنانکه  عٌظهور فنا، بقا بَطریق علم در او مندرج بود و در حال 
و . »مُ الفَناعِلْ حَبَهُمْیَصْ نْاَ لُ البَقاءُ صِحَّتُهُمْبَقاءِ وَ اَهْالْ مُ عِلْ حَبَهُمْیَصْ اَنْ فَناءِ صِحَّتُهُمْفَناءِ فِی الْلُ الْاَهْ«

جامُ تِعْاِسْفَناءُ اَلْ«: گوید» جنید«و . »حَقِّ الْ بَقاءُ هُوَ الحُضُورُ مَعَحَقِّ وَالْناءُ هُوَ التَّالشی بِالْاَلف«: همو گوید
هر و باطن را و فنای ظاهر، است فنای ظاو این قول جامع . »کَ بِکُلّیَّتِهِتِغالُ الکُلِّ مِنْصافِکَ وَاشْاَوْ الکُلِّ عَنْ

نصیبۀ ارباب قلوب و اصحاب احوال است و فنای باطن، خاصّۀ احرار که از رِّق تصرّف احوال آزاد شده باشند 
  .و از تحت حجاب قلب بريون رفته و از صحبت قلب، به صحبت مقلِّّب قلب پیوسته

  
  فصل نهم در اتّصال

حبوب است و آن، بعد از فنای وجود محبّ و بقای او به محبوب نهایت جملۀ احوال شریفه، اتّصال محّب به م 
سَطوات انوار قِدَم تاخنت آرد، ظلمت حَدَثان را چه آنجا که  .الفناء، امکان وصول نیست صورت بندد؛ چه قبل

و همچنني در حال فنا، وصول، متصوّر نگردد؛ پس اتّصال، بعد از بقای وجود محّب به محبوب . مجال ماند
که ضّد از صحبت ضّد  ؛ تا از سَطوات نور تجلّی، مضمحل و ناچیز نگردد، بلکه قوّت گريد؛ چه همچنانبودتواند 

  :شعر .ضعیف شود، جنس از صحبت جنس، قوی گردد
 یُحِسُّ بِهِ َرقُ بِالنّارِ مِْنیُحْ 

  

 تَرَُقفَ یُحْ هُوَ النّارُ کَْیفَمَْن 
  

و مشاهدات، هیچ ضعف طاری نشود و قوای ایشان، از تالشی و اهل اتّصال را در مکاشفات و از این جهت،  
فُوظوا مَحْ فَهُمْ قُلُوبَهُمْ هِمْهُ اِلَیْصَلَ اللّٰالوُصُولِ اَوْلُ اَهْ«: گوید» رویم«اضمحالل محفوظ بود؛ چنانکه 

ذواتشان از تأثّر و تغیّر به  که قوای ایشان از تالشی محفوظ بود، و همچنان. »قِ اَبَداًخَلْالْ نُوعونَ مِنَ مَمْ القُوٰى
نی به و مشاهدات شواهد، ممنوع بود؛ چه اگر از وصول به سببی از اسباب، تغیّری و وَهْسبب مخالطت با خلق 
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ما «: گفته است» ذوالنّون«نیست؛ چنانکه حال ایشان راه یابد، از مقام وصول رجوع کرده باشند و آن ممکن 
: گفته است هاللّٰ رحمه »بن معاذ یحیی«و . »هُاَحَدٌ فَرَجَعَ عَنْهِ طَّریقِ ما وَصَلَ اِلَیْال رَجَعَ اِلّا مِنَ  رَجَعَ مَنْ

دِهِ جُوبٌ بِزُهْبَتِهِ وَالزّاهِدُ مَحْجُوبٌ بِتَوْتاقٌ وَ واصِلٌ فَالتّائِبُ مَحْ تائِبٌ وَ زاهِدٌ و مُشْ: بَعَةٌعُمّالُ اَرْاَلْ«
از چیز  و هیچ. »ءٌجُبُهُ عَنِ الحَقِّ شَیْواصِلُ الیَحْجوبٌ بِحالِهِ وَالْتاقُ مَحْ مُشْ وَالْ دِهِجُوبٌ بِزُهْمَحْ تاقُ مُشْ وَالْ

