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  مقدمه
 قلوب نوّر الّذي للَّه الحمد .الطّاهرين اله و محمّد على الصّالة و العالمني ربّ للَّه الحمد الرّحيم الرّحمن الله بسم

 و ببيانه، أنطقهم و بنوره، رهمصدو شرح و بفكره، افئدتهم طهّر و برّه، و بسرّه أرواحهم قدّس و بذكره، العارفني
 على الله صلّى و رحمته، إىل دعاهم و مشاهدته، على بالعبادة استعبدهم و لعبادته، وفّقهم و بخدمته، شغلهم
  .المنتخبني اله على و المقرّبني، مونس و الموحّدين، قائد و المتّقني، امام محمّد
اى است  خبير قدير، عبد الرّزاق گيالنى، كه اين رساله اين فقير حقير، محتاج به ربّ: گويد پس مى: امّا بعد

مشتمل بر شرح احاديث مشكله مصباح الشريعة، كه از جمله تأليفات عالم ربّانى، عامل حقّانى، مستنبط احكام 
ايمانى، واقف اسرار قرآنى، متشبّث و متمسّك به الطاف صمدانى، شهيد ثانى طاب ثراه است، به حسب 

ز برادران ايمانى و اخلّاى روحانى، به سمت تحرير در آمده و به قدر فهم، آن چه به خاطر استدعاى بعضى ا
، به منصّه ظهور در آورد، توقّع از »ال يسقط الميسور بالمعسور«فاتر، به حكم اين اثر دائر و سائر، بني االكابر 

اطّالع يابند به شرط رعايت ساحت ستوده خصال و مرضيّه فعال ارباب دانش و بينش آن كه، اگر بر خللى 
و از جهت عموم نفع و » الحقّ بان يتّبع«انصاف و اجتناب از اعتساف، به قلم اصالح، اصالح نمايند كه 

جعله الله ذخيرة ليوم المعاد، و ذريعة لتحصيل رضاه و الوداد، بحقّ من «سهولت فهم، به فارسى نوشته شد 
  ».لعبادجعل شفيعا يوم التّناد، عليه صلوات ربّ ا

  شرح
شكر و ثنا و ستايش، نيست مگر از براى ذات واجب الوجودي كه، موصوف است به جميع : يعنى الحمد للَّه

  .صفات كمال، و منزّه است، از جميع صفات نقص
در لغت به معنى ستودن مطلق است و در اصالح، ستودن به زبان است كسى را به ازاى صفات كمالّيه » حمد« 

، و خواه متعدّى نباشد، مثل »رازق«و » كريم«و » رحيم«ه آن صفات، متعدّى باشد، به غير، مثل اختياريّه، خوا
نيز در لغت ستودن مطلق است، خواه به زبان و خواه به ساير جوارح » شكر«، و »وجوب ذاتى«و » وحدانيّت«

بار مورد و اعّم است به اخصّ است، از شكر به اعت» حمد«و اعضا، امّا به ازاى نعمت و به شرط تعدّى، پس 
، ترادف است، »كشّاف«به مذهب صاحب » مدح«و » حمد«به عكس، نسبت ميان » شكر«اعتبار متعلّق، و 

، در حمد معترب »محمود عليه«به مذهب مشهور، عموم و خصوص مطلق، چرا كه بنا بر مشهور، اختيارى بودن 
  .»و محمود و محمود إليه و محمود له حامد«: اركان حمد، چهار است. است و در مدح معترب نيست

صفات » محمود عليه«كنند،  كسى است كه او را حمد مى» محمود«كند،  كسى است كه حمد مى» حامد« 
صفاتى است كه محمود را به آن » محمود له«كنند، و  كماليّه محمود است، كه او را به سبب آن صفات حمد مى

به سبيل اتّفاق يكى باشد، مثل آن كه هر دو » محمود له«و » محمود عليه«كنند، اگر  صفات ستايش مى
، متّحد هستند به حسب ذات، امّا متعدّدند »له«و » محمود عليه«در اين صورت هر چند . شجاعت باشد، مثال
جنس و استغراق » الم«. افراد حمد، به جناب احديّت چنانكه مفاد» اختصاص كّل«به حسب اعتبار، 

  :اشاعره است به مذهب» الحمد«
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كه : [امّا به مذهب معتزله.] دهند، واضح است كه كّل افعال را خواه خير و خواه شرّ، نسبت به جناب الهى مى[ 
سبب اختصاص مدخليّت واجب تعاىل است، در اقدار و تمكني افعال ] دانند، افعال عباد را مستند به ايشان مى

من اّى حامد «شود، پس به كلّ مذاهب، جميع محامد،  ايشان، از اين جهت حمد ايشان نيز راجع به واجب مى
  .منحصر است به ذات واجب الوجود» كان

  .الّذي نوّر قلوب العارفني بذكره
آن چنان خداوندى كه، نورانى و مصفّى كرد دلهاى عارفان و شناسايان خود را، از تيرگى ظلمت غفلت، بسبب 

ز خداوند عالم و ارتكاب فسوق و مجالست و مصاحبت بودن به ياد خدا، در جميع حاالت، چنانكه غفلت ا
ذكر خدا و به ياد او بودن و مالزمت صالح و صلحا و علما، موجب . فسّاق، مورث ظلمت و قساوت دل است

صفاى باطن و تيرگى باطن، به ظاهر نيز سرايت » الظّاهر عنوان الباطن«صفا و جالى دل است و بحكم 
 أَثَرِ من وُجُوهِهِمْ  يف سِيماهُمْ « :سيماى علما و متهجّدين به مقتضاى كريمه كند، از اين جهت است كه از مى

گردد  شود و از سيماى جهال و فسّاق، كدورت و ظلمت معاينه مى نور و صفا مشاهده مى ،)۲۹ -فتح(» السُّجُودِ
  و در روز قيامت

 يَوْمَ« :چنانكه منطوق كريمه. ور خواهند شداند، محش نيز، هر كدام از اين دو طايفه، به سيمائى كه در دنيا داشته
شاهد بر اين است و معنى عارف و عرفان، عن قريب خواهد  ،)۱۰۶ -آل عمران(» وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ وُجُوهٌ تَبْيَضُّ
  .آمد

  .و قدّس أرواحهم بسرّه و برّه
  .از كدورات و أوساخ تعلّقات دنياآن چنان خداوندى كه منزّه گردانيد، أرواح عارفان را به لطف و مهربانى خود، 

  .و طهّر افئدتهم بفكره
و پاكيزه كرد دلهاى ايشان را، از چرك تعلّقات دنيا، به سبب بودن ايشان به فكر خداى تعاىل و غافل نبودن از 

چنانكه غفلت از او باعث . او، چرا كه ذكر الهى و به ياد او بودن، موجب ترك تعلّقات و رفض شهوات است
  .ه دنيا و رغبت به لذّات نفسانى است، چنانكه به تفصيل خواهد آمدميل ب

  .بنوره صدورهم شرح و
أَ فَمَنْ شَرَحَ الله صَدَْرُه : هاى ايشان، نور معرفت خود را، اين فقره اشارت است به آيه كريمه و جا داد در سينه

كه را خداى وسيع كرد سينه او را، از براى قبول اسالم و هر : يعنى ،)۲۲ -زمر( نُورٍ من رَبِّهِ  لِلْإِسْالمِ، فَهُوَ عَلى
توفيق اسالم يافت، پس اين توفيق اسالم او، نيست مگر اثر نورى كه انداخته است خداى تعاىل آن نور را در دل 
او، و آن نور سبب شده است از براى اسالم او، و نيز اشارت است به چيزى كه مروى است از حضرت پيغمرب 

نور الهى هر گاه داخل شد در دل مؤمن، دل مؤمن از تنگى و : ه عليه و آله و مضمون آن اين است كهصلّى الل
: شود و نشانه آن نور، پهلو خاىل كردن او است از سراى غرور دنيا، يعنى آيد و وسيع و روشن مى تاريكى بر مى

» موتوا قبل ان تموتوا«و به مقتضاى نمودن، » كه آخرت باشد«: قطع عالقه از دنيا كردن و رجوع به دار خلود
تأخير شرح صدر از تطهير قلب، و ذكر كردن شرح صدر بعد از . پيش از نزول موت، استعداد از براى موت داشنت
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تطهير قلب، اشاره است به مقدّم بودن تخلية بر تحلئة، چه تا دل از ظلمت ذنوب و كدورت تعلّقات دنيا، مجلّى و 
گردد، چنانكه طبيب تا به مريض، جلّاب ندهد و اخالط فاسده را  زيور نور معرفت نمىمصفّى نشود، محلّى به 

فرمايد، و تا پارچه سفيد از زنگ چرك پاكيزه نگردد،  از او دفع نكند، به اغذيه اليقه و اشربه نافعه، تقويت نمى
  .آيد در نمى به حليه رنگ

  .ببيانه أنطقهم و
را به بيان كردن ذات و صفات خودش، به دالئل عقليّه و نقليّه، از براى ارباب  و گويا گردانيد، علما و عرفا: يعنى

اند و به ذات و صفات او به قدر مقدور،  كفر و طغيان و صاحبان جهل و عصيان، كه راه به حضرت او نربده
و مكروهات و  اند، يا به اين معنى كه بيان كنند احكام دين را، از واجبات و مستحبّات شناسائى بهم نرسانده

است، بثاى مثلّثه فوقانيّه، بعد از باى موحّده، و معنى اين » بثنائه«در بعضى از نسخ . محرّمات، از براى مكلّفني
  :شود كه فقره بنا بر اين نسخه، چنني مى

ثانى  آن چنان خداوندى كه گويا گردانيد، علما و عرفا را به گزاردن و بجا آوردن ثنا و شكر بارى تعاىل، و نسخه
به از اوّل است، چه نسخه اوىل، يف الجملة اشتمال بر تفكيك ضمير دارد و ثانى نه، وجه تخصيص اداى شكر، 
بنا بر اين نسخه به علما، آن است كه اداى شكر موقوف است به معرفت مشكور، چرا كه معنى شكر، بيان كردن 

و اگر ممكن است، فراخور ممكن، و اين صفات كماليّه مشكور است، اگر مشكور واجب است، فراخور واجب 
معرفت و تميز ميسّر نيست مگر به علم، چنانكه مشهور است كه در عهد يكى از انبيا عليهم السّالم عابد جاهلى 

بر سبيل اتّفاق روزى آن . در دامنه كوهى پر آب و سبزه معبدى داشته و در همه اوقات مشغول عبادت بوده
عّالم «بيند و استعالم مرتبه او را از  افتد و عابد را اكثر اوقات، مشغول عبادت مى مىپيغمرب را، گذار به آن جا 

رسد كه با او متكلّم شود، تا حال و مرتبه او به تو  نمايد، از جناب احديّت وحى به او مى مسألت مى» الغيوب
الم انزوا اختيار كرده و به خوشا حال تو اى عابد، كه از خلق ع: ظاهر شود، حضرت پيغمرب نزديك او شد و گفت

آن چه گفتى حقّ است، امّا كاش اينجا حيوانى : برى و به عبادت حقّ مشغوىل، عابد گفت چنني جائى بسر مى
كنم كه حمار  شد و مدّتى است كه از خداى تعاىل در خواست مى خورد، تا ضايع نمى بود كه از اين علف مى

و ندانسته بود كه حضرت بارى، عّز . شود نتفع شود، مستجاب نمىخود را به اينجا فرستد، تا از اين علف م
اسمه، غنّى مطلق است و احتياج، منافى غناى مطلق است و معلوم است كه چنني شكر، عني كفران است و 

  .همچنني عبادت، عني ضاللت و خسران
  .بخدمته شغلهم و

» خدمت«كلّفني باشد، يا آن كه مراد از و مشغول گردانيد علما را به خدمت خود، كه هدايت و راهنمائى م
  .عبادت باشد به قرينه فقره تاليه

  .لعبادته وفّقهم و
و توفيق داد ايشان را براى طاعت و بندگى خود، چرا كه توفيق مهيّا كردن اسباب است به جانب مطلوب خير و 

موفّقند به طاعت و  اقواى اسباب اطاعت، كه علم است در ايشان موجود است، پس راست است كه ايشان،
  .بندگى خداى تعاىل و بس
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  .مشاهدته على بالعبادة استعبدهم و
و اختيار كرد حضرت بارى عزّ اسمه، علما را از براى بندگى خود به طريق مشاهده، نه مشاهده حسّى، بلكه 

ما اعبد «: د كهمشاهده علمى، چنانكه از حضرت امير المؤمنني عليه السّالم مروى است كه در جواب سائلى فرمو
كنم من خدائى را كه نبينم او را، و مراد آن حضرت از رؤيت، رؤيت علمى است  عبادت نمى: ، يعنى»ربّا لم اره

نه رؤيت حسّى بصرى، و يف الواقع رؤيت علمى، اتمّ است از حسّى، چه در رؤيت حسّى خطا ممكن است و در 
  .رؤيت علمى نه

  .رحمته إىل دعاهم و
وَ «: چنانكه در قرآن عزيز فرموده كه. عالم، علما را به سوى رحمت خودش كه بهشت باشد و خواند خداوند
و دار السّالم به اتّفاق مفسّرين، بهشت است و دعوت  ،)۲۵ -يونس عليه السّالم(» دارِ السَّالمِ   الله يَدْعُوا إِىل

اند،  غير عالم را، امّا چون علما عمده شود، هر چند عامّ است عالم و به بهشت چنانكه از آيه شريفه مستفاد مى
تخصيص به علما داد، و ممكن است كه مراد از رحمت، معنى ظاهر باشد، يعنى رحمت خود را شامل حال علما 
كرده است، چه وصول به رحمت الهى، بى سابقه استحقاق و استعداد، ميسّر نيست و استعداد رحمت نيست 

الم، در نهايت تنزّه و تجرّد است و بندگان او در نهايت تعلّق و پستى، پس چون خداوند ع. مگر از براى اهل علم
هر گاه ايشان را به جناب احديّت، غرضى و مطلبى باشد، بايد كسانى را كه به جناب او اقرب باشند، واسطه 
ني مطلب خود كنند، تا به واسطه ايشان مطلب صاحب غرض، به عرض الهى رسد، چنانكه أطوار ملوك و سالط

دنيا است و ارباب حاجت تا توسّل به مقرّبان ايشان نجويند و ايشان را شفيع خود نسازند، از ملوك و سالطني 
قاضى «شود، از اين جهت است كه در ادعيّه و تصانيف، پيش از عرض حاجات به  كارها متمشّى نمى

عليه «و به واسطه همني نيز مؤلّف ، افتتاح به صلوة بر پيغمرب و آل او عليهم السّالم مقرّر شده »الحاجات
، بعد از حمد الهى، صلوة و تحيّت بر پيغمرب ما صلّى الله عليه و آله و سلّم، كه اكمل افراد بشر و اقرب »الرّحمه

  :به جناب احديّت است، فرستاد و گفت
  .المتّقني امام محمّد على الله صلّى و

  .تخصيص به متّقيان. اى متّقيان است، بادصلوة و رحمت الهى بر محمّد كه امام و پيشو: يعنى
  .به واسطه زيادتى اهتمام است به شأن ايشان، گويا كه غير متّقى از درجه اعتبار ساقط است

  .الموحّدين قائد و
شود كه غير اماميّه، از اهل توحيد  و كشنده اهل توحيد است به بهشت، به شفاعت خود، از اين فقره استشمام مى

  .نيستند
  .المقرّبني مونس و

بر كسانى كه تقرّب به جناب او دارند و در كردار و گفتار، پيروى او : و مونس و مهربان است بر مقرّبني، يعنى
من صلّى علىّ و لم يصلّ على إىل فقد «: كنند و از جهت وجه سابق، يا موافقت حديث نبوى كه مى
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  :و گفت، بعد از صلوة بر پيغمرب صلوة بر آل او نيز فرستاد »جفاني

  .المنتخبني اله على و
و در بعضى از نسخ، بعد از تاى مثنّاة فوقانيّة، . اند صلوة و سالم بر آل او نيز باد كه منتخب و زبده كائنات: يعنى

  .جيم است، كه از نجابت باشد و در معنى نزديك به همند

  بيان تعريف در اوّل باب
 باشد، كسى خاطر در چه هر: يعنى الضمير، يف ما ظهارا بر است داشنت توانايى و قدرت اصل، در »بيان« 

 بر است الهى نعمتهاى معظم از چون بيان نعمت و. نمود تواند ديگرى خاطرنشان و كرد تواند غير تفهيم
 نعمت ذكر آفرينش، و خلق نعمت ذكر از بعد مجيد، قرآن در ،»اسمه عزّ« بارى حضرت جهت اين از بندگان،
  :كه كرد بيان

 او به داد تعليم و را انسان آفريد خود، كامله حكمت به عالم، خداوند كه: يعنى »الْبَيانَ  عَلَّمَهُ الْإِنْسانَ خَلَقَ« 
 زبان بسته و گنگ عجم، حيوانات مثل و ديگران، به خود حاجت كردن اظهار به را او كرد توانا و را بيان نعمت
 و اصول كردن بيان كردن، بيان به سزاوارتر و شود مى رمذكو علما و عرفا احوال باب، اين در چون نيافريد،
  :گفت و بيان باب به كرد مصدّر را كتاب اين أبواب است، ايشان أطوار فروع

نجوى العارفني تدور على ثالثة اصول، الخوف و الرّجاء، و الحبّ، فالخوف فرع : قال الصّادق عليه السّالم
رع المعرفة، فدليل الخوف الهرب، و دليل الرّجاء الطّلب، و دليل الحبّ العلم، و الرّجاء فرع اليقني، و الحبّ ف

ايثار المحبوب على ما سواه، فإذا تحقّق العلم يف الصّدر خاف، و إذا صحّ الخوف هرب، و إذا هرب نجا، و إذا 
إذا وفّق للطّلب  أشرق نور اليقني يف القلب شاهد الفضل، و إذا تمكّن منه رجا، و إذا وجد حالوة الرّجاء طلب، و

ظالل ) يف(وجد، و إذا تجلّى ضياء المعرفة يف الفؤاد، هاج ريح المحبّة، و إذا هاج ريح المحبّة استأنس 
المحبوب، و اثر المحبوب على ما سواه، و باشر أوامره و اجتنب نواهيه، و إذا استقام على بساط االنس 

كالحرم و : روح المناجاة، و مثال هذه األصول الثّالثة بالمحبوب مع اداء أوامره و اجتناب نواهيه، وصل إىل
المسجد و الكعبة، فمن دخل الحرم أمن من الخلق، و من دخل المسجد امنت جوارحه ان يستعملها يف المعصية، 
و من دخل الكعبة أمن قلبه من ان يشغله بغير ذكر الله، فانظر ايّها المؤمن فان كانت حالتك حالة ترضاها لحلول 

وت، فاشكر الله على توفيقه و عصمته، و ان تكن األخرى فانتقل عنها بصحّة العزيمة، و اندم على ما سلف الم
من عمرك يف الغفلة، و استعن باللّه على تطهير الظّاهر من الذّنوب، و تنظيف الباطن من العيوب، و اقطع زيادة 

  الغفلة من قلبك، و اطف نار الشّهوة من نفسك،

  شرح
  .الحّب و الرّجاء، و الخوف اصول، ثالثة على تدور العارفني نجوى: السّالم عليه قالصّاد قال

 سلوك اهل و عرفا احوال و أطوار: كه فرمايد مى السّالم عليه الصّادق محمّد بن جعفر ناطق، حق به امام حضرت
 باشد اصل سه اين مالزم بايد عارفى هر: يعنى حبّ، و رجاء و است خوف كه: اصل سه بر است دائر رياضت و
  .نباشد منفّك اينها از و
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 به علم و نظريّه، قوّت حسب به را خود نفس باشد كرده كامل كه، است كسى حكما اصطالح به »عارف«
 و حقّه اعتقادات به و مخلّى خبيثه، اعتقادات و رذيله صفات از و باشد رسانيده بهم مقدور قدر به أشياء، حقايق

  .شدبا محلّى ستوده، كماالت
 قوّت حسب به را نفس باشد كرده كامل مقدور، قدر به أشياء حقايق به علم وجود با كه است كسى »عامل« و

  .باشد مجتنب منهيّات از و ممتثل مأمورات به و عمليّه،
 است، شبهات و شكوك از مصون علوم حصول كه عملى قوّت نتيجه به مذكورين، اجتناب و امتثال واسطه به و

 به علم و نظريّه قوّت كمال وجود با كه است كسى »عارف« ذوق، ارباب و صوفيّه اصطالح به و گشته فائز
 ،»اسمه عزّ« بارى حضرت متوجّه او، جوارح و اعضا و قوى و حواسّ جميع عمليّه، قوّت كمال و أشياء حقايق
 است، مرتبه اين عني بلكه مرتبه، ينا لوازم از الله، يف فناى و نشنود، او غير و نگويد او غير و نبيند او غير باشد،

 بالنّوافل، اّال إىلّ العبد تقرّب ما«: فرموده كه ،»اسمه عزّ« بارى حضرت كالم است مرتبه اين به محمول و
  :يعنى ،»يمشى بها الّذي رجله و يبصر، به الّذي بصره و يسمع، به الّذي سمعه كنت أحببته فإذا فاحبّه،
 آورد، جا به را ها سنّتى گاه هر و سنّتى اعمال آوردن جا به مگر خداوندم، كه من، سوى به بنده شود نمى نزديك
 در من محبّت قيد به و شد من محبوب گاه هر و شود مى من محبوب و شود مى مشرّف من دوستى شرف به پس
 به و خواهد نمى من غير و شنود نمى من غير و بيند نمى من غير ديگر: يعنى او، جوارح و اعضا من گردم مى آمد،
 به خود، حساب تنقيح در و اند داشته ميان در حسابى هم با نفر دو كه است مشهور. كند نمى ميل من، غير

 ايشان و شود مى ايشان معيّن ايشان، استدعاى حسب به و رسد مى ايشان به عرفا از يكى. اند بوده محتاج معاونى
 هر ما كه! اى؟ ديوانه تو بگو مرد اى: گفتند گفت نمى يكى غير او كردند، مى عرض او به عدد مراتب چند هر
  گذرى؟ نمى يكى از و گوئى نمى يكى غير خوانيم، مى تو به متعدّده مراتب چند
 را خود قرب عزّت، حضرت تخصيص وجه و. گذرد نمى خاطرم به يكى جز و دانم نمى يكى غير كنم چه: گفت
 است، بيشرت سنّتى عمل در است، عبادات اعتبار مناط كه صاخال كه، است آن نوافل به شريف حديث اين در
  امتثال در بنده كه چرا

 ظاهر مندوبات در اختصاص، غايت و اخالص نهايت و است مجبور حكم در محظورات، از اجتناب و واجبات
 ندا عالم دخداون ،)قضا خواه و ادا خواه( گزارد سنّتى نماز مؤمن، بنده گاه هر كه است حديث چنانكه. شود مى
 ام، نفرموده وعيد او ترك در و ام نكرده واجب او به من كه عملى را مؤمن بنده اين ببينيد كه ماليكه، به كند مى
 و فرمودم كرامت او به خود محبّت چاشنى عمل، اين ازاى به نيز من آورد، مى بجا من تقرّب محض براى از

  .نمودم مقرّر ديگران از برتر بهشت در را او جاى
 نيستند، جدا او از و هستند او مالزم سلوك اهل و عرفا كه اصل سه آن از يكى مذكور حديث شرح سر بر رفتيم
 معاصى از اجتناب است، اصل اين فروع جمله از و وى، عذاب از بودن ترسناك و بيم: يعنى. است الهى خوف

  .اوامر به اتيان و
 ال« مضمون به و بودن، او رحمت متوقّع مرتبه هر رد و داشنت خدا به ظّن حسن: يعنى. است رجاء -دوم

  .الهى رحمت از يأس عدم است، متفرّع اصل اين بر و نمودن، إذعان »تقنطوا
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 در بودن، شكر و صرب به حال همه در و وى قضاى به است دادن رضا از عبارت آن و است الهى حّب -سوم
 و صالح از آخرت مراتب در كردن، شكر و ديدن ىبدتر خود از مرض، و صحّت و فاقه و فقر از دنيا مراتب
 امّا هستند، اصول خود، فروع به نظر چند هر ثالثة اصول اين و نمودن، ترقّى و كردن نظر خود از به به، تقوى
  .العلم فرع فالخوف: كه فرمايد مى كرده، اشاره ايشان اصول به و هستند فروع خود، علل و اسباب به نظر
 به راه و شناخت را خدا كسى گاه هر چه،. نيست خوف نيست، علم را كه هر و است علم فرع الهى خوف يعنى

 خوف سبب اين، و. شمارد مى سهل و حقير او بزرگوارى جنب در را خود عبادت برد، او بزرگوارى و عظمت
  هدخوا و برد خواهد واجب علم كيفيّت به راه علم، راه از كه آن ديگر و. بارى حضرت از شود مى او

 خود به پس. نيست بيرون او علم از عالم، ذرّات از اى ذرّه هيچ و چيزها جميع به است محيط او علم كه دانست
 آن از و باشم نربده او به راه من كه باشد، مى قصورى و نقصى من عمل در شايد: كه گويد مى و كند مى فكر
 خوف اين و شود مى ترسان و خائف راه، اين از و باشد ناچيز و نابود و نباشد خدا مرضىّ  من عمل جهت
 كه سلف، ما عبّاد و اوليا و انبيا احوال به برد تواند مى راه علم وسيله به باز. علم سبب به مگر نشود، حاصل
 مثل. اند كرده مى استغاثه و گريه قدر چه سهلى، تقصير و اواليى خالف ارتكاب به شأن، مناعت وجود با ايشان
 عليه نوح حضرت و. شد قبول اش توبه تا كرد، گريه سال دويست منهيّه، شجره تناول سبب به كه السّالم عليه آدم

 معاتب ،)۴۵ -هود( »الْحَقُّ وَعْدَكَ إِنَّ وَ أَهْلِي من ابْنِي إِنَّ«: گفنت محض به است، االنبيا شيخ كه السّالم
 عليه نوح حضرت عتاب، اين ورود از بعد و ،)۴۶ -هود( »عِلْمٌ به لَكَ لَيْسَ ما تَسْىَٔلْنِ فَال«: عتاب به شد

 زد، سر او از كه سهوى سبب به نيز السّالم عليه إبراهيم حضرت. نكرد باال سر سال چهل تا خجالت از السّالم
  :گفت مى و كرد بسيار زارى و تضرّع

 »اسمه عزّ« بارى حضرت تا كرد، مى ياربس گريه و ،)۸۲ -شعراء( »الدِّينِ  يَوْمَ خَطِيىَٔتِي لِي يَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ« 
 رأيت إذا جربئيل يا«: گفت جواب »بالنّار؟ خليله يعذّب خليال رأيت هل إبراهيم يا«: كه كرد وحى او به

 رسيده اى مرتبه به عبادت كثرت از و بود السّالم عليه موسى حضرت زمان در كه باعور. »خلّته نسيت خطيئتي
 او از و شدند مى حاضر او درس مجلس در محربه، با كدام هر تالمذه، متجاوز هزار از و ديد مى را عرش كه بود

 آخر پيغمرب حضرت و. شد الهى مبغوض »ينبغي كما« شخصى رعايت عدم محض به كردند، مى استفاده
 ،هود سوره مرا كرد ناتوان و پير: يعنى ،»هود سوره شيّبتنى«: فرمود مى است خلق اشرف و اكمل كه الزّمان،
  .است آن در) ۱۱۲ -هود( أُمِرْتَ كَما فَاسْتَقِمْ: آيه كه زيرا
 چطور ما باشند، مجرم و معاتب تقصيرى اندك به و باشند داشته خوف چنني اين أكابر، چنني اين گاه هر

 را كه هر و است علم الهى خوف مناط كه شد معلوم پس! باشد؟ بايد مى طريق چه به ما خوف و! بود؟ خواهيم
 »الْعُلَماُء عِبادِهِ من الله يَخْشَى إِنَّما«: كريمه است اين بر شاهد اعدل و است، بيشرت خوف بيشرت، علم

  و ،)۲۸ -فاطر(
  .آمد خواهد خود جاى در آيه اين ترجمه

  .اليقني فرع الرّجاء و
 وسعت به آدمى ردنب راه و يقني قدر به: يعنى يقني، از شود مى زاينده و متفرّع الهى رحمت به اميدوارى: يعنى
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 به مذكور، بردن راه و شود مى حاصل مغفرت و رحمت اميد را بنده بنده، به پروردگار حضرت مهربانى و لطف
  :است متصوّر طريق دو

 كفر به او عمر مثال سال هفتاد كه كافرى اينكه مثل. خود بندگان به الهى سلوك أطوار كردن تتبّع به -يكى
 او سابقه تقصيرات همه از ،»قبله ما يجب اإلسالم«: حكم به و آمرزد مى حظه،ل يك ايمان به باشد، گذشته
 و )۳۸ -انفال( »سَلَفَ قَدْ ما لَهُمْ يُغْفَرْ يَنْتَهُوا إِنْ  كَفَرُوا لِلَّذِينَ قُلْ«: است فرموده چنانكه گذرد، مى

 وجود با را كهف اصحاب و. شتگذ ايشان گناهان جميع از ،»آمنّا إنّا«: گفنت محض به فرعون، سحره همچنني
  :گفنت محض به شقاوت، در عمر تمادى و كفر سابقه

 نمود، ايشان به عزّتها و كرامتها انواع و كرد ايشان ايمان قبول ،)۱۴ -كهف( »الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا« 
 تتبّع به -ديگر طريق و .كرد محشور ايشان با ايشان، رفاقت محض به است، خلق أراذل جمله از كه سگى حتّى

  .آمد خواهد ظّن حسن باب در الله شاء ان و شده وارد باب اين در كه است اخبارى
  .المعرفة فرع الحبّ و

 و است حاصل وى دوستى بارى، حضرت به شناسائى و معرفت قدر به و است معرفت فرع الهى دوستى: يعنى
  .آيد مى عمل به محبّت درق به است محبّت فروع از كه بندگى و اطاعت شيوه
  .الطّلب الرّجاء دليل و الهرب، الخوف فدليل
 و بارى، به ربط تحصيل و مناهى، از نمودن اجتناب و معاصى، از است كردن دورى الهى خوف نشانه: يعنى
  .بندگى و عبادت وسيله به او، جانب از است آمرزش و مغفرت طلبيدن الهى، رحمت به اميدوارى و رجا نشانه

  .سواه ما على المحبوب ايثار الحبّ دليل و
 گزيدن بر خدا، دوستى دليل پس. است او غير چه هر بر است محبوب رضاى كردن اختيار دوستى، نشانه و

 و دنيا به ميل با پس. باشد چه هر او، غير از خواهش و ميل كردن قطع و كاينات همه بر است او دوستى
  .محال و است الضدّين بني جمع قبيل از الهى ستىدو دعوى آن، به عالقه و دنيا خواهش

  .خاف الصّدر يف العلم تحقّق فإذا
 به علم مؤمن، سينه در شد ثابت گاه هر پس است، دانش و علم قدر به الهى خوف كه شد معلوم چون

 حاصل علم، اين سبب به كرد جا وى دل در عقاب، و ثواب و نشر و حشر مراتب و تعاىل، خداى بزرگوارى
  .وى دل در الهى بيم و ترس الجملة، يف شود ىم
  .هرب الخوف صحّ إذا و
 فرّ «: مقتضاى به و كند مى تنفّر مردم از و خدا غير از شود مى گريزان او، دل در الهى ترس شد صحيح گاه هر و
 ارتكاب هك چرا الهى، نافرمانى و گناه ارتكاب از گريزد مى يا كرد، خواهد عمل ،»األسد من فرارك النّاس من

  .گذشت چنانچه شود، مى ناشى خوف عدم از معصيت
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  .نجا هرب إذا و
  .آخرت و دنيا مهالك از يافت نجات تعاىل، خداى از است دورى موجب چه هر از گريخت گاه هر: يعنى
  .الفضل شاهد القلب يف اليقني نور أشرق إذا و

 در شد، راسخ و ثابت و تابيد او دل در يقني نور و رسيد يقني مرتبه به و كرد ترقّى علم، مرتبه از گاه هر: يعنى
  پيشرت كه نورى و فضيلتى خود در يابد مى حالت اين
 مشمول اوّل، از زيادة يقني تحصيل سبب به ،»بشربين إليه تقرّبت بشرب إىلّ تقّرب من«: حكم به و نبود

  .شد خواهد الهى عواطف
  .رجا منه تمكّن إذا و
 مطلوب به رسيدن اميد او، براى از شود مى حاصل مؤمن، قلب در شد راسخ و نمتمكّ  يقني، صفت گاه هر و

  .او جناب به قرب و حقيقى
  .طلب الرّجاء حالوة وجد إذا و
 و شوق سر از باشد، الهى قرب كه را خود مطلوب كند مى طلب را، مطلوب به رسيدن حالوت يافت گاه هر و

 آنا« مطلوب به رسيدن اميد به ،»ولج لجّ و بابا قرع من و د،وج جّد و شيئا طلب من«: حكم به و تمام، جّد
  .شود مى زياد او سعى ،»فآنا

  گردد تيزتر شوق آتش             نزديك شود چون وصل، وعده         
  .وجد للطّلب وفّق إذا و 
 و رياضات كه مطلوب، حصول مبادى بحر در را خود و شد حاصل را او مطلوب، طلب توفيق گاه هر و

 مطلوب است دريافته خاست، بر هيوالنى كدورات و جسمانى لذّات سر از و انداخت است نفس مجاهدات
  .را خود محبوب است، آورده دست به و را، خود
  .المحبّة ريح هاج الفؤاد يف المعرفة ضياء تجلّى إذا و

 به شد، متجلّى او دل در ىاله معرفت نور و كرد محو خود، نفس لوح از را ظلمانى حجب عارف، گاه هر: يعنى
  .گيرد مى وزيدن او، دل در ربّانى الطاف نفحات و الهى، محبّت نسيم آيد مى حركت

  .المحبوب ظالل »يف« استأنس المحبّة ريح هاج إذا و
 او غير از و احديّت، جناب به انس شود مى حاصل عارف، دل در الهى محبّت نسيم گرفت وزيدن گاه هر و

 بى نفاق بى مونس و آزار بى همنشني و تحقيقي معشوق و حقيقى محبوب عطوفت سايه در و شود مى متوحّش
. شد خواهد گريزان و متنفّر وحشى حيوان بابت از مردم ميان در و زيست خواهد شادان و فرحناك آالم، شوب

  .»االئمّة و النّبيّ بحقّ المرتبة، هذه الله رزقنا«
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  .سواه ما على المحبوب اثر و
  .است او غير چه هر بر او، جناب به قرب و باشد الهى محبّت كه را حقيقى محبوب كرد خواهد راختيا و
  .نواهيه اجتنب و أوامره باشر و
 در و بپيچد او اطاعت از سر كه دارد احتمال چه ديگر كرد، ادراك را آن لذّت و رسيد قرب مرتبه به گاه هر و

 از اجتناب و اوامر جميع امتثال تمام، رغبت و شوق روى از بلكه. داند جايز انحراف او، نواهى و اوامر امتثال
 عموم مكروه، خواه و باشد حرام خواه نواهى سنّت، خواه و باشد واجب خواه اوامر كرد، خواهد مناهى جميع
 نيز اين از اعمّ  بلكه است، عموم مفيد مضاف جمع عربيّت، اهل اتّفاق به كه مضاف، جمع از است مستفاد
 از كه مراقبه و ذكر دوام و مطلقا، او از غفلت عدم و احديّت جناب به باشد توجّه عموم كه فهميد انتو مى

  .است مرتبه اين از عبارت است، سالك احوال اواسط
  .المناجاة روح إىل وصل نواهيه، اجتناب و أوامره اداء مع بالمحبوب االنس بساط على استقام إذا و
 است رسيده آورد، عمل به را او نواهى و اوامر و حقيقى، محبوب با انس بساط رب عارف، شد متمكّن گاه هر و
 از عبادت ترك كه اى مرتبه به است رسيده و است كرده ادراك را او مناجات لذّت و الهى، مناجات كيفيّت به

 دليل بادت،ع در كاهلى و كسالت كه شد مستفاد كالم اين از و. آب از است ماهى شدن جدا قبيل از او، براى
 پناه ختمى حضرت از چنانكه. توجّه عالمت و قرب دليل آن، به رغبت و ميل و احديّت، جناب از است دورى

  است مروى) الله صلوات آله و عليه(
  :يعنى ،»بالل يا أرحنا«: كه است فرموده مى بالل به نماز، اوقات دخول وقت در كه
 مشغول است، او در ما لذّت و راحت كه حقّ  عبادت به ما تا گو اذان: يعنى بالل، اى را ما انداز راحت به

 األصول هذه مثال و: گفت و كرد ذكر مثاىل ثالثه، اصول از كدام هر براى از توضيح، زيادتى براى از. شويم
  .الكعبة و المسجد و كالحرم: الثّالثة
  .دان كعبه و الحرام مسجد و) كعبه( حرم مانند شد، ذكر كه ثالثه اصول يعنى
  .الخلق من امن الحرم دخل فمن
 ايمن مردم آزار از او چنانكه باشد، شده كعبه حرم داخل كه است كسى مانند دارد، الهى خوف كه هر: يعنى
 ايمن الهى عذاب از نواهى، و اوامر به اتيان سبب به و الهى خوف سبب به هم الهى خوف صاحب است،
  .است

  .المعصية يف ملهايستع ان جوارحه امنت المسجد دخل من و
 همچنني معصيت، ارتكاب از او جوارح و اعضا است ايمن شود، مى الحرام مسجد داخل كه هر چنانكه: يعنى
 ارتكاب از او، جوارح و اعضا است ايمن ،)اسمه عزّ( بارى حضرت به است ظّن حسن و رجا صاحب كه كسى

 است مانع الهى خوف و نباشد خاىل لهىا خوف از كه است رجائى است، ممدوح كه رجائى كه چرا معصيت،
 و باشد خوف براى از اوّل فقره و باشد مرتّب نشر و لّف: كه است آن بر بنا شرح اين مناهى، و قبايح ارتكاب از
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 كه است ممكن و است، تر مناسب ثالث براى از ثانى كه چند هر حبّ، براى از ثالث و رجا براى از ثانى
 معلوم چنانكه است، ظاهرتر احتمال اين و باشد محبّت و رجا و خوف از كدام هر براى از چيز، سه مجموع
  .است

  .الله ذكر بغير يشغله ان من قلبه امن الكعبة دخل من و
 خدا، ذكر غير به خدا، غير به كردن توجّه از او دل است ايمن شود، مى مشرّفه كعبه داخل كه هر چنانكه: يعنى
 خدا ذكر از هرگز البتّه كاشت، خود دل مزرعه در را خدا حّب حّب كه هر همچنني. شود نمى چيز هيچ متوجّه
  .شود نمى غافل
  .عصمته و توفيقه على الله فاشكر الموت، لحلول ترضاها حالة حالتك كانت فإن المؤمن ايّها فانظر
 موت نزول و موت به شد توانى راضى كه حالتى به را خود بينى مى اگر خود، نفس به مؤمن اى تو كن نظر پس
 اين كه تو حال خوشا پس است، جمع خاطرت الجملة يف روز، آن عقاب و عذاب از و آخرت أهوال از و تو، به

 قبايح ارتكاب از را تو كه را خدا كن شكر است، معاصى از اجتناب نشانه و است ايمان قوّت عالمت
 است، نيكبختى و سعادت نشانه آن، به رضا و موت تمنّاى كه چرا داده، توفيق اوامر، اتيان به و كرده محافظت
 آن حلول از و ترسند مى مردن و مرگ از بعضى كه است چنني چرا: كه پرسيدند الله رحمه ذر أبو از چنانكه
  .ترسند مى مرگ از كه آنان: كه گفت جواب دارند؟ آرزو بلكه اند، راضى بعضى و هستند، هراسان و خائف
 خرابه، به معموره از انتقال كه است معلوم و خراب، ايشان آخرت و است مورمع ايشان دنياى كه اند كسانى
 دنياى و است معمور ايشان آخرت دارند، آن آرزوى و اند راضى موت از كه آنان و است ترس و خوف موجب
 سجن الدّنيا«: حديث و. حيات در ايشان موت و است موت در ايشان حيات جهت اين از و خراب، ايشان
 ،)الرّحمن صلوات آله و عليه( مؤمنان، امير حضرت كه است منقول. است اين بر شاهد ،»الكافر جنّة و المؤمن
 و شدم خالص: يعنى ،»الكعبة بربّ فزت«: كه فرمودند ،)النّيران دركات قعر عليه( ملجم، ابن ضرب از بعد

 و است ايمان قوّت دليل آن، از خوف عدم و موت تمنّاى حاصل كعبه، ربّ  به قسم دنيا، زحمت از يافتم نجات
  :كه است مروى السّالم عليه العابدين زين امام حضرت از چه آن. ضعف عالمت خوف
 شكر: يعنى ،»المخرتم السّواد من يجعلني لم الّذي للَّه الحمد«: اند گفته مى اند، ديده مى اى جنازه گاه هر

 به است ممكن منافات دفع و مذكوره، احاديث با رددا منافات ظاهر حسب به مرده، مرا نگردانيد كه را خداى
 آدمى بايد هميشه و كدورات، و آالم به است مشوب و مخلوط و است تكليف دار چون دنيا كه، باشد طريق اين
 بلكه نباشد، مرغوب حيات كه تواند مى حيث اين از مناهى، ارتكاب از باشد نفس زجر و منع مقام در دنيا در

 كه حيثيّت اين از و باشد، راجح و مرغوب كدورات، اين از خالصى بر اشتمال واسطه به تمو و باشد، مرجوح
 دنيا حيات است، بهشت درجات ادراك باعث و است اخروى باقيه كماالت استعداد تحصيل سبب دنيا حيات
 نباشد بمرغو موت، از بعد و موت از قبل عظيمه أهوال و عقبات بر اشتمال واسطه به موت و باشد، مرغوب
 گريسته مى بسيار موت مرض در السّالم عليه حسن امام حضرت كه است حديث چنانكه باشد، مرجوح بلكه
 الله صلّى پيغمرب و خدا نزد منزلت و قرب وجود با را شما كه كردند سؤال او از. اند نموده مى اضطراب و است
 فراق يكى است، چيز دو از من اضطراب: كه دفرمو حضرت چيست؟ بهر از استغاثه همه اين سلّم، و آله و عليه
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  .محشر روز و رستخيز يعنى مطّلع، هول ديگرى و احبّه،
  .الغفلة يف عمرك من سلف ما على اندم و العزيمة، بصحّة عنها فانتقل األخرى تكن ان و
 از پس بود، توانى موت به راضى حالت، آن در كه بينى چنان نه را خود حال خود، نفس به رجوع از بعد اگر و

 حقّ مثل است، ممكن تدارك كه را چه هر و كن، توبه خود، قبيحه افعال و اعمال از و كن نقل بد، حالت اين
 و آلودگى نشانه موت، خواهش عدم كه باش، پشيمان و نادم نيست، ممكن چه هر از و كن، تدارك النّاس،
  .است قلب قساوت

  .العيوب من الباطن تنظيف و نوب،الذّ من الظّاهر تطهير على باللّه استعن و
 تو باطن دارد پاكيزه و آثام، ارتكاب از را تو ظاهر گرداند پاك تا كه تعاىل، بارى حضرت از خواه يارى و مدد و
  .آلودگى و قساوت عيب از را
  .قلبك من الغفلة زيادة اقطع و
 است آن به اشاره منت، در »زيادة« قيد مباش، غافل موت ياد از هرگز و خود، دل از را غفلت زيادت كن قطع و
 ارتكاب از شود سانح كه غفلتى مثل نيست، ممكن آنها از احرتاز و است بشريّت لوازم از غفلتها از بعضى كه

 خواهد غفلتى آن، از قطع به است كرده امر كه غفلتى پس اينها، امثال و جماع و شرب و اكل مثل مباحات،
 اضافه كه است ممكن و منهيّات، و واجبات در مسامحه مگر نيست آن و اشدب اين غير و اين بر زايد كه بود

  .باشد بيانى
  .نفسك من الشّهوة نار اطف و
  .مباش نفسانى لذّات پى در و خود نفس از را شهوت آتش كن، خاموش و

  احكام بيان در دوّم باب
 »بيان« چنانكه اظهار، اصل در است دو هر اشرتاك مشابهت وجه و »بيان« به دارد مشابهت »اعراب« چون
 بودن، إليه مضاف و بودن مفعول و بودن فاعل از است كلمه احوال اظهار »اعراب«. است الضمير يف ما اظهار
  .كرد ذكر »البيان باب« عقب را باب اين جهت اين از
 و الله، ذكر يف القلب فرفع وقف، و خفض و فتح و رفع انواع، أربعة القلوب اعراب: السّالم عليه الصّادق قال
 ترى ال ا الله، عن الغفلة يف القلب وقف و الله، بغير االشتغال يف القلب خفض و الله، عن الرّضا يف القلب فتح
 القلب انقاد إذا و ذلك، قبل من الله بني و بينه حجاب كّل ارتفع خالصا، بالتعظيم تعاىل الله ذكر إذا العبد انّ

 من ء بشي قلبه اشتغل إذا و الرّاحة، و الرّوح و بالسّرور القلب ينفتح ال كيف ه،عن الرّضا بشرط الله قضاء لمورد
 و مونس، ال و عمارة فيه ليس خاو خراب كبيت مظلما، منخفضا ذلك بعد الله ذكر إذا تجده كيف الدّنيا، اسباب

 الرّفع فعالمة. التّعظيم نور فارق منذ أظلم و قسا قد محجوبا، موقوفا ذلك بعد تراه كيف الله، ذكر عن غفل إذا
 و الصّدق و التّوكّل أشياء، ثالثة الفتح عالمة و. الشّوق دوام و المخالفة، فقد و الموافقة، وجود أشياء، ثالثة
 حالوة زوال أشياء، ثالثة الوقف عالمة و الحرص، و الرّياء، و العجب، أشياء، ثالثة الخفض عالمة و اليقني،
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  .بالحرام الحالل علم التباس و صية،المع مرارة عدم و الطّاعة،

  شرح
  .وقف و خفض و فتح و رفع انواع، أربعة القلوب اعراب: السّالم عليه الصّادق قال

 است كرده تشبيه وقف، و جرّ  و فتح و رفع است، نوع چهار دلها اعراب: كه فرمايد مى السّالم عليه امام حضرت
 قلب، حاالت براى است، مذكوره اربعه انواع كه را مهكل حاالت نام است، حاالت به را مؤمن دل حاالت
 جرّ  و فتح و رفع باشد، مى نوع چهار بر دلها، أطوار و حاالت: يعنى قلوب، اعراب: كه فرموده و نموده استعمال

  :كه فرمايد مى بيان تفصيل به را كدام هر و وقف، و
  .الله ذكر يف القلب فرفع
 مشغول مؤمن بنده گاه هر: كه است حديث چنانكه است، بودن خدا ياد در قلب، مرتبه بلندى و قلب رفع: يعنى
 خداوند است، مشغول شغل آن به او تا و شود، مى برداشته تعاىل خداى و او ميان حجاب است، الهى ذكر به

 كه است ممكن و بنده، به الهى رحمت نظر از است اى كنايه »حجاب ازاله« و دارد او به رحمت توجّه عالم
 قواى به تعلّق وجود با آدم بنى كه بدانند و ببينند ايشان تا كه باشد، ماليكه اطّالع براى از »حجاب زالها«

 نيز ماليكه تا دهند، نمى راه خود به عجب او، عبادت و بندگى از و نيستند غافل خدا ذكر از غضبى، و شهوانى
  .شوند عخضو و عجز مالزم بوده، محرتز خسيس، صفت اين از آدم بنى مثل
  .الله عن الرّضا يف القلب فتح و

 صحّت در و غنا در و فقر در حاالت، همه در تعاىل بارى حضرت از است بنده بودن راضى در قلب فتح: يعنى
 نام »فتح« را رضا مرتبه و آوردن، بجا الهى شكر و نمودن، صرب ضرّاء و سرّاء در و بودن، راضى او از مرض و

 هم بنده و مدّعاها، و مراد شدن آسان و است كارها گشايش از عبارت فتح كه راچ است، ظاهر وجهش كردن،
 كرده، گوارا خود به تنگى، و وسعت از دهد مى رو چه هر به و است كرده آسان خود به كارها رضا، مرتبه در
  .دارد مرتبه اين به مناسبت فتح پس
  .الله بغير االشتغال يف القلب خفض و

 است عمر كردن صرف و تعاىل، خداى طاعت و عبادت بغير است، عبد اشتغال در آن پستى و دل خفض: يعنى
 نُنَبِّىُٔكُمْ هَلْ قُلْ«: كه است مذكور عزيز قرآن در چنانكه دنيا، مشتبهات و لذّات تحصيل و دنيا حيات براى از

سوره ( »صُنْعاً يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ  يَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ يف سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ . أَعْمالًا بِالْأَخْسَرِينَ
 روى از شما زيانكارترين به را شما دهيم خرب آيا: كه خود امّت به محمّد اى بگو: يعنى ،)۱۰۴ -۱۰۳ -كهف
 براى از را خود عمر باشند كرده تباه كه اند كسانى عمل، روى از شما زيانكارترين كه تحقيق به پس عمل،

  .باشند داشته خوبى گمان كار اين در و دنيا، تحصيل
  .الله عن الغفلة يف القلب وقف و

 وقف كه است آن غفلت، به »وقف« مناسبت وجه و نبودن، او ياد به و است خدا از غفلت در دل وقف: يعنى
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 اسطهو به دنيوى امّا است، اخروى و دنيوى منافع قطع موجب نيز بارى حضرت از غفلت و است قطع معنى به
  .ظالم از تظلّم عدم و رزق وسعت و عمر طول مثل الهى، ذكر به است منوط دنيوى منافع اكثر كه آن

 حتّى است، مقرّر دعائى مذكوره فوايد از كدام هر براى از و است مذكور احاديث، و ادعيّه كتب در چنانكه
 از السّالم عليه امام حضرت و تعاىل، ىخدا ذكر ترك به مگر آيد، نمى در صيّاد قيد به صيدى هيچ: كه اند گفته
  :كه است فرموده است قلب رفع كه اوّل براى از امّا. كند مى ذكر شاهدى ثالثه، مطالب از كدام هر براى

  .ذلك قبل من الله بني و بينه حجاب كّل ارتفع خالصا، بالتّعظيم تعاىل الله ذكر إذا العبد انّ ترى ال ا
 برداشته گذراند، خاطر به را او بزرگوارى و عظمت و را خدا كند ذكر گاه، هر مؤمن بنده كه بينى نمى آيا: يعنى
 آن جهت پرده، برداشنت فايده و ذكر، از پيش است بوده كه حاجبى هر الهى، رحمت نظر و او ميان شود مى

 يا«: تأويل و تفسير در چنانكه. خواهند آمرزش مؤمن، آن براى از و حال آن در را او مثال ببينند ماليكه كه است
 هر: كه فرمود حضرت آن كه شده روايت السّالم عليه صادق حضرت از »القبيح سرت و الجميل اظهر من

 عبادت آن مثل به نيز مثال آن عبادتى، به مؤمن آن شود مى مشغول گاه هر كه هست عرش در مثاىل را مؤمنى
 كنند، مى مؤمن آن جهت به آمرزش و رحمت طلب بينند، مى حال آن در را مثال آن ماليكه چون و نمايد، مى قيام
 معصيت آن بر ماليكه تا اندازد، مى مثال آن بر اى پرده تعاىل و سبحانه حق معصيتى، به شود مى مشغول چون
  .نگردند مطّلع

  .ةالرّاح و الرّوح و بالسّرور القلب ينفتح ال كيف عنه، الرّضا بشرط الله قضاء لمورد القلب انقاد إذا و
 بر نمود، تسليم و نهاد گردن غيبى واردات و حوادث بر و را، عالم خداوند مؤمن بنده كرد اطاعت گاه هر: يعنى

 أبواب او بر نشود گشوده و! خوشحاىل؟ و سرور او دل بر نشود منفتح چون شد، شاكر و راضى الهى قضاهاى
 ضيق لكلّ و يسر عسر لكّل« مقتضاى به لبتّةا و شود، مى گشوده و شود مى منفتح البتّة: يعنى! راحت؟ و روح
 كه ثالث براى از شد، خواهد مبدّل وسعت و خوشحاىل و راحت به او، تنگى و زحمت و آزار همه ،»سعة

 ذلك بعد الله ذكر إذا تجده كيف الدّنيا، اسباب من ء بشي قلبه اشتغل إذا و: كه فرمايد مى است قلب خفض
  .مونس ال و عمارة فيه ليس خاو خراب كبيت مظلما، منخفضا
 حالت در شد، الهى ذكر به مشغول آن از بعد و دنيا شغلهاى از شغلى به عارف، دل شد مشغول گاه هر: يعنى
 ذكر، وقت در و وحشت، پر و تاريك بوده اى خانه مثل غفلت، وقت در او دل گويا كه يابد مى چنان الهى ذكر
 و ذكر سبب به او دل اگر كه است، قرب صاحب مثل نيز قرب و رزخب عالم و. يافته معمورى و شده روشن گويا

 خواهد فراخ و روشن او مثابه به نيز قربش دنيا، در است داشته فراخى و روشنى معاصى، از اجتناب و طاعت
  .وحشت پر و تنگ و تاريك باللّه، عياذا االّ، و. بود
  .التّعظيم نور فارق منذ أظلم و قسا قد ا،محجوب موقوفا ذلك بعد تراه كيف الله، ذكر عن غفل إذا و

 دنياى كارهاى به اشتغال سبب به احديّت، جناب به توجّه و الهى ياد از بعد اوّل، عكس به كسى گاه هر: يعنى
 حالت اين در آرد، غفلت خرابه به رو ذكر، معموره از و شود غافل او ياد از كاسده، فانيّه لذّات به ميل و دنيّه
 خدا مردان كه است جهت اين از. نموده ميل وحشت، به انس از و ظلمت به نورانيّت از گويا كه دياب مى چنني
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 اين عكس به الواقع يف و شبيهند بلها و ديوانگان به مردم ميان در و متوحّشند مردم اختالط از او، دوستان و
  .است
  .الشّوق مدوا و المخالفة، فقد و الموافقة، وجود أشياء، ثالثة الرّفع فعالمة
 دوام و مخالفت فقد موافقت، وجود است، چيز سه است، خدا ذكر به بودن مشغول كه قلب رفع نشانه پس
 خوب را همه: يعنى. باشد انسان افراد به نظر مخالفت، و موافقت كه آن يكى دارد، احتمال دو فقره اين شوق،
 به نظر يا. نكردن كسى با جدال و نزاع و ،نبودن كسى عيبجوئى پى و كردن همه به نظر خوبى چشم به و ديدن
 خالف مخالفت و باشد منهيّات از اجتناب و مامورات به اتيان از عبارت موافقت، وجود و باشد نواهى و اوامر
  .الهى رحمت مالقات شوق دوام از عبارت شوق، دوام و. اين
  .اليقني و الصّدق و التّوّكل أشياء، ثالثة الفتح عالمة و

  :است چيز سه نيز باشد رضا مرتبه كه قلب فتح نشانه و متعال: يعنى
  .بودن راضى جهات جميع از او داده به و گذاشنت، خدا به خود كارهاى جميع و داشنت، توكّل -يكى
  .بودن مجتنب و محرتز حيله، و غدر و كذب از و داشنت، كارها همه در راستى و درستى -دوم
 و بهشت از برزخ، عالم و قيامت احوال از: است داده خرب شارع چه هر به نمودن اعتقاد و داشنت يقني -سوم
  .اينها غير و صراط و ميزان و سؤال و حساب و دوزخ

  .الحرص و الرّياء، و العجب، أشياء، ثالثة الخفض عالمة و
  :است چيز سه نيز احديّت جناب از غفلت و خفض نشانه: يعنى
 و حرص مستلزم مردن، از غفلت و است، مردن از غفلت موجب تعاىل، بارى از غفلت كه چرا حرص، -يكى
  .است امل طول
 أغراض به و نباشد خالص نيّتش اعمال، و افعال در: يعنى. است ريا غفلت، براى از ديگر نشانه: يعنى ريا، -دوم

  .باشد آلوده اينها مانند و سالطني و حكّام و دنيا اهل به تقرّب مثل خبيثه، قصدهاى و فاسده
 ياد به و نيست غافل كه هر كه چرا است، غفلت نيز خبيثه صفت اين منشأ كه است معلوم و است عجب -مسو
 وجود به و است خاىل تكبّر و عجب مخيّله از است، كرده خود العني نصب را او عظمت و بزرگى و است خدا
  .دهد نمى قرار اعتبارى و قدرى خود، قوّت و جاه و مال به و خود
  .بالحرام الحالل علم التباس و المعصية، مرارة عدم و الطّاعة، حالوة زوال أشياء، ثالثة قفالو عالمة و

  :است چيز سه نيز وقف نشانه يعنى
 و غفلت نشانه اين و نيافنت، لذّت عبادت و طاعت از: يعنى. عبادت فعل از است لذّت شدن زايل -يكى

 حال در و خاطر، اطمينان و قلب حضور با مگر ،باشد نمى بندگى و طاعت لذّت كه چرا است، قلب قساوت
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  .خاطر اطمينان نه و است قلب حضور نه است، غفلت حال كه وقف،
 معصيت، فعل از تلخى و مرارت كردن ادراك كه چرا است، غفلت نشانه نيز اين است، معصيت نبودن تلخ -دوم
 ،»اسمه عزّ« بارى از غفلت و وقف حال در و طاعت، فعل از لذّت كردن ادراك و است باطن صفاى فرع

 الله، اهل از كه است جهت اين از. بود نخواهد تلخى نيز گناه اقرتاف از نيست، لذّت طاعت ارتكاب از چنانكه
 صادر اواليى، خالف يا شرعي خالف اضطرار، روى از خواه و اختيار روى از خواه اتّفاق، سبيل به گاهى اگر
 دنيا اهل خالف به. شوند مى استغفار و تدارك مقام در الفور، يف و است اگوارن و تلخ بسيار ايشان كام در شود،
 است تلخى و صعوبت نهايت در ايشان به خالق بندگى است، اين عكس به ايشان حال كه قلب قساوت اهل و
 و ىپست مرتبه توقّع به حكّام، و سالطني خدمت از كه باشد بسا گوارايى، و سهولت غايت در مخلوق اطاعت و

 و برند بسر خوابى بى و گرما و سرما و گرسنگى به شب و روز تمام در و شوند شاقّه زحمات متحمّل سهلى، نفع
 ندانند و باشند كاره باشد، قلب حضور به الجملة يف كه وقت، به نماز ركعت دو از و باشند راضى حال اين به
 و مشوب و منقطع و دنيوى است اى فايده بشود، اگر نآ فايده و منقطع، غير و ثابت است اى فايده اين، فايده كه

 راه و الهى قرب عاليه مراتب نياوردن خاطر و غفلت مگر نيست اين، منشأ و مكاره، و كدورات چندين به آميخته
  .او بزرگى و عظمت به نربدن
 مشتبه و حرام و ننمودن احتياط مكاسب، و مطعومات و مأكوالت در: يعنى. حرام به است حالل اشتباه -سوم
 حيطه به و كردن صرف افتد، دست به چه هر علف، خوش گاو مانند. نكردن تميز مشتبه، غير و حالل از را،

  .است غفلت نشانه نيز صفت اين آوردن، در تصرّف
 عزّ  بارى از غفلت هنگام در شبهه، و حالل و حرام ميان تميز عدم و اشتباه كه آن به است اشاره علم قيد فايده
 و حالل كه چرا معلومند، كه حالل و حرام نفس به نظر نه علم، اعمال عدم و است غافل علم، به نظر ه،شأن
  .ندارند اشتباهى و متميّزند هم از نفسه يف حرام

  رعايت بيان در سوّم باب
 به است مسبوق شيئى حفظ چون مرديه، آفات و مهلكه صفات از نفس محافظت بيان در است بابى اين: يعنى
 ذكر آن از بعد را اين و داشت، مقدّم نفس، آفات بر بود مشتمل كه را اوّل باب جهت اين از ء، شي آن اخنتشن
  .كرد
 ديوان يف دخل فقد الجهل، عن عقله و الشّهوة، عن نفسه و الغفلة، عن قلبه رعى من: السّالم عليه الصّادق قال

 النّبيّ  قال الّصالحني، جملة من فهو الحرام، عن ماله و عة،البد عن دينه و الهوى، عن علمه رعى من ثمّ المنتبهني،
 المؤمن نفس تكون ان فيجب االنفس، علم هو و مسلمة، و مسلم كلّ  على فريضة العلم: آله و عليه الله صلّى
 الطّاعات يف الحركات تطالع و فعدل، ردّ ان و ففضل قبل ان: معنى على عذر، او شكر يف حال كّل على

 و إليه، االضطرار و الله، إىل باالفتقار كلّه ذلك قوام و بالعصمة، المعاصي عن السّكون تطالع و بالتّوفيق،
 يف النّ الجبّار، يدي بني الوقوف عيان و االمل، قصر مع تعاىل الله إىل االنابة مفتاحها و الخضوع، و الخشوع

 يردّ ان ذلك اصل و بالتّوفيق، الطّاعة، يف االخالص و النّفس سالمة و العدوّ، من نجاة و الحبس، من راحة ذلك
 مالزمة كلّه ذلك باب و عبادة، فاجعلها ساعة الدّنيا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال واحد، يوم إىل العمر
 عماد و الفراغ، الفكرة، سبب و المعاش، من الفضول ترك و القناعة الخلوة، سبب و الفكرة، بمداومة الخلوة
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 التّمسّك و تعاىل، للَّه التّعظيم الخوف، دليل و الخشية، الّتقوى، باب و التّقوى، الزّهد، تمام و ّزهد،ال الفراغ،
 الله يَخْشَى إِنَّما ،:جّل و عزّ  الله قال العلم، دليلها، و محارمه، عن الوقوف مع الحذر و أوامره، و طاعته بتخليص

  .الُْعلَماءُ عِبادِهِ من

  شرح
 ديوان يف دخل فقد الجهل عن عقله و الشّهوة، عن نفسه و الغفلة، عن قلبه رعى من: السّالم عليه الصّادق قال

  .المنتبهني
 از كه نگذاشت و غفلت، از را خود نفس داشت نگاه و كرد رعايت كه هر: فرمايد مى السّالم عليه امام حضرت

 داشت نگاه و گردد، مايل فسانىن شهوات به كه نگذاشت و شهوت، از را او داشت نگاه و شود، غافل خدا
 كرده داخل كه تحقيق به پس كند، جا او در زائفه شبهات و باطله اعتقادات كه نگذاشت و جهل، از را عقل
  .جاهالن لشكر از است رفته بيرون و بيداران ديوان در را خود است
  .الصّالحني لةجم من فهو الحرام، عن ماله و البدعة، عن دينه و الهوى، عن علمه رعى من ثمّ
 به و نگردانيد فريبى، عوام آلت را علم و هوس، و هوى از را خود علم كرد محافظت كه هر: فرمايد مى نيز و

 پيش از دينى: يعنى. بدعت از را خود دين كرد محافظت و نشد، فريفته او خطرات و خطوات و شيطان فريب
 عبّاسى خلفاى از يكى كه است منقول نانكهچ. نكرد اخرتاع فاسده، أغراض و قلوب جلب واسطه به خود

 بندى گرو و بازى كبوتر: كه پرسيد خود عصر علماى از يكى از. داشت مى دوست بسيار را »پرانى كبوتر«
 پيش از حديثى و است مشروع: گفت خليفه خاطر رعايت جهت از او نه؟ يا است مشروع است، چون كبوتر
 او نصل يف االّ سبق ال«: كه است فرموده حضرت آن كه داد، ربپيغم حضرت به نسبت و نمود اخرتاع خود
 جزء و پرانى، كبوتر و دوانى اسب تيراندازى، در مگر نيست مشروع بسنت گرو: يعنى ،»ريش او حافر او خّف
 توجّه كرد، زياد او قلب جلب محض به او را »ريش« كه يافت حدس، از خليفه كرد، زياد خود پيش از را اخير
: مقتضاى به و نداد او به اى وظيفه ديگر و نمود قطع نيز داشت، او كار سر از كه مستمرّى وظيفه و ننمود او به
 كه نگذارد و حرام به اختالط از را خود مال دارد نگاه نيز و. شد حاصل او مدّعاى نقيض ،»خدع خدع، من«

 حرام خاصيّت و است حرام حكم در يزن حرام به مخلوط مال كه مشتبه و حرام به شود ممزوج و مخلوط او مال
 تخمير و است مسكر و حرام شراب، چنانكه شود، مى مرتتّب نيز او از است، قلب قساوت ايراث كه مشتبه، و

 صفات اين به كه هر پس. بخشد مى خود اثر و كند مى زايل را عقل و دارد مستى نيز حالل شراب كند، مى عقل
  .شد خواهد محشور ايشان با قيامت در و است صالحان جمله از شد، موصوف ثالثه
  .االنفس علم هو و مسلمة، و مسلم كّل على فريضة العلم: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 چه كس، همه بر است واجب آن، تحصيل و علم كردن طلب: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 كه نفس، مفاسد و مصالح به است بردن راه است، واجب كس همه بر تحصيلش كه علم اين و زن، چه و مرد
 آن به عمل و عملى حكمت اقسام دانسنت يعنى. آن فساد باعث چيز چه و است نفس صالح موجب چيز چه

 اقسام و است، شرع احكام به علم آن، تحصيل به است مكلّف آدمى كه علمى كه شد معلوم پس نمودن،
 و مذكور، علم از هستند خارج ايقاعات و معامالت قوانني به علم مثل ديگر، علمهاى و عملى و نظرى حكمت
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 ظاهرتر اين و باشد عملى حكمت به مخصوص و باشد نفس مهلكات به علم نفس علم از مراد كه است ممكن
  .است
  .عذر او شكر يف حال، كّل على المؤمن نفس تكون ان فيجب
 و عبادتى توفيق الجملة، يف اگر كه آن مثل. خواهد عذر يا كند شكر يا حال، همه در مؤمن كه است واجب پس
 قضاى يا الهى، خوف از گريه يا تهجّد مثل. باشد شده صادر او از خيرى عمل و باشد يافته صالحى عمل

 عمل الجملة يف تو، توفيق و مدد به كه تو، درگاه به شكر خدايا: بگويد و كند خدا شكر بايد مؤمنى، حاجت
 من! خداوندا: بگويد و خواهد عذر و كند استغفار باشد، شده واقع تقصيرى اگر شده، صادر نم از خيرى
 ناقص و ضعيف جز ضعيف از و ضعيفم اى بنده من كه آورد، بجا توانم باشد، تو بندگى حقّ چه آن چگونه
 جهد بذل چند هر كه دباي مؤمن بلكه. كن قبول مرا بسته شكسته و بپذير مرا ناقص عمل اين خود، كرم به. نيايد
 و وقعى خود، گفته و كرده به و دارد مقارن شكر با را عذر كه آرد، عمل به سعى نهايت عمل، در و كند

 از! داشت؟ تواند قدر چه »باالستحقاق مالك و االطالق على غنّى« پيش در او، كرده كه ندهد راه اعتبارى
  .فعدل ردّ ان و ففضل قبل نا: معنى على: كه فرمود السّالم عليه امام جهت اين
 صادر ما از كه اى بسته شكسته اين و شود نمى متمشّى من از است، بندگى حقيقت چه آن خداوندا،: يعنى
 ردّ  كه عدل، عني نكنى، قبول و كنى ردّ اگر و بود خواهد تفضّل محض شود، مى تو درگاه قبول اگر شود، مى
  .ظلم نه است عدل عني معيوب، و زيّف
  .بالعصمة المعاصي عن السّكون تطالع و بالتّوفيق، الطّاعات يف الحركات عتطال و

 حركات جميع در بلكه مستحبّات، اداى در چه و واجبات اداى در چه حال، همه در مؤمن كه است الزم: يعنى
 صادر او از اواليى خالف يا معصيتى او اغواى به مبادا كه نباشد، غافل او فريب و شيطان اغواى از سكنات، و

 به گاه هر كه باشد چنان بايد بنده كه آن حاصل. گردد ثواب از محروم يا عذاب مستحقّ  او سبب به و شود
 آن در مبادا كه باشد، خود حال مطّلع فعل آن سكنات و حركات در شود، طاعتى فعل مرتكب الهى توفيق

 هر همچنني و شود باطل عمل آن او سبب به و شود صادر او از او، مانند يا ريا، قصد مثل ناماليمى، امر حركات
 و كرب بابت از بدى قصد مبادا كه نباشد، غافل خود حال از باز بايد كند، معصيتى ترك الهى عصمت به گاه

 الهى نعمتهاى تقسيم به اشاره منت، عبارت در »عصمت« و »توفيق« لفظ كه آن حاصل. شود سانح او از عجب
 دفع، نعمت و نفع نعمت قسم، دو به شود مى منقسم الهى نعمتهاى جميع: كه دان گفته محّققني چنانكه است،
 طعام مثل جسمانى، لذّات و خلقت استواى مثل است، شخص هر مصالح و منافع اعطاى از عبارت نفع نعمت

 لمث داخلى خواه است، مضاّر و مفاسد كردن دفع از عبارت دفع، نعمت و اينها، غير و نكاح و لباس و شراب و
 سباع و جّن و انس از موذيات، آزار و اذيّت دفع مثل خارجى، خواه بدنى، علل و امراض و نفس هاى آفت دفع
 و اسالم بر يافنت توفيق مثل توفيق، نعمت قسم، دو به است منقسم هم اخروى نعمتهاى و اينها، مانند و هوام و

 و فسوق از كردن اجتناب و كفر و ركش از تربّى مثل عصمت، نعمت عبادت، و طاعت بر توفيق و ايمان
  .عصيان

 مع تعاىل الله إىل االنابة مفتاحها و الخضوع، و الخشوع و إليه، االضطرار و الله إىل باالفتقار كلّه ذلك قوام و
  .االمل قصر
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 متوسّل و عالم، خداوند يارى و مدد به مگر شود نمى شيطان، اغواى از اعمال و افعال ماندن محفوظ: يعنى
 جميع در طلبيدن او از مدد و خواسنت او از توفيق و شكستگى، و عجز به نمودن اعرتاف و او، جناب به نشد

 و اميد كردن كوتاه و احديّت، جناب به است استغاثه و انابه بودن مالزم همه، از تر عمده و همه كليد و كارها،
  .است اللّذات هادم كه موت، ذكر دوام به آرزوها،

  .الجبّار يدي بني الوقوف عيان و
  .را عالم خداوند پيش شدن، ايستاده ديدن معاينه و گذراندن خاطر به و

  .العدّو من نجاة و الحبس، من راحة ذلك يف النّ
 موجب امل، طول چنانكه دنيا، زندان از است خالصى موجب اميد، كردن كوتاه و امل قصر كه آن واسطه به

 و بفروشد كجا و رود كجا كه است فكر در هميشه دارد، امل طول كه هر كه چرا. دنيا در است آزار و زحمت
 عمر مدّت هوسها، و فكرها اين عني در و درآرد، خود حباله در صورت چه به زن و بسازد شكل چه به خانه

 عهد در كه است مذكور اخبار، و تواريخ كتب در چنانكه ندارد، عالج ندامت و پشيمانى غير و شده منقضى
 انقضاى از بعد مال، فكر و مال جمع مستغرق اوقاتش اكثر و ثروت صاحب و متموّل بسيار بود رگانىباز قديم
 گشودند، در و رفتند غالمان كوفت، را اش خانه در. آمد خواجه اين خانه در بر موت ملك روزى اجلش، مدّت

 براى از خواجه: گفتند. اهمخو مى را خواجه: گفت خواهى؟ مى را كه: گفتند و آوردند نظر به را مهيبى شخص
 سراها خواجه مرتبه اين. كوفت در اوّل از تر قايم باره ديگر. رفتند و ببستند در برو، آيد، نمى بيرون كسى تو چون
 دارى؟ نمى خواجه عزّت پاس و كوبى مى در ادبانه بى چنني اين كه كيستى؟ تو كه كشيدند چماقها و رفتند
 آمده، خواجه خدمت به شده متأثّر حرف اين از مالزمان. ام آمده خواجه وحر قبض به كه موتم ملك من: گفت
 بگوييد خوش زبان به و برويد: گفت. بلرزيد خود بر حرف اين استماع از خواجه رسانيدند، وى عرض به ماجرا
 كنم، نمى غلط من نه،: گفت: گفتند و رفتند. باشى مامور ديگرى روح قبض به و باشى كرده اشتباه شايد: كه

 به و نداشت عالجى تسليم جز به و نديد اى چاره تسليم غير بيچاره خواجه آوردند، خرب. باشد آماده بگوييد
 هستى و وجود سرمايه و كردم تلف خود عزيز عمر شما براى از من: كه كرد خطاب جواهر و زر صندوقهاى

 من كار چه حاال. رسانيدم شب به را اروزه و روز به شبها تر تمام چه هر رياضت، و زحمت به و باختم خود
 به خود، آخرت كه توانستى مى و بود تو دست به ما اختيار زمام: كه گفتند جواب حال زبان به مالها آئيد؟ مى

 فرزند و زن به و ندارى، انتفاع كفني، قيمت غير الحال ما، از و! چيست؟ ما تقصير نكردى كنى، آباد ما وسيله
 خود به رنج نكشيد، زحمت شما كه عاطل، تخيّل و باطل توهّم به شما، خاطر راىب از من: كه كرد خطاب
 به را تو كه آن از غير ما از: گفتند ايشان آئيد؟ مى من كار چه حاال بستم، خود به تعيّش و راحت در و گذاشتم
 و كرد مى سؤالها امكد هر از غرض،. آيد نمى بر كارى نمائيم، قيام تو تجهيز و تكفني لوازم به رسانيم مدفن
 موجب امل، طول چنانكه كه، آن حاصل. چشيد مرگ شربت ندامت، و حسرت هزار به تا شنيد، مى جوابها
 اسم كه است ممكن و. است خوشحاىل و دنيا راحت باعث امل، قصر. است پشيمانى و ندامت و دنيا زحمت
 خالص آن زحمتهاى و دنيا زندان از شد، نيالع نصب مردن و موت را كه هر: يعنى باشد، موت به راجع اشاره،
 است، اللّذات هادم كه موت، نياوردن خاطر به و است »مردن« فراموشى دنيا، زحمتهاى كّل منبع كه چرا شد،

  .است معلوم چنانكه
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  .بالتّوفيق الطّاعة يف االخالص و النّفس سالمة و
 و است نفس سالمت خيرى، فعل هر در ،تعاىل بارى حضرت به خضوع و خشوع كليد: كه فرمايد مى نيز و

 به مشوب و است خدا براى از محض عملش و فعل و دارد نفس سالمت الهى توفيق به كه هر: يعنى اخالص
  .است خضوع و خشوع صاحب نيست، فاسده أغراض

  .واحد يوم إىل العمر يردّ آن ذلك اصل و
 است، نفسانى كماالت ساير تحصيل منشأ هك كمال، صفت دو اين منشأ و خضوع و خشوع كليد و اصل: يعنى
 عبادات در تو نيّت كه خواهى اگر: يعنى. لحظه يك به بلكه روز، يك به باشد طويل چند هر است عمر كردن ردّ
 لحظه يك بلكه روز يك كه را خود عمر كن قياس باشد، خدا براى از محض و باشد خالص خير، كارهاى و

 قدرى ظاهر، حسب به چند هر و است قصير است، طويل چند هر است، رپذي انقطاع چه هر چه،. نيست بيش
 او بر زايد عمرش كه كسى داند گاه هر ساعت يك و روز يك عمر چنانكه و. است اعتبار بى و قدر بى كه دارد

 زيادة عمر كه است سزاوار است، استغاثه و گريه و خضوع و خشوع مقارن و است خدا براى از خالص نيست،
 خلوص زيور به عباداتش جميع و نباشد خاىل خضوع و خشوع از است، روز يك حكم در چون هم، روز يك از