ممکنات، سرّ واصل و همّ او را از مشاهدۀ محبوب و اشتغال بدو، مشغول و مصروف نتواند گردانید؛ چه رجوع 
 رُفٍ هَمُّهُمْواصِلُونَ فی ثَالثَةِ اَحْاَلْ«: گفته است» ابویزید«واصل در همه حال با محبوب خود بود؛ چنانکه 

  .»هِاللّٰ اِلَی هِ وَ رُجُوعُهُمْاللّٰ فِی لُهُمْهِ وَ شُغْلِلّٰ
اتّصال شهودی، وصول سرّ محّب است به . اتّصال شهودی و اتّصال وجودی«: و اتّصال بر دو قسم است 

و . »اَسرارِقُلُوبِ وَ مُشاهَداتُ الْ شَفاتُ الْاِتّصالُ مُکااَلْ«: گوید» نوری«محبوب در مقام مشاهده؛ چنانکه 
و مراتب آن را نهایت . اتّصال وجودی، عبارت است از وصول ذات محبّ به صفات محبوب و اتّصافش بدان

که آن را قطع کنند، به  ه خوانند؛ چنداناللّٰ نیست؛ چه کمال اوصاف محبوب را غایت نیست و این حال را سري فی
و به عمر ابدی، در آخرت به ه در دنیا بدان رسند، هنوز اوّل منزىل بود از منازل وصول نهایت نرسد و هرچ

دُ عَبْلَمُ الْحَقائِقُ یَعْاِذا تَحَقَّقَتِ الْ «: گفته است ه علیهاللّٰ رحمة »االسالم شیخ«نهایت آن نتوان رسید؛ چنانکه 
طَعُ وُصُولِ الیُقْهاتَ مَنازِلُ طَریقِ الْوُصُولُ هَیْنَ الْمَنزِلِ فَاَیْ لِ الْاَّودَ فی والِ الشَّریفَةِ اَنَّهُ بَعْاَحْ ذِهِ الْمَعَ هٰ
  .»یَویِّرِ القَصريِ الدُّنْعُمْالْ فِ فِیاَبَدیِّ فَکَیْآخِرَةِ الْآخِرَةِ الْ رِ الْآبادِ فی عُمْ اَبَدَ الْ 

  
  فصل دهم در وصیّت و خاتمت

د و ذکر احوال سالکان طریق حقیقت به درجۀ وصول کشید، چون سخن در بیان تفاصیل ابواب به آخر رسی 
اکنون بر وصیّتی نافع و دعایی . »یَةٌوَ لَیسَ وَراءَ عَبّادانَ قَرْ«اقتصار بر این مقام و تقصري ذیل کالم، الزم شد 

ب، چهار چیز باید که طالبان فواید این تألیف و راغبان عواید این تصنیف، در مطالعۀ آن و دگر کت. طابع ختم کنیم
  :رعایت کنند

اوّل آنکه، منشأ داعیۀ مطالعت را بازجویند تا سببی واهی و غرضی نفسانی نباشد؛ مانند رفع ماللت طبع و  
استیناس نفس به استماع کالم ناطق ساکت، یا حفظ حکایات و روایات، از جهت آنکه در اثنای مجارات کالم 

ئه قایل؛ چه منشأ این بر مواضع شکوک و اعرتاضات و تخط العو محّل اظهار معرفت خرج کنند، یا طلب اّط
دواعی نبود، الّا صفات ذمیمه و اخالق دَمیمۀ نفس و از آن مطالعت، هیچ نفعی حاصل نیاید؛ پس داعیۀ 
طالب، باید که از انواع این شوایب خالص بود و باعث او بر مطالعت، جز محض طلب حق و اسرتشاد طریق 

به برکت  سبحانهمثال بیماری که طلب شفا کند و به مطالعۀ کتب طبّی رغبت نماید، تا حق  مستقیم نباشد؛ بر
صدق طلب او، طریق فهم اشارات کلمات مشایخ و تمتّع از فواید و عواید آن بر او گشاید و غُلّت طلب او را شفا 