 معنى، اين گاه هر. نباشد ملوّث كاسده، منافيات و فاسده أغراض به و باشد مخلّى كدورت لوث از و محلّى
 محفوظ و مصون شيطان فريب از و شود مى خدا براى از محض كند مى كه عملى هر شد، كسى خاطر مركوز
  .گردد مى
  .عبادة فاجعلها ساعة الدّنيا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

 ساعت يك آن كه عبادت، را او بگردان پس است، ساعت يك دنيا: كه است اين معجز كالم اين مضمون
 او به كه يستن معلوم است، آينده چه آن و است فانى و معدوم گذشته، عمر از چه هر چه، شود، عبادت صرف
 عبادت غير به و دانى غنيمت بايد را ساعت يك آن پس. آنى در كه ساعتى مگر تو عمر نيست پس. نه يا برسد،
  .گذرانى انابه و توبه به و نكنى صرف

  .الفكرة بمداومة الخلوة مالزمة كلّه ذلك باب و
  :چيز دو به مگر د،شو نمى حاصل و نيست ميسّر قصوى، درجه و عليا مرتبه سه اين به رسيدن و

 با كه هر »تؤثّر الصّحبة« حكم به كه چرا روزگار، ابناى با اختالط ترك و گيرى گوشه و خلوت مالزمت -يكى
  .دارد مى بر او طبع و او خوى است، محشور كه هر
  .بد بد، اگر و خوب خوب، اگر
 ببايد. نشدن غافل اى لمحه ت،قيام احوال ساير و حساب و قرب و موت احوال از و بودن عاقبت فكر در -دوم

 ترك و قناعت جمله از. است جسيمه عوايد منتج و عظيمه فوايد مورث گيرى، گوشه و خلوت اختيار كه دانست
 عاقبت و فكر دوام مورث است، خلوت نتايج جمله از كه خاطر، فراغ و معاش زيادتى نكردن طلب و فضول
  فرمايد مى چنانكه. است انديشى
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  .الفراغ الفكرة، سبب و المعاش، من الفضول ترك و القناعة الخلوة، سبب و
 خلوت بايد يابد، نجات آخرت و دنيا مهالك از تا شود، موصوف قناعت، صفت به كه خواهد كسى اگر: يعنى
  .نمايد مردم مصاحبت و اختالط ترك و كند اختيار
 معاش از قليل به و آورد توان مى دست به قناعت صفت عزلت، و خلوت كردن اختيار سبب به كه، آن حاصل
 عاقبت و فكر سبب و. يافت توان مى خالصى است، مفاسد اكثر منشأ كه زيادتيها طلب از و نمود توان مى اكتفا

: حكم به كه هر چه،. نفسانى خواهشهاى و دنيا تعّلقات از است نفس كردن خاىل و است خاطر فراغ انديشى،
 و معامله به دارد احتياج چه نمود، اكتفا رمق، سّد به و شد راضى معاش از قليل به ،»يفنى ال كنز القناعة«

 ثانى وجه و! ؟... شدن متحمّل را اختالط مكاره و مفاسد و نمودن ايشان با معاشرت و مردم با كردن اختالط
 ورانىن و ء مستضى الهى ذكر و معرفت نور به و است خاىل دنيا تعلّقات از خاطرش كه هر كه چرا است، ظاهر
 هالك؟ يا باشد ناجى شقي؟ يا باشد سعيد باشد، چون عاقبتش كه است انديشناك و است انديش عاقبت است،

  .الخشية الّتقوى، باب و الّتقوى، الزّهد، تمام و الزّهد، الفراغ، عماد و
 كردن كتر و زهد به مگر شود نمى حاصل است، انديشى عاقبت منشأ كه خاطر، فراغ استحكام و قائمى: يعنى

  :يعنى است، تقوى به زهد تمامى و. شبهات
 شود، مى حاصل پرهيزكارى و تقوى از و پرهيزكارى، و تقوى از مگر شود نمى ناشى شبهات، ترك و زهد كمال
 رجحان حديث، اين از و است الهى خوف كماالت، همه اساس و اصل كه رسيد پس. الهى خوف و خشيت

  .است علومم چنانكه رسد، مى »رجا« بر »خوف«
  .محارمه عن الوقوف مع الحذر و أوامره، و طاعته بتخليص التّمسّك و تعاىل، للَّه التّعظيم الخوف، دليل و
 آوردن خاطر به را او بزرگوارى و عظمت و است خداوند داشنت بزرگ آن، نشانه و الهى خوف و خشيت دليل و
 يعنى ،)۷۴ -حج( »قَدْرِهِ حَقَّ الله قَدَرُوا ما«: كه است فرموده قرآن در چنانكه. بودن آن متذكّر هميشه و

 به و او، صفات و ذات به نربدن راه جهت از مگر ايشان، خوف عدم اين نيست ندارند، الهى خوف كه كسانى
 كه چرا غير، به امتزاج از است عبادت خلوص الهى، خوف و خشيت عالمت نيز و. نشناخنت را او مقدور قدر
. بيشرت معبود نزد او قدر و است اكثر معبود تعظيم به او اشتمال است، اقرب خلوص به دتعبا و طاعت چند هر
 نه و بهشت اميد نه بس، و است او رضاى تحصيل محض الهى، قربت حقيقت: كه اند گفته عرفا جهت، اين از

 عبدتك ما الهى«: اند فرموده كه است مروى السّالم عليه امير حضرت از چنانكه. نباشد ملحوظ جهنّم، خوف
 كالم از چنانكه خوف، و خشيت ميان فرق و ،»فعبدتك للعبادة، اهال وجدتك بل النّار، لخوف او الجنّة، لرجاء
 از عبارت خشيت كه چرا معلول، منزله به خوف و است علّت منزله به خشيت كه است آن شود، مى ظاهر بعضى
 امتثال و كردن او اطاعت مثل تصوّر، آن بر تّبمرت است اثرى خوف و است شخص استيالى و تسلّط تصوّر
 مبادا، كه باشد حذر به خود از هميشه كه است، بودن حذر به الهى، خوف عالمات از نيز و. نمودن او اوامر
 و مناهى ارتكاب از است ايستادن باز نيز و برسد، ظهور به او از نباشد موىل مرضىّ كه ناپسندى حركت

  .محرّمات
  .لمالع دليلها، و
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  .است علم الهى، خوف و خشيت سوى به هادى و دليل: يعنى
 الْعُلَماءُ  عِبادِهِ من الله يَخْشَى إِنَّما: است فرموده عزيز قرآن در تعاىل خداى چنانكه :جّل و عزّ  الله قال

  .)۲۸ -فاطر(
 حصر. علم تجه از مگر ترسند نمى هم علم صاحبان و علم، صاحبان مگر هيچكس، را خداى ترسد نمى: يعنى
 كه هر كه، شد معلوم هدايه وافى آيه از پس. وصف بر حكم ترتّب از ثانى و »إنّما« كلمه از است مستفاد اوّل
 و عظمت به است بردن راه شد، مذكور چنانكه الهى، خوف منشأ كه چرا نيست، الهى خوف نيست علم را

 مگر شود، نمى حاصل اين و دوزخ، و شتبه دركات و درجات مراتب به شدن واقف و تعاىل خداى بزرگوارى
  .علم به

  نيّت بيان در چهارم باب
 و قبول و أجزاء در نيز افعال مراتب اختالف و است نيّت به مستحبات، و واجبات از افعال، اعتبار مناط چون
 مقدّمه متقدي و است مقدّمه حكم در آينده، أبواب به نسبت نيز نيّت باب و است نيّت مراتب اختالف به ثواب،

  .كرد نيّت ذكر سابقه، أبواب ذكر از بعد واجب، المقدمة ذى بر
 هواجس من القلب سالمة النّ السّليم، القلب صاحب الصّادقة، النّيّة صاحب: السّالم عليه الصّادق قال

 أَتَى من إِلَّا بَنُونَ ال وَ الٌم يَنْفَعُ ال يَوْمَ: جّل و عزّ الله قال كلّها، االمور يف تعاىل للَّه النّيّة تخلّص المحذورات،
 لكلّ  و بالنّيّات، االعمال: قال و. عمله من خير المؤمن نيّة: آله و عليه الله صلّى النّبيّ  قال و. سَلِيمٍ بِقَلْبٍ  الله
 و غافال، يكون المعنى بهذا يكن لم لو إذ سكون، و حركة كّل يف النّيّة خالص من للعبد بّد ال و. نوى ما امرئ
 صفاء قدر على القلب من تبدو النّيّة ثمّ سَبِيلًا، أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ إِلَّا هُمْ إِنْ ،:بقوله الله وصفهم قد غافلونال

 هواه و نفسه الخالصة النّيّة صاحب و ضعفه، و قوّته معنى يف االوقات اختالف حسب على تختلف و المعرفة،
 و تعب يف منه نفسه منيته، و شهوته و طبعه من هو و منه، الحياء و تعاىل، هالل تعظيم سلطان تحت مقهورتان معه

  .راحة يف منه النّاس

  شرح
  .السّليم القلب صاحب الصّادقة، النّيّة صاحب: السّالم عليه الصّادق قال

  .است سليم دل صاحب صادق، نيّت صاحب: كه فرمايد مى السّالم عليه امام حضرت
 است صادق طاعت، و عبادت در او نيّت است، سالم جسمانى عاليق و شيطانى ساوسو از او دل كه هر يعنى
 نيّت چنانكه اى، درّنده پيش از كسى گريخنت به را صادق نيّت اند كرده تشبيه. است كاذب خود نيّت در االّ  و

 باشد چنني بايد نيز عبادات در نيّت. نيست اين بغير مشوب و سبع، از خالصى مگر نيست گريخنت، اين از هارب
  .نباشد غير به مشوب و

  .كلّها االمور يف تعاىل للَّه النّيّة تخلّص المحذورات، هواجس من القلب سالمة النّ
 براى از را نيّت كند مى خالص است، الزم او از كردن حذر كه شيطانى، وساوس از نفس سالمت كه چرا
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  .كارها جميع در تعاىل خداى
 إِلَّا. بَنُونَ ال وَ مالٌ يَنْفَعُ ال يَوْمَ: فرموده حميد فرقان و مجيد قرآن در عالم خداوند كهچنان :جّل و عزّ الله قال
  .)۸۸ -شعراء( سَلِيمٍ بِقَلْبٍ الله أَتَى من
 از پاك دل مگر چيز، هيچ نه و فرزند نه و مال نه روز، آن در كند نمى نفع كه است روزى قيامت، روز: يعنى
  .طغيان زنگ از مسال نفس و عصيان چرك

  .عمله من خير المؤمن نيّة: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و
. است كار آن كردن از به خير، كار در مؤمن نيّت: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت و

  :يعنى ،»أحمزها االعمال افضل«: حديث و حديث اين ميان جمع
 حديث كه چرا. نيست اشكال از خاىل باشد، دشوارتر كه است عملى هر بارى، حضرت نزد عملها ترين فاضل
 عملى هر عمل، هر ترين فاضل كه دارد داللت دوم، حديث و است نيّت عملها، بهرتين كه دارد داللت اوّل،
  .باشد دشوارتر كه است
 كه نيست شكّى و است ،حقّ اعتقاد اوّل، حديث از مراد: كه اند گفته اشكال، اين دفع جهت علما از بعضى
 باعث باطل، اعتقاد چنانكه است، بهشت خلود موجب درست، اعتقاد كه چرا است، عمل از به حقّ اعتقاد
 از را معنى اين و. باشد دوزخ يا بهشت خلود موجب كه نيست عمل هيچ كه عمل، خالف به. است جهنّم خلود
 يا سال سى كه مؤمنى: كه پرسيد السّالم عليهم ئمّها از يكى از شخصى كه كرد، توان مى استنباط نيز حديث
 به كافر در و شود مى بهشت خلود مستوجب قليل عمل اين به سبب چه به باشد، گذشته عمرش كمرت، يا بيشرت

 كه باشد اعتقاد همني به باشد، دنيا در قدر چه هر: كه است اين مؤمن نيّت چون: كه فرمود حضرت عكس؟
  .جهنّم خلود مستحقّ اين و است جنّت خلود مستحقّ او جهت اين از. ننيهمچ نيز كافر و دارد،
 اين و باشد فردى ضمن در گو است، عمل طبيعت از به نيّت، طبيعت: كه شود مى چنني حديث معنى اين، بر بنا

 نآ اشقّ غير از است تر فاضل عمل، هر اشّق: كه باشد اين دوم حديث معنى كه است ممكن و. است دور اندكى
 روزهاى در روزه و اطمينان، و حضور بى نماز از است افضل خاطر، اطمينان و قلب حضور به نماز مثل عمل،
 عملها و باشد عمل نفس از تر فاضل عمل، هر نيّت كه شود مى پس. ديگر اوقات از است تر فاضل بلند، و گرم

 خالص، نيّت كه چرا است، چنني نيز الواقع يف و ثواب، كثرت و ثواب قلّت و ضعف و شدّت در باشند مختلف
 چند هر عمل، نفس از است اشقّ شتّى، مراتب به نباشد، غير به مغشوش و مخلوط وجوه، از وجه هيچ به كه

 دو به مگر شود نمى تمام طاعت و عبادت چون: كه باشد اين اوّل، حديث معنى يا. باشد حجّ يا جهاد عمل
 عمل كه نيّت پس. است بدن كه ديگر جزء از است بهرت است، دل كه جزء يك اين و دل يكى و بدن يكى جزء،
 دل صفت كه است آن تن، عمل از مقصود كه چرا اعضاء، و جوارح عمل از باشد تر فاضل هم است، قلب
 كه نيست شكّ و تابع، و است فرع عمل، و است متبوع و است اصل نيّت، اينكه ديگر. نيست عكس و بگردد
  .تابع زا است افضل متبوع،

  .نوى ما امرئ لكلّ و بالنّيّات، االعمال: قال و
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 موقوف عمل، آن قبول مستحبّات، و واجبات مثل نشود، واقع نيّت بى و نيّت به باشد متعلّق كه عملى هر: يعنى
 در چند هر. است مقرّر ثواب نيّت، خلوص فراخور كس هر براى از و شود نمى قبول نيّت بى و است نيّت به

 هر كه كرد بيان چون. است بيشرت عمل آن ثواب كمرت، غير به امتزاج و آميختگى از و است بيشرت لوصخ نيّت،
  :گفت و است چون نيّت كيفيّت كه كند بيان خواهد مى نيّت، از است ناچار است، نيّت به كه عملى

  .سكون و حركة كّل يف النّيّة خالص من للعبد بّد ال و
 در نيّت اگر كه عبادت، و طاعت هر در سكنات، و حركات جميع در خالص نيّت از را بنده است ناچار: يعنى
  :فرمايد مى چنانكه بود، خواهد غافلني جمله از باشد، مخلوط مهلكه أغراض به و نباشد خالص اعمال و افعال
  .غافال يكون المعنى، بهذا يكن لم لو إذ

 كه باشد مى كس آن آينه هر نفسانى، شهوات به باشد آميخته و خلوص به موصوف او نيّت باشد نبوده اگر: يعنى
  .عجم حيوانات جمله از بلكه غافالن، جمله از
 كَالْأَنْعامِ  إِلَّا هُمْ إِنْ: خود بقول مجيد، قرآن در است كرده وصف را غافالن و :بقوله الله وصفهم قد الغافلون و
  .)۴۴ -فرقان( سَبِيلًا أَضَلُّ هُمْ بَلْ
 كه چرا تر، پست بلكه هستند، چارپايان مثل كنند، مى خدا براى از محض نه را خير افعال كه كسانى: يعنى

 براى از كه كارى آن به هذا، مع و شود مى »يعنى ال« صرف ايشان عمر تميز، و عقل نداشنت واسطه به چارپايان
 و تميز و عقل وجود با مى،آد بيچاره. كنند نمى تقصير مقدور قدر به سوارى، و باركشى مثل هستند، مخلوق او

 عجم حيوانات از بدتر شتّى، مراتب به نكند، عمل خود عقل مقتضاى به گاه هر نواهى، و اوامر به بودن مكلّف
  .بود خواهد

  .ضعفه و قوّته معنى يف االوقات، اختالف حسب على تختلف و المعرفة، صفاء قدر على القلب من تبدو النّيّة ثمّ
 نيّت مطلع كه دل، كه چند هر يعنى دل، چركنى و صفا قدر به مؤمن، دل از نيّت شود مى ظاهر: كه فرمايد مى

 علم در چند هر و. است اقرب خلوص به او نيّت أبعد، تيرگى، و كدورت از و است اقرب جال، و صفا به است،
: كه فرمايد مى يزن و. است تر نزديك سداد، و صالح به اعمالش و افعال ساير و نيّت است تر كامل معرفت، و

 و تزلزل عدم و خاطر اطمينان اوقات در: يعنى. ضعف و قوّت در اوقات حسب به نيّت، مراتب شود مى مختلف
 تا نّيت، صاحب كه شد اين فقره، اين نتيجه پس. خاطر تشويش وقت تا است، اقرب خلوص به نيّت، تشويش

 و فرايض در او نيّت است، نكرده دفع خود از ار اضطراب و تزلزل اسباب و است نربده نيّت حقيقت به راه
  .ندارد چندان اعتبارى و است ساقط اعتبار درجه از سنن،
  .تعاىل الله تعظيم سلطان تحت مقهورتان، معه هواه و نفسه الخالصة النّيّة صاحب و

 اين مخالفت و مباغضت و كند »امّاره نفس« مخالفت و مجاهده كه است كسى خالص، نيّت صاحب: يعنى
 اين شرّ از احرتاز حاالت، و أطوار جميع در نجات، و فوز طريق جويندگان كه چرا داند، الزم را غرّاره خدّاعه
 است، جهاد اقسام افضل كه آن، مدافعه و مجاهده بر همّت و نموده غوى غرور اين فريب و قوى عدّو

  :فرموده حضرت آن كه است وىمر آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت از چنانكه. اند گماشته
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 كند مجاهده كه، است كسى جهاد جهادها، بهرتين يعنى ،»جنبيه بني الّتي نفسه جاهد من الجهاد، أفضل« 
 نيز السّالم عليه صادق حضرت از. دارد او به قرب نهايت و است او پهلوى دو ميان در كه خودش نفس با

 للرّجال أعدى ء شي فليس أعداءكم، تحذرون كما أهواءكم احذروا«: فرموده حضرت آن كه است مروى
 حذر چنانكه خود، نفس خواهشهاى و هواها از كنيد حذر: يعنى. »ألسنتهم حصائد و أهوائهم اتّباع من
 هاى درويده و نفس هواهاى پيروى از مردان، براى از تر دشمن چيز هيچ نيست پس خود، دشمنان از كنيد مى

 مقهور و مسخّر نداشته، ممكّن خود، خواهشهاى و هواها در را او كه است آن از عبارت نفس مجاهده و. زبانها
 اين اركان اختالل موجب كه او، نافرمانى و سركشى مجال و سازند است، بدن مملكت فرماى فرمان كه عقل،
 بدن، قلمرو در عقل سلطان تا پردازند، او فساد و طغيان دفع به عقليّه جنود معونت به نداده، است، الهى بنيان
 و خاىل نفسانى، هواى أ شرور و فنت از است، الهيّه فيوض قوافل منزلگاه كه قلوب اين و يافته استقالل و تمكّن

 رَحْمَةً، لَدُنْكَ من لَنا َهبْ وَ هَدَيْتَنا، إِذْ بَعْدَ قُلُوبَنا تُزِغْ ال رَبَّنا. گردد حاىل ربّانى، مرضيّات و خير آثار زيور به
  .)۸ -آل عمران( الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ
  .منه الحياء و

 و سريره و شد خالص نيّت صاحب كسى گاه هر: يعنى. است »حيا« نيّت، خلوص نتايج و فروع جمله از: يعنى
 توقير و تعظيم كه شود مى مانع حيايش و آزرم، و حيا صاحب گردد مى البتّه كرد، يكسان خدا با را خود عالنيه
 و متنا مذكورات، اين از. شود مرتكب باشد، او رضاى مخالف كه كارى به و نياورد بجا »نبغيي كما« الهى
 و است مستبعد بسيار، معصيت ارتكاب ،»النّبيّ به جاء بما« إذعان و درست اعتقاد با كه شود مى مستفاد شرحا
 به هستند قائل كه جمعى ليلد و. دانند مى ايمان منافى را، معصيت ارتكاب فقها، از بعضى كه است اينجا از

  .است اين مؤيّد نيز احاديث از بعضى و نيست، قوّت از خاىل قول، اين و. است اين جهنّم، در فسّاق خلود
  .منيته و شهوته و طبعه من هو و

  .دارد را او خواهش و است نيّت خلوص طبيعى و جبلّى حيا صفت: يعنى
 يك الزم باشد، خالص نيّت و حيا كه كمال صفت دو اين و شود نمى منفكّ حيا از هرگز خالص، نيّت صاحب
  .معلول بر علّت تقدّم مثل است، مقدّم بالذّات نيّت، خلوص چند هر. شوند نمى جدا هم از و ديگرند
  .راحة يف منه النّاس و تعب يف منه نفسه
 عمل او اهشخو مقتضاى به كه چرا است، تعب در او از او نفس است، خالص نيّت صاحب كه هر: يعنى
  .رسد نمى كسى به او ظلم و است الهى رضاى موافق كارهايش چون كه چرا راحتند، در او از ديگران. كند نمى

  ذكر بيان در پنجم باب
 مقدّمه حكم در آنها به نسبت ذكر بيان ذكر، به مشروط است عباداتى و است ذكر بر مشتمل آينده أبواب چون
  .كند مى ذكر بيان سابقه، ابأبو از فراغ از بعد جرم ال است،
 الطّاعة و عاص، فهو عنه غافال كان من و مطيع، فهو الحقيقة على للَّه ذاكرا كان من: السّالم عليه الصّادق قال

 االّ تحرّكه ال للسانك، قبلة قلبك فاجعل الغفلة، و الذّكر من أصلهما و الضّاللة، عالمة المعصية و الهداية، عالمة
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 فضال الصّدور يف بما عالم هو و جهرك، و بسرّك عالم الله فانّ االيمان، رضى و العقل موافقة و القلب باشارة
 رّبك، به كلّفك ممّا عناك عمّا نفسك شاغل غير االكرب، العرض يف كالواقف او روحه كالنّازع كن و غيره، عن
 من الله ذكر اجعل و كلّفك، ما دونب تشغلها ال و الحزن، بماء قلبك اغسل و وعيده، و وعده و نهيه، و امره يف
 بذكره معرفتك و اسبق، و له ذكرك من اتمّ  و أشهى و اجّل لك فذكره عنك، غنّى هو و ذكرك فانّه لك، ذكره أجل
 و لوجهه، تخلص و السّابق، فضله و كرمه، رؤية ذلك من يتولّد و االنكسار، و االستحياء و الخضوع يورثك لك،
 الغلظة و السّفه و العجب، و الرّياء تورثك له، ذكرك رؤيتك و مننه، جنب يف كثرت ان و طاعاتك، ذلك عند تصغر
 على به يستجلب ال و بعدا، االّ  الله من بذلك يزداد ال و فضله، و كرمه نسيان و الطّاعة، استكثار و خلقه، يف

 رسول قال كما غيره، ذكر ينفى قصاد ذكر و القلب، بموافقة خالص ذكر ذكران، الذّكر و وحشة، االّ االيّام مضّى
 آله، و عليه الله صلّى الله فرسول نفسك، على أثنيت كما أنت عليك، ثناء احصى ال انّى: آله و عليه الله صلّى الله
 أراد فمن اوىل، دونه فمن له، ذكره قبل من له، جّل و عزّ الله ذكر سابقة بحقيقة علمه عند مقدارا لذكره يجعل لم
  .ذكره على العبد يقدر ال لذكره، بالتّوفيق العبد الله يذكر لم ما انّه فليعلم ،الله يذكر ان

  شرح
  .عاص فهو عنه غافال كان من و مطيع، فهو الحقيقة على للَّه ذاكرا كان من: السّالم عليه الصّادق قال

 و ظاهر به و زبان و دل به بلكه تنها، زبان به نه است، خدا ياد به كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه امام حضرت
 منشأ كه چرا شود، نمى صادر عصيان او از و است الهى منقاد و مطيع او البتّه پس. است او جناب متوجّه باطن،
 به پس است، مطيع ذاكر هر كه شد ثابت گاه هر و. است منتفى او از غفلت و. است غفلت عصيان، صدور
 او ياد به و است غافل تعاىل بارى از كه هر: كه فرمود جهت اين از. باشد غافل عاصى هر نقيض، عكس حكم
 از مراد كه شود مى و مشارفه، مجاز به باشد محمول و است عصيان شرف در: يعنى. است عاصى نيست،

 مأمور چه آن به است مطيع است، خدا ياد به كه هر: يعنى. باشد غفلت و ذكر نفس ،»عصيان« و »طاعت«
 از غفلت كه چرا. است مأمور چه آن به است كرده عصيان است، غافل او از كه هر و. باشد الهى ذكر كه است،

  .است معصيت مقرّبني نزد بارى، حضرت
  .الضَّاللة عالمة المعصية و الهداية، عالمة الطّاعة و

 ضاللت، و گمراهى نشانه و است، مناهى از ايستادن باز و اوامر به اتيان بودن، حقّ راه به و هدايت نشانه: يعنى
 و است، ايمان از خروج ،»هدايت« قرينه به »ضاللت« از مراد. است مناهى به اتيان و طاعت از انحراف
  :حديث و ،»مؤمن هو و يزني ال الزّانى«: حديث چنانكه. نباشد مؤمن عصيان، حني در عاصى كه دارد داللت

 آينده، فقره و »روح« لفظ قرينه به كه آن مگر دارد، او بر داللت ،»االيمان روح منه خرج يزني حني الزّانى« 
  .كامل ايمان به را ايمان كنيم حمل

  .الغفلة و الذّكر من أصلهما و
  .است بودن او از غافل و بودن خدا ياد به ،»ضاللت« و »هدايت« اساس و اصل

 كسانى: يعنى ،)۶۹ -عنكبوت( بُلَناسُ لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فِينا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ: كه است مذكور عزيز قرآن در چنانكه
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 راه به را ايشان دهم مى توفيق من هستند، خويش اصالح پى در و من راه در خود، نفس با كنند مى جهاد كه
 شقاوت، و غوايت اساس او بودن و ضاللت مورث غفلت، بودن امّا و. راست راه به را ايشان رسانم مى و راست
 عني شرع، به اهتمامى كم است، شرع به اهتمامى كم موجب احديّت، جناب از غفلت كه چرا. است ظاهر

  .گمراهى و است ضاللت
  .للسانك قبلة قلبك فاجعل
 خود دل به كن رجوع گفنت، از پيش بگويى خواهى مى چه هر: يعنى. خود زبان قبله را خود دل بگردان: يعنى
 بگو، گفت، توان مى كه كرد حكم دل، اگر. است فساد و صحّت ميان تميز محك او كه كن، عرض او به را او و
  :يعنى است، او دل عقب عاقل، زبان: يعنى ،»قلبه وراء العاقل لسان«: انجام بالغت كالم چنانكه ،»فال االّ و«

 صريح داللت. نه نه، گر و گويد مى داند، مى گفنت شايسته اگر كند، مى عرض دل به اوّل گويد، مى چه هر عاقل
  :دارد اين بر
  .االيمان رضى و العقل موافقة و القلب باشارة االّ تحرّكه ال

  .ايمان رضاى و عقل تجويز و دل اشاره به مگر را، خود زبان مده حركت يعنى
 نشود، مرتتّب گفنت بر فسادى و فتنه و باشد، مجوّز عقل نزد گفتنش و نباشد ايمان منافى او گفنت چه هر: يعنى
  .»فال االّ و« بگو،
  .جهرك و بسرّك عالم الله فانّ
  .نيست پوشيده او بر چيز هيچ و تو، ظاهر و باطن به است دانا و عالم عالم، خداوند كه چرا
  .غيره عن فضال الصّدور يف بما عالم هو و
 ظاهر و اى، نكرده ظاهر و كند مى خطور تو دل در چه هر به او، علم است محيط و است دانا عالم، خداوند و

  .اوىل طريق به را، كرده
  .االكرب العرض يف كالواقف او روحه كالنّازع كن و

  :يعنى. باشد روح نزع در و باشد محتضر كه كسى مثل دنيا، در تو باش مى
 در محتضر چنانكه و. باشى چنني نيز تو بايد نيست، متصوّر مناهى ارتكاب و لغو حركت محتضر، از چنانكه
 او غير از طمع و خواهد نمى او غير از يارى و اعانت و نيست همتوّج چيز هيچ به الهى، لطف بغير احتضار، حال
 نهايت در حسابگاه، در أكرب، عرض روز در باشد ايستاده كه كسى مانند دنيا در باش و. باش چنني نيز تو. ندارد
 مانپشي و نادم خود بد كارهاى از و است خود اعمال و افعال گرفتار حال، آن در او چنانكه اضطراب، و تحيّر
 هاى گفته و بد هاى كرده از و مشو غافل خود نفس از و دان غنيمت فرصت و باش چنني دنيا در نيز تو. است
  .باش پشيمان و نادم بد،
  .وعيده و وعده و نهيه، و امره يف ربّك به كلّفك ممّا عناك عمّا نفسك شاغل غير
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 نواهى، از انتهاء و اوامر به اتيان از خود، رپروردگا جانب از مأمورى چه آن غير به را خود نفس مكن مشغول و
. مربّات و طاعات و عبادات ازاى به مؤمنان، براى از بهشت عاليه درجات از است كرده وعده چه آن از غير به
 و. منهيّات ارتكاب و معاصى ازاى به فاسقان، و كافران براى از جهنّم دركات از است كرده وعيد چه آن او

 حكم كه جسمانى، تعذيبات و تنعمّات و جسمانى معاد انكار بابت از گويند مى مخالفني چه آن به مكن التفات
  .واجب و الزم او، خالف از انحراف و است، االتّباع واجب او گفته و شارع

  .الحزن بماء قلبك اغسل و
 ندامت، اشك رهقط يك: كه است حديث. انابه و گريه و حزن آب به گناه، چرك از را خود دل كن پاك و بشو و

 حسابگاه به را شخصى أكرب، عرض روز در: كه است حديث نيز و. را الهى غضب درياى كند مى خاموش
 عرض احديّت جناب به را او عملهاى و باشد كرده خوب عملهاى ظاهر، حسب به دنيا در كه سازند حاضر
 مأمور شخص آن و كند معيوب قصورى و عيبى به را او عملهاى از يك هر ،»اسمه عزّ« بارى حضرت كنند،
 از شبى در شخص اين خداوندا،: كه كند عرض اذن طلب از بعد او، چشم مژه از موى يك جهنّم، دخول به شود
 خداوند شدم، تر من كه آن قدر به رسيد، بهم اشك او چشم در و نمود رقّت كرده، خود تقصيرات ياد شبها،
  .دهد نجات نّمجه از و آمرزد را او اشك، آن عزّت به عالم
  .كلّفك ما بدون تشغلها ال و

 آيد، نمى آخرت كار و نيستى مكلّف چه هر به: يعنى. مكلّفى او به چه آن غير به را خود مكن مشغول: يعنى
  .مكن او مشغول را خود
  .لك ذكره أجل من الله ذكر اجعل و

 تو به »فآنا آنا« او، به محتاجى چه ره به و نيست غافل تو از هرگز او كه چرا باش، خدا ياد به هميشه: يعنى
 تو، از او استغناى وجود با و هست او به را تو كه احتياج اين وجود با پس،. اويى نعمتهاى مستغرق و رسد مى
 »اجّل« لفظ كه آن يا. نكنى عمل »ينبغي كما« او نواهى و اوامر به و باشى غافل او از اى لمحه كه باشد ظلم

 او به كه چرا خود، ذكر ترين عظيم خدا ذكر بگردان: كه باشد اين مراد و باشد تفضيل لافع و باشد الم تشديد
 و. است تو نشأتني مطالب انجاح موجب را او تو كردن ذكر و. است او به آخرت، و دنيا در تو رجوع و محتاجى

 كرد اشاره مذكوره، نىمعا اين به و. نيست مخفى و است ظاهر چنانكه است، الزم التفات اعتبار ثانى، حّل در
  .اسبق و له ذكرك من اتمّ و أشهى و اجلّ  لك فذكره عنك، غنّى هو و ذكرك فانّه: كه خود قول به
 را تو او كردن ياد پس تو، از او غناى وجود با رحمت، و لطف به را تو كند مى ياد عالم، خداوند كه چرا

 او تو كردن ذكر از است تر سابق و »النّسخ اختالف ىعل« است بلندتر يا تر، تمام و است تر مرغوب و تر بزرگ
 عدم و وقوع تيقّن جهت از ،»يذكرك« جاى به »ذكرك« كردن ذكر و »ماضى« لفظ به »مضارع« تعبير و را،

 الدِّينَ  إِنَّ«: مثل است، بسيار عزيز قرآن در تعبير قسم اين از و. دانستى چنانكه عبد، ذكر از است او انفكاك
 حقيقت به محمول ماضى كه است ممكن و ،)۱۳۳ -آل عمران( »لِلْمُتَِّقنيَ  أُعِدَّتْ وَ« ،)۶ -ذاريات( »لَواقِعٌ
  :وجه چند از مباش، فارغ الهى ذكر از كه باشد اين الحق، و سابق فقره از مراد و باشد
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 تو به نظر رأفت، و وفتعط نظر به و كند مى تو ياد نيز او اويى، ياد به و كنى مى او ذكر تو گاه هر كه آن -يكى
  .است سابق فقره معنى چنانكه كند، مى
 و اقسام و آورد »ايس« به »ليس« از را تو و نبودى كه وقتى در كرد ايجاد را تو ،»سبحانه« او كه آن -دوم
 به كه دارد گنجايش جسيمه، كرامتهاى و عظيمه نعمتهاى همه اين وجود با فرمود، كرامت تو به نعمتها انواع
 نبودى كه وقتى در باشد كرده ذكر را تو عالم خداوند گاه هر: كه آن حاصل! باشى؟ غافل او از و نباشى او ياد
 او ذكر گاه هر هم، وجود از بعد و باشد كرده مشرّف را تو نعمتها، ساير و روزى و حيات و وجود نعمت به و

 همه، اين وجود با كه باشد ظلم كند، نظر تو در رحمت نظر به و كند ياد را تو نيز او باشى، او ياد به و كنى
  .نربى او فرمان و باشى غافل او از اى لمحه و نباشى او ياد به او، به احتياج و او به بازگشت

  .االنكسار و االستحياء و الخضوع يورثك لك بذكره معرفتك و
 به پس است، دانا و عالم وت احوال و أطوار كّل به و نيست غافل تو از عالم خداوند كه دانستى چون: يعنى

 عجز و بندگى دقائق از اى دقيقه و باشى حيا و خشوع و خضوع نهايت در و كنى عمل بايد خود، علم مقتضاى
  .نكنى فوت خود از انكسار، و
  .لوجهه تخلص و السّابق، فضله و كرمه، رؤية ذلك من يتولّد و
  .او براى از عبادت شود مى خالص و بندگان، بر او فضل و كرم نهايت شود مى متولّد مذكور، علم از و
  .مننه جنب يف كثرت ان و طاعاتك، ذلك عند تصغر و
 تو عبادت كه چرا. باشد بسيار تو نظر در چند هر او، نعمتهاى جنب در تو، عبادت شود مى حقير و سهل و

 و! داشت؟ تواند قدر چه، »واجب« فعل نزد در »ممكن« فعل و »واجب« مصنوع نعمتها، و. است تو مصنوع
 عمل آن در چند عيبهاى كه است ممكن باشد، عيار تمام تو گمان به و شود صادر تو از كه عملى كه، آن ديگر
 است، حال اهل مشاهير از يكى كه سلمى، عطاى از. باشد مخفى تو نظر در و باشى نربده آن به راه تو، كه باشد
 يك روزى. است كرده مى خود معاش تحصيل كسب آن از و ردهك مى نسّاجى حال، اوايل در او كه اند كرده نقل
 آن كرده، او صرف بسيار اوقات و بوده خوبى و محكمى نهايت در خود، اعتقاد به و بود آورده عمل به پارچه
 قيمت كمرت داشته، نظر در او كه قيمتى از ايشان. بفروشد كه نمايد مى بزّازان به و برد مى بازار به را پارچه
. است نبوده ظاهر او بر عيبها آن از هيچيك كه كنند مى او نشان خاطر پارچه، آن در چند عيبهاى و نندك مى
 خواهد مى عذر او از شده پشيمان خود گفته از بزّاز كردن، نوحه و گريه به استد مى شنود، مى را اين كه »عطا«
 بلكه است، قيمت كمى از نه من گريه: تگف عطا. بستان خواهى مى كه قيمت هر به و مكن گريه كردم، بد: كه
 دانستم، مى عيب بى را او خود اعتقاد به و ام كرده پارچه اين در كه بسيار سعى وجود با من كه است اين از

 در چون و باشد معيوب پارچه، اين مثل هم من عملهاى شايد پس بودم، غافل عيب آن از من و آمد بر معيوب
  .باشم غافل آن از من و شود ظاهر عيبهايش رسد، بصير خبير نظر به قيامت روز
  .فضله و كرمه نسيان و الطّاعة، استكثار و خلقه، يف الغلظة و السّفه و العجب، و الرّياء تورثك له، ذكرك رؤيتك و

 تو به كه را او متناهى غير نعمتهاى و بپوشى الهى عظيمه نعمتهاى از چشم الهى، ذكر هنگام در اگر: يعنى
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 مذبوح حركت به و كنى، نظر خود ناقص ذكر و پست عمل به و نكنى نظر آخرت، و دنيا در رمودهف كرامت
 مورث ذكرى، و عبادتى چنني اين محاله، ال باشى، شادمان و خرسند اى كرده نام عبادت كه خود، معيوب
  .شديده مهالك موجب عبادتى چنني اين و است عظيمه مفاسد
 خداوند بزرگوارى و قدرت گاه هر ذكر هنگام در چه، است، »تكبّر« و »عجب« عظيمه مفاسد آن از يكى
 به سكنات، و حركات جميع در او به را خود احتياج و نكردى مالحظه را، خود ناتوانى و ضعف و را عالم
 صفات أراذل كه تكبّر و عجب صفت به دادى، راه اعتبارى و وقعى خود ذكر و عبادت به و نياوردى خاطر
 هُوَ  ذلِكَ «. گشت خواهد منجرّ  شقاوت، به ذكر و ضاللت به عبادت األمر، آخر و شد خواهى فموصو است،

  .)۱۵ - زمر( »الْمُبِنيُ الْخُسْرانُ
 موالى از خود احتياج از چشم چون تو و است كردن شريك عمل، در را خدا غير ريا، معنى كه چرا ريا، -دوم

 خود، نحيف طاعت و ضعيف عبادت در كه است اين تگمان گويا پس. پوشيدى تحقيقي، منعم و حقيقى
 شد تواند نمى صادر تو از عمل اين نباشد، توانايى و قدرت و نباشد وجود را تو تا كه اى نكرده تصوّر و. مستقلّى

 به »ريا« و »عجب« ميان فرق و شده، فائض تو به او جناب از و رسيده، تو به عالم خداوند از اينها همه و
  .علّت بر معلول ترتّب مثل او، بر مرتتّب است اثرى عجب، و است علّت منزله به ريا است، عقل مالحظه
 و كردن، مردم با درشتى و تندى مثل. است كاسده آراء اين الزم و واهيه اعتقادات اين تابع كه سفاهت -سوم
  .نمودن جنسان هم و همسران با تسلّط و تفوّق اظهار

  .وحشة االّ االيّام مضّى على به يستجلب ال و بعدا، االّ الله من بذلك يزداد ال و
 و عزّ خداى از دورى مگر مهلكه، باطله آراء اين به شود نمى زياد و زايفه، اعتقادات اين به شود نمى حاصل و

 شده، تلف عمرهاى و گذشته اوقات از آيد نمى دست به و الهى، رحمت از بعد مگر نيست اينها، نتيجه و جلّ،
  .نفرت و توحش مگر
  .غيره ذكر ينفى صادق ذكر و القلب، بموافقة خالص ذكر ذكران، الذّكر و

  :است قسم دو بر الهى ذكر: كه فرمايد مى
 به ظاهر، نطق به چنانكه و. اخروى نه و دنيوى نه نباشد، أغراض به مشوب نحو هيچ به كه: خالص ذكر -يكى
  .باشد معتقد او بزرگوارى و عظمت به و مذعن، او نواهى و اوامر به هم، باطن نطق به و. است متنطّق او ذكر
 عمل او مقتضاى به كند، مى ذكر كه صفتى هر به را خدا ذاكر كه، است آن صادق ذكر: است صادق ذكر -دوم
 و نكند او غير به رجوع مهمّات از مهمّى هيچ در باشد، »المهمّات كافى يا« ذكرش گاه هر كه آن مثل. كند

  .اسماء ساير همچنني و واگذارد، او به را خود كارهاى كفايت
 و عجز مقام در آله، و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت چنانكه :آله و عليه الله صلّى الله رسول قال كما

  .نفسك على أثنيت كما أنت عليك، ثناء احصى ال انّى: كه است فرموده مى انكسار،
 تو مرتبه اليق و فراخور كه چنان آن تو، ثناى و حمد احصاى به ندارم قدرت و توانايى من خداوندا،: يعنى
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  .اى كرده خود حمد خود كه چنانى آن تو و. است
 قبل من له جّل و عزّ الله ذكر سابقة بحقيقة علمه عند مقدارا لذكره يجعل لم آله، و عليه الله صلّى الله فرسول
  .له ذكره
 خود قصور و عجز اظهار الهى، جناب به قرب و شأن مناعت وجود با آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت: يعنى
 ذكر حقيقت كنه به بشرى قدرت كه دانست مى كه آن جهت از مگر نيست قصور، و عجز اظهار و اند، نموده مى
  .است ناچيز و قاصر او جنب در بنده ذكر و. رسد نمى الهى شكر و

  .اوىل دونه فمن
 اوىل طريق به او غير پس باشد، داشته خود قصور به اعرتاف و كند عجز ظهارا البشر، خير حضرت گاه هر: يعنى
  .قاصر او شكر حقّ اداى از و باشند عاجز بايد
  .ذكره على العبد يقدر ال لذكره، بالتّوفيق العبد الله يذكر لم ما انّه فليعلم الله، يذكر ان أراد فمن
  .تعاىل خداى شكر حقّ داىا بر بنده، قدرت عدم سبب به است اشاره فقره، اين

 كه دام ما آرد، بجا او ثناى و حمد و را خداى كند ذكر كه كرد اراده بنده گاه هر: كه است آن دليل حاصل
 و ذكر بر توفيق و. ندارد ذكر بر قدرت ندهد، او توانايى و توفيق و نكند او ذكر »اسمه عزّ« بارى حضرت
 و. ذكر بر قدرت بر قدرت همچنني و الزم و واجب شكرى او اىاز به و است نعمتى هم، ذكر بر داشنت قدرت
 و متناهى، غير شكرهاى كردن ادا به است موقوف نعمت، يك شكر اداى پس. النّهاية غير إىل رود مى همچنني

  .محال محال، بر موقوف و محال اين
  آورد خداى درگاه به عذر             خويش تقصير ز كه به، همان بنده         

  آورد جاى به كه نتواند كس             خداونديش سزاوار نه، ور             

  شكر بيان در ششم باب
  .كرد ذكر را شكر ذكر، باب عقب است، ذكر از نوعى نيز شكر و است الهى شكر الهى، ذكر مرتبه اعلى چون
 من النّعمة رؤية الّشكر ادنى و كثر،ا او ألف بل الزم، شكر أنفاسك من نفس كّل يف: السّالم عليه الصّادق قال
 ء بشي يخالفه او بنعمته، يعصيه االّ و اعطى، بما الرّضا و جلّ، و عزّ الله دون بها القلب يتعلّق علّة غير من الله،
 كان لو و حال، كّل على كريما ربّا الله تجد حال، كّل على شاكرا عبدا للَّه كن و نعمته، بسبب نهيه، و امره من
 الخلق جميع من فيهم لفظه الطلق حال، كّل على الشّكر من افضل المخلصون عباده بها يتعبّد عبادة، للها عند
 عِبادِيَ  من قَلِيلٌ وَ«: تعاىل فقال أربابها، خصّ و العبادات، بني من خصّها منها، افضل يكن لم فلمّا بها،

 للشّكر التّوفيق النّ شكره، ادنى بلوغ عن بالعجز تعاىل، للَّه خاضعا السّرّ  لسان اعرتاف الشّكر تمام و ،»الشَّكُورُ
 على فيلزمك له، وفّقت أجلها من الّتي النّعمة من وجودا اعز و قدرا اعظم هي و عليها، الشّكر يجب حادثة، نعمة
 حقيل انّى و شكره، غاية درك عن عاجزا قاصرا نعمه، يف مستغرقا له، نهاية ال ما اىل منه، اعظم شكر شكر كّل
 العبد، عن غنّى الله و باللّه، االّ ابدا له قوّة ال ضعيف العبد و بصنيعه؟ صنيعه يلحق متى و الله؟ نعمة العبد شكر
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  .العجب ترى األصل هذا على شاكرا، عبدا للَّه فكن االبد، على النّعم مزيد على قوّى

  شرح
  .اكثر او ألف بل الزم، شكر أنفاسك من نفس كّل يف: السّالم عليه الصّادق قال

 شكر، آن نفع و است الزم شكرى تو، نفسهاى از نفسى هر در: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .شد مذكور تفصيل به چنانكه. بيشرت و هزار بلكه شكر، يك چه. شود مى تو به عايد
  .جّل و عزّ الله دون بها القلب يتعلّق علّة غير من الله، من النّعمة رؤية الّشكر ادنى و

 خواه دانسنت، حقيقى منعم را او و تعاىل خداى جانب از است نعمتها ديدن الهى، شكر مرتبه ترين پست: يعنى
 و انفس و أفالك: مثل خارجى، خواه و اينها، مانند و قدرت، و علم و حيات و وجود: مثل داخلى، نعمتهاى
 از بعضى بر است ردّ اين و ندانسنت، چيز هيچ ايجاد در ّلمستق موجد را او غير و. اينها غير و مركّبات، و بسايط
  .»محقّقني غير« الهيّني و طبيعيّني حكماى و تنجيم اهل مثل باطله، مذاهب
 و موجد را او و الوجود، واجب به داد نسبت بايد اعراض، خواه و جواهر خواه را، ممكنات همه وجود بلكه
 و اقدار و است، ايشان به مستند كه عباد اختياريّه افعال مگر. اسطهو بى بعضى و واسطه به بعضى دانست، مؤثّر

 شاكى حال هيچ در و وى، داده و خدا كرده به است شدن راضى الهى، شكر جمله از. واجب از باز تمكني،
  .اعطى بما الرّضا، و: كه است فرموده چنانكه نبودن،
  .است داده خدا چه آن به بودن راضى: يعنى
  .نعمته بسبب نهيه، و امره من ء بشي يخالفه او بنعمته، يعصيه االّ و
 نه نكردن، صرف معصيت به را او نعمت: يعنى. او نعمت به است او نكردن عصيان الهى، شكر جمله از باز و

 نعمتهاى به و. نفرمايد كار فرمود، كار بايد چه آن غير به را قوا و جوارح و اعضا كه آن مثل داخلى، نعمتهاى
  .نداند جايز او در اسراف و نكند صرف نامشروع مصارف در را مال كه آن مثل خارجى
 آن غير به را اعضا و جوارح كه، است آن شكر حقّ بلكه است، »للَّه شكرا« گفنت همني نه شكر كه، آن حاصل

  .ندارد مشغول است، او شغل و است او به اليق چه
 خبث: مثل اينها، غير از و مباح، يا سنّت يا واجب يا باشد، متكلّم حقّ به: كه است آن »زبان« شغل كه آن مثل
  .باشد ساكت و مجتنب غيبت، و فحش و هجو و
 باشد مشغول اينها، امثال و اوصيا و انبيا مدح و شرعي مسائل و حديث و قرآن شنيدن به: كه آن ،»سمع« حقّ و
  .باشد محرتز كذب، و غيبت و خبث و هجو و لغو شنيدن از و
 مشغول اينها، مانند و حديث و قرآن تالوت به و كند نظر مخلوقات به عربت نظر به: كه آن ،»چشم« حقّ و

 دل و. دارد باز را خود خواهش، و ميل روى از دنيا، اهل و ملوك امتعه و اسباب و حرام به كردن نظر از و شود
 احرتاز زايفه، شغلهاى و واهيه فكرهاى از سازد، متوجّه الهيّه معارف و دينيّه علوم تحصيل به و خدا ياد به را
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  ).اعضاء ساير( قياس همني به و. نمايد
  .حال كّل على كريما ربّا الله تجد حال، كلّ  على شاكرا عبدا للَّه كن و

 ربّ  را او بيابى تا خستگى، و صحّت تنگى، و وسعت در حال، همه در شاكر اى بنده را، خداى تو باش: يعنى
 هر نكردى، گذار فرو گزارى شكر از اى دقيقه حال، هيچ در و آوردى بجا او نعمت شكر تو گاه هر: يعنى. كريم
: فرموده چنانكه. شد خواهى او عواطف مشمول حاالت جميع در و شود، مى تو حال شامل او كرم و لطف آينه
 مصارف در مرا نعمتهاى و ريدآ مى بجا من نعمت شكر شما اگر: يعنى )۷ -إبراهيم( لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ
 شما نعمتهاى كنم مى زياد من نمائيد، مى اعانت و مدد مقدور، قدر به حاجت ارباب به و كنيد، مى صرف خير
 به مكنت، و قدرت وجود با كنيد، نمى ظاهر خلق به مرا نعمتهاى ورزيد، مى كفران »باللّه عياذا« اگر و. را

 إحسان فقرا به و گيريد، مى تنگ متعلّقان، و عيال به و خود به پوشش و خورش در پريشانى، خوف واسطه
  .)۷ -إبراهيم( لَشَدِيدٌ عَذابِي إِنَّ: كه است سخت من عذاب كه من، عذاب از برتسيد پس نمائيد، نمى
 عجمي من فيهم لفظه الطلق حال، كّل على الّشكر من أفضل المخلصون عباده بها يتعبّد عبادة، الله عند كان لو و

  :تعاىل فقال أربابها، خصّ و العبادات، بني من خصّها منها، افضل يكن لم فلمّا بها، الخلق
 عالم، خداوند نزد بود مى اگر: كه فرمايد مى و عبادات، ساير بر است شكر مرتبه زيادتى بيان، اين از غرض
 همه از تر فاضل شكر، چون پس. خاليق ميان در كرد مى جارى را او آينه هر شكر، از تر فاضل عملى و عبادتى
 الشَّكُورُ  عِبادِيَ من قَلِيلٌ وَ :كه فرمود و عزيز، قرآن در كردن ذكر به را او داد تخصيص عالم پروردگار است،

  .)۱۳ -سباء(
  :يعنى. است مبالغه صيغه »شكور« و شكور، من بندگان ميان در است كم: يعنى
 كه چرا. است كمياب صفت، اين به باشد موصوف كه ىكس: يعنى. كننده شكر نيك و كننده شكر بسيار

 عبادت كه است ظاهر و. عالنيه و سرّ در اعضا، و جوارح جميع به موىل، كردن اطاعت »شكر« كه دانستى
  .است نادر و كم بسيار چنينى،

 گويند مى بعضى صرب؟ يا است الزم شكر آيا محن، و مصائب و شدايد ازاى به كه است خالف علما، ميان در و
 الزم اينها ازاى به چه آن پس است، نعمت برابر در شكر و نيست نعمت جنس از چون دنيا، محن و شدايد: كه

 نعمت آن ازاى به پس است، نعمتى محنتى هر جنب در چون: كه گويند مى بعضى و. شكر نه است صرب است،
  :نعمت چهار بر است مشتمل ليّه،ب هر: كه اند گفته بعضى چنانكه. است واجب شكر است، محنت جنب در كه

  .اخروى نه بودن، دنيوى -يكى
  .باشد تر عظيم اين از كه بود ممكن كه آن با نيست، اين از تر عظيم كه آن -دوم
  .است الهى رضاى موافق كه آن -سوم

  .آخرت در است، عوض و ثواب اميد -چهارم
  :اند افزوده او بر ديگر نعمت دو بعضى و
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  .محنت اين شدن زايل -يكى
  .بودن خدا جانب از -دوم
 عاقبت در مصائب، و محنتها اين ازاى به كه چرا حقيقتا، است نعمت دنيا، سختيهاى: كه گويند مى بعضى و

 مضمحلّ  و محو عوضها آن جنب در محن، و شدائد اين مشقّت كه. است مقرّر جزيله مثوبات و عظيمه منافع
 كريه دوا چند هر فرمايد، فصدش و دهد مريض به كريه دواى ،صعبى كوفت دفع براى از كه طبيبى مثل. است
 نه است الزم شكر اينها، ازاى به پس. است نعمت عافيت، و شفا جنب در امّا زحمت، حجامت و فصد و است
 للَّه الحمد«: اند گفته مى محنت در كه است مروى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت از اين، مؤيّد و. تنها صرب
  .»سّر و ساء ما على
 است افضل شكر كه هستند آن بر بعضى صرب؟ يا است بيشرت شكر فضيلت كه است خالف علما، ميان در نيز و
 الله صلّى نوح حضرت تعريف در نيز و است مذكور آيه ايشان، دليل و. است بلندتر صابر، مرتبه از شاكر مرتبه و

 حضرت تعريف در و ،)۳ -إسراء( شَكُوراً عَبْداً كانَ إِنَّهُ: هك است فرموده »اسمه عزّ« بارى حضرت آله، و عليه
  .)۱۲۱ -نحل( لِأَنْعُمِهِ  شاكِراً: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى إبراهيم

 داده نعمت اگر: يعنى ،»فاصرب ابتلى ان من إىلّ احّب فاشكر، أنعم ان«: كه است مشهور قول ديگر، دليل و
  .كنم صرب و باليى به شوم مبتلى كه است آن از به آرم، بجا نعمت آن شكر و من شوم
 تر عظيم صرب مشقّت كه چرا بيشرت، آن ثواب و است شكر مرتبه از بلندتر صرب، مرتبه: كه گويند مى بعضى و

 كه آن ديگر و. تر فاضل او مرتبه و باشد بيشرت صرب، ثواب ،»أحمزها االعمال افضل«: مقتضاى به پس است،
 نيز و ،)۱۰ -زمر( حِسابٍ بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ يُوَفَّى إِنَّما: كه فرموده و است كرده صرب تعريف ىلتعا خداى
 هر و است شاكر صابر، هر كه است آن حقّ امّا ،)۱۴۶ -آل عمران( الصَّابِرِينَ يُحِبُّ الله وَ: كه است فرموده
 كه حيثيّت آن از شاكر پس. منعم عصيان از نفس بازداشنت و تاس منعم تعظيم شكر، معنى كه چرا صابر، شاكر،
 به او رضاى خالف و عصيان، از است كرده نفس منع كه حيثيّت آن از و است شاكر است، كرده منعم تعظيم
 شاكر صابر، هر كه عكس بيان امّا. است صابر شاكر، هر كه رسيد اينجا از. است صابر است، نياورده عمل
 يا است نعمت نفس يا شد، مذكور چنانكه محنت هر و محنتى، برابر در مگر باشد نمى صرب هك است آن است،
 خالف جواب تحقيق، اين از و باشد شاكر صابر، هر اين بر بنا پس. الزم شكر نعمت، برابر در و نعمت متضمّن

 نزاع پس نباشند، جدا هم از هيچيك و شاكر صابر، هر و باشد صابر شاكر، هر گاه هر كه چرا شد، ظاهر هم اوّل
  .معنوى نه لفظى، مگر نيست فريقني ميان
 حادثة، نعمة للشّكر التّوفيق النّ شكره، ادنى بلوغ عن بالعجز تعاىل، للَّه خاضعا السّّر لسان اعرتاف الشّكر تمام و

 شكر كّل على مكفيلز له، وفّقت أجلها من الّتي النّعمة من وجودا اعز و قدرا اعظم هي و عليها، الشّكر يجب
  .له نهاية ال ما اىل منه، اعظم شكر
 به رسيدن از خود بودن عاجز به انكسار، و عجز روى از است كردن اعرتاف شكر، كامل فرد: كه فرمايد مى

 از و كردن خود عجز اظهار ،»ادراك االدراك درك عن العجز«: مقتضاى به و شكر، مراتب از اى پايه كمرتين
 تو شكر پايه كمرتين توانايى و قدرت مرا خداوندا،: كه كردن عرض و ناليدن او جناب هب نياز، و عجز روى
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 تو، نعمتهاى از نعمت يك شكر اداى در كه چرا. بيشرت جاى چه ندارم، تو نعمت يك شكر اداى قدرت و نيست
 هم او ازاى به من، به تو جانب از است نعمتى هم، توفيق آن و شكر، آن اداى بر مرا تو دادن توفيق به محتاجم
 بر زايد و كنى سلوك ما با ما، قدرت و حوصله فراخور كه است آن تو، جناب از توقّع و. همچنني و الزم، شكرى

  .نطلبى ما از او
  .شكره غاية درك عن عاجزا قاصرا نعمه، يف مستغرقا

 از آنى هيچ در و است او نعمتهاى مستغرق او، كه آن به است شاكر نمودن اعرتاف الهى، شكر جمله از نيز و
  .نباشد متفضّل او، عظيمه تفضّالت به و متنعّم او، جسيمه نعمتهاى به كه نيست آنات
  .باللّه االّ ابدا له قوّة ال ضعيف العبد و بصنيعه؟ صنيعه يلحق متى و الله؟ نعمة العبد شكر يلحق انّى و

 شكر كه بنده كار رسيد تواند مى كى و! الهى؟ عظيم جسيم نعمت پايه به ضعيف، بنده شكر رسد مى كجا: يعنى
 عالم خداوند و ناتوانى، نهايت در و است ضعيف و حقير بنده كه چرا! باشد؟ نعمت كه الهى كار به باشد،
 معدوم ماليمت نيز، فعلشان ميان در است، مفقود مناسبت خودشان ميان چنانكه. بلندى غايت در و است بزرگ
 با پس. او مدد به مگر ندارد، كار هيچ قدرت و است، مطلق محتاج اين است، طلقم غنّى او چنانكه و. است
  !او؟ كار مالئم كارش و! باشد؟ او فعل مناسب فعلش طور چه مباينت، همه اين وجود

  .شاكرا عبدا للَّه فكن االبد، على النّعم مزيد على قوّى العبد، عن غنّى الله و
 و طاعت به پس است، مسلوب او از احتياج انحاى و است مطلق غنّى عالم خداوند كه دانستى چون،: يعنى
 كردن زياد بر دارد قدرت است، توانا ممكنات همه به و است مطلق قادر چون و. ندارد احتياج بنده، بندگى

 تو از او و باشى او به محتاج چيزها جميع در تو و باشد مطلق غنّى عالم، خداوند گاه هر پس. بندگان نعمتهاى
 آرى، بجا مأمورى چه هر به و نگذارى، فرو او گزارى شكر از اى دقيقه كه، است الزم تو بر پس باشد، مستغنى

 كرد اشاره مذكوره معانى اين به و. نباشى مغبون آخرت در و مخذول دنيا در و. گردد ساخته او از تو كارهاى تا
  :گفت و

  .العجب ترى األصل هذا على
 در بركت شكر، در كه عجب، بينى مى آوردى، بجا الهى نعمت شكر و كردى عمل اصل اين به تو گاه هر: يعنى
  .شد مذكور تفضيل به چنانكه نقصان، و خسران كفران در و باشد عمر و مال

  لباس بيان در هفتم باب
  التَّقْوى لِباسُ وَ: تعاىل الله قال االيمان، أنعمه و الّتقوى، لباس للمؤمنني اللّباس ازين: السّالم عليه الصّادق قال
 عليه ادم ذرّيّة بها الله اكرم كرامة هي و العورات، بها يسرت تعاىل الله من فنعمة الظّاهر لباس امّا و خَيْرٌ، ذلِكَ

 الله عن يشغلك ال ما لباسك خير و عليهم، الله افرتض ما الداء آلة للمؤمنني هي و غيرهم، بها يكرم لم ما السّالم،
 و المفاخرة و التّزيّن و الرّياء، و العجب إىل فيها يحملك ال و طاعته، و ذكره و شكره من بكيقرّ بل تعاىل،

 برحمته، ذنوبك عليك الله سرت فاذكر ثيابك، لبست فإذا القلب، يف القسوة مورثة و الدّين افات من فانّها الخيالء،
 و الطّاعة، سرت يف ظاهرك و الرّهبة، سرت يف باطنك ليكن و بثوبك، ظاهرك ألبست كما بالصّدق، باطنك البس و
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 االنابة، و التّوبة أبواب فتح و الظّاهرة، العورات لتسرت اللّباس اسباب خلق حيث ،»جّل و عزّ« الله بفضل اعترب
 بعيب اشتغل و منه، اعظم عليك الله سرت أحدا تفضح ال و السّوء، اخالق و الذّنوب من الباطن عورات بها لتسرت

 تهلك و غيرك، مالك برأس يتّجر و غيرك، بعمل عمرك يفنى ان احذر و حاله، و امره يعنيك عمّا صفحا و نفسك،
 بعيب اشتغل و االجل، يف العقوبة اسباب اوفر و العاجل، يف الله عقوبة اعظم من الذّنب نسيان فانّ نفسك،
 هو و ،»جّل و عزّ« الله دين يف شنيي ما ترك و نفسه، عيوب معرفة و الله بطاعة مشتغال العبد دام ما و نفسك،
 دام ما و البيان، و الحكمة من الفوائد بجواهر يفوز ،»جّل و عزّ« الله رحمة بحر يف غائص اآلفات عن بمعزل
  .ابدا إذا يفلح ال قوّته، و حوله اىل راجعا لعيوبه، جاهال لذنوبه، ناسيا

  شرح
  .االيمان أنعمه و الّتقوى، لباس للمؤمنني اللّباس ازين: السّالم عليه الصّادق قال

 لباس، كه چرا است، تقوى لباس مؤمن، براى از لباس زيباترين: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 از متّقى، مؤمن چون. گرما و سرما شدّت از كند محافظت و بپوشد را آدمى ظاهرى عورت كه است چيزى
 است لباس زيباترين تقوى، پس محروس، روز آن گرماى و سرما شدائد از و است محفوظ قيامت روز رسوائى

  :يعنى. مؤمن براى از است ايمان لباس لباس، ترين نرم: كه فرمايد مى نيز و. او براى از
 مبدا احوال از است آمده او به چه هر و آله و عليه الله صلّى پيغمرب و تعاىل خداى به داشنت ثابت جازم، اعتقاد

  .رسد مى هم به بهشت دخول استحقاق ايمان، سبب به چون معاد، و
 نيست، مطلق كمال بحت، ايمان پس. باشد هم جهنّم دخول استحقاق فسوق، ارتكاب مثل ديگر، راه از چند هر

 استحقاق با و است مطلق كمال كه تقوى، خالف به شد، تواند مى جمع هم، جهنّم دخول نقصان، با بلكه
 است برى نقصان شوب از و است مطلق كمال كه تقوى، براى از جرم ال. شد تواند نمى جمع جهنّم، دخول

 كه نعومت است، الجملة يف كمال كه ايمان براى از و. كرد ذكر است، لباس مطلق كمال كه »اللّباس ازين«
  :كه فرمود مدّعا، تأييد براى از و تناسب رعايت براى از فرمود، بيان است، لباس الجمله يف كمال

  ).۲۶ -اعراف( خَيْرٌ  ذلِكَ  التَّقْوى لِباسُ وَ: تعاىل بارى حضرت فرموده: تعاىل للها قال 
 لباس و بس، و پوشد مى را ظاهر عورت ظاهرى، لباس كه چرا ظاهرى، لباس از است بهرت تقوى، لباس: يعنى
  :كه فرمايد مى چنانكه. كند مى پاك و دارد مى پوشيده را دو هر باطن و ظاهر تقوى،

 لم ما السّالم، عليه ادم ذرّيّة بها الله اكرم كرامة هي و العورات، بها يسرت تعاىل الله من فنعمة الظّاهر لباس مّاا و
  .غيرهم بها يكرم
 عورت بپوشند لباس، اين به ايشان تا كه خود، بندگان به تعاىل خداى جانب از است نعمتى ظاهر، لباس: يعنى
 آدم بنى به خود، مرحمت و لطف به عالم، خداوند كه است عزّتى و است كرامتى ظاهر، لباس اين و را خود

  .است فرموده كرامت
  .عليهم الله افرتض ما الداء آلة للمؤمنني هي و
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  .مستحبّات و واجبات اداى وقت در است ظاهر عورت پوشانيدن آلت ظاهر، لباس اين و
  .طاعته و ذكره و هشكر من يقرّبك بل تعاىل، الله عن يشغلك ال ما لباسك خير و

 تحصيلش آسانى به و باشد »المؤنة خفيف« كه است لباسى مؤمن، براى از ظاهرى لباس بهرتين: كه فرمايد مى
 براى از اوقات تضييع. است اندر قيمت، حسب به لباس چند هر كه چرا باشد، تر سبك قيمتش و باشد ميسّر

  .احديّت جناب از است غفلت موجب اوقات، تضييع. است اكثر تحصيلش،
 به شكر باشد، اقرب نعومت، به لباس چند هر پس. است الزم منعم شكر نعمت، فراخور چون كه آن ديگر و

 را بنده كه، است لباسى لباس بهرتين: كه فرمود جهت اين از. عكس خالف به شد، خواهد الزم بيشرت او ازاى
  .كند نزديك شكر و ذكر به و نكند غافل خدا از
 يف القسوة مورثة و الدّين آفات من فانّها الخيالء، و المفاخرة و التّزيّن و الرّياء، و العجب إىل فيها يحملك ال و

  .القلب
 و انسان كمال كه چرا. نباشد زينت او از مقصود و ريا، و عجب به نكشاند كه است لباسى لباس، بهرتين و

 و كرب به منجّر كه نباشد لباسى بايد مى يزن و. جسمانى نه روحانى، زينت و است باطنى حسن در او، زينت
 »أوسطها االمور خير« حكم به پس. آخرت مخرّب و هستند دين مهلكات كرب، و ريا و عجب چه،. شود عجب

 اللباس خير«: حكم به و. نمود بايد اكتفا خشونت، غايت در نه و باشد نعومت نهايت در نه كه لباسى به
 اوىل وسط اختيار نيز، منكح و مركب و مسكن از يحتاج، ما ساير در همچنني و. بهرت باشد سفيد اگر ،»البيض
  :كه است حديث چنانكه. است
 االغ، سوارى و است عجب موجب اسب، سوار: كه فرمود و بود اسرتى سوار السّالم عليه امام حضرت روزى
  .»أوسطها االمور خير« و است، واسطه اسرت و خفّت، موجب

 هر پوشيدن، نيست خوب باشد، ريا مظنّه كه لباسى: يعنى باشد، مصطلح رياى ،»ريا« از مراد كه است ممكن و
 به را مردم و كنند او غيبت و شوند بدگمان او حقّ در مردم كه است ممكن كه چرا. نباشد ريا قصد به چند
  .است بد نيز انداخنت خود غيبت
 و بثوبك، ظاهرك ألبست كما بالصّدق، باطنك البس و برحمته، ذنوبك عليك الله سرت فاذكر ثيابك، لبست فإذا
  .الطّاعة سرت يف ظاهرك و الرّهبة، سرت يف باطنك ليكن
 از كنى، مى پوشيده ظاهر لباس به را، خود ظاهر عورت و لباسى به را خود بدن پوشى مى گاه هر: كه فرمايد مى

 در چنانكه كه احديّت جناب به كن ثهاستغا و. مباش غافل است، گناهان و ذنوب كه باطن، عورت پوشانيدن
 عورت نيز قيامت روز در نكرده، رسوا مردم ميان در و پوشيده را تو بدن ظاهر خود، مرحمت و لطف به دنيا
 ظاهرى لباس به را بدن ظاهر چنانكه نيز و. نكند رسوا اشهاد رءوس در و بپوشاند، خود رحمت به را، تو باطن
 محرتز اينها، مانند و خدعه و حيله و مكر از و دار، پوشيده راستى و صدق لباس به نيز را خود باطن پوشى، مى
 سخيفه، اعتقادات و رديّه تخيّالت از نيز را باطن كنى، مى آراسته ظاهرى لباس به را خود ظاهر چنانكه و. باش
  .ساز محلّى و مزيّن حقّه، علوم و صحيحه آراء حليه به ساخته، مخلّى
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 االنابة، و التّوبة أبواب فتح و الظّاهرة، العورات لتسرت اللّباس اسباب خلق حيث ،»جّل و عزّ« هالل بفضل اعترب و
  .السّوء اخالق و الذنوب من الباطن عورات بها لتسرت
 كه خود، بندگان به را خداوند حضرت كرم و فضل كن نظر بصيرت، ديده به و عربت چشم به: كه فرمايد مى

 عورت سرت براى از همچنني. باشد لباس كه است كرده خلق چند اسباب ظاهر، تعور سرت براى از چنانكه
 را ظاهر قبح اوّل، به چنانكه تا كه. باشد توبه كه فرموده مقرّر چند اسباب باشد، گناه و معصيت كه نيز، باطن
 فارغ آخرت رسوائى از ساخته طرف بر را باطن قبح ثانى، به. شوند مى فارغ دنيا، رسوائى از و سازند مى مستور
  .باشند

  .نفسك بعيب اشتغل و منه، اعظم عليك الله سرت أحدا تفضح ال و
 غير از را تو قبايح »العيوب ستّار« كه چرا باشى، مطّلع او از كه قبايحى از را، هيچكس مكن رسوا: يعنى

 و مكن فاش را كسى بعي ،»الله باخالق تخلّقوا«: حكم به نيز تو نكرده، مطّلع او به را كسى و پوشانيده
 مكن، ديگران تعديل و جرح و مدار، ديگران به كار باش، خود عيبهاى ازاله مشغول توانى تا و باش، پوش عيب
  .است متعذّر بلكه متعسّر »ينبغي كما« كه ديگرى حال اطّالع كه
  .حاله و امره يعنيك عمّا اصفح و

  .نباشد او در است، نفعها اهمّ  كه اخروى، نفع و نيايد تو كار به چه هر از بگذر و كن اعراض: يعنى
  .غيرك بعمل عمرك يفنى ان احذر و

 حديث غيبت، و خبث مثل. خود ضرر و غير نفع براى از عمل به تو، عمر شود فانى كه اين از كن حذر: يعنى
  .كنند مى او غيبت كه كسى: يعنى مغتاب، گناهان كفّاره و است كن غيبت عذاب موجب غيبت، كه است

  .نفسك تهلك و غيرك، مالك برأس يتّجر و
 عذاب از تو، عمل به ديگرى و شود ديگرى سرمايه تو، عمل كه مكن چنان: يعنى. است سابق فقره تأكيد
 عليه امام مراد كه است ممكن و. شد مذكور كه غيبت، مثل گردى، معذّب عمل آن به تو، و يابد نجات آخرت
 ورثه تا بگذارى و مال، جمع در را خود عمر كنى فانى كه اين از كن حذر: كه باشد اين فقره دو اين از السّالم

 النّاس، حقوق و الله حقوق منع سبب به تو، و شوند ثواب مستحقّ خير، مصارف در آن كردن صرف سبب به
  .گردى عذاب مستحقّ

  .لاالج يف العقوبة اسباب اوفر و العاجل، يف الله عقوبة اعظم من الذّنب نسيان فانّ
  .باشد نفسك، بعيب اشتغل و: كه است پيشرت فقره دليل
 ترس عظيم موجب گناه، فراموشى كه چرا. خود گناهان تذكار به و خود نفس جوئى عيب به باش مشغول: يعنى
 امّا و مردم، نظر در خوارى و خفّت و روزى تنگى و عمر نقص مثل دنيا، در امّا نشأتني، در است عقاب و عذاب

 گناه، وجود با توبه عدم و است انابه و توبه به نيافنت توفيق موجب گناه، فراموشى كه آن واسطه هب آخرت، در
  .است آخرت عذاب موجب
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 عن بمعزل هو و ،»جّل و عزّ« الله دين يف يشني ما ترك و نفسه، عيوب معرفة و الله بطاعة مشتغال العبد دام ما و
  .البيان و الحكمة من الفوائد بجواهر يفوز ،»جّل و عزّ« الله رحمة بحر يف غائص اآلفات
 از و است خود نفس جوئى عيب پى و تعاىل خداى بندگى و طاعت به است مشغول بنده، كه دام ما: يعنى
 و جواهر است، آورنده دست به و را، الهى رحمت درياى است، كننده غوص است، محرتز آخرت آفات اسباب
 مبدا از معارف، و علوم افاضه براى از است قريبه علّت حالت، اين به او بودن: يعنى. را الهى حكمت الىل
  .او زبان در الهى، شكر و ذكر جريان و او، نفس در فيّاض

  .ابدا إذا يفلح ال قوّته، و حوله إىل راجعا لعيوبه، جاهال لذنوبه، ناسيا دام ما و
 اصالح پى در و باشد جاهل خود، نفس عيبهاى از و باشد خود گناهان از غافل و ناسى بنده، كه مادامى و

 هرگز كسى، چنني اين نكند، بارى حضرت به كارها تفويض و باشد خود قوّت و حول به و نباشد خود نفس
  .ندارد خالصى الهى عذاب از و نيست رستگار

  كردن مسواك آداب در هشتم باب
 السّنّة من جعلها و للرّب، مرضاة و للفم، مطهرة واكالّس: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال: السّالم عليه الصّادق قال

 من أسنانك من تلوّث ما تزيل كما و عقل، لمن يحصى ال ما الباطن و للظّاهر كثيرة منافع فيها و المؤكّدة،
 و باالسحار، االستغفار و التّهجّد و الخشوع، و بالتّضرّع ذنوبك نجاسة أزل كذلك بالسّواك، مأكلك و مطعمك

 الله صلّى النّبيّ فانّ تعاىل، للَّه خالصا كلّها، المناهي ركوب و المخالفات، كدورات من باطنك و اهركظ طهّر
 و مبارك، عذب شجر غصن و نظيف، لطيف نبات السّواك انّ  هو و اليقظة، الهل مثال باستعمالها، أراد آله و عليه

 هي و المعدة، اصالح و الطّعام الشتهاء سببا و للمضغ، اداة و آلة الخلق يف تعاىل الله خلقه خلق، االسنان
 خلق كذلك الدّماغ، يف الفساد منها يتولّد و الفم، رائحة بها تتغيّر و الطّعام، تمضيغ بصحبة تتلوّث صافية جوهرة
 تغذيته يف الصّافى القلب شيب إذا و التّعظيم، و الهيبة و الفكر و الذّكر غداءه جعل و صافيا، طاهرا القلب الله

. الصّافية االصليّة جوهرته و االوىل، حالته على ليعود االنابة، بماء نظّف و التّوبة، بمصقلة صقل الكدر، و بالغفلة
 ظاهر بالسّواك عليكم آله، و عليه الله صلّى النّبيّ قال و. الْمُتَطَهِّرِينَ يُحِبُّ  وَ التَّوَّابِنيَ يُحِبُّ  الله إِنَّ : تعاىل الله قال

 و األصل يف االمثال هذه مثل استخراج يف العربة، عتبة باب على تفكّره أناخ من و المعنى، هذا أراد و االسنان،
  .المحسنني أجر يضيع ال الله و فضله، من المزيد و الحكمة عيون له الله فتح الفرع،

  شرح
  .للرّب مرضاة و للفم، مطهرة السّواك: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال: السّالم عليه الصّادق قال

  :كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .است عالم پروردگار رضاى و مغفرت تحصيل موجب و است دهن پاكيزگى و طهارت آلت مسواك،

  .المؤكّدة السّنّة من جعلها و
  .مؤكّده اىسنّته از را مسواك حضرت، آن است گردانيده و
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  .عقل لمن يحصى ال ما الباطن و للظّاهر كثيرة منافع فيها و
 او ضبط از عقال و آيد نمى در حصر به كه هست قدر آن باطنى و ظاهرى نفعهاى كردن، مسواك در: يعنى

  .كرد خواهد ذكر را آن از بعضى و عاجزند
 الخشوع، و بالتّضرّع ذنوبك نجاسة أزل ككذل بالسّواك، مأكلك و مطعمك من أسنانك من تلوّث ما تزيل كما و
  .باالسحار االستغفار و التّهجّد و