  .بخشد
یش از توالد مالل خاطر، آن را ترک گريد، دوم آنکه، بعد از تخلیص نیّت، طریق اعتدال در مطالعه نگاه دارد و پ 

  .تا به افراط که نتیجۀ تعدّی نفس است، نکشد و صفای فهم به کدورت نینجامد
احادیث نبوی و سخن مشایخ،  الهی و ای از کلمات سوم آنکه، بر فهم ظاهر آن قناعت ننماید و بدانند که هر کلمه 

وّل بر فهم ظاهر، عمل به جای نیارند، از فهم بطن اوّل نصیبی ظهری و بطنی دارد و هر بطنی، بطنی دیگر و تا ا
هذا هر فهمی، دلیل  بهره مانند و علی بطن اوّل، عمل نکنند، از فهم بطن ثانی، بینیابند و تا بر مقتضای فهم 

بود که و امکان رسیدن بدان، وقتی . گاه که به منتهای بطون کالم برسند عملی و هر عملی، سبیل فهمی دگر، تا آن
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و از اینجا معلوم شود که وصول به منتهای بطون کالم الهی و . امکان رسیدن به مقام متکلّم و درجۀ علم او باشد
و امّا کلمات مشایخ، هر که اقتفای اشارات ایشان نماید و پایه پایه از مدارج و . حدیث نبوی، مقدور کسی نباشد

که به منتهای بطون کالم وی است  به مقام متکلّم دارد، ممکن وصول معارج اَعمال و فهوم آن ترقّی کند وقوّت
  .رسد

چهارم آنکه، بر وجدان مقصود استعجال ننماید و بر تحّمل مَشاقِّ طلب و امتداد زمان آن، ثابت و صابر باشد و  
  :شعر. رساند تا به تدریج به مقصود رسد بر مقتضای هر فهمی، عملی به تقدیم می

 دٍ تَباعُدُهُمَجْعَنْ یِسَنَّکَال یُؤ ْ
 عَتَهاتَ رِفْاِنَّ القَناةَ الَّتی شاهَدْ

  

 ِد تَدریجاً وَ تَرتیباً مَجْفَاِنَّ لِْل 
 بوباً بوباً فَاُنْبُتُ اُنْ مُو وَ تَنْتَنْ

  

تُهُ رَجْبِما اَدْ فَعْوَانْ هَوٰىالْ سِ وَشَوائِبِ النَّفْ تَصَرَ عَنْمُخْذَا الْتَألیفِ هٰ نَیَّتی فیما عُنیتُ بِهِ مِنْ خَلِّصْهُمَّ اَللّٰ 
  :شعر. هُ وَسیلَةً ىل ال حُجَّةً عَلَیَّعَلْسی اَوَّالً وَاجْفِی طَیِّ سَوادِهِ جَمیعَ مُطالِعیهِ وَ نَفْ

 الهَوٰىمِلَاَحْ بِاَْنراضٍ اَنَّنی عَلٰى
  

 هُ ال عَلَیَّ وَ ال لِیالُصَ مِنْوَاَخْ 
  

 مِنْ هِمْتِماءِ اِلَیْاِنْ بِالْ اُکَثِّرُ سَوادَهُمْ شُرنی فیمَنْاحْ اَحِبّائِکَ وَ مِنْ التَّشَبُّهَ بِهِمْ وَاُریدُ بُّهُمْاُحِ نی مِمَّنْعَلْوَاجْ 
  . لِیائِکَاَوْ

آمیناهُ عَبْحَمُ اللّٰوَ یَرْ   داً قالَ 
 قَدْ  صَعنيَ وتَعنيَ وَ اَبْمَعنيَ اَکْبِهِ اَجَْو آلِهِ وَ َصحْ مُحَمَّدٍ عالَمنيَ وَالصَّالةُ وَالسَّالمُ عَلٰىالْ رَبِّهِ دُلِلّٰحَمْوَالْ 

  .»ریَّةِهِجْ عَ مِأَةِ الْ سنيَ وَسَبْحَجَّةِ حَجَّةَ خَمْالْ ذی اَحَدِ والعِشرینَ مِنْ مَ الْ میقِهِ یَوْ تَنْمِن  تُفَرَغْ 
  
   