 مسواك، چوب به است، رسيده بهم شراب و طعام سبب به كه را دندان چرك كنى مى زايل چنانكه: يعنى
 به نفس، در است رسيده بهم معاصى، اقرتاف و مناهى ارتكاب سبب به كه را نفس اوساخ كن زايل همچنني
 حني در كه است اين مسواك، فوايد از يكى پس. سحرها در كردن استغفار و شب نماز اداى به و زارى و عتضّر

 و پاكيزه چرك، كثافت از را خود ظاهر تو گاه هر: كه بگويد خود به و نباشد غافل معنى اين از كردن، مسواك
 الهى معارف و حقايق مورد و ستا حقّ تجلّيات محّل كه دل، پس نباشد، مردم نفرت سبب تا كنى مى طاهر
 انابه و توبه در و شود، خود اصالح پى در پس ذنوب، و معاصى چرك از تنظيف و تطهير به است اوىل است،
  .نكند تقصير

  .تعاىل للَّه خالصا كلّها، المناهي ركوب و المخالفات، كدورات من باطنك و ظاهرك طهّر و
 بهم معاصى، ارتكاب سبب به كه كدوراتى از را، خود باطن و اهرظ كن پاك: يعنى. است سابق تأكيد نيز اين

  .او جناب به تقرّب براى از محض و درست اعتقاد و اخالص روى از كردنى پاك است، رسيده
  .اليقظة الهل مثال باستعمالها، أراد آله و عليه الله صلّى النّبيّ فانّ
 آن، بر تأكيد و مسواك، كردن استعمال از آله و عليه للها صلّى پيغمرب حضرت مراد كه راستى و درستى به: يعنى
 به صورى، طهارت اين از تا باشند، داشته بيدارى غفلت، خواب از كه بصيرت، اهل براى از مثلى مگر نيست
  :فرمايد مى چنانكه. شوند منتقل روحانى، نظافت به جسمانى، نظافت اين از و معنوى طهارت

 آلة الخلق يف تعاىل الله خلقه خلق، االسنان و مبارك، عذب شجر غصن و نظيف، لطيف نبات السّواك انّ هو و
 و الطّعام، تمضيغ بصحبة تتلوّث صافية جوهرة هي و المعدة، اصالح و الطّعام الشتهاء سببا و للمضغ، اداة و

  .الدّماغ يف الفساد منها يتولّد و الفم، رائحة بها تتغيّر
 فرمايد مى. معقول به محسوس از و معنى به صورت از و باطن به ظاهر از انتقال طريق به است اشاره فقره، اين
 حكمت به االطالق، على حكيم را دندان و. است مباركى درخت شاخ و لطيف است چوبى مسواك، چوب: كه

 معده در طعام هضم شود آسان آن، سبب به و باشد غذا جائيدن آلت تا حيوان، در است كرده خلق خود، كامله
 جائيدن تقريب به و جال، و صفا نهايت در است جوهرى خلقت، اصل در دندان و. باشد معده اصالح موجب و

 فساد موجب دهن، عفونت و. رسد مى بهم دهن عفونت او، كثافت سبب به و شود مى كثيف و چركن طعام
  .است دماغ
 دندان كه پاك صاف جوهر بر ار او ماليد و مسواك لطيف چوب به زيرك، مؤمن كرد مسواك گاه هر: يعنى
 و. كند مى عود است، جال و صفا كه اصلى صفت به و كثافت و چرك دندان، از شود مى طرف بر است،
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 كدورات از و است جال و صفا غايت در معاصى، ارتكاب از پيش و خلقت اصل در مؤمن دل همچنني
 و ظلمانى بدن با مجاورت سبب به و است مجرّد و عارى هيوالنى، غواشى و شهوانى تعلّقات و جسمانى
 و اصلى غذاى از و شده چركن چركن، دندان مثل و رسانيده بهم تيرگى و ظلمت جسمانى، تعلّقات به اشتغال
 »منكوس دل« عرفا اصطالح به را دل اين و. مانده دور است، بودن او ياد به و خدا ذكر كه روحانى قوت
 از حسرت آب ريخنت و پشيمانى و توبه مصقل به مگر شود، نمى جال و صفا به منكوس، دل اين عود و گويند مى
  :كه كرد اشارت معنى اين به و گريانى، چشم
 الصّافى القلب شيب إذا و التّعظيم، و الهيبة و الفكر و الذّكر غداءه جعل و صافيا، طاهرا القلب الله خلق كذلك
 االصليّة جوهرته و االوىل حالته على ليعود االنابة، بماء فنظّ و التّوبة بمصقلة صقل الكدر، و بالغفلة تغذيته يف

  .الصّافية
 و صاف و پاك خلقت، اصل در دندان مثل را آدمى دل االطالق، على حكيم است كرده خلق همچنني: يعنى
 و عظمت از و خودش، جناب فكر و ذكر خلقت، اصل در را او غذاى گردانيده و تيرگى، و ظلمت از منزّه

 و كثافت به ظلمانى بدن مجاورت به صاف، لطيف جوهر اين شد آلوده گاه هر و. نبودن غافل او ىبزرگوار
 اصلى، حالت و اوىل صفت به او عود تدبير پروردگار، از نسيان و غفلت به شد مبدّل اصليش غذاى و ظلمت،
 حالت به رفته، رفته الهى لطف به تا گريه، و انابه آب ريخنت به غفلت چرك كردن پاك و توبه مصقل مگر نيست
  .كند عود خود اصلى جوهر و اوىل
  .)۲۲۲ - بقره( الْمُتَطَهِّرِينَ يُحِبُّ وَ التَّوَّابِنيَ يُحِبُّ  الله إِنَّ: تعاىل الله قال

  .را پاكان دارد مى دوست عالم خداوند: كه است فرموده عالم خداوند چنانكه
  .المعنى هذا أراد و االسنان، ظاهر بالسّواك عليكم: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و
 ظاهر كنيد مسواك كه است شما بر: فرموده مى كه است مروى االله، صلوة آله و عليه پناه، ختمى حضرت و

  .محسوس به است معقول تشبيه و باطن تطهير با است ظاهر تطهير حضرت، آن مراد و را، دندان
 عيون له الله فتح الفرع، و األصل يف االمثال هذه مثل استخراج يف ،العربة عتبة باب على تفكّره أناخ من و

  .المحسنني أجر يضيع ال الله و فضله، من المزيد و الحكمة
 و مخلوقات در كند نظر و عربت، در آستانه بر را خود فكر آرد فرود: يعنى بخواباند، كه هر: كه فرمايد مى

 هاى چشمه او، براى از عالم خداوند گشايد مى فرع، و اصل در را مرموزات اين مثل كند، استنباط كه خواهد
 خداوند كه تحقيق و يقني به و فرمايد، مى كرامت او به بيان، و تقرير حّد از بيرون عنايات و معرفت و حكمت
  .را كاران نيكو مزد گذارد نمى ضايع عالم،

  مربز بيان در نهم باب
 استفراغ و النّجاسات، اثقال من االنفس السرتاحة مسرتاحا، لمسرتاحا سمّى انّما: السّالم عليه الصّادق قال

 فيسرتيح عاقبتها، يصير كذلك الدّنيا حطام من الخالص انّ  عندها، بها يعترب المؤمن و فيها، القذر و الكثيفات
 و النّجاسة عن استنكافه أخذها و جمعها عن يستنكف و شغلها، عن قلبه و نفسه يفرّغ و تركها، و عنها بالعدول
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 و بالقناعة التّمسّك انّ  يعلم و حال، يف دليله يصير كيف حال يف المكرّمة نفسه يف يتفكّر و القذر، و الغائط
 من النّجاسة ازالة يف و بها، التّمتّع من الفراغ و الدّنيا هوان يف الرّاحة انّ  و الدّارين، راحة له يورث التّقوى،
 و النّدم و التّواضع باب يفتح و الذّنوب من يفرّ و ايّاها، معرفته بعد الكرب باب نفسه عن فيغلق الشّبهة، و الحرام
 سجن يف نفسه يسجن و الزّلف، طيب و المآب لحسن طلبا نواهيه، اجتناب و أوامره، اداء يف يجتهد و الحياء،
 المعوّل فاّن رضاه، طعم وقيذ و القرار، دار يف الله بأمان يتّصل ان اىل الشّهوات، عن الكفّ و الصّرب و الخوف
  .ء شي ال عداه ما و ذلك على

  شرح
 استفراغ و النّجاسات، اثقال من االنفس السرتاحة مسرتاحا، المسرتاح سمّى انّما: السّالم عليه الصّادق قال

  .فيها القذر و الكثيفات
 از نفسها اسرتاحت جهت از مسرتاح، به مربز است شده نهاده نام: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

  .جا آن در كثافتها شدن خاىل و نجاستها ثقل
 و تركها، و عنها بالعدول فيسرتيح عاقبتها، يصير كذلك الدّنيا حطام من الخالص انّ  عندها، بها يعترب المؤمن و

  .القذر و الغائط و النّجاسة عن استنكافه أخذها و جمعها عن يستنكف و شغلها، عن قلبه و نفسه يفرّغ
 خود نفس به و كند نظر عربت چشم به فضله شدن دفع وقت در مربز، در كه است اليق و سزاوار را مؤمن: يعنى

 در شود، نمى دفع تو از تا كه است اين عاقبت دنيا، لذّتهاى خالصه و زبده نفس، اى: كه بگويد و كند خطاب
 كى باشد، اين اش نتيجه دنيا، لذّات خالصه گاه ره و. كنى مى مشاهده كه است عفونت اين به و زحمتى، و آزار
 را خود سرمايه عزيزترين و! دهد؟ راه خود به كس او، جمع و او تحصيل در كه است زحمت همه اين قابل دنيا
 كند، فكر خود به خود، اوقات اين مثل در گاه هر مؤمن: كه فرمايد مى! كند؟ تلف او براى از است، عمر كه
 او از را خود شغل و شود، مى اعتبار بى و وقع كم او نظر در آن، به عالقه و دنيا جمع و دنيا دوستى رفته رفته
 ننگ مثل كند، جمع را او و بگردد او پيرامون كه آيد مى ننگش و شود نمى او متوجّه ديگر و كند، مى قطع
 نگاه تا كند، مى كج را او گردن اى فرشته براز، دفع وقت در: كه است حديث و. نجاست كردن جمع از داشنت

 الّلهمّ «: خواندن وقت آن در جهت اين از است، شده چه و بوده چه: كه بداند و ببيند و كند خود براز به
  .است سنّت ،»الحرام جنّبنى و الحالل ارزقني

 له يورث التّقوى و بالقناعة التّمسّك انّ  يعلم و حال، يف دليله يصير كيف حال يف المكرّمة نفسه يف يتفكّر و
  .الدّارين راحة
 حالت به برد راه دانستى، چنانكه خسيس، حالت از كه باشد بسا دارد، جال و صفا الجملة يف كه نفسى: يعنى

  .آخرت و است دنيا راحت مورث تقوى، و قناعت به تشبّث و تمسّك كه بداند تدبّر، و تأمّل اندك به و شريف،
  .الشّبهة و الحرام من النّجاسة ازالة يف و بها، التّمتّع من الفراغ و الدّنيا هوان يف الرّاحة انّ و
 دورى و كردن له و دنيا، تمتّعات از برداشنت دست و است دنيا گرفنت سهل قيامت توشه كه، دانسنت خواهد نيز و

 هب تكبّر و عجب هرگز شد، ظاهر او به او، پستى و دنيا اعتبارى كم گاه هر و. شبهه و حرام نجاست از كردن
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  :فرمايد مى چنانكه. شود مى شكستگى و عجز مالزم و دهد، نمى راه خود
  .ايّاها معرفته بعد الكرب باب نفسه عن فيغلق
  .را دنيا آفات و مهالك شناخت كه آن از بعد را، عجب و كرب در خود، نفس بر بندد مى پس
  .الحياء و النّدم و التّواضع باب يفتح و الذّنوب من يفرّ و
  .را حيا و ندامت و تواضع در خود به گشايد مى و شود مى گريزان ىمعاص از و
 و الخوف سجن يف نفسه يسجن و الزّلف، طيب و المآب لحسن طلبا نواهيه، اجتناب و أوامره، اداء يف يجتهد و

  .القرار دار يف الله بأمان يتّصل ان اىل الّشهوات، عن الكفّ  و الصّرب
 نصب را الهى قرب و كرد دنيا تعلّقات ترك و برد او معايب و دنيا حقارت به راه كسى، گاه هر: كه فرمايد مى
 را خود نفس و نمود خواهد جهد بذل ،»ينبغي كما« مناهى، از اجتناب و اوامر اداى در البتّه كرد، خود العني
 اقى،ب سراى به وصول و الهى رحمت ادراك وقت تا و داشت خواهد محبوس و مقيّد صرب، و خوف زندان در

  .گشت نخواهد او پيرامون و شد نخواهد دنيا لذّات متوجّه ديگر
  .رضاه طعم يذوق و
  .را الهى رضاى لذّت بچشد كه وقتى تا
  .ء شي ال عداه ما و ذلك على المعوّل فانّ
 او غير چه هر و است، الهى رضاى تحصيل هست، او به اعتماد و اعتبار و آيد مى آدمى كار به چه آن كه چرا

  .است صرف نابود و محض لغو است،

  طهارت بيان در دهم باب
 جعل قد الله فانّ الله، رحمة إىل تقدّمك الماء إىل فتقدّم الوضوء، و الطّهارة أردت إذا: السّالم عليه الصّادق قال
 نجاسات كذلك العباد، ذنوب تطهّر رحمته ان فكما خدمته، بساط إىل دليال و مناجاته، و قربه مفتاح الماء

 ماءً السَّماءِ من أَنْزَلْنا وَ  رَحْمَتِهِ يَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّياحَ  أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ  وَ: تعاىل الله قال غير، ال الماء يطهّرها لظّاهر،ا
 برحمته كذلك الدّنيا، نعيم من ء شي كّل به احيا فكما حَيٍّ، ءٍ شَيْ  كُلَّ الْماءِ من جَعَلْنا وَ: تعاىل الله قال و طَهُوراً،

 يف و ء شي بكلّ امتزاجه لطيف و بركته، و طهورته و رقّته، و الماء صفاء يف تفكّر و القلوب، حياة جعله فضله و
 كّل تحت فانّ سننه، و فرائضه بأدائها أت و بتطهيرها، الله أمرك الّتي االعضاء تطهير يف استعمله و ء، شي كّل

 كامتزاج الله خلق عاشر ثمّ  قريب، عن فوائده عني لك انفجرت بالحرمة، ااستعملته إذا كثيرة، فوائد منها واحد
 المؤمن مثل: آله و عليه الله صلّى الله رسول لقول معتربا معناه، عن يتغيّر ال و حقّه ء شي كّل يؤدّى باالشياء الماء

 و السّماء، من أنزله حني الماء كصفوة طاعاتك، جميع يف تعاىل الله مع صفوتك لتكن و الماء، كمثل الخالص
  .بالماء جوارحك طهارة عند اليقني و بالتّقوى قلبك طهّر

  شرح
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  .الله رحمة إىل تقدّمك الماء إىل فتقدّم الوضوء، و الطّهارة أردت إذا: السّالم عليه الصّادق قال
 سنّتى، خواه و واجبى خواه سازى، وضو كه كنى اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 از كه تواند مى طهارت، از بعد وضو ذكر. الهى رحمت جانب به كردن توجّه مثل آب، جانب به كن توجّه پس
 طهارت به محمول يكى و. باشد وضو نيز، طهارت از مراد كه تواند مى و عامّ، از بعد باشد خاصّ ذكر قبيل

 تعظيم به محمول يكى »تبجيل« و »تعظيم« د،حم تعريف در چنانكه. معنوى طهارت به ديگرى و باشد ظاهرى
  .باطنى به ديگرى و است، ظاهرى
  .خدمته بساط إىل دليال و مناجاته، و قربه مفتاح الماء جعل قد الله فانّ
 قابليّت تحصيل براى از وسيله و خود جناب به نزديكى كليد را، آب تعاىل خداى است گردانيده كه چرا

 موقوف ايشان، بساط به نزديكى و دنيا ملوك به قرب چنانكه. خود بساط سوى به راهنما و دليل و خود مناجات
 از ظاهر طهارت به است موقوف نيز، او بساط به قرب و الهى قرب. كثافات و اوساخ از ظاهر طهارت به است
  .تعلّقات كثافت از باطن طهارت و نجاسات لوث
  .غير ال الماء يطهّرها ظّاهر،ال نجاسات كذلك العباد، ذنوب تطهّر رحمته ان فكما

 نجاسات آب، به شود مى پاك همچنني. بندگان گناهان و باطنى نجاسات شود مى پاك الهى، رحمت به چنانكه
 يا باشد، اضافى حصر كه آن مگر موزه، باطن و بول براى از زمني و آفتاب به است منتقض حصر. ايشان ظاهرى

  .روند بيرون ايشان »ظاهر« قيد به
 -فرقان( طَهُوراً ماءً السَّماءِ من أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ، يَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّياحَ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ وَ: تعاىل الله قال
۴۸(.  
 نيز و. رحمت باران به دادن بشارت جهت از را بادها فرستاد كه، است خداوندى چنان آن عالم خداوند: يعنى
 آب ،»است حديث چنانكه« حقيقى، آسمان از يا هوا مكان از: يعنى آسمان، از ما يمفرستاد فرو: كه فرمايد مى
  .كننده پاك و پاك
  .)۳۰ -انبياء( حَيٍّ ءٍ شَيْ كُلَّ الْماءِ من جَعَلْنا وَ: تعاىل الله قال و

  .را حيات صاحب هر حيات آب، از ما گردانيديم: يعنى
  .القلوب حيوة جعله فضله و برحمته لككذ الدّنيا، نعيم من ء شي كّل به احيا فكما
 به است گردانيده همچنني آب، به را دنيا نعمتهاى ظاهرى حيات است گردانيده عالم، خداوند چنانكه: يعنى
 وضو بى و نجاسات، از لباس و بدن تطهير بى كه آب، به نيز را عبادات و دلها باطنى حيات خود، كرم و فضل

  .است معلوم چنانكه نيست، كامل يا شود، نمى واقع عبادتى هيچ مّم،تي مثل اينها، بدل يا و غسل و
 صفت چند به و كرده، خلق را او خود، كامله حكمت به االطالق، على حكيم كه آب خلقت در كن انديشه و
  :دارد عظيم دخل آب، فوايد ترتّب براى از صفات آن از كدام هر كه كرده، موصوف را او
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 حيات وساطت صالحيت و بود، مى طبع تنفّر باعث شد، مى خلق كثيف و چركن اگر كه است آب صفاى -يكى
  .است شرط مسبّب، و سبب ميان تناسب چه،. داشت نمى است، لطيف جوهر كه قلب
 او به لزج، چيزهاى خصوص چيزها تطهير عسل، مثل بود مى القوام غليظ اگر كه است، تنكي و رقّت -دوم
 با. ثخينه أجسام عمق در كردن نفوذ از شد مى مانع غلظت، نيز شد، مى يگرد آب به محتاج هم آب و شد نمى
  .شد مى متعذّر بلكه متعسّر، نيز دور جاهاى به او بردن نيز و. نفوذ به احتياج وجود
 به زحمت به و بود مى كم او، به خاليق احتياج عموم با »باللّه عياذا« اگر كه است او بسيارى و فور و -سوم
  .كشيدند مى رنج و افتادند، مى زحمت به او تحصيل در حاجت، ارباب و فقرا د،آم مى دست
 فايده وجودش بر و شد نمى او به نجاسات تطهير داشت، نمى طهارت خلقت اصل در اگر كه بودن، پاك -چهارم
  :گفت و نمود اشارت عظيمه فوايد اين به و. بود نمى مرتتّب تمام
  .ء شي كّل يف و ء، شي بكلّ امتزاجه لطيف و بركته، و طهورته و رقّته، و الماء صفاء يف تفكّر و

 هر به او شدن ممزوج و كردن نفوذ و او، بودن پاك او، وفور و بسيارى و آب، تنكي و صفا در كن انديشه: يعنى
  .چيزى هر در و چيزى

  .بتطهيرها الله أمرك الّتي االعضاء تطهير يف استعمله و
  .اعضا آن تطهير به تعاىل خداى را تو است كرده امر كه، اعضائى رتطهي در را آب كن استعمال

  .سننه و فرائضه بأدائها أت و
 مواضع و لباس و بدن از نجاست ازاله مثل »تطهير فرايض«. را تطهير سنّتيهاى و را تطهير فرايض آور بجا و

 است ممكن و. عبادت براى از بدن، از چرك و كثافت ازاله مثل »تطهير سنن« و. طواف و نماز براى از وضو،
  .باشد خدا به راجع مجرور، ضمير كه
  .قريب عن فوائده عني لك انفجرت بالحرمة، استعملتها إذا كثيرة، فوائد منها واحد كّل تحت فانّ
 كه است آن تطهير، حال در آب مذكوره صفات در كردن تفكّر سبب: يعنى. سابق فقره بر است دليل فقره، اين
 شود مى منجر قلب، قساوت عدم و تأمّل شرط به كه است بسيار فوايد مذكوره، صفات اين از دامك هر تحت در
  .آسانى و سهولت به آب استعمال هنگام در صفات، آن از كدام هر فايده متأمّل، براى از گردد مى ظاهر و
  .معناه عن يتغيّر ال و حقّه ء شي كّل يؤدّى باالشياء الماء كامتزاج الله خلق عاشر ثمّ
 لطف: كه فرمايد مى. شود مى ظاهر آب جوهر از بصيرت، اهل براى از كه فوايدى به است اشاره فقره، اين

 و اختالط: يعنى خود، نوع بنى با انسان شخص هر سلوك طريق به است اشاره چيز، همه به آب امتزاج
 و باشد آسانى و هموارى نهايت در: يعنى. چيزها به باشد آب امتزاج مثل بايد مردم، با شخص هر معاشرت
  .رود نمى بدر خود حقيقت از و است چيز آن مناسب چيزى، هر به آب مالقات چنانكه
 و كند مى مالقات باطن و ظاهر به اينها، غير و گل و دوشاب مثل كند، مى مالقات كه متخلخله أجسام به مثال



۵۰ 

 او ظاهر به او، مانند و سنگ مثل كند، مى قاتمال كه صلبه أجسام به و. رساند مى او جزء هر به را خود اثر
 اگر. باشد كس آن حال مناسب كس، هر با اختالطش و باشد چنني بايد نيز آدمى پس. بس و كند مى مالقات

 مجوّز باطنى و ظاهرى مجازات باشد، العقيدة صادق دوستان با يا و االعتقاد صحيح خلّص مؤمنني با اختالطش
 ظاهرى معاشرت نمايد، اختالط دين اعادى و مخالفني با اگر كرد، توان مى او با القاتم باطن و ظاهر به است،
  .بس و است الزم
  .الماء كمثل الخالص المؤمن مثل: آله و عليه الله صلّى الله رسول لقول معتربا

 و آله و ليهع الله صلّى را پناه ختمى حضرت نظام معجز كالم آر خاطر به و كن اعتبار آب، استعمال حال در و
  .شد مذكور تفصيل به چنانكه باشد، آب مانند مردمان، با سلوكش بايد كامل، مؤمن: كه است فرموده كه سلّم
  .السّماء من أنزله حني الماء كصفوة طاعاتك، جميع يف تعاىل الله مع صفوتك لتكن و

 مضيّعه، مزيّفه أغراض به غشّ عدم و صفا در تعاىل، خداى براى از تو بندگى و طاعت بايد مى: كه فرمايد مى
 درگاه مقبول مغشوش، عمل كه چرا. زمني به رسيدن از پيش آسمان، از آمدن فرود وقت در باشد آب صفاى مثل

  .نيست احديّت
 ،»له تعمل الّذي من عملك أجر خذ« كه كنند مى خطاب مراثى به قيامت، روز در: كه است حديث چنانكه
 يَرْجُوا كانَ فَمَنْ: هدايه وافى آيه و. دنيا در كردى او براى از عمل كه كسى از را خود عمل مزد بستان: يعنى
  .دارد اين به داللت نيز ،)۱۱۰ -كهف( أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ  ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ، لِقاءَ
  .بالماء جوارحك طهارة عند اليقني، و بالّتقوى قلبك طهّر و

 و ذنوب اوساخ و كدورات آاليش از را خود دل گردان پاك: يعنى. باشد طهارت كه است آب سوم صفت
 و جهل ظلمت تيرگى از را خود دل كن پاك نيز و پرهيزكارى، و تقوى به را او كن مزيّن و محلّى و معاصى،
  .آب به كثافات از جوارح و اعضا كردن پاك هنگام در شبهات، و شكوك
 كثافات چنانكه باطنى، كثافتهاى از بود نبايد غافل ظاهرى، كثافات از اعضا تطهير وقت در :كه آن حاصل
  .است اهمّ او كه دار پاكيزه الهى نظر براى از نيز را باطنى كنى، مى پاكيزه خاليق نظر براى از را ظاهرى

  منزل از خروج آداب در يازدهم باب
 يف او لطاعة، االّ  خروجك يكن ال و يعود، ال من خروج فاخرج لكمنز من خرجت إذا: السّالم عليه الصّادق قال
 اهل الدّرداء ابى اصحاب بعض سال جهرا، و سرّا الله اذكر و الوقار، و السّكينة الزم و الدّين، اسباب من سبب
 ال و نفعا لنفسه يملك ال و! غيره؟ بيد روحه من يرجع متى: قالت يعود؟ متى: فقال خرج،: فقالت عنه، داره
 ان و عباده، خاصّ من يجعلك ان تعاىل الله اسال و مضيت، أينما فاجرهم و برّهم تعاىل الله بخلق اعترب و ضرّا،

 عن جنّبك و الشّهوات، عن عصمك ما على اشكره و احمده و زمرتهم، يف يحشرك و منهم، بالماضني يلحقك
 على كانّك خطوة، كّل يف الله راقب و ى،النّه مواضع و الشّهوات عن بصرك غضّ و المجرمني، افعال قبح

 ارشد و حقّ، يف بك استعان من أعن و مجيبا، و مبتدئا الهله السّالم أفش و لفّاتا، تكن ال و جائز، الصّراط
 همّة له ليس حيث القرب، يف الميّت دخول فادخل منزلك، دخلت و رجعت إذا و الجاهلني، عن اعرض و الضّالّ،
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  .عفوه و تعاىل الله رحمة االّ

  شرح
  .يعود ال من خروج فاخرج منزلك من خرجت إذا: السّالم عليه الصّادق قال

 روى بيرون بايد روى، بيرون خود منزل از كه كنى اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 چه آن: يعنى. شد خواهد فوت سفر اين در كه داند يقني و باشد، نداشته خود به عود اميد كه كسى رفنت مثل
 الّليل«: حكم به كه. آر بجا النّاس، حقوق و الله حقوق از ذمّه برائت تحصيل و وصيّت از است سفر الزمه
. دارد موت احتمال نفسى هر در ،)۳۴ -لقمان( تَمُوتُ أَْرضٍ  بِأَيِّ نَفْسٌ تَدْرِي ما وَ : كريمه مقتضاى و »حبلى
 و بالمساء، نفسك تحدّث فال أصبحت إذا«: كه است حديث. نباشى مغبون و نادم فرارسد، أجل سفر، در اگر
 شام قرار رسيدى، صبح به گاه هر: يعنى ،»غدا اسمك ما تدري ال فانّك بالصّباح، نفسك تحدّث فال أمسيت إذا
 بود، خواهد چه تو نام فردا كه دانى چه كه چرا. مده خود به صبح قرار رسيدى، شام به گاه هر مده، خود به

  زنده؟ يا مرده
  .الدّين اسباب من سبب يف او لطاعة، االّ خروجك يكن ال و

 مثل. سنّتى يا واجبى تعاىل، خداى بندگى و طاعت براى از مگر خانه، از تو رفنت بيرون باشد، نبوده بايد: يعنى
 يف كالمجاهد الهعي على الكادّ«: كه عيال، و خود معاش تحصيل يا مؤمنني يا مقّدسه، مشاهد زيارت و حجّ
  :يعنى ،»الله سبيل
 كه است كسى ثواب برابر خود، عيال و خود براى از كند معاش تحصيل رياضت، و زحمت به كه كسى ثواب
  .خدا راه در كند جهاد

  .الوقار و السّكينة الزم و
 باش مجتنب بطوء، و سرعت از و رو، راه بدن آرام و دل آرام به: يعنى. باش وقار و سكينه مالزم رفنت، راه در و
 و. باشد باطل فكرهاى و لغو حركتهاى از اجتناب مراد يا. است ممدوح روى ميانه و اقتصاد امور، كّل در كه

 »تأكيد« از به »تأسيس« و آمد خواهد قريب عن اوّل معنى كه چرا است، اوىل ثانى، معنى به كالم حمل
  .است

  .جهرا و سرّا الله اذكر و
  .مباش فارغ او ذكر از نهان و آشكار در و باش او ياد به و مباش، غافل تعاىل خداى از ،رفنت راه هنگام در و

 بيد روحه من يرجع متى: قالت يعود؟ متى :فقال خرج،: فقالت عنه، داره اهل الدّرداء ابى اصحاب بعض سال
  .ضرّا ال و نفعا لنفسه يملك ال و! غيره؟
 در: كه دادند جواب -نه؟ يا است خانه در كه پرسيد، را درداء أبو احوال درداء، ابى خانه هل از شخصى: يعنى
 او حيات و وجود كه را كسى حال دانم چه: كه داد جواب -آيد؟ مى خانه به كى: كه پرسيد ديگر نيست، خانه



۵۲ 

  .ضرر نه و نفع نه نيست، وجه هيچ به خود نفس مالك و است، ديگرى دست به
 ان و عباده، خاصّ من يجعلك ان تعاىل الله اسال و مضيت، أينما فاجرهم و برّهم تعاىل الله بخلق اعترب و

  .زمرتهم يف يحشرك و منهم، بالماضني يلحقك
 خود به و رفتند؟ كجا به اند، بوده تو از پيش كه جماعتى از گير عربت و كن، نظر بصيرت و عربت نظر به: يعنى
 نيز تو به است، گذشته ايشان بر كه عقباتى و رفت، بايد نيز را تو ناچار اند، رفته ايشان كه جائى كه كن انديشه
 عالم خداوند از و. نباشد را تو باشد، ندامتى و تأسّفى نشأه، آن در را ايشان اگر كه كن سعى. گذشت خواهد

 با خود، خالص بندگان به را تو كند ملحق خود، خاصّ بندگان از را تو بگرداند كه نما، استغاثه و خواه در
  .باشد ايشان با تو حشر و باشى ايشان زمره در نشأه آن در و كند حشر شاناي
  .المجرمني افعال قبح عن جنّبك و الشّهوات، عن عصمك ما على اشكره و احمده و
 اجتناب و شيطان، كردن پيروى از و نفسانى، خواهشهاى از را تو داشته باز كه را خدا كن شكر توانى تا و

  .گناهكاران و نيمجرم افعال از فرموده
  .النّهى مواضع و الشّهوات عن بصرك غضّ و
 حديث. مردم هاى خانه اندرون مثل است، كرده نهى خدا كه جاهايى به مكن نگاه و را، خود چشم بپوش و

 به در شكاف از جا آن در شخصى و گذشت مى جائى از آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت: كه است
 اگر يعنى ،»عينك لفقأت أدركتك لو«: كه فرمود حضرت گريخت، و ديد را حضرت. ردك مى نگاه كسى خانه
  .آوردم مى در حدقه از را تو چشمهاى رسيدم، مى تو به من
  ).۱۹ -لقمان( مَشْيِكَ يف اقْصِدْ وَ

  .تند بسيار نه و باش كاهل نه باش، رو ميانه رفنت، راه در: يعنى
  .جائز الصّراط ىعل كانّك خطوة، كّل يف الله راقب و
 به رسى، نمى ديگر قدم به گويا كه باش، خدا حكم منتظر گذارى، مى و دارى مى بر كه گامى و قدمي هر در و

 و است افتادن شرف در »فآنا آنا« او چنانكه. باشد گذشته مى صراط پل از كه كسى مثل باش، احتياط كمال
 أجل مبادا كه مباش غافل حال هيچ در و. باش چنني نيز تو احديّت، جناب به است جزع و استغاثه كمال در

  .باشى غافل او از و فرارسد
  .لفّاتا تكن ال و
 مصادمه به يا شوى، مبتال فتنه به مبادا كه راه، جوانب و اطراف به كننده نگاه بسيار رفنت، راه هنگام در مباش و

  .افتى زحمت به حيوانى، غير يا حيوانى
  .مجيبا و ئامبتد الهله السّالم أفش و
 سالم، ابتداى و است واجب سالم ردّ: كه. گو جواب كنند سالم اگر كن، سالم خورى، مى بر كه هر به راه در و
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 بسيار سالم، افشاى غرض،. است كردن سالم است، واجبى از زيادة ثوابش كه سنّتى عملهاى جمله از و. سنّت
 و السّالم، افشاء المؤمن خصائص من«: كه است حديث. است مؤكّده مستحبّات از و است مرغوب و ممدوح
 كه هر به است سالم كردن فاش مؤمن، خصايص جمله از: يعنى ،»نيام النّاس و باللّيل الصّالة و الطّعام، اطعام
 مذهب مخالف چند هر گرسنه، به دادن طعام و عبد، خواه و حرّ خواه و كوچك، خواه و بزرگ خواه باشد،
 بخل من النّاس أبخل«: كه است حديث نيز و. باشند خواب در مردم كه وقتى شب، در كردن نماز و باشد،
 قيد و. نكند سالم رسد، مى كه هر به و سالم به كند بخل كه است كسى مردم ترين بخيل: يعنى ،»بالسّالم

  .ستني جايز بلكه ندارد، استحباب ايشان، به كردن سالم كه منافقني، و كّفار از است احرتاز »الهله«
  .حقّ يف بك استعان من أعن و
. است ممدوح بسيار بسيار مشروع، كارهاى در مؤمن حاجت قضاى. خواهد يارى تو از كه هر به كن يارى و

 با گفت شخصى. كرد طواف قطع مؤمنى، حاجت قضاى براى از السّالم عليهم ائمّه از يكى: كه است حديث
 خود جّد و پدر از من: كه فرمود حضرت كردى؟ عقط كه كنى مى طواف كه كردى فراموش مگر: حضرت
  .طواف هفتاد ثواب با است برابر مؤمن، حاجت قضاى ثواب: كه ام شنيده

  .الضّالّ ارشد و
  .ملّت و دين راه خواه ظاهرى، راه خواه را، كرده گم راه نما، راه و
  .)۱۹۹ -اعراف( الْجاهِلِنيَ عَنِ أَعْرِضْ وَ
  .هستند لعب و لهو به مشغول كه كسانى و جهل، اهل از بگذر و كن اعراض و
  .عفوه و تعاىل الله رحمة االّ همّة له ليس حيث القرب، يف الميّت دخول فادخل منزلك، دخلت و رجعت إذا و
 ميّت چنانكه: يعنى. قرب در ميّت شدن داخل مثل شو، منزل داخل شدى، منزل داخل و بازگشتى سفر از گاه هر و
 نصب را موت و فوت و باش، چنني خود منزل در نيز تو الهى، رحمت و مغفرت غير نيست زوآر هيچ قرب، در را

  .مده خود به منزل از رفنت بيرون قرار و كن خود العني

  مسجد دخول آداب بيان در دوازدهم باب
 االّ  طهبسا يطأ ال عظيم، ملك بيت باب قصدت انّك فاعلم المسجد، باب بلغت إذا: السّالم عليه الصّادق قال

 على فانّك الملك، هيبة الملك خدمة بساط إىل القدوم هب و الصّدّيقون، االّ لمجالسته يؤذن ال و المطهّرون،
 و برحمته عليك عطف فان بك، و معك الفضل و العدل من يشاء ما على قادر انّه اعلم و غفلت، ان عظيم خطر
 عدال االخالص و الصّدق باستحقاقه طالبك ان و ثيرا،ك ثوابا عليها لك أجزل و الطّاعة، يسير منك قبل فضله،
 بني فقرك و تقصيرك و قصورك و بعجزك اعرتف و يريد، لما فعّال هو و كثرت، ان و طاعتك ردّ و حجبك بك،
 الخالئق اسرار عليه يخفى ال انّه ليعلم و عليه، اسرارك اعرض و به، المؤانسة و له للعبادة توجّهت قد فانّك يديه،
 االّ يقبل ال فانّه ربّك عن يحجبك شاغل كّل عن قلبك اخل و يديه، بني عباده كأفقر كن و عالنيتهم، و نيأجمع
 شربت و مخاطباته، لذيذ و مناجاته، حالوة من ذقت فان اسمك، يخرج ديوان اّى من انظر و االخلص، و االطهر
 االّ، و االمان، و االذن فلك فادخل ه،لخدمت صلحت فقد اجابته، و إقباله حسن من كراماته، و رحمته بكأس
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 قلبك من جّل و عزّ الله علم فإذا االجل، قضى و االمل، عنه قصر و الحيل، عنه انقطع قد مضطرّ وقوف فقف
 يحبّ  كريم فانّه يرضى، و يحّب لما وفّقك و اللّطف، و الرّحمة و الرّأفة بعني إليك نظر إليه، االلتجاء صدق
  .دَعاهُ إِذا الْمُضْطَرَّ يُجِيبُ أَمَّنْ: تعاىل الله قال. مرضاته بطلب بابه على المحرتقني إليه، رّينالمضط لعباده الكرامة

  شرح
 االّ  بساطه يطأ ال عظيم، ملك بيت باب قصدت انّك فاعلم المسجد، باب بلغت إذا: السّالم عليه الصّادق قال

  .الصّدّيقون االّ لمجالسته يؤذن ال و المطهّرون،
 رسيدى و عبادت، براى از روى مسجد به كه كردى قصد گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 پا كه نيست اليق كه را، الشّانى عظيم پادشاه خانه در اى كرده قصد تو كه تحقيق به بدان پس مسجد، در به
 مگر فرش، و بساط آن جلوس براى از نيستند مرخّص و. نيكان و پاكان مگر را، او فرش و بساط گذارند
  .صدّيقان

  .الملك هيبة الملك خدمة بساط إىل القدوم هب و
  .پادشاه از ترسى مى چنانكه پادشاه، بساط و فرش سوى به رفنت از باش ترسان: يعنى
  .غفلت ان عظيم خطر على فانّك
 ايمن أدب، و عظيمت روى از نه غفلت، روى از است »الملوك مالك« بساط كه مسجد، به شوى داخل اگر كه

  .تو بر است نكال و عذاب توجّه كه عظيم، خطر از مباش
  .بك و معك الفضل و العدل من يشاء ما على قادر انّه اعلم و
 چه آن از زيادة تفضّل روى از كه تواند مى و خواهد، چه هر بر است توانا و قادر عالم، خداوند كه بدان و

 و كند معامله تو با تو، عمل فراخور معدلت، روى از كه تواند مى و ،فرمايد كرامت تو به ثواب، از مستحقّى
  .فضل به است متعلّق ثانى و عدل، به است متعلّق »اخيرين ظرفني« از اوّل ظرف. دهد ثواب
  .كثيرا ثوابا عليها لك أجزل و الطّاعة، يسير منك قبل فضله، و برحمته عليك عطف فان
 اندك به عدالت، روى از نه كند، سر تو با تفضّل و ترحّم روى از و كند نىمهربا تو با عالم خداوند اگر پس،

  .بخشد مى كثير ثواب قليل، طاعت آن به و كند، مى قبول و شود مى خرسند شود، واقع تو از كه طاعتى
  .يريد لما فعّال هو و كثرت، ان و طاعتك ردّ و حجبك بك، عدال االخالص و الصّدق باستحقاقه طالبك ان و
 معامله تو با عدالت روى از و خواهد، خود استحقاق فراخور اعمال و افعال درستى تو، از عالم خداوند اگر و

  .داشت نخواهد قدرى و بود خواهد مردود كه باشد بسيار چند هر تو عبادت كند،
  .به المؤانسة و له للعبادة توجّهت قد فانّك يديه، بني فقرك و تقصيرك و قصورك و بعجزك اعرتف و
 نقصان و حقارت نهايت در عالم خداوند استحقاق جنب در باشد، بسيار چند هر تو، اطاعت و بندگى گاه هر و
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 و او، بندگى و عبادت براى از كنى مسجد قصد گاه هر پس. نباشد مفرّى او تفضّل و لطف غير به و باشد،
 و كن توقّف مسجد در در اى لحظه و مشو، »الله بيت« داخل بار يك به پس او، جناب به انس و قرب تحصيل

  .نما اعرتاف خود تقصير و عجز به
  .عليه اسرارك اعرض و
  .چشم اشك و قلب رقّت و شكستگى و عجز روى از او، جناب به را خود اسرار كن عرض و
  .عالنيتهم و أجمعني الخالئق اسرار عليه يخفى ال انّه ليعلم و
  .هيچكس نهان و آشكار موجودات، همه آفريدگار و عالم خداوند بر نيست پوشيده كه يقني و تحقيق به بدان، و
  .يديه بني عباده كأفقر كن و
  .انكسار و عجز غايت در: يعنى. او به خاليق ترين محتاج مانند او، خانه در در بايست و
  .االخلص و االطهر االّ يقبل ال فانّه ربّك، عن يحجبك شاغل كّل عن قلبك اخل و
 تو مانع كه، شاغلى هر از را خود دل كنى خاىل نيز بايد كنى، مى انكسار و عجز اظهار مسجد در در چنانكه و

 او براى از خالص و پاكيزه كه، عملى مگر نيست او، درگاه مقبول كه چرا حقيقى، موالى به قرب از باشد
  .باشد
  .اسمك يخرج ديوان اّى من انظر و
 عياذا« يا »سعداء« ديوان از تو؟ نام آمد خواهد بيرون ديوان كدام از آيا كه، كن فكر جا آن در خود به خود و

  .»اشقياء« ديوان از »باللّه
 فقد اجابته و إقباله، حسن من كراماته، و رحمته بكأس شربت و مخاطباته، لذيذ و مناجاته، حالوة من ذقت فان

  .االمان و االذن فلك فادخل لخدمته، صلحت
 خود دل در اگر كردى، مسجد در در كه تقصير و عجز به اعرتاف و زع،ف و جزع مراتب همه اين از بعد

 معلوم چشى، مى شربتى الهى رحمت جام از و يابى، مى مخاطبات اين از لذّتى و مناجات، اين از حالوتى
 به پا و مسجد به شو داخل پس. دارى او خدمت صالحيّت و هست اقباىل تو به را بيت صاحب كه شود مى

 از و نكردى، مشاهده خود در قبول و اجابت را آن اگر و. رسيد بهم رخصت عالمت كه بنه، وى قرب بساط
 كه كسى مثل شو، ايستاده جا همان به و كن توقّف مسجد در همان به پس نيافتى، خود در كششى غيب عالم
 هر پس. آمده بسر رشعم مدّت و باشد، كرده دنيا از اميد قطع و نداند، خود كار چاره و باشد، مضطرّ  و متحيّر
 چه آن به و كرد خواهد تو به رحمت نظر اى، شده ملتجى او به جان و دل از تو كه دانست بيت صاحب گاه

 و دارد، مى دوست را گذشت و همّت و است كريم عالم، خداوند كه چرا. داد خواهد توفيق هست، تو رضاى
  :فرمايد مى چنانكه. كنند مبالغه إبرام و إلحاح در و باشند ملتجى او به او، بندگان كه خواهد مى
 من جّل و عزّ  الله علم فإذا االجل، قضى و االمل، عنه قصر و الحيل، عنه انقطع قد مضطرّ وقوف فقف االّ، و
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 يحّب كريم فانّه يرضى، و يحّب لما وفّقك و اللّطف، و الرّحمة و الرّأفة بعني إليك نظر إليه، االلتجاء صدق قلبك
  .مرضاته بطلب بابه على المحرتقني إليه، المضطرّين بادهلع الكرامة

  .است ممكن تطبيق تأمّل، اندك به و شد مذكور تفصيل به اين، شرح و
  ).۱۶۲ -نمل( دَعاهُ إِذا الْمُضْطَرَّ يُجِيبُ أَمَّنْ: تعاىل الله قال
  من؟ غير را او بخواند گاه هر برسد، مضطرّ غور به و كند اجابت كه هست كسى آيا: يعنى

  نماز به شروع آداب در سيزدهم باب
 عظمة بسرّك عاين و فيه، هم ما و الخلق و فيها، ما و الدّنيا فانس القبلة استقبلت إذا: السّالم عليه الصّادق قال
 قدم على قف و الحقّ، موالهم الله إىل ردّوا و أسلفت، ما نفس كّل تبلو يوم يديه بني وقوفك اذكر و الله،

 قلب على اطّلع إذا الله فاّن كربيائه، دون الثّرى و العلى السّموات بني ما فاستصغر كبّرت فإذا لرّجاء،ا و الخوف
 الحرمنّك جالىل و عزّتى و! تخدعني؟ ا كاذب يا: قال تكبيره حقيقة عن عارض قلبه يف و يكبّر، هو و العبد
 عن غنّى هو و خدمتك، إىل محتاج غير انّه اعلم و بمناجاتي، المسارّة و قربى عن الحجبنّك و ذكرى، حالوة
 يهديك و حنّانيّته، بركات من عليك يبشّر و عقوبته، عن يبعدك و ليرحمك، بفضله دعاك انّما و دعائك، و عبادتك

 على مضاعفة أضعافا العوالم من خلق ما ضعف جّل و عزّ الله خلق فلو مغفرته، باب لك يفتح و رضاه، سبيل إىل
 القدرة، و الكرم اظهار االّ الخلق عبادة من له فليس وحّدوه، او به بأجمعهم كفروا سواء عنده نلكا االبد سرمد
  .إليه مستغيثا و به مستعينا ربوبيّته، فوائد تغنم الله سلطان سرّ تحت ادخل و إزارا، العجز و رداء، الحياء فاجعل

  شرح
 عظمة بسرّك عاين و فيه، هم ما و الخلق و فيها، ما و نياالدّ فانس القبلة استقبلت إذا: السّالم عليه الصّادق قال
  .الحقّ موالهم الله إىل ردّوا و أسلفت، ما نفس كّل تبلو يوم يديه بني وقوفك اذكر و الله،

 كنى فراموش بايد پس نماز، براى از آوردى قبله به رو گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 هر: حاصل. هستند او گرفتار عالم خلق چه آن و را عالم خلق كنى فراموش باز و است، دنيا رد چه هر و را دنيا
 بزرگوارى كن مشاهده بصيرت نظر به و كن، محو خاطر لوح از بارى، حضرت از است غفلت موجب چه

 روزى در جّل، و عزّ را خداى روى پيش شرمندگى، و خجالت روى از شدن ايستاده رسان، خاطر به و. را خداى
 جانب به روز آن در همه بازگشت و. بد و نيك از دنيا، در است كرده چه هر نفس، هر براى از شود مى آشكار كه

  .نيست روا او به ظلم و است محض حقّ كه است، عالم خداوند
  .الرّجاء و الخوف قدم على قف و
  .باشد نيكسا رحمت اميد و عذاب ترس كه طريقى به رجا، و خوف قدم به بايست و

  .كربيائه دون الثّرى و العلى السّموات بني ما فاستصغر كبّرت فإذا
 بودن حقير و بودن سهل بگذران خاطر در گوئى، مى كه تكبيرى هر يا گوئى، مى نماز احرتام تكبير گاه هر: يعنى
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  .عالم خداوند بزرگوارى جنب در است، زمينها و ها آسمان در چه هر
 و! تخدعني؟ أ كاذب يا: قال تكبيره حقيقة عن عارض قلبه يف و يكّبر، هو و العبد قلب على اطّلع إذا الله فانّ

  .بمناجاتي المسارّة و قربى، عن الحجبنّك و ذكرى، حالوة الحرمنّك جالىل و عزّتى
 در دانستى، كه طريقى به را خداى بزرگوارى نگذراند خاطر به گفنت، نماز تكبير وقت در گزار، نماز اگر: يعنى
 جواب در عالم خداوند گذراند، خاطر به وقت آن در را او غير بزرگى يا باشد، او بزرگى از اى خدشه او دل

  :كه گويد مى او تكبير
 تو، عمل اين مكافات در كه من بزرگوارى به قسم! دهى؟ مى من فريب و! من؟ به كنى مى خدعه دروغگو، اى
 ذكر توفيق كه خود، ذكر از را تو كنم محروم: كه باشد اين همه از تر آسان كه چندى، بالى به را تو كنم مبتال
  .شوى نزديك من قرب بساط به كه نگذارم نيابى، من
 عن يبعدك و ليرحمك، بفضله دعاك انّما و دعائك، و عبادتك عن غنّى هو و خدمتك، إىل محتاج غير انّه اعلم و

  .حنّانيّته بركات من عليك يبشّر و عقوبته،
. تو دعاى و تو بندگى از است مستغنى او و تو، خدمت به نيست محتاج عالم، خداوند كه تحقيق به ،بدان: يعنى
 به رسانى، بهم او رحمت قابليّت عبادت، وسيله به تا خود، عبادت به است خوانده را تو خود، كرم و فضل به

  .يابى بشارت وا عطوفت بركات از و خالصى جهنّم دركات از و گردى، فائز بهشت عاليه درجات
  .رضاه سبيل إىل يهديك و
  .باشد خودش مرضّى كه، راهى به را تو برساند و
  .مغفرته باب لك يفتح و
  .را خود آمرزش و مغفرت در تو، بر بگشايد و
 كفروا سواء عنده لكان االبد، سرمد على مضاعفة أضعافا العوالم من خلق ما ضعف جّل و عزّ الله خلق فلو

  .دوهوّح او به بأجمعهم
 برابر چند به زمان، از اى قطعه هر در عالم، انقراض تا عالم ابتداى از عالم، خداوند فرض، سبيل به اگر: يعنى
 راه او به نقصان وجه هيچ به باشند، كافر و مشرك همه و كند ايجاد خاليق، أصناف از است كرده خلق چه آن
 و اطاعت از انقياد، و اطاعت غايت در و باشند مؤمن و ممسل همه اگر و او، صفات به نه و ذات به نه يابد، نمى
 و است او كمال چه هر كه چرا. شود نمى حاصل وى براى از كماىل و نفعى انحا از نحو هيچ به ايشان، انقياد
 او و نيست اليق او به و است نقص انتظار، و تحصيل و قوّه كه چرا. است حاصل او براى از است، اليق او به
  .است منزّه نقيصه، صفات از

  .القدرة و الكرم اظهار االّ الخلق عبادة من له فليس
 بدانند خاليق تا كه خود، توانايى و كرم اظهار مگر بندگان، طاعت و عبادت از عالم خداوند براى از نيست و
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 كرامت معدود، غير عاليه درجات معدودى، ضعيف عبادت به كه است، كريم مرتبه چه به ايشان، پروردگار كه
 قرآن از آيه هزار كه هر: كه است حديث چنانكه. ندارد آخر و است متناهى غير او قدرت كه بدانند و. فرمايد مى

 در چنانكه الهى قنطار و. نيكوئى قنطار يك او، حسنات نامه در او براى از ماليكه نويسند مى كند، تالوت
 قيراطى هر و است، قيراط چهار و بيست قال،مث هر و است، مثقال هزار پانزده است، شده بيان احاديث

 از مكلّفني همه اگر پس. را آسمان و زمني ميان كند پر كه قدر آن بزرگرتش و است احد كوه قدر به كوچكرتش
 قدر چه كرد مالحظه بايد كنند، تالوت مكرّر و بياورند بجا را عمل اين اكثر يا عبد، و حرّ و اناث و ذكور
 مذكور ادعيه كتب و احاديث در چند، عملهاى ازاى به اين، بر زايد بلكه ثواب قبيل اين از و! شد؟ خواهد
 جاى به قدرت و كرم به او از تعبير و باشد، الهى اقدس ذات قدرت و كرم از مراد كه است ممكن و. است
 ان حببتفأ مخفّيا كنزا كنت«: قدسي حديث به باشد اشاره و باشد صفات عينيّت اعتبار به قادر، و كريم
 شناخته كه داشتم دوست و پنهانى گنج عالم، ايجاد از پيش من بودم: يعنى ،»العرف الخلق فخلقت اعرف
 كه اشاعره به است ردّ  فقره، اين و. بربند من صفات به راه و بشناسند مرا تا را خاليق كردم خلق پس شوم،
 و اند افتاده ورطه اين به استكمال، لزوم نگما به و نيست مطلبى و غرضى عالم، ايجاد در را خدا: گويند مى

 از مقصود گاه هر امّا. شود احدى ذات به راجع ايجاد، فايده كه است الزم وقتى استكمال كه اند ندانسته
  .ندارد محذور باشد، كمال استكمال و باشد غير استكمال ايجاد،
 اضافه، از مراد و موصوف، بر باشد صفت هاضاف اوّل، اضافه كه است الزم ثانى، توجيه بر بنا كه دانست بايد

 قابل چند هر عابد، در نه است عبادت در كالم كه چرا نيست، بعد از خاىل چند هر. صفت نه باشد موصوف
 حمل بايد اوّل، توجيه بر بنا را، قدرت و كرم ظهور و. است أسلم و اوىل اوّل، توجيه تقدير هر به. است توجيه
 دنيا به است محمول ثانى، توجيه به صادق، مخرب دادن خرب اعتبار به است، ممكن هم دنيا به و آخرت، به كرد

  .است معلوم چنانكه
  .إليه مستغيثا و به مستعينا ربوبيّته، فوائد تغنم الله سلطان سرّ تحت ادخل و إزارا، العجز و رداء، الحياء فاجعل
  :يعنى. خود اسلب را، تقصير و عجز اظهار و خود، رداى را حيا بگردان پس،
 كه مباش، فارغ است، الهى دوستان و عرفا دثار و شعار كه تقصير، و عجز اظهار از و باش حيا مالزم هميشه
 كن داخل و. باشى داشته عذر الجملة يف نيايد، عمل به »ينبغي كما« و يابد، راه قصورى اوامر، اتيان در اگر
 او حمايت و حفظ در را خود و صمدى، الطاف و اسرار به شو ملتجى: يعنى. الهى سلطنت سرّ  تحت در را خود
 دست به گوناگون غنيمتهاى الهى، موائد فوايد از و يابى، نجات شيطان، لعني ديو مكايد و شرور از تا كش،
  .است او بيچارگان ساز چاره و مستغيثان رس فرياد كه كن، استغاثه او به و خواه ازو يارى و مدد آرى،

  قرآن قرائت آداب در چهاردهم باب
 فقد سرّه، يف وجال و حزنا ينشئ لم و قلبه، يرقّ لم و للَّه، يخضع لم و القرءان قرا من: السّالم عليه الصّادق قال

 و فارغ، بدن و خاشع، قلب أشياء، ثالثة إىل يحتاج القرءان فقارئ مبينا، خسرانا خسر و الله، شأن بعظم استهان
 الشَّيْطانِ من بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ  قَرَأْتَ  فَإِذا تعاىل، الله قال الرّجيم، الشّيطان منه فرّ هقلب للَّه خشع فإذا خال، موضع
 فوائده، و القرءان نور بركة فيحرمه عارض يعرتضه فال للقراءة، قلبه تجرّد االسباب، من نفسه تفرّغ إذا و الرَّجِيمِ،

 و جلّ، و عزّ باللّه سرّه و روحه استأنس االوّلتني، بالخصلتني اتى ان بعد قالخل اعتزل و خاليا، مجلسا اتّخذ إذا و
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 و كراماته بفنون لهم، اختصاصه مقام و بهم لطفه علم و الصّالحني، عباده جّل و عزّ الله مخاطبات حالوة وجد
 الوقت ذلك على ال و حاال، الحال ذلك على يختار ال حينئذ، المشرب هذا من كأسا شرب فإذا إشاراته، بدائع
 و ربّك كتاب تقرأ كيف فانظر واسطة، بال الرّبّ مع المناجاة فيه النّ  عبادة، و طاعة كّل على يؤثره بل وقتا،
 بني من الباطل يأتيه ال عزيز كتاب فانّه حدوده؟ تمتثل كيف و نواهيه؟ و أوامره تجيب كيف و واليتك؟ منشور
 مواعظه، و أمثاله يف تفكّر و وعيده، و وعده عند قف و ترتيال، فرتّله ،حميد حكيم من تنزيل خلفه، من ال و يديه
  .حدوده اضاعة يف حروفه إقامتك من احذر و

  شرح
 فقد سرّه، يف وجال و حزنا ينشئ لم و قلبه، يرقّ لم و للَّه، يخضع لم و القرآن قرا من: السّالم عليه الصّادق قال

  .ينامب خسرانا خسر و الله، شأن بعظم استهان
 خشوع و خضوع مقارن او تالوت و كند قرآن تالوت كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 گرفته سهل كه تحقيق به پس نرسد، بهم او دل در الهى ترس و نشود حاصل رقّتى را او قرآن تالوت از و نباشد
 و زيانكار آينه هر قارى چنني را، قرآن حبصا مرتبه است شمرده حقير را، قرآن منزلت و مرتبه قارى، اين است
  .واضح و بيّن زيانى است، روزگار نقصان
 الشّيطان منه فرّ قلبه للَّه خشع فإذا خال، موضع و فارغ، بدن و خاشع، قلب أشياء، ثالثة إىل يحتاج القرءان فقارئ
  .الرّجيم
: يكى: است چيز سه به محتاج آن، فوايد به رسيدن و قرآن تالوت ثواب به رسيدن در قرآن قارى: كه فرمايد مى
  :سوم شغلها، از فارغ بدن: دوم و خاشع، دل

  .است شيطان گريخنت سبب خشوع، امّا عظيم، است اى فايده منشأ خصلت، سه اين از كدام هر و خاىل، جاى
آنَ قَرَأْتَ فَإِذا: تعاىل الله قال   .)۹۸ - نحل( يمِالرَّجِ  الشَّيْطانِ من بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْ

 كه گاه هر: است فرموده غير، در خواه و نماز در خواه قرائت، آداب تعليم مقام در تعاىل بارى حضرت چنانكه
  .الهى رحمت از محروم رجيم شيطان از تعاىل، خداى به بر پناه و كن استعاذه كنى، مى قرآن تالوت
  :نوع دو به است متنوّع استعاذه كه دانست بايد
 است آن حقيقى استعاذه و. نيست كماىل و قدرى چندان را استعاذه اين و باللّه، أعوذ: گفنت و زبان، به -يكى
 در وى در راه سر كند، تو قصد كه راه هر از و شناسى، باز او اضالل و اغوا طريق و ديو، آن ورود در هر كه،

  :آيد مى در باب ده از او: كه اند فرموده اند، ربوده مكّار اين دست از اختيار عنان كه مجاهده ارباب و بندى،
 رِزْقُها الله عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ يف دَابَّةٍ من ما وَ: كريمه و بست توان مى قناعت به را آن و حرص، باب از - اوّل

  .ساخت خود »العني نصب« را، )۶۶ -هود(
 تَدِْري ما وَ: كريمه به التجا و دكر توان مى مسدود موت، خوف به را آن و آيد، مى در امل طول باب از -دوم
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  .برد توان مى ،)۳۴ -لقمان( تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْسٌ
 حساب، سختى و صعوبت كردن ياد و نعمت زوال به را آن و آيد، مى در نعمت و راحت طلب ممّر از -سوم
 ،)۳ -حجر( يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ الْأَمَلُ يُلْهِهِمُ وَ ايَتَمَتَّعُو وَ يَأْكُلُوا ذَْرهُمْ: وعيد به او تأديب و كرد، توان مى مقابله
  .كرد بايد

: آيه از تقويت و ساخت، بايد مسدود عاقبت خوف به را راه آن آيد، مى در خودبينى و عجب معرب از -چهارم
  .جست بايد ،سَعِيدٌ وَ  شَقِيٌّ فَمِنْهُمْ
 قلع ايشان، مبادرت و حرمت رعايت به را آن ت،اس مؤمن برادران استخفاف ممّر از وى تصرّف و دخل -پنجم
  .نمود بايد
 بايد مقابله پادشاهى، حكم در عدل و الهى قسمت به دادن رضا به را آن است، حسد راه از او عبور -ششم
  .دنمو بايد ،)۳۲ -زخرف( الدُّنْيا الْحَياةِ يف مَعِيشَتَهُمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ : آيه به استدالل و نمود،
 و. گرفت بايد اعمال در اخالص، اعمال به را طريق آن و آيد، مى در خودنمايى طلب و سمعه و ريا راه از -هفتم
  .كرد بايد ،)۱۱۰ -كهف( أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ: كريمه بر اعتماد
 الله عِنْدَ ما: بقاى به و داد بايد ارقر ،»ينفد النّاس ايدى يف ما«: فناى به را دل آيد، مى در بخل راه از -هشتم
  .كرد بايد اقرار ،)۹۶ - نحل( باقٍ
 أَتْقاكُمْ الله عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ: حكم به و. ساخت بايد مسدود تواضع، بازوى قوّت به را آن و كرب، -نهم

  .دانست بايد تقوى در را، كرامت و بزرگى ،)۱۳ -حجرات(
 كرم خزانه بر همّت روى و ساخت بايد كوتاه خلق، از طمع دست پس است، طمع راه از او شد و آمد -دهم

  :رأيت عاىل آيت و آورد، بايد الهى نامتناهى
 كار اعتماد و راه بدرقه را ،)۲، ۳ -طالق( يَحْتَسِبُ ال حَيْثُ من يَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ الله يَتَّقِ من وَ

  .ساخت خود
 راههاى سّد قرائت، وقت غير در چه و قرآن قرائت وقت در چه بصيرت، و هوش اهل ىبرا از: كه آن حاصل
  .است سهل ربّانى، توفيق با سبحانى مواعظ و قرآنى آيات تذكار به مغوى، غاوى آن مداخل

  .فوائده و القرءان نور بركة فيحرمه عارض يعرتضه فال للقراءة، قلبه تجرّد االسباب، من نفسه تفرّغ إذا و
 اسباب از قارى دل باشد فارغ گاه هر كه است آن قرآن، تالوت وقت در خاطر فراغ فايده: كه فرمايد مى

 محرومى و قرآن نور بركت ادراك مانع كه چيزهايى عروض از و شود، مى تالوت متوجّه او خاطر خاطر، تشويش
 به تالوتش اگر و. است متكلّم كه با و گويد، مى چه و خواند مى چه كه داند مى. شود مى ايمن است، آن از

 ادراك از و ممنوع تالوت، منافع از آينه هر خواند، قرآن دنيا، به شغل و دنيا ياد با و باشد لسان تحريك محض
  .بود خواهد محروم قرآن، نور
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 و جلّ، و عزّ باللّه سرّه و روحه استأنس االوّلتني، بالخصلتني اتى ان بعد الخلق اعتزل و خاليا، مجلسا اتّخذ إذا و
 و كراماته بفنون لهم، اختصاصه مقام و بهم، لطفه علم و الصّالحني، عباده جّل و عزّ الله مخاطبات حالوة وجد
  .إشاراته بدائع

 دو به و گرفت كناره عالم خلق از بتواند و خاىل، جاى قرآن تالوت براى از قارى آورد دست به گاه هر و
 عالم، خداوند به او نفس گيرد مى انس شد، موصوف هم باشد، »نبد فراغ« و »دل خشوع« كه سابق خصلت

 قرآن در كه الهى مخاطبات مزه و حالوت به و. كرد خواهد تالوت لذّت ادراك و شود، مى متوحّش او غير از و
 و. شد خواهد ظاهر او به بندگان، به الهى مرحمت و شفقت مراتب و. رسيد خواهد كرده، خود بندگان به مجيد،
 قرآن، عجيبه رموزات و بديعه اشارات به و. كرد خواهد معلوم ايشان به را، خود عزّتهاى انحاى و كرامتها نفنو

  .رسيد خواهد
 يؤثره بل وقتا، الوقت ذلك على ال و حاال، الحال ذلك على يختار ال حينئذ، المشرب هذا من كأسا شرب فإذا
  .واسطة بال ّبالرّ مع المناجاة فيه النّ عبادة، و طاعة كّل على
 حال، اين بر را حال هيچ شد، گرم الهى محبّت باده از سرش و. چشيد شراب اين از جام يك قارى، گاه هر پس،
 وقت اين و حاىل هر بر را تالوت حال بلكه. داد نخواهد ترجيح كار، اين بر را كار هيچ و. كرد نخواهد اختيار

 قرآن، قرائت و تالوت كه چرا داد، خواهد ترجيح عبادات اكثر بر را او بلكه. كرد خواهد اختيار وقتى، هر بر را
  .مانع و حاجب بى است او جناب به توجّه و واسطه، بى است پروردگار با مناجات
 فانّه حدوده؟ تمتثل كيف و نواهيه؟ و أوامره تجيب كيف و واليتك؟ منشور و ربّك كتاب تقرأ كيف فانظر
  .حميد حكيم من تنزيل خلفه، من ال و يديه بني من الباطل يأتيه ال عزيز، كتاب
 تو به كه را؟ او واليت منشور و را خود پروردگار كتاب خواند خواهى چون كه قرآن، قارى اى كن نظر پس،

 است كتابى عزيز، قرآن كه چرا سنن؟ و فرايض از را او حدود آرى مى بجا طريق چه به و است، فرموده كرامت
 به نظر نه و گذشتگان، قصص و اخبار به نظر نه باطل، و حقّ خالف او به نداد راه و. رفعت و عزّت به بس

  .حميد حكيم جانب از است آمده فرود قرآن اين كه چرا آيندگان، احوال
 و. ندارد خلل نحو هيچ به كلّ، نظام به نظر و. است اتقان و احكام نهايت در افعالش كه، كسى جانب از: يعنى
 وجه و. است او به منحصر و است ثابت او براى از حمد، افراد جميع و است محمود لبتّها است، چنني كه هر

  .شد ظاهر اوّل از ثانى وصف تأخير
  .ترتيال فرتّله
 كه آن يا. جدا هم از بسيار نه و نشود جدا هم از حرفها كه تعجيل بسيار با نه شمرده، را قرآن بخوان پس: يعنى

 كه آن يا. نيابد راه حروف مخارج در خلل و شود ادا خود مخرج به حرفى ره كه را حروف مخارج كن رعايت
  .االقوال اختالف على كن، وصل وصل، جاى و كن، وقف وقف، جاى را، وصل و وقف كن رعايت
  .مواعظه و أمثاله يف تفكّر و وعيده، و وعده عند وقف
: بگو و كن توقّف اى لحظه بهشت، اتدرج به وعد و رحمت آيه به رسى مى گاه هر قرائت، هنگام در: يعنى
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 به و. »عافنا اللّهمّ«: بگو و كن استعاذه رسى، مى كه جهنّم دركات به وعيد و عذاب آيه به و. »ارزقنا اللّهمّ«
  .غفلت روى از نه بگذر، تأمّل و تفكّر به رسى، مى كه مواعظ و امثال هاى آيه
  .حدوده اضاعة يف حروفه إقامتك من احذر و

 آن حدود و نيارى بجا بايد چنانكه را آن مخارج اداى و قرآن، حروف اقامت اينكه از برپهيز و كن ذرح: يعنى
: يعنى ،»يلعنه القرءان و للقرءان تال ربّ«: كه است حديث. نكنى عمل او نواهى و اوامر به و گذارى، ضايع را
 از و. تالوت آداب و حدود نكردن عايتر جهت از: كند لعنت او بر قرآن و كند قرآن تالوت كه قرآن قارى بسا
  .مجيد قرآن نواهى و اوامر نياوردن عمل به و نكردن پيروى است جمله آن
  .دارد بسيار فضيلت مذكوره، شروط رعايت با قرآن تالوت: كه دانست بايد

 و ردنك دعا به نمود نتواند اشتغال جهت، آن از و قرآن، تالوت به شود مشغول كه هر: كه است قدسي حديث
 و صابران زمره در را او نام و فرمايم، مى عطا او به شاكران مزد بهرتين من من، به خود حاجت كردن عرض
  .كنم مى روا را او حاجت و كنم، مى ثبت حامدان

 خوان قرآن،: كه فرموده حضرت آن كه كرده روايت آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت از مسعود بن الله عبد
 چند هر و. شويد مند بهره او، نعمت خوان از پس نموده، دعوت او به را بندگان جميع كه تاس خدا إحسان
 واسعه رحمت از هرگز زند، آن در دست كه هر كه محكم است ريسمانى آن چه،. گيريد فرا را آن فايده توانيد
 غايت به است ىشفائ و. رساند مقصود منزل سر به را گمراهان كه روشن، است نورى و. نشود محروم خدا

 كه هر كه است كافى و. شوند مى عارف آن، معرفت »الشّفاى دار« از جهل، مستمندان و دردمندان كه سودمند،
 ده آن، از حرفى هر به سبحانه، او حضرت تا نمائيد، آن تالوت پس. رسد مى ارجمند مرتبه به شود، مى او تابع
 و است، حسنه ده را »ألف« بلكه دارد، حسنه ده »الم« كه گويم نمى. بنويسد شما حسنات ديوان در حسنه

  .ده را »ميم« و حسنه، ده را »الم«

  ركوع آداب در پانزدهم باب
 كربيائه، ظالل يف اظلّه و بهائه، بنور الله زيّنها االّ الحقيقة، على ركوعا للَّه عبد يركع ال: السّالم عليه الصّادق قال
 بقلبه، للَّه خاشع ركوع فاركع للثّانى، صلح باالوّل اتى فمن ثان، السّجود و لاوّ الرّكوع و أصفيائه، كسوة كساه و

 انّ يحكى الّراكعني، فائدة من فاته ما على حزين خائف حفظ بجوارحه، له حافظ سلطانه، تحت جل و متذلّل
 و بنا، قطع و المخلصون سبق اه،: قال و يزفر أصبح فإذا واحد، ركوع يف الفجر باللّيل يسهر كان خثيم، بن الرّبيع
 وساوس من بالقلب فرّ و بعونه، االّ بخدمته القيام يف همّتك عن انحطّ و ظهرك، باستواء ركوعك استوف
 و التّواضع اصول إىل يهديهم و له، تواضعهم بقدر عباده يرفع تعاىل الله فانّ مكايده، و خدائعه و الشّيطان
  .سرائرهم على عظمته اطّالع بقدر الخشوع، و الخضوع

  شرح
  .بهائه بنور الله زيّنها االّ الحقيقة، على ركوعا للَّه عبد يركع ال: السّالم عليه الصّادق قال
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 كه آن مگر ركوع، حقّ جّل و عزّ را خداى اى بنده كند نمى ركوع: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 با آسمان ماليكه كه فرمايد، مى كرامت بنده، آن به زينتى و زيب و نورى خود، بهاى و نور به عالم خداوند
 به ركوع، حني در راكع كه است آن ركوع حقّ و. شوند مى متعجّب او نور از دارند، كه لطافتى و نورانيّت وجود
  .را او غير پستى و حقارت و را، عالم خداوند بزرگوارى و عظمت گذراند خاطر

 دارم مى منزّه: كه آن معنى از. است ،»بحمده و العظيم ربّى نسبحا«: كه ركوع، ذكر به تكلّم وقت در و
 كنم، مى حمد او يارى و مدد به و است، بزرگ و عظيم بس و نيست، او به اليق چه هر از را خود پروردگار

  .نباشد غافل
  .أصفيائه كسوة كساه و كربيائه، ظالل يف اظلّه و
 غافل پروردگار بزرگوارى و عظمت از و باشد ضوعخ و خشوع صفت به حال، آن در و كند ركوع كه هر و

 و اوليا لباس را او پوشاند مى و خود، بزرگوارى سايه زير در را او دهد مى جا عالم، خداوند آينه هر. نباشد
  .اصفيا
 دارد، بيشرت خشوع بر داللت چون سجود و هستند نماز عظيمه اركان جمله از سجود و ركوع: كه دانست بايد
 دنيا ملوك بوس زمني مثابه به تشبيه بال را نماز سجود تحقيق، و ذوق ارباب و است، ركوع از تر عظيم اش مرتبه
 امور به است مسبوق ايشان، مرتبه پستى وجود با دنيا، پادشاهان بوس زمني ادراك دنيا، در چنانكه و. اند گرفته
 وجود با و. غير به التفات عدم و دشاهپا به توجّه غايت و خشيت، و خوف غايت مثل عظيمه، خطرات و كثيره
 مرتبه، چند به بايد بلكه است، فجأه خوف كه چرا نيست، ميسّر تقبيل مرتبه يك به هم، خشيت و خوف همه اين
. است مقرّر كه جائى به تا بيشرتك، او از بعد وابيند، را خود اندكى تا كه وادارند، »قاپو« به بايد اوّل كه آن مثل
. كند فجأه پادشاهى، سطوت و هيبت و خوف زيادتى از كه باشد گاه بربند، توقّف بال مرتبه يك به اگر كه

 ذكر چنانكه است، سطوت و جربوت غايت و جالل و عظمت نهايت در كه »الملوك مالك« سجود همچنني
 استعداد لتحصي بى مذكوره، امور رعايت به است اوىل آمد، خواهد الله شاء ان سجود، باب در آن از اى شمّه

 خشوع و. رود ركوع به سجود، به رفنت از پيش مصلّى كه شد مقرّر شريف، شرع در جهت اين از. نيست ممكن
  :كه فرمود جهت اين از. برود سجود به آن از بعد و رساند بهم سجود قابليّت و استعداد و آورد بجا خضوع و
  .انىللثّ صلح باالوّل اتى فمن ثان، السّجود و اوّل الرّكوع و

 پس. رساند مى بهم ثانى براى از صالحيت آورد، بجا را اوّل كه هر و دوّم، سجود و است اوّل ركوع: يعنى
 و باشد بيم و خوف نهايت در وضو، اوّل از بلكه نماز اوّل از بلكه ركوع، در كه است آن سزاوار را مصلّى
 كه كند قياس چنان و. رساند بهم سجود بليّتقا و استعداد تا نشود، فوت او از استكانت و خضوع از اى دقيقه
) ۵ -حمد( نَعْبُدُ  إِيَّاكَ : التفات معاينه بليغه نكته از و. است متكلّم او به و متوجّه او به و است رو پيش در معبود،
  :انجام بالغت كالم مضمون نشود، غافل

 فرمايد مى تأكيد و تقرير براى از نيز و. كند خود حاىل را ،»يراك فانّه تراه تكن لم ان و تراه، كاّنك صلّ« 
  :كه
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 من فاته ما على حزين خائف حفظ بجوارحه له حافظ سلطانه، تحت جل و متذلّل بقلبه، للَّه خاشع ركوع فاركع
  .الرّاكعني فائدة
 سلطان شمشير زير در كه كسى ترس و بيم: مانند بسيار، بيم و خشوع روى از كردنى ركوع كن، ركوع: يعنى
  .باشد او قتل و قهر شرف در »فآنا آنا« و. باشد قاهرى

 بود، مشغول بايد چه آن غير به نماز اثناى در كه مگذار و. لغو حركتهاى از را خود جوارح و اعضا كن حفظ و
 كه آن دستها شغل و باشد گاه سجده به نظرش كه است آن قيام، وقت در چشم شغل كه آن مثل شوند، مشغول
 ركوع وقت در و. باشند قبله برابر ها انگشت باشند، دور هم از وجب يك قدر به كه آن هاپا باشد، زانو برابر
 مثابه به و باشند دور هم از ها انگشت باشد، زانو باالى دستها باشد، پاها ميان به نظرش كه است آن چشم شغل
 و گوشها برابر دستهايش و باشد بينى اطراف به نظرش بايد سجود، وقت در و. كند لقمه را زانو گرفنت، لقمه
 زانوها و دستها كف و پيشانى كه ديگر، عضو پنج و پا بزرگ انگشتان و نباشند، جدا هم از و باشد قبله برابر
 را راكعني كه عظيمه فوايد از تا وادارد، دانستى كه شغلها اين به را اعضا اين: غرض. باشند زمني به است،
  .نشود محروم باشد، مى

 و المخلصون سبق اه،: قال و يزفر أصبح فإذا واحد، ركوع يف الفجر باللّيل يسهر كان خثيم، بن بيعالّر انّ يحكى
  .بنا قطع
 وجود با و آورد مى روز به را شب ركوع يك به است، ثمانية عبّاد از يكى كه خثيم بن ربيع: كه اند كرده نقل
 پست مرتبه در من و مخلصان، را كار بردند پيش كه! دريغ و آه: گفت مى و ناليد مى و لرزيد مى خود به اين،
  .ام مانده

  .بعونه االّ بخدمته القيام يف همّتك عن انحطّ و ظهرك، باستواء ركوعك استوف و
 هيچ به شود، واقع تو پشت ميان در آبى قطره اگر كه نحوى به ركوع، وقت در را خود پشت دار مساوى: يعنى
  .خود قدرت و قوّت به نه كنى، مى خداوند يارى و مدد به را، ركوع اين هك بگذران خاطر به و نكند، ميل طرف

  .له تواضعهم بقدر عباده يرفع تعاىل الله فانّ مكايده، و خدائعه و الشّيطان وساوس من بالقلب فرّ و
 فريب به و رساند تو خاطر به وسوسة لعني، ديو آن مبادا كه را، شيطان فريب و وسوسة خود دل از كن دور: يعنى
 انكسار و عجز را كه هر. است فروتنى و تواضع قدر به معبود، نزد بندگان مراتب كه چرا. رسانى بهم فخرى او

  .است بيشرت ،»اسمه عزّ« او نزد قدرش است، بيشرت
  .سرائرهم على عظمته اطّالع بقدر الخشوع، و الخضوع و التّواضع اصول إىل يديهم و

 چه هر: يعنى. است عالم خداوند بزرگوارى و عظمت به بردن راه قدر به ،خشوع و خضوع به بردن راه: يعنى
 عجايب به بردن راه به مگر شود نمى اين و. است زيادة قصور و عجز به اعرتاف است، بيشرت او عظمت به راه

  .»شأنه عزّ« عزّت حضرت مصنوعات غرايب و مخلوقات



۶۵ 

  سجود آداب در شانزدهم باب
 من افلح ما و واحدة، مرّة العمر يف كان لو و السّجود، بحقيقة اتى من الله و خسر ما: مالسّال عليه الصّادق قال
 راحة و العاجل، البشر من للسّاجدين الله اعدّ  عمّا اله غافل لنفسه، بمخادع شبيها الحال، ذلك مثل يف بربّه خال

 و حرمته، ضيّع و أدبه، أساء من ابدا يهال قرب ال و السّجود، يف تقرّبه حسن من ابدا الله عن بعد ال و االجل،
 نطفة من اتّخذك انّه و الخلق، يطؤه تراب من خلق أنّه علم ذليل، للَّه متواضع سجود فاسجد بسواه، قلبه يتعلّق

 الرّوح، و السّرّ و بالقلب إليه، الّتقرّب سبب السّجود معنى الله جعل قد و يكن، لم و كوّن و احد، كّل يستقذرها
 و األشياء، جميع عن بالتّوارى االّ السّجود حال يستوي ال انّه الظّاهر يف ترى اال غيره، من بعد منه قرب فمن

 الله، دون ء بشي صلوته يف متعلّقا ظنّه كان فمن الباطن، االمر الله أراد كذلك العيون، تراه ما كّل عن االحتجاب
 قَلْبَيْنِ من لِرَجُلٍ الله جَعَلَ ما: تعاىل الله قال صلوته، من الله أراد ما حقيقة عن بعيد ء، الشّي ذلك من قريب فهو
 االخالص حّب فيه فاعلم عبد قلب على اطّلع ال: تعاىل الله قال: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال. جَوْفِهِ يف

 المستهزئني من فهو ،بغيرى صلوته يف اشتغل من و سياسته، و تقويمه تولّيت االّ مرضاتي، ابتغاء و لوجهي لطاعتي
  .الخاسرين ديوان يف اسمه مكتوب بنفسه،

  شرح
  .واحدة مرّة العمر يف كان لو و السّجود، بحقيقة اتى من الله و خسر ما: السّالم عليه الصّادق قال

 هر قيامت، روز در شود نمى محشور زيانكاران با و نيست زيانكار: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .باشد بار يك عمر، مدّت در چند هر را سجود حقّ آورد بجا هك
 البشر من للسّاجدين الله اعّد عمّا اله غافل لنفسه، بمخادع شبيها الحال، ذلك مثل يف بربّه خال من افلح ما و

  .االجل راحة و العاجل،
 و است سجود كه حال ناي مثل در خود پروردگار با كند خلوت كه هر الهى، عذاب از ندارد رستگارى: يعنى
 روى از سجودش: يعنى. باشد كسى فريب و خدعه مقام در كه كسى حال به باشد شبيه حال، اين در او حال
 از: است مقرّر كنندگان سجود براى كه درجاتى از و سجود، مرتبه از و خضوع و توجّه روى از نه باشد، غفلت
 دادن بشارت دنيا، بشارت از مراد و. باشد جاهل مت،قيا روز راحت و بهشت دخول به دنيا در دادن بشارت
 در حضرت، آن كه است حديث چنانكه. بهشت به احتضار وقت در را، مؤمن است آله و عليه الله صلّى پيغمرب
 مؤمن اگر. سعيد خواه و شقىّ  خواه و) كافر خواه و( مؤمن خواه شود، حاضر بيمارى هر سر در احتضار، وقت
 طوبى«: گويد مى او به كنان تبسّم و. نمايد مى او به را او جاى و بهشت به را او دهد مى بشارت باشد، متّقى
 ساير و سجود و ركوع از تو، طاعات و عبادات ازاى به عالم خداوند كه مؤمن، اى تو حال خوشا: يعنى ،»لك

 رسيدن و دنيا به معاودت يانم مخيّرى تو و كرده مهيّا تو جهت عاليه، مراتب اين كردى، دنيا در كه حسنه اعمال
 دنيا كنم مى چه عاليه، مراتب اين وجود با: گويد و كند آخرت اختيار مؤمن آن. بينى مى كه عاليه درجات اين به
  .اين خالف به باشد، فاسق يا كافر اگر و! را؟ آن زحمت و را
  .أدبه أساء من ابدا إليه قرب ال و السّجود، يف تقرّبه حسن من ابدا الله عن بعد ال و
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 وقت در: يعنى. سجود حال در عالم خداوند به جست تقرّب كه هر هرگز، الهى رحمت از نيست دور: يعنى
 و. راند مى زبان به را كه بزرگوارى و نعت و بوسد مى را كه بساط و كند مى چه كه دانست و نشد غافل سجود،
 غافل بود، متذكّر بايد وقت آن در چه آن زا و نيست أدب روى از او، سجود كه هر الهى رحمت از است دور
  .باشد
  .بسواه قلبه يتعلّق و حرمته ضيّع و
  .باشد متوجّه او غير به و او غير به ببندد دل را، خود حقيقى موالى عزّت و حرمت كند، ضايع و

  .ذليل للَّه متواضع سجود فاسجد
 به را عزّت حضرت بزرگوارى و عظمت ت،ذلّ و فروتنى و تواضع روى از نماز در را خداوند كن سجده: يعنى
  :كه سجود تسبيح ذكر وقت در و. آور خاطر

  .مباش غافل مسجود، مكان رفعت و شأن علوّ از است، »بحمده و االعلى ربّى سبحان« 
 بني ما و. است بال هزار هيجده او براى از و است خرفائيل او نام كه است ملكى آسمان، در: كه است حديث

 باشد چيزى عرش باالى در آيا: كه گذشت ملك آن خاطر به روزى. است راه سال پانصد ديگر، بال تا بال هر
 بيست و آمد پريدن به ملك آن پس. ملك اى برپ،: كه فرمود و كرد چندان دو را او بالهاى عالم خداوند نه؟ يا

 را، او قدرت و را او بالهاى ت،عزّ خداوند باز. نرسيد عرش هاى قائمه از قائمه، يك سر به و برپيد سال هزار
 از اى قائمه سر به باز و برپيد ديگر سال هزار سى و آمد طيران به ملك آن باز. برپ: كه فرمود و كرد مضاعف
  .نرسيد عرش قوائم
 روز تا برپى باز و اى پريده همه اين كه امروز از تو اگر ملك، اى: كه ملك آن به كرد وحى عالم خداوند پس

 سبحان«: گفت ملك آن پس. شد نخواهى اصل و عرش ساق به و رسيد، نخواهى قائمه يك آخر به كه قيامت،
 پيغمرب حضرت و شد نازل وقت آن در )۱ -اعلى( الْأَعْلَى رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ: سوره و ،»بحمده و االعلى ربّى
  .خود سجود در را تسبيح اين بگردانيد: كه فرمود آله و عليه الله صلّى

 نزول اگر بال، و پر بسيارى و جثه بزرگى از كه است ملكى آسمان، در: كه است مذكور احاديث كتب در زبا و
 دوش تا دوش از آسمان، ماليكه از بعضى كه است مذكور نيز و ندارد او گنجايش وسعت زمني زمني، به كند
 سوراخ در را عالم هاى آب همه اگر و. است راه سال صد هفت ديگر، گوش شحمه تا گوش شحمه از و ديگر
 آن قيامت روز تا اندازند، كشتيها او، چشمهاى آب در اگر و. شود نمى پر هنوز و گنجد مى بريزند، ايشان ناخن
 است، احاديث كتب در آن تفصيل كه بسيارند آسمان، در ماليكه قبيل اين از غرض،. باشند جارى كشتيها

  .كند جا آن به رجوع خواهد كه هر ة،الرّحم عليه مفيد شيخ »مجالس« كتاب در خصوص
  .يكن لم و كوّن و احد، كّل يستقذرها نطفة من اتّخذك انّه و الخلق، يطؤه تراب من خلق انّه علم
  .باشد خشوع و خضوع نهايت در كه، كسى سجود مثل را خدا كن سجود: يعنى
 از و. كنند مى تردّد او روى از و ندگذار مى آن روى به پا حيوانات، كه خاكى از است شده مخلوق او كه داند و
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 بر سر كه خاكى اين از عالم خداوند را تو كه بيار خاطر به سجود هنگام در: يعنى. اند شده آفريده خاكى چنني
 بيار خاطر به وقت آن در باز و. شد خواهى خاك و نمود خواهى معاودت او به باز و است آفريده اى، گذاشته او
 پوشانيد، حيات و وجود خلعت و. آفريد دارند، تنفّر او از كس همه كه نجس، پليد منى زا آفريدگار، را تو كه
 از سر و كنى حاصل او شناخت تا رسانيد، تميز و عقل سرحّد به هيوالنى عقل مرتبه از و. نبودى كه آن از بعد

 اّوله و ادم، ابن حكيض كيف«: فرموده كه قدسي حديث به است اشاره فقره اين و. نپيچى او بندگى و اطاعت
 حال و آدم، پسر خندد مى خوشدىل چه به: يعنى ،»نجسة عذرة حمّال أوسطه و قذرة، جيفة أخره و مذرة، نطفة
 أطوار كه كسى. نجس مردار او آخر و است، عذره حمّال او اوسط پليد، و نجس نطفه او حال بدايت كه آن

 باكى بى و سفاهت غايت كردن، خوشحاىل و نشاط و ادند راه خود به انانيّت باشد، چنني او خلقت و وجود
  .است

  .الرّوح و السّرّ و بالقلب إليه، التّقرّب سبب السّجود معنى الله جعل قد و
 به ايشان با كه خود، جناب به قرب و نزديكى سبب را، بندگان سجود عالم، پروردگار است گردانيده: يعنى
  .باشند او متوجّه قوى، و حواسّ جميع به و جان و دل به و. جويند او به تقرّب او، وسيله
  .غيره من بعد منه قرب فمن
  .كند بيرون خاطر لوح از است، او غير چه هر و كند دورى او غير از بايد خواهد، را او نزديكى كس هر پس
 تراه ما كّل عن االحتجاب و األشياء، جميع عن بالتّوارى االّ السّجود حال يستوي ال انّه الظّاهر يف ترى اال

  .الباطن االمر الله أراد كذلك العيون،
 است اشاره اين و. اند پوشيده و متواريند تو نظر از مبصرات، و محسوسات جميع سجود، حال در كه بينى نمى آيا
 متوارى و محو تو خاطر از حقيقى، موالى و مسجود غير و باشد چنان سجود حال در بايد نيز تو خاطر كه آن به

  .است تر عمده اين بلكه است، مراد نيز باطنى توجّه است، الهى مراد ظاهرى سجود چنانكه و. دباشن
 من الله أراد ما حقيقة عن بعيد ء، الشّي ذلك من قريب فهو الله، دون ء بشي صلوته يف متعلّقا ظنّه كان فمن

  .صلوته
 او پس باشد، دنيا شغل و دنيا ياد به و ودمعب غير به باشد متعلّق او دل الهى، سجود و نماز وقت در كه هر پس
 و فهميده، غير به تقرّب معراج است، احديّت جناب به رسيدن سلّم و است الهى تقرّب وسيله كه نمازى به گويا
 مراتب به است الهى مراد چه آن از. شود نزديك او غير به خواهد مى گويا كرده، تصوّر غير به شدن نزديك آلت
  .نافرمانى و است شقاوت نفس و نادانى و است جهل عني اين افتاده، دور شتّى
  .)۴ -أحزاب(. جَوْفِهِ يف قَلْبَيْنِ من لِرَجُلٍ الله جَعَلَ ما: تعاىل الله قال

 هيچ براى از تعاىل، بارى حضرت است نگردانيده: كه فرموده عزيز قرآن در »اسمه عزّ« بارى حضرت چنانكه
 است، خدا غير به متوجّه كه هر پس. او غير متوجّه ديگرى به و بود خدا متوجّه دل يك به تواند تا دل، دو نفس
  .بالعكس و نيست خدا به متوجّه
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 لطاعتي االخالص حّب فيه فاعلم عبد قلب على اطّلع ال: تعاىل الله قال: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .سياسته و تقويمه تولّيت االّ مرضاتي، ابتغاء و لوجهي،
: كه است فرموده ،»اسمه عزّ« او،: كه فرمايد مى نقل احديّت جناب از آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت

 است، راسخ و ثابت من بندگى در و مرا، بندگى دارد مى دوست او كه بدانم و مؤمن دل بر شوم مطّلع من گاه هر
 را او سياست و هيبت و دارم مى محرتم و عزيز خاليق نظر در را او: يعنى. شوم مى او سياست و تقويم مباشر من
 جليل و كثير و قليل از را او يحتاج ما جميع و شوم مى او احوال متكفّل من كه آن يا. اندازم مى مردم دلهاى در
  .كنم مى مهيّا او براى از حقير، و
  .الخاسرين ديوان يف اسمه مكتوب بنفسه، المستهزئني من فهو بغيرى، صلوته يف اشتغل من و
 داند نمى و كند، مى من به استهزا گويا كس آن پس. نباشد من ياد به و باشد من غير به مشغول نماز، در كه هر و
 ديوان در را او نام نويسم مى من و. است كرده دور من رحمت از را خود و است كرده خود به استهزا كه

  .ايشان با قيامت در را او كنم مى حشر و زيانكاران،

  تشهد آداب در هفدهم باب
 عبد له انّك كما الفعل، يف له خاضعا السّرّ، يف له عبدا فكن الله، على ثناء التّشهّد: السّالم عليه الصّادق قال

 و لسانك، و بقلبك تعبده ان أمرك و عبدا خلقك فانّه سرّك، صدق بصفاء لسانك صدق صل و الدّعوى، و بالقول
 و بقدرته االّ  لحظة ال و نفس لهم فليس بيده، الخلق نواصى انّ تعلم و لك، يّتهربوب و له عبوديّتك تحقّق ان

 ما يَخْلُقُ رَبُّكَ وَ: تعاىل الله قال ارادته، و مشيّته، و باذنه االّ مملكته، يف ء شي اقّل اتيان عن عاجزون هم و مشيّته،
 و بالقول شكورا عبدا للَّه فكن يُشْرِكُونَ، عَمَّا  تَعاىل وَ الله سُبْحانَ امْرِهِمْ، من الْخِيَرَةُ لَهُمُ كانَ ما يَخْتارُ، وَ يَشاءُ

 ارادته بسابق االّ  الحد مشيّة و ارادة تكون ان جّل و فعزّ خلقك فانّه سرّك، بصفاء لسانك صدق صل و الدّعوى،
 محمّد نبيّه على بالصّالة مركأ قد و أوامره، اداء يف العبادة و بحكمته، الرّضا يف العبوديّة فاستعمل مشيّته، و

 بركات يفوتك ال ان انظر و بشهادته، شهادته و بطاعته، طاعته و بصالته، صلوته فأوصل آله و عليه الله صلّى
 النّهى و االمر يف بالواجب أتيت ان فيك، الشّفاعة و لك باالستغفار امره و صلوته فائدة عن فتحرم حرمته، معرفة

  .جّل و عزّ الله عند مرتبته جليل علّمت و االداب، و السّنن و

  شرح
 عبد له انّك كما الفعل، يف له خاضعا السّرّ، يف له عبدا فكن الله، على ثناء التّشهّد: السّالم عليه الصّادق قال

  .الدّعوى و بالقول
 گزار، مازن اى تو باش پس. است الهى ثناى و حمد نماز، تشهّد: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 و گوئى مى زبان به چنانكه و تشهّد، فعل حني در يا تشهّد، فعل در باش خشوع و خضوع به و دل، از خدا بنده
 در و باش، داشته إذعان و اعتقاد نيز دل در كنى، مى دعوى و دهى مى شهادت رسول رسالت و خدا يگانگى به

 با كردارت و گفتار و باشى صادق گوئى مى چه آن در تا. ميار عمل به است، الهى رضاى خالف چه هر كارها
  .است معترب دو هر باطن و ظاهر موافقت گذشت شكر در چنانكه چرا،. باشد موافق هم
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 تحقّق ان و لسانك، و بقلبك تعبده ان أمرك و عبدا خلقك فانّه سّرك، صدق بصفاء لسانك صدق صل و
  .لك ربوبيّته و له عبوديّتك

 صميم از و كند تراوش دل از بايد گوئى مى زبان به چه آن: يعنى. دل صفاى به را زبان صدق كن وصل: يعنى
. باطن و ظاهر به و زبان و دل به را او كنى بندگى كه است آفريده را تو او و خدائى بنده تو، كه چرا. باشد قلب
 و. دارى محقّق و ابتث را او پروردگارى و خود بندگى و باشى، او منقاد و مطيع جوارح، و اعضا جميع به و

  .نشود فوت او به نسبت بندگى، شيوه نيز تو از شود، نمى فوت تو به نسبت پروردگارى شيوه او از كه همچنان
 ء شي اقّل اتيان عن عاجزون هم و مشيّته، و بقدرته االّ لحظة ال و نفس لهم فليس بيده، الخلق نواصى انّ تعلم و
  .ارادته و مشيّته و باذنه االّ  مملكته، يف
 و خاليق جميع پيشانى كه بدان: كه است اين مراد و است انشاء معنى به امّا است، خرب چند هر »تعلم« لفظ
 كردنى نظر و زدني نفس توانايى هيچكس و است الهى قدرت يد به همه ايشان، كارهاى و مهمّات جميع
 و مشيّت و او اذن به مگر او، مملكت در كارى كمرتين از عاجزند ايشان و الهى، مشيّت و قدرت به مگر. ندارد
 كونك حال صّل«: كه باشد اين مراد و. »صل« فاعل از باشد، حال مذكور لفظ كه است ممكن و. او اراده
 از فعل تخلّف كه است حتمى اراده اراده و حتمى، غير اراده مشيّت و است أزيل علم »اذن« از مراد و »عالما
 جميع وجود كه است، اشاعره با حصر، افاده واسطه به »بقدرته االّ« عبارت ينا ظاهر چند هر نيست، ممكن او

 تعميم و تأمّل از بعد امّا. دانند مى الوجود واجب به مستند خيرات، و شرور و افعال و ذوات از را موجودات
 استعمال و چيزى، كمرتين به اتيان از عاجزند خلق: كه است فرموده كه چرا. شود مى ظاهر اين خالف قدرت،
 شرط و. معدّه علّت مثل نباشد، مستقلّ و باشد داشته فعل در الجملة يف دخل كه كنند، مى ناقصه علّت در عجز
 داشت نمى دخل بنده و ايجاد، در بود مى خدا استقالل مراد اگر چه است، حّل اين مؤيّد نيز استثنائيّه جمله و

 اهل بر است ردّ آينده، فقره قرينه به فقره اين: كه آن ديگر و ،»موجده و خالقه تعاىل النّه«: بگويد بايست مى
  :كه فرمايد مى چنانكه. تنجيم اهل و طبيعيّني مثل شرك،
 عَمَّا  تَعاىل وَ الله سُبْحانَ امْرِهِمْ، من الْخِيَرَةُ لَهُمُ كانَ  ما يَخْتارُ، وَ يَشاءُ ما يَخْلُقُ رَبُّكَ وَ: تعاىل الله قال

  .يُشْرِكُونَ
 و. خواهد را چه هر آورد، مى ظهور به عدم از و كند مى خلق تو پروردگار: تعاىل خداى است فرموده: يعنى
 اختيار به چيزها ايجاد و نيست اختيارى چيزها، ايجاد در را خاليق و. داند مى مصلحت را چه هر كند مى اختيار

 غير و. دارند اعتقاد مشركني و كّفار چه آن از عالم خداوند است منزّه و. نيست مفوّض ايشان، خواهش و
 و طبيعيّني و تنجيم اهل بر است ردّ اين و دهند، مى دخل را مجرّد عقل و طبايع و فلكى اوضاع مثل را پروردگار
  .گذشت چنانكه محقّقني، غير الهيّني
  .الدّعوى و بالقول شكورا عبدا للَّه فكن
  .دل و زبان به: يعنى ى،دعو و قول به كننده شكر بنده را خدا باش پس
  .سرّك بصفاء لسانك صدق صل و
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 اداى زبان، به كه همچنان كه كن چنان: يعنى. باشد قلبى شكر كه سرّ، صفاى به را زبان شكر كن موافق: يعنى
  .باشى او ذكر متوجّه قلب صميم از و باشى داشته اعتقاد و إذعان هم دل به كنى، مى او شكر
 الرّضا يف العبوديّة فاستعمل مشيّته، و ارادته بسابق االّ  الحد مشيّة و ارادة تكون نا جّل و فعّز خلقك فانّه

 صلوته، فأوصل آله، و عليه الله صلّى محمّد نبيّه على بالصّالة أمرك قد و أوامره، اداء يف العبادة و بحكمته،
  .بشهادته شهادته و بطاعته، طاعته و بصالته
. باشد او اراده موافق تو اراده كه كن چنان پس اويى، بنده و را تو است دهكر خلق عالم، خداوند چون: يعنى

 او ذكر به هميشه بلكه اوقات، اكثر كه خواهد مى و. است تو اطاعت و بندگى او، خواهش و الهى اراده چنانكه
 آمده عمل هب الجملة يف بندگى شرط تا. باشى چنني هم تو كه كن سعى پس. نباشى غافل او از اى لمحه و باشى
 و بود خواهى كاذب پس نيارى، عمل به است بندگى الزم چه آن و كنى بندگى دعوى زبان به اگر و. باشد
 بر قدرت هيچكس كه دانستى گاه هر و. است دارين خسران موجب حقيقى، موالى با نفاق و كذب و منافق،
 هر پس. است الهى مشيّت و درتق به وابسته و است مصلحت و حكمت به منوط چيز همه و ندارد چيز هيچ
 حكيم از و. است او در تو مصلحت كه باش، راضى او به مرض، و صحّت و فقر و غنا از كرده تو درباره چه
 پيغمرب بر صلوة و. آر عمل به است، بندگى شرط چه آن اوامر، اتيان در نيز و. شود نمى صادر بد االطالق، على
 تَسْلِيماً سَلِّمُوا وَ عَلَيْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا: كريمه آيه چنانكه. ستا جمله آن از آله و عليه الله صلّى

 صلوة به باشد، مذكوره كريمه آيه از عبارت كه را، خدا صلوة كن وصل پس است، اين بر شاهد ،)۵۶ -أحزاب(
 امر »صلّوا« كه چرا. بفرست حضرت آن بر صلوة رسى، مى آيه اين امثال به يا آيه اين به گاه هر: يعنى. پيغمرب بر

  :يعنى. باشد الم تقدير به اضافه و باشد نماز به محمول صلوة كه آن يا است، وجوب در ظاهر امر و است
. باشد تشهد در صلوة مراد و آله و عليه الله صلّى پيغمرب صلوة به كنى، مى خدا براى از كه نمازى كن وصل
 خاىل حضرت آن بر صلوة از قضا، خواه و ادا خواه و سنّتى خواه و واجبى واهخ تو نماز كه كن چنان: يعنى
 او بر صلوة بشنوى تو و شود مذكور حضرت آن شريف اسم كه زمان هر و مكان هر در همچنني و. نباشد
  :كه. است خدا اطاعت پيغمرب اطاعت كه پيغمرب طاعت به كن وصل را خدا طاعت نيز و. بفرست

 رسالت، به شهادت به را، توحيد به شهادت كن وصل همچنني و ،)۹۲ -مائده( الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ الله �َطِيعُواأ
  .»الله رسول محمّدا انّ اشهد« از را، »الله االّ اله ال ان اشهد« مكن جدا و
  .فيك الشّفاعة و لك باالستغفار امره و صلوته، فائدة عن فتحرم حرمته، معرفة بركات يفوتك ال ان انظر و
 رعايت ،»باللّه عياذا« اگر كه تو، از او، عزّت و حرمت رعايت و پيغمرب شناخت بركات نشود فوت كه كن نظر و

 آن بر صلوة فايده از آينه هر باشى، جاهل بايد چنانكه او مرتبه و قدر از و شود فوت تو از او عزّت و حرمت
 ،»العالمني ربّ صلوة عليه المذنبني، شفيع« تحضر كه آنان سلك در و. شد خواهى محروم آن ثواب و حضرت

 ايشان، براى از آمرزش طلب به است مأمور ،)۱۹ -محمد( اْلمُؤْمِناتِ وَ لِلْمُؤْمِنِنيَ وَ لِذَنْبِكَ اسْتَغْفِرْ وَ: حكم به
  .بود خواهى محروم حضرت آن شفاعت از و شد، نخواهى منسلك

  .االداب و ننالّس و النّهى و االمر يف بالواجب أتيت ان
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 كه خواهى اگر: يعنى ،»يفوتك ال ان انظر و أتيت ان«: كه است اين كالم تقدير. است مقدّم شرط اين جزاى
 جاهل و كن نظر باشى، داشته اى بهره و نصيبى شرع، قواعد و شرع سنن از و را، الهى نواهى و اوامر آرى بجا

 اصرح اين و است »فانظر انظر، و«: جاى به ها نسخه از بعضى در و. آله و عليه الله صلّى پيغمرب مرتبه از مباش
  :كه فرمايد مى تأكيد روى از نيز و. مطلوب به است

  .جّل و عزّ الله عند مرتبته جليل تعلّم و
  .مباش غافل الوجود واجب نزد او تقرّب قدر از و را، حضرت آن عظيم مرتبه بشناس و بدان: يعنى

  سالم آداب در هيجدهم باب
 الله صلّى نبيّه سنّة و الله امر ادّى من اى االمان، معنى صلوة، كّل دبر يف السّالم معنى: السّالم عليه الصّادق قال
 اسماء من اسم السّالم و اآلخرة، عذاب من براءة و الدّنيا بالء من االمان فله منه، خاضعا له خاضعا آله و عليه
 فيما مصاحبتهم تصديق و االنصافات، و االمانات و المعامالت يف معناه ليستعملوا خلقه أودعه تعاىل، الله

 و دينك منك ليسلم و الله فاتّق معناه، تؤدّى و موضعه، السّالم تضع ان أردت ان و معاشرتهم، صحّة و بينهم،
 بسوء منك توحشهم و تملّهم و تربمهم ال ان حفظتك لتسلم و المعاصي، بظلمة تدّنسها ال ان عقلك، و قلبك
 مواضعه السّالم يضع ال من و اوىل، فاالبعد االقرب، هو من يسلم لم فإذا عدوّك، ثمّ صديقك ثمّ معهم، ملتكمعا
 يف محن و فنت بني الخلق انّ اعلم و الخلق، يف أفشاه ان و سالمه يف كاذبا كان و تسليم، ال و سالم فال هذه،
 و معصيته، يف الهوان و طاعته، يف الكرامة و صربه، ليظهر الشّدةب مبتلى امّا و شكره، ليظهر بالنّعم مبتلى امّا الدّنيا،

  .رحمته و باذنه االّ اليه شفيع ال و بتوفيقه، االّ طاعته إىل سبيل ال و بفضله، االّ رضوانه إىل سبيل ال

  شرح
 الله صلّى نبيّه سنّة و الله امر ادّى من اى االمان، معنى صلوة، كّل دبر يف السّالم معنى: السّالم عليه الصّادق قال
  .اآلخرة عذاب من براءة و الدّنيا بالء من االمان فله منه، خاشعا له خاضعا آله و عليه

 عذاب از است ايمنى و امن نماز، هر عقب در سالم معنى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و خشوع روى از سنّتيها و واجبيها از را اخد امر كرد، ادا و گزارد نماز كه هر كه آن به است اشاره و آخرت،
  .آخرت عذاب از ايمنى است او براى از پس خضوع،

  .االنصافات و االمانات و المعامالت يف معناه ليستعملوا خلقه أودعه تعاىل، الله اسماء من اسم السّالم و
 ميان در را او است اشتهگذ امانت »اسمه عزّ« او حضرت و الهى، نامهاى از است نامى سالم: كه فرمايد مى

 ايشان ميان در بايد باطل، به حقّ از ميل عدم و است سالمتى كه سالم معنى كه، آن به باشد اشاره تا خاليق،
 و نصفت مقام در اينها، غير و امانتها ردّ  و اجاره، و شراء و بيع: مثل معامالت، در هم با و. باشد مرعى و مروّج
  .نرسانند بهم آزار و اذيّت و باشند محرتز ستم، و ظلم شيوه از و باشند معدلت

  .معاشرتهم صحّة و بينهم، فيما مصاحبتهم تصديق و
 و مصاحبت در ايشان كه است آن خاليق، ميان در را سالم ،»اسمه عزّ « بارى گذاشنت امانت فوايد جمله از و
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 و يده من المسلمون سلم من لمسلما«: مقتضاى به و. باشند محرتز غدر و مكر از و باشند صادق هم با معاشرت
  .نباشد آزار در ايشان دست از مسلمانان ،»لسانه

 تدنّسها ال ان عقلك، و قلبك و دينك منك ليسلم و الله فاتّق معناه، تؤدّى و موضعه، السّالم تضع ان أردت ان و
 ثمّ صديقك ثمّ معهم، معاملتك بسوء منك توحشهم و تمّلهم و تربمهم ال ان حفظتك لتسلم و المعاصي، بظلمة
  .عدوّك
 و عزّت، جناب از برتس پس كنى، عمل او مقتضاى به و خود جاى به را سالم كنى وضع كه خواهى اگر: يعنى
 و معاصى، تيرگى و كدورت از را، خود دل و عمل و دين دار سالم و كن، اجتناب قبيحه افعال و ردّيه اعمال از
 عملهاى سبب به كه. وحشت و ماللت از هستند، »الكاتبني كرام« كه را، خود عملهاى نويسندگان دار سالم نيز

 از و باشند بسالمت تو از تو، مصاحبان و دوستان كه كن چنان نيز و. باشند آزار در تو، ناپسند افعال و تو زشت
 و فتنه هب صورى سالمت نكند، تعدّى ظاهر به باطن فساد كه كن سر نحوى به نيز دشمن با و. نبينند آزار تو

  .است الزم مماشات و عنان ارخاى قدرى، به نيز دشمن با كه نگردد، منجرّ فساد
  .اوىل فاالبعد االقرب، هو من يسلم لم فإذا
 سالم اوىل طريق به أجانب و اباعد پس اعمال، كتبه مثل نباشد، سالم كسى آزار از نزديكان، و اقارب گاه هر و

  .بود نخواهند
  .الخلق يف أفشاه ان و سالمه يف كاذبا كان و تسليم، ال و سالم فال هذه، مواضعه السّالم يضع ال من و
 و قلب و دين و. نكند عمل) شد مذكور چنانكه( او، مقتضاى به و خود جاى به را، سالم نكند وضع كه هر و

 نباشند، رفاه هب او از اقارب، و اباعد از خدا بندگان و نباشند سالم او، معاصى اوساخ و كدورات از او، عقل
 افشاى در چند هر نماز، غير سالم در چه و نماز سالم در چه است، كاذب سالم دعوى در كسى چنني پس
 كاذب حقيقتا نكند، عمل مفهومش به و باشد غافل او معنى از و بگويد لفظى كه هر كه چرا. كند سعى سالم
 خواهد مندرج سالم، بخالى سلك در و است نكرده سالم افشاى حقيقت در سالمى، چنني صاحب پس. است
  .بود
  .صربه ليظهر بالشّدة مبتلى امّا و شكره، ليظهر بالنّعم مبتلى امّا الدّنيا، يف محن و فنت بني الخلق انّ اعلم و

 تا كند، مى نعمت به مبتال يا گذارد، نمى خاىل فتنه و امتحان از هرگز را خود بندگان عالم، خداوند كه بدان
 طغيان نعمت، آن سبب به و آوردند بجا الهى شكر اگر كه نه؟ يا آرند مى بجا او نعمت شكر آيا كه كند امتحان

 به دنيا در كردند، إحسان ضعفا و فقرا به و نشد بندگى و اطاعت تخفيف باعث و نرسيد بهم ايشان نفس در
 در و بود، خواهند مغبوط إحسان، زيادتى به ،)۷ -إبراهيم( لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ: هدايه وافى آيه حكم
 حكم در كه حاجت، ارباب به و نياوردند بجا را او نعمت شكر ،»باللّه عياذا« اگر، و. محشور مقرّبني با آخرت
 إِنَّ  كََفرْتُمْ لَئِنْ وَ : مقتضاى به. نكردند حاصل ذمّه برائت الله، حقوق از و ننمودند مواسات ايشانند، عيال

 يا و. بود خواهند مخذول و آثم آخرت در و محروم، الهى نعمتهاى از دنيا در ،)۷ -إبراهيم( دِيدٌ لَشَ عَذابِي
 شكر و صرب بناى در كه كند امتحان تا كه معاش، تنگى و مصيبتها و كوفتها به كند مى مبتال را خود بندگان
 و نااليقى كالم دل، و زبان از و ندنگشود شكوه به لب شده، صرب مالزم اگر نه؟ يا يابد مى راه قصورى ايشان،
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 ،)۱۰ -زمر( حِسابٍ بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ يُوَفَّى إِنَّما: سلك در شكّ بال نكرد، تراوش ايشان از نامناسبى خيال
 دخواهن محشور مخذوالن، و محرومان با و مرقوم زيانكاران ديوان در ،»باللّه عياذا« االّ، و. بود خواهند منسلك
  .شد
  .معصيته يف الهوان و طاعته، يف الكرامة و

  .وى مخالفت و عصيان در خوارى، و خفّت و است خدا بندگى و اطاعت در عزّت، و كرامت: يعنى
  .رحمته و باذنه االّ إليه شفيع ال و بتوفيقه، االّ طاعته إىل سبيل ال و بفضله، االّ  رضوانه إىل سبيل ال و

 به راهى هيچ نيست و. وى كرم و فضل به توسّل مگر الهى، رضاى تحصيل براى زا اى وسيله هيچ نيست: يعنى
 نيست و. خود جناب به قرب تحصيل اسباب كردن مهيّا و او دادن توفيق به مگر سبحانه، او طاعت سوى
 او، جناب رخصت و اذن به السّالم عليهم ائمّه و انبيا شفاعت مگر الهى، عذاب از را بدكاران مفرّى و شفيعى

 كريم« و »االطالق على رحيم« السّالم، عليهم ائّمه و انبيا شفاعت واسطه بى كه آن يا ،»شأنه عزّ«
  .دهد نجات عقاب و عذاب غرقاب از را ايشان و كند، ايشان حال شامل را خود عامّ رحمت »باالستحقاق

  دعا آداب در نوزدهم باب
  تدعو؟ كيف و تدعو؟ من انظر و الدّعاء، آداب احفظ: السّالم عليه الصّادق قال
 ما و سرّك، على اطّالعه و ضميرك، يف بما علمه بقلبك عاين و كربياءه، و الله عظمة حقّق و تدعو؟، ذا لما و

 يا احد يا واحد يا و اسرتحم من ارحم يا و سئل، من خير يا و اعطى، من أجود يا الباطل، و الحّق من فيه تكنّ
 و يشاء ما يفعل من يا ولدا، ال و صاحبة يتّخذ لم من يا احد، كفوا له يكن لم و د،يول لم و يلد لم من يا صمد،
 كمثله ليس من يا االعلى، بالمنظر هو من يا قلبه، و المرء بني يحول من يا احبّ، ما يقضى و يريد، ما يحكم
 انّ تظنّ أنت و الكك،ه فيه عسى ء بشي الله تدعو كيال هالكك، و نجاتك طرق اعرف و بصير، يا سميع يا ء شي
 و تسأل ذا ما تفكّر و عَجُولًا، الْإِنْسانُ كانَ وَ بِالْخَيْرِ، دُعاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنْسانُ يَدْعُ وَ: جّل و عزّ الله قال نجاتك، فيه
 و يعا،جم االختيار ترك و الرّبّ، مشاهدة يف المهجة تذويب و للحقّ، منك للكّل استجابة الدّعاء و تسأل، ذا لما

 و السّّر يعلم فانّه االجابة، تنتظر فال الدّعاء، بشرائط تأت لم فان الله، إىل باطنها و ظاهرها كلّها االمور تسليم
 المطر تنتظرون أنتم: لبعضهم الصّحابة بعض قال و ذلك، خالف نيّتك من علم قد ء بشي تدعوه فلعلّك اخفى،
 باالجابة، علينا تفضّل الدّعاء أخلصنا إذا لكنّا بالدّعاء الله امرنا يكن لم لو انّه اعلم و الحجر، انتظر انا و بالدّعاء،
: قال االعظم، الله اسم عن آله و عليه الله صلّى الله رسول سئل الدّعاء، بشرائط اتى لمن ذلك ضمن قد و فكيف
 دون اسم للَّه الحقيقة يف فليس شئت، اسم باىّ ادعه و سواه، ما كّل عن قلبك ففرّغ الله، اسماء من اسم كّل
 أتيت فإذا اله، قلب عن الدّعاء، يستجيب ال الله انّ آله، و عليه الله صلّى النّبيّ قال و القهّار، الواحد هو بل اسم،
 اّما و سالت، ما لك يعجّل ان امّا ثالث، بإحدى فأبشر لوجهه، سرّك أخلصت الدّعاء، شرائط من لك ذكرت بما
 الله صلّى النّبيّ قال لهلكت، عليك أرسله لو ما البالء من عنك يصرف ان امّا و منه، ظماع هو ما لك يدّخر ان
 عليه الصّادق قال و. السّائلني اعطى ما افضل أعطيته مسألتي، عن ذكرى شغله من: تعاىل الله قال آله، و عليه

  :السّالم
 مّما اجّل و اعظم دعوته، عند عبده على بإقباله استجابته النّ الحاجة، نسيت و يل، فاستجاب الله دعوت لقد
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 العابدون، المحبّون العارفون العالمون االّ ذلك يعقل ال لكن و االبد، نعيمها و الجنّة كانت لو و العبد، منه يريد
  .خواصّه و الله صفوة بعد

  شرح
  تدعو؟ كيف و تدعو؟ من انظر و الدّعاء، آداب احفظ: السّالم عليه الصّادق قال
 مطلبى براى از و كنى دعا كه كنى اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت تدعو؟ ذا لما و
 نظر و آمد، خواهد چنانكه را دعا شرايط آر بجا و كن حفظ پس خوانى، را خداى اخروى، يا دنيوى حاجتى و

  انى؟خو مى چه براى از و خواهى؟ مى خود حاجت كه از و خوانى؟ مى را كه كه، كن
 و الحقّ من فيه تكنّ  ما و سّرك، على اطّالعه و ضميرك، يف بما علمه بقلبك عاين و كربياءه، و الله عظمة حقّق و

  .الباطل
  .شود نمى مستجاب دعا اينها، رعايت بى كه است، دعا شرايط اينها
 او كه باشد داشته قطع و جزم و را، خدا بزرگوارى و عظمت آرد خاطر به داعى بايد دعا، از پيش كه آن - اوّل
 و حسنى اسماى به آن از بعد و. وى مطالب انجاح و حاجت مقتضاى به و ممكنات، همه به است توانا و قادر

  :بگويد كه آن مثل. كند ياد را او عليا، صفات
 يولد، لم و يلد لم من يا صمد، يا احد يا واحد يا و اسرتحم، من ارحم يا و سئل، من خير يا و اعطى، من أجود يا
 ما يقضى و يريد، ما يحكم و يشاء ما يفعل من يا ولدا، ال و صاحبة يتّخذ لم من يا احد، كفوا له يكن لم و

  .بصير يا سميع يا ء شي كمثله ليس من يا االعلى، بالمنظر هو من يا قلبه، و المرء بني يحول من يا احبّ،
 اسرار به و است دانا و عالم او به عالم خداوند تحضر است، او خاطر در چه آن كه باشد داشته جزم و يقني و
  .باطل خواه و حقّ خواه. است مطّلع و واقف او، ضماير و

  .كند فرق شرّ از را خير و هالكت از را نجات راه كند تميز و بشناسد كه آن -دوم
 به و. بودن خير گمان به را شرّ  و است منجى كه آن گمان به است، او هالكت باعث چه آن خداى از نطلبد تا
  :كه كرد اشاره معنى اين
  .نجاتك فيه انّ  تظنّ أنت و هالكك، فيه عسى ء بشي الله تدعو كيال هالكك، و نجاتك طرق اعرف و

 تو و است، او در تو هالكت كه چيزى به را خداى نخوانى تا هالك، راه از را خود نجات راه بشناس: يعنى
  .باشى داشته او در نجات گمان
  )۱۱ -إسراء(. عَجُولًا الْإِنْسانُ كانَ وَ بِالْخَيْرِ، دُعاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنْسانُ يَدْعُ وَ: جّل و عزّ هالل قال

 مثل را خدا مردمان از بعضى خوانند مى: كه است فرموده است، بزرگ و عزيز بس كه عالم، خداوند چنانكه
 شرّ  ايشان براى از خواهند، مى خدا از چه آن كه دانند نمى و شتاب، و تعجيل روى از خوبى، و خير خواندن
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  .خير نه است،
  .تسأل ذا لما و تسأل ذا ما تفكّر و

 از بعد و نه؟ يا است مشروع تعاىل، خداى از كنى مى طلب چه آن كه خود با كنى فكر كه است آن -سوم شرط
 از گاه هر كه آن مثل. روعنامش جهت از يا كنى مى طلب مشروع جهت از آيا كه كن فكر است، مشروع كه آن
 به ربط براى از يا خواهى مى عيال توسعه و معاش جهت از را مال كه كن تأمّل خود با خواهى، مى مال او

  .فاسده أغراض و حكّام
 االمور تسليم و جميعا، االختيار ترك و الرّبّ، مشاهدة يف المهجة تذويب و للحقّ، منك للكلّ استجابة الدّعاء و

  .الله إىل باطنها و هاظاهر كلّها
 اجتناب منهيّات از و مأمورى چه آن به كنى خود پروردگار اجابت كه نيست اين از به دعائى هيچ: كه فرمايد مى

 خاطر لوح از بالكلّيه را او غير و بگذارى، او محبّت آتش در را خود دل و بريزى، او راه در خود خون و كنى،
 و تسليم گردن و بگذرى، نفس خواهش و ميل سر از و كنى، او به خود مهمّات جميع تفويض و كنى، محو
 آرزوها، همه اصل و دعاها جميع نتيجه الواقع، يف و. باشى الهى فرمان منتظر »فآنا آنا« و دارى، كشيده انقياد
 حاصل شد، واصل مرتبه اين به و رسيد مرتبه اين به كه هر و. است سعادت اين تحصيل و مرتبه اين به وصول
! باشد؟ مرتبه اين از به و مرتبه اين فوق كه بخواهد خدا از حاجت چه ديگر و. آخرت و دنيا سعادت را او شد
  .»إليها الوصول الله رزقنا«
 نّيتك من علم قد ء بشي تدعوه فلعلّك اخفى، و السّرّ يعلم فانّه االجابة، تنتظر فال الدّعاء بشرائط تأت لم فان

  .ذلك خالف
 جناب كه چرا را، دعا اجابت مدار توقّع و مكش انتظار پس را، دعا شرايط نيارى بجا تو اگر :كه فرمايد مى

 و استعداد و. اى نياورده بجا دعا شرايط تو كه داند مى و است »الخفيّات و السّرّ عالم« ،»شأنه عزّ« عزّت
 معقول مشروط وجود استعداد، معد و شرط فقد با و اى، نرسانده بهم اى طلبيده چه آن افاضه براى از قابليّت
  .است مطلق جواد كه فاعل نقصان نه قابلى، كه است خود تقصير اجابت، عدم سبب پس. نيست

  .جمعه روز يا جمعه شب مثل. است دعا زمان دعا اجابت اسباب جمله از نيز و
 فوق از خود بندگان به كند مى ندا فجر، طلوع تا شب اوّل از جمعه، شب هر در عالم پروردگار كه است حديث
 خواه و دنيا حاجت خواه خواهد، من از حاجتى و وقت اين در مرا بخواند كه مؤمنى بنده نيست آيا: كه عرش
 از وقت اين در كه مؤمنى بنده نيست آيا و كنم؟ روا را او مطلب و آرم بر را او حاجت من تا كه آخرت، حاجت
 مؤمنى بنده نيست آيا كنم؟ قبول را او توبه و را او بيامرزم من تا نمايد، بازگشت من به و كند توبه خود، گناهان

 كوفتى صاحب نيست آيا و را؟ او كنم اجابت من تا را، معاش وسعت بخواهد من از و باشد تنگ او معاش كه
 او تا باشد محبوس يا و فرمايم؟ كرامت عافيت و بخشم صحّت را او من تا را، خود صحّت كند سؤال من از كه
 اوّل دعا، اوقات جمله از و دهم؟ نجات ظالم ظلم از را او تا باشد، رسيده او به كسى ظلم يا دهم، خالصى را

  .باشد ظاهر نصف و غايب قرص نصف كه غروب، هنگام در و جمعه روز آخر و است جمعه زوال وقت
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 بارى حضرت كه است حديث چنانكه. عرفه مثل است، مكان خصوصيّت دعا، اجابت اسباب جمله از نيز و
 از آلود، خاك و برهنه سر عالم اطراف از كه مرا بندگان ببينيد: كه آسمان ماليكه به كند مى ندا روز آن در تعاىل،
 چه و چيست ايشان مطلب كه دانيد مى آيا اند، آمده مكان اين به من، فرمان اطاعت و بندگى محض براى
 شما: كه گويد ،»اسمه عزّ« حقّ. تو آمرزش و مغفرت مگر نيست ايشان مطلب: گويند مى ماليكه خواهند؟ مى

 شريف مرقد دعا، اجابت اماكن جمله از و. گذشتم ايشان تقصير از و را، ايشان آمرزيدم من كه باشيد شاهد
 چهار حضرت، آن شهادت عوض به عزّت جناب كه است حديث. است السّالم عليه حسني امام حضرت
  :فرموده كرامت او به خصلت

  .مباركه تربت آن از استشفا -ىيك
  .او قبّه زير در دعا اجابت -دوم
  .او ذرّيّه از ائمّه بودن -سوم

  .او زوّار عمر از زيارت مدّت نكردن حساب -چهارم
  .الحجر انتظر انا و بالدّعاء، المطر تنتظرون أنتم: لبعضهم الصّحابة بعض قال و
. كردند استسقا نماز تكليف شيخ به باران، قلّت و آبى كم زمان در مردم: كه است منقول بغدادى جنيد أبو از

 سنگ مستحقّ خود، اعمال و افعال به نظر من و هستيد، رحمت متوقّع و بارانيد منتظر شما كه: فرمود شيخ
  .كرد باريدن به شروع شده پيدا أبر حال، اين مقارن و. بارانم

 ذلك ضمن قد و فكيف باالجابة، و علينا تفضّل الدّعاء أخلصنا إذا لكنّا بالدّعاء، الله امرنا يكن لم لو انّه اعلم و
  .الدّعاء بشرائط اتى لمن
 از ماها و. بود نفرموده دعا به ترغيب و دعا به را ما بود نكرده امر عزّت، جناب اگر كه تحقيق به بدان: يعنى
 انجاح خود، بندگان به شفقت روفو و كرم فرط مقتضاى به او البتّه كرديم، مى دعا خود، اعتقاد خلوص روى
 ضامن خود كه حالتى در نكند اجابت كه دارد گنجايش چه پس. نمود مى ما حاجت قضاى و كرد مى ما سؤال
 و كنند تكبّر كه جمعى به باشد فرموده وعيد و ).۶۰ -غافر( لَكُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُونِي: كه فرموده و. باشد شده
  :كه ودهفرم و نكنند او به خود حاجت عرض
 اجابت عدم كه شود مى معلوم پس )۶۰ - غافر( داخِرِينَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ  عِبادَتِي عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ
  .ايم نياورده بجا را آن شرايط كه است ما تقصير از دعا،
 ما كّل عن قلبك ففرّغ ،الله اسماء من اسم كّل: قال االعظم الله اسم عن آله و عليه الله صلّى الله رسول سئل
  .القهّار الواحد هو بل اسم، دون اسم للَّه الحقيقة يف فليس شئت، اسم باىّ ادعه و سواه،
  :كه فرمود حضرت است؟ كدام اعظم اسم كه پرسيدند پيغمرب حضرت از

 كه سمىا هر به را او بخوان و كن خاىل او غير از را خود خاطر. است بزرگ و عظيم همه پروردگار، نامهاى
 نام از تر عظيم نامى او براى از نيست و. است مستجاب البتّه كه دارى، كه حاجت هر او از بطلب و خواهى،
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 عدم و اجابت و نكردن و كردن تأثير و است، توجّه كمى و زيادتى اعتبار به الهى نامهاى در تفاوت ديگر،
  .است توجّه مراتب اختالف به وابسته اجابت،

  .اله قلب عن الدّعاء يستجيب ال الله انّ آله، و عليه الله لّىص النّبيّ قال و
 را دعا كند نمى اجابت عالم، پروردگار: فرموده كه است مروى آله و عليه الله صلّى البشر خير حضرت از چنانكه

  .خدا بندگى و خدا ياد از غافل دل از
 ما لك يعجّل ان امّا ثالث، بإحدى أبشرف لوجهه، سرّك أخلصت الدّعاء، شرائط من لك ذكرت بما أتيت فإذا

  .لهلكت عليك أرسله لو ما البالء من عنك يصرف ان امّا و منه، اعظم هو ما لك يدّخر ان إمّا و سالت،
 كدورت، زنگ از را خود دل كردى پاك و دعا، اجابت شرايط از كرديم ذكر چه آن تو آوردى بجا گاه هر: يعنى
 تو دعاى كه را تو باد بشارت پس كردى، نظر قطع او غير از و ديّت،اح جناب جانب به شدى متوجّه و

 تراخى بى است، تو مطلب و مدّعا چه آن يا: كردن خواهد تو به كار سه از يكى عالم خداوند و است، مستجاب
 د،خو رحمت و فضل به است سزاوارتر كه قيامت، در تو براى از كرد خواهد ذخيره يا. داد خواهد تو به تأخير و

 اگر كه را، عظيم بالهاى كردى، كه دعا سبب به تو از كند مى طرف بر يا و. رساند تو به را او أضعاف
  .كرد ردّ تو از را بال آن دعا، بركت به و شدى، مى هالك رسيد، مى تو به آنها از ترين سهل

 بسيارى به كه ت،بهش در است عاليه مراتب و عظيمه درجات باليا، و مصائب اهل براى از كه است حديث
 در خود عاليه درجات مشاهده از بعد باليا، اهل كه باشد بسيار و. رسيد نتوان درجات آن به عبادت و طاعت
 مراتب آن از زيادة مستحّق تا كه بودند، چيده مقراض به دنيا در را ايشان بدن كاش كه كنند آرزو آخرت،

  .شدند مى
  .السّائلني اعطى ما افضل أعطيته مسألتي، عن ذكرى شغله من: تعاىل الله قال آله، و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 حضرت، آن: كه اند فرموده نقل احديّت جناب از ،»العالمني ربّ صلوات آله و عليه« النّبيّني، خاتم حضرت
 استغراق: ىيعن من، از كردن سؤال از من، به توجّه و من ذكر شود مانع را كه هر: كه اند فرموده ،»عظمته جلّت«

 و بهرت را او يحتاج ما خود، كرم و فضل به من من، از خود حوائج طلبيدن از را او دارد باز من، به توجّه و ذكر
  .نمايم مى او مطالب انجاح طلب، و سؤال بى و رسانم مى او به تر اليق
 عند عبده على بإقباله تجابتهاس النّ الحاجة، نسيت و يل، فاستجاب الله دعوت لقد: السّالم عليه الصّادق قال و

  .االبد نعيمها و الجنّة كانت لو و العبد، منه يريد ممّا اجّل و اعظم دعوته،
 براى از مرتبه يك را عالم خداوند خواندم من كه تحقيق به: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 لبّيك«: گفت كه شنيدم ربوبيّت صقع از كنم، عرض مطلب كه آن از پيش ،»الله« يا: گفتم و مطلبى و غرضى
 تواند مى اين از لذيذتر حاجت چه الواقع يف و. كردم فراموش داشتم، كه حاجتى جواب، اين لّذت از ،»عبدى
  .باشد بهشت نعيم و بهشت حاجت آن كه چند هر اين، از تر عظيم مطلب چه و بود
  .خواصّه و الله صفوة بعد عابدون،ال المحبّون العارفون العالمون االّ ذلك يعقل ال لكن و
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 ادراك يا لّذت، اين به برد نمى راه امّا است، مكان رفعت و شأن علوّ نهايت در چند هر مرتبه اين: كه فرمايد مى
 مثل باشد، محلّى اخالق، مكارم به و مخلّى رذيله، صفات از ايشان نفس كه كسانى مگر را، لذّت اين كند نمى

 كه او مخلص بندگان و الوجود واجب صفات و ذات شناسايان و عالمان ايشان، از بعد اوصيا، و انبيا نفوس
 از خالصى نه و بهشت دخول نه او، رضاى تحصيل و او جناب به تقرّب مگر نيست عبادت، از ايشان غرض
  .دوزخ

  روزه آداب در بيستم باب
 حجاب و الدّنيا، افات من سرتة اى: جنّة الصّوم: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال: السّالم عليه الصّادق قال
 و الشّيطان، خطوات عن الهمّة قطع و الشّهوات، عن النّفس كّف بصومك فانو صمت فإذا اآلخرة، عذاب من
 طهّر و الذّنوب، مرض من شفاءك لحظة كّل يف متوقّعا شرابا، ال و طعاما تشتهي ال المرضى، منزلة نفسك انزل

 عليه الله صلّى الله رسول قال تعاىل، الله لوجه االخالص معنى عن يقطعك ظلمة، و غفلة و كدر كلّ  من باطنك
  :تعاىل الله قال: آله و

 و الجوارح، طهارة و القلب، حيوة فيه و الطّبع، شهوة و النّفس هوى يميت فالصّوم به، اجزى انا و يل الصّوم
 حبل و البكاء، و الخشوع و التّضرّع زيادة و الفقراء، إىل حساناال و النّعم، على الشّكر و الباطن، و الظّاهر عمارة

 ال ما الفوائد من فيه و الحسنات، تضعيف و الحساب، تخفيف و الشّهوة، انكسار سبب و الله، إىل االلتجاء
  .الستعماله وفّق و عقل لمن منه ذكرنا ما كفى و يحصى،

  شرح
 حجاب و الدّنيا، افات من سرتة اى: جنّة الصّوم: آله و عليه الله ىصلّ  الله رسول قال: السّالم عليه الصّادق قال
  .اآلخرة عذاب من

 حضرت آن كه فرمايد مى نقل عليهما، الله صلوات خود، بزرگوار جّد از السّالم عليه صادق امام حضرت
  .او زا را آخرت عذاب است مانع و دنيا، هاى آفت از را دار روزه است سرپى روزه،: كه اند فرموده
  .الشّيطان خطوات عن الهمّة قطع و الشّهوات، عن النّفس كفّ  بصومك فانو صمت فإذا

 و سنّتى، خواه و واجبى خواه روى، روزه كه كردى اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 از نفس بازداشنت قصد ،است الزم وجوب و ادا و قضا نيّت چنانكه كنى، ادراك را او اخروى و دنيوى فوايد

 شنيدن و گفنت لغو و خوردن دروغ دروغ قسم و نمودن كسى با مجادله و گفنت فحش مثل نفسانى، خواهشهاى
  .است آن قبول از حرمان باعث و روزه ثواب نقصان موجب روزه، در اينها ارتكاب كه چرا. است الزم نيز،

 اين به: كه فرمود آله و عليه الله صلّى پيغمرب ضرتح. گفت مى فحشى كسى به دارى، روزه زن كه است حديث
  .ام روزه من: حضرت يا: گفت زن. بخورد تا دهيد طعام زن

 بلكه نخورد، نان و آب كسى كه نيست همني تنها روزه! گوئى؟ مى فحش كه اى روزه چون: كه فرمودند حضرت
  .نمايد احرتاز بد، گفتار و كردار از و بدارد روزه به خود، با نيز را جوارح و اعضا ساير دار روزه بايد
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  .الذّنوب مرض من شفاءك لحظة كّل يف متوقّعا شرابا، ال و طعاما تشتهي ال المرضى، منزلة نفسك انزل و
 را جسمانى بيمار چنانكه و است بيمار مناهى، ارتكاب سبب به كه را خود نفس كن، قياس روزه در: يعنى
 و عصيان سبب به نيز تو. كند مى اجتناب مشروب، و مأكول از شفا يدام به و نيست طعام به ميل و رغبت

 محو براى از و مهربانى و شفقت فرط از االطالق على حكيم و روحانيى، بيمار حقيقى، موالى نافرمانى
 عدم و عمل اين بركت به تا روى، روزه و كنى مالحظه خورش از جسمانى بيمار مثل: كه فرموده را تو گناهان،

  .شود محو تو تقصيرات او، وسيله به و. يابى شفا روحانى مرض از نفسانى، شهوات به هتوّج
  .تعاىل الله لوجه االخالص معنى عن يقطعك ظلمة، و غفلة و كدر كّل من باطنك طهّر و

 و تيرگى وصمت از نيز، را خود باطن دارى، مى باز شرب و اكل آاليش از را خود ظاهر روزه، در چنانكه: يعنى
  .نباشد خاىل اخالص معنى از تو روزه تا. دارى پاكيزه بايد باطل، به ميل ظلمت و فلتغ
  .به اجزى انا و يل الصّوم: تعاىل الله قال: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

: كه فرموده ،»شأنه عزّ« حضرت، آن: كه فرمايد مى نقل احديّت جناب از آله، و عليه الله صلّى مصطفى حضرت
 خواهم دار روزه به است، من به اليق چنانكه را او ثواب من و است، من به مختصّ و است من براى از زهرو
 اطّالع عدم خودش، جناب به عملها ساير ميان در را روزه خصوص تعاىل، بارى حضرت تخصيص وجه. داد
 و قدر و است، اقرب خلوص به است، بيشرت او در خفا، و سرت كه عملى هر كه چرا عمل، اين به است غير

  .است بيشرت اذكار ميان در »الله االّ اله ال« ذكر قدر جهت، اين از. است بيشرت تعاىل خداى نزد اعتبارش
  .القلب حياة فيه و الطّبع، شهوة و النّفس هوى يميت فالصّوم
 كند مى برطرف و ميراند مى كه، است آن روزه فوايد جمله از: كه فرمايد مى روزه، فوايد به است كرده شروع

 شكم گاه هر و. است شكم شرّها، همه مصدر و ها فتنه همه منبع كه چرا. را بدنى لذّتهاى و را نفس خواهشهاى
 عاطل تخيّالت و باطل خواهشهاى و آيد مى در حركت به فرج كرد، خود حظّ استيفاى شبهه و حرام از و شد پر
 از فرج شهوت و ،»الفرج و البطن من عليكم أخاف ىاّن«: كه است حديث چنانكه. كند مى خطور نفس در

 اجتناب شبهه و حرام از و كند اكتفا ضرورت قدر به و باشد عفيف بطن اگر كه شود، مى ناشى بطن شهوت
 جالى و صفا از عبارت كه دل، حيات باشد، عفيف دو هر گاه هر و. شود مى عفيف نيز فرج شكّ  بال نمايد،
 موجب صوم: يعنى. باشد »صوم« به راجع مجرور ضمير كه است ممكن و .شد خواهد حاصل است، باطن
  .است اوّل معنى به نزديك نيز، معنى اين و. است دل حيات

  .الجوارح طهارة و
 جوارح حفظ بر است مشتمل شد، مذكور چنانكه كامل، روزه كه چرا. است جوارح و اعضا پاكى ديگر، فايده و
  .ناموافق تناول و نامناسب نشنيد و ناماليم ديدن از اعضا، و
  .الباطن و الظّاهر عمارة و

 بر است كامل روزه اشتمال واسطه به يا ظاهر، تعمير بر روزه اشتمال امّا. است باطن و ظاهر تعمير ديگر، فايده
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 مشغول از عبارت ظاهر، تعمير كه آن واسطه به يا و. دانستى چنانكه ناماليم، حركات از جوارح و اعضا حفظ
 در روزه غير در آدمى كه چرا. است اهمّ روزه در معنى اين و. بودن او ياد به و است تعاىل بارى ذكر به نبود

 يف كه است ممكن اينها، امثال و نكاح و شرب و اكل مثل: عاديّه امور به اشتغال واسطه به اوقات، بعضى
 اّما و دهد، نمى بهم دست روزه در اسباب اين و. ماند محروم عظيم فيض اين از و شود فارغ خدا ذكر از الجملة
 مخلّات از و شد موصوف مذكوره، اوصاف به دار روزه گاه هر كه چرا. است ظاهر باطن، تعمير بر روزه اشتمال

 زائفه، مخاطرات و باطله افكار لوث از است او پاكى از عبارت كه دل، عمارت به نمود، احرتاز منافيات، و
  .شد خواهد موصوف

  .الفقراء إىل االحسان و النّعم، على رالشّك و
 او بر ماضيه وافيه تنعّمات قدر گرسنگى، و روزه سبب به كه چرا. است الهى نعمتهاى گزارى شكر ديگر، فايده
  .آورد خواهد بجا را او شكر و شد، خواهد ظاهر
 فقرا حال گرسنگى، كادرا و روزه سبب به كه چرا. حاجت ارباب و فقرا به است نمودن إحسان ديگر، فايده و
 رقّت باعث اين و. كشند مى چه و اند كشيده مى چه ايشان كه داند مى و شود، مى ظاهر او بر مسكنت، اهل و

  .شود مى ايشان به نمودن إحسان و قلب
  .البكاء و الخشوع و التّضرّع زيادة و

 و است دل تيرگى تخفيف و كدورت قلّت باعث روزه، كه چرا. است خشوع و تضرّع شدن زياد ديگر، فايده
 زيادتى باعث نيز و. است الهى قرب موجب خشوع، و تضرّع و. است خشوع و تضرّع موجب دل، جالى
 به انس موجب دل، جالى و است، دل جالى و صفا موجب روزه كه چرا. عزّت جناب به است التجا رسوخ
  .الله إىل االلتجاء حبل و: فرمايد مى چنانكه. است مخلوق از قطع و بارى
  .شد معلوم چنانكه تعاىل بارى به است التجا زيادتى باعث روزه،: يعنى
  .الشّهوة انكسار سبب و
  .است نفسانى خواهشهاى و شهوت شكسنت سبب روزه، نيز و
  .الحسنات تضعيف و الحساب، تخفيف و
 نعمت زه،رو در كه چرا. است حسنات شدن چندان دو و است قيامت روز حساب سبكى موجب روزه، نيز و

 آن يا. است تر سبك روزه، در او حساب پس. است فارغ روز آشاميدن و خوردن از و شود، مى صرف كمرت الهى
  .كنند تر سبك را او حساب ماه، اين بركت به كه
 آنها به مشتمل كامل، روزه كه روزه توابع جهت از يا است، وجه همني جهت از يا حسنات تضعيف وجه و

 و اذكار زيادتى و فقرا، به إحسان و مستحبّات، به اتيان و عبادات، در خشوع و ضوعخ زيادتى مثل. است
  .اينها مانند و قرآن، تالوت

  .الستعماله وفّق و عقل لمن منه ذكرنا ما كفى و يحصى، ال ما الفوائد من فيه و
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 هر براى از است كافى ،شد كرده بيان چه آن و آيد نمى در ضبط حيطه به كه، هست قدر آن فوايد از روزه، در و
  .دارد عمل توفيق و است، هوش و عقل صاحب كه

  زكاة آداب در يكم و بيست باب
 على بل شعرك، من شعرة كّل على بل تعاىل، للَّه واجبة زكاة اجزائك من جزء كّل على: السّالم عليه الصّادق قال
 العلم استماع االذن زكاة و يضاهيها، ما و هواتالشّ عن الغضّ و بالعرب، النّظر العني فزكاة الحاظك، من لحظة كّل
 من ضدّه هو عمّا باالعراض نجاتك فيه ما و الّنصيحة، و الموعظة من الدّين فوائد و القرءان، و الحكمة و

 يدال زكاة و غيره، و التّسبيح كثرة و للغافلني، التّيقّظ و للمسلمني، النّصح اللّسان زكاة و أشباهها، و الغيبة و الكذب
 طاعة يف المسلمون بها ينتفع منافع و العلم، بكتابة تحريكها و به، عليك الله أنعم بما السّخاء و العطاء، و البذل
 و الذّكر، مجالس و الصّالحني زيارة من تعاىل، الله حقوق يف السّعى الرّجل زكاة و الشّرور، عن القبض و الله،

 و فهمه، القلوب يحتمل ممّا هذا دينك، صالح و قلبك صالح فيه ما و الجهاد، و الرّحم صلة و النّاس اصالح
 هو و أربابه هم و يحصى، ان من اكثر المخلصون المقرّبون عباده االّ عليه يشرف ال ما و استعماله، النّفوس
  .غيرهم دون شعارهم

  شرح
 على بل شعرك، من شعرة كّل ىعل بل تعاىل، للَّه واجبة زكاة اجزائك من جزء كّل على: السّالم عليه الصّادق قال
  .الحاظك من لحظة كّل

 است زكاتى تو، اعضاى از عضو هر بر و تو اجزاى از جزء هر بر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .ثابت و مقرّر است زكاتى تو، كردن نظر هر بر و تو بدن موى هر بر بلكه الزم، است حقّى و واجب،
  .يضاهيها ما و الشّهوات عن الغضّ و العرب،ب النّظر العني فزكاة
 و است حرام چه هر از است او بسنت فرو و آنها از گرفنت عربت و مخلوقات، بر است كردن نظر چشم، زكاة پس
  .است نفس شهوت مورث چه هر از
 نجاتك يهف ما و النّصيحة، و الموعظة من الدّين فوائد و القرءان، و الحكمة و العلم استماع االذن زكاة و

  .أشباهها و الغيبة و الكذب من ضدّه هو عمّا باالعراض
 وعظ و حكمت و قرآن مثل. باشد او شنيدن در آخرت فايده كه است چيزى هر كردن گوش گوش، زكاة: يعنى
  .اينها مثل و بهتان و دروغ مثل باشد، او نكردن گوش در آخرت نجات چه هر نكردن گوش و نصيحت، و
  .غيره و التّسبيح كثرة و للغافلني، التّيقّظ و للمسلمني، لنّصحا اللّسان زكاة و
 ذكر و تسبيح كردن بسيار و غافالن، آوردن راه به و كردن بيدار و است مسلمانان كردن نصيحت زبان، زكاة و

  .زبان و دل به الهى
 المسلمون بها ينتفع منافع و العلم، بكتابة تحريكها و به، عليك الله أنعم بما السّخاء و العطاء، و البذل اليد زكاة و
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  .الشّرور عن القبض و الله، طاعة يف
 فرموده كرامت عالم خداوند چه آن به حاجت، و فقر ارباب بر است كردن بخشش و إحسان دست، زكاة و

 مسلمانان عايد نفعى آن، وسيله به كه چيزى نوشنت و علمى كتابهاى نوشنت به است او دادن حركت و. است
 و شرور از و نمايند امتناع بد، عملهاى از را خدا بندگان نوشته، آن سبب به و. تعاىل خداى بندگى در شود،
  .شوند منزجر اخروى، و دنيوى آفات

 و الرّحم صلة و النّاس اصالح و الذّكر، مجالس و الصّالحني زيارة من تعاىل الله حقوق يف السّعى الرّجل زكاة و
  .دينك صالح و كقلب صالح فيه ما و الجهاد،

 زيارت و مقّدسه، مشاهد زيارت به رفنت مثل باشد، او به متعلّق الهى رضاى كه است جائى به رفنت پا، زكاة و
 صله ادراك براى از رفنت و مسلمانان، ميان صلح ساخنت واقع براى از و ذكر، مجالس به رفنت و مؤمنني، و صلحا
  .باشد او در آخرت يا آخرت، و دنيا صالح چه هر: حاصل .خدا راه در كفّار با كارزار براى از رحم،
 من اكثر المخلصون المقرّبون عباده االّ  عليه يشرف ال ما و استعماله، النّفوس و فهمه، القلوب يحتمل ممّا هذا
  .غيرهم دون شعارهم هو و أربابه هم و يحصى، ان

 و واقع موافق جوارح، و اعضا زكاة كردن بيان امّا بود، دلها فهم قدر به اعضا، زكاة از كرديم ذكر چه آن: يعنى
 آن از زيادة و الهى، درگاه مخلصان و مقرّب بندگان مگر ندارد او، اطّالع بر قدرت و او به أشراف االمر نفس
 شدن مطّلع و چيزها حقيقت كنه به بردن راه كه چرا آمد، در تواند، كسى وهم و كسى ضبط حيطه به كه است
 مرفوع ضمير »هم و« لفظ است ممكن و. نيست راه او به را ايشان غير و است ايشان كار ،»ياءأش هي كما« به

  .موصول به باشد راجع و خرب »أربابه« و باشد مبتدا و باشد

  حج آداب در دوم و بيست باب
 فوّض و ب،حاج كّل حجاب و شاغل، كّل من تعاىل للَّه قلبك فجرّد الحجّ أردت إذا: السّالم عليه الصّادق قال

 قدره، و حكمه و لقضائه سلّم و سكناتك، و حركاتك من يظهر ما جميع يف عليه توكّل و خالقك، إىل كلّها أمورك
 راحلتك، و زادك على تعتمد ال و المخلوقني، جهة من تلزمك حقوق من اخرج و الخلق، و الرّاحة و الدّنيا دع و
 على اعتمد و الله رضا ادّعى من فانّ وباال، و عدوّا لك صيرواي ان مخافة مالك، و شبابك و قوّتك، و أصحابك و

 استعدّ  و توفيقه، و الله بعصمة االّ الحد ال و حيلة، ال و قوّة له ليس انّه ليعلم وباال، و عدوّا عليه صيّره ء، شي
 ما و آله، و عليه لهال صلّى نبيّه سنن و الله فرائض اوقات راع و الصّحبة، أحسن و الرّجوع، يرجو ال من استعداد
 ثمّ االوقات، دوام على الزّاد ايثار و السّخاء، و الشّفقة و الشّكر، و الصّرب و االحتمال، و االدب من عليك يجب
 ء شي كّل من أحرم و الخشوع، و الخضوع و الصّفاء، و الصّدق كسوة البس و ذنوبك، الخالصة التّوبة بماء اغسل
 متمسّكا له، دعوتك يف جّل و عزّ للَّه زاكية صافية إجابة بمعنى لّب و طاعته، نع يحجبك و الله، ذكر عن يمنعك
 هرول و البيت، حول بنفسك المسلمني مع كطوافك العرش، حول المالئكة مع بقلبك طف و الوثقى، بعروته
 ما تتمّن ال و منى، إىل بخروجك زالّتك و غفلتك من فاخرج قوّتك، و حولك جميع من تربّيا و هواك، من هرولة
 ذائقة الله إىل تقرّب و بوحدانيّته، الله عند عهدك جدّد و بعرفات، بالخطايا اعرتف و تستحقّه، ال و لك يحّل ال

 الذّبيحة، عند الطّمع و الهوى حنجرتى اذبح و الجبل، إىل بصعودك االعلى المإل إىل بروحك اصعد و بمزدلفة،
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 بحلق الباطنة و الظّاهرة العيوب الحلق و الجمرات، رمى عند الذّميمة، و الدّنائة و الخساسة و الشّهوات ارم و
 متحقّقا البيت زر و الحرم، بدخولك مرادك متابعة من كالءته، و سرته و كنفه و الله امان يف ادخل و رأسك،
 بطواف واهس ما ودّع و لعزّته، خضوعا و بقسمته، رضى الحجر استلم و سلطانه، و جالله معرفة و صاحبه، لتعظيم
 اوصافك تقيّا الله، من مروّة ذا كن و الصّفاء، على بوقوفك تلقاه، يوم الله للقاء سرّك و روحك صّف و الوداع،
 القيامة، يوم إىل أوجبته و ربّك، مع به عاهدت الّذي عهدك وفاء و هذا، حجّك شروط على استقم و المروة، عند
 لِلَّهِ  وَ: تعاىل بقوله نفسه إىل باالضافة االّ الطّاعات، جميع من يخصّه لم و الحجّ، يفرتض لم تعاىل الله باّن اعلم و

 االّ  مناسك، و حرام و حالل يف آله و عليه الله صلّى نبيّه سّن ال و سَبِيلًا، إِلَيْهِ اسْتَطاعَ من الْبَيْتِ، حِجُّ النَّاسِ عَلَى
 و أهلها، الجنّة يف الدّخول من السّابقة بيان فصل و امة،القي و البعث و القرب و الموت، إىل اإلشارة و لالستعداد

  .النّهى اوىل و االلباب الوىل آخرها، إىل اوّلها من الحجّ مناسك بمشاهدة أهلها، النّار دخول

  شرح
 فوّض و حاجب، كّل حجاب و شاغل، كّل من تعاىل للَّه قلبك فجرّد الحجّ أردت إذا: السّالم عليه الصّادق قال

 قدره، و حكمه و لقضائه سلّم و سكناتك، و حركاتك من يظهر ما جميع يف عليه توكّل و خالقك، إىل لّهاك أمورك
  .المخلوقني جهة من تلزمك حقوق من اخرج و الخلق، و الرّاحة و الدّنيا دع و

 بيرون انهخ از كه آن از پيش روى، حجّ به كه كنى اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
. بگذار »المهمّات كافى« به را خود شغلهاى و كارها جميع و. هست كه تعلّق و شغل هر دل از كن خاىل روى،

 و حكم به و بنه، الهى قضاى به رضا و تسليم گردن. باش داشته خدا به توكّل سكنات، و حركات جميع در و
 و گذارى، كه به امالك و ملك كه مباش آن رفك در و بردار، راحت و دنيا از دست و. باش راضى او تقدير
 حقوق و الله حقوق از كن خالص را خود نيز و. رسد كجا به تنخواه و طلب و شود، چه محصول و حاصل
  .كن حاصل ذمّه برائت مردم، تبعات و مظالم از و النّاس

  .وباال و عدوّا لك يروايص ان مخافة مالك، و شبابك و قوّتك، و أصحابك و راحلتك، و زادك على تعتمد ال و
 و. بسيار مال و جوانى، و بدنى قوّت و زور به و راه، رفيقان و سوارى، چارواى و راه، توشه بر مكن اعتماد و

 در كه چرا بود، نخواهد تعبى و زحمتى سفر در را تو و اى كرده جمع همه را، تنعّم و سفر اسباب كه مكن فكر
 تحصيل تو كه اينها همه كه باشد بسا. باشد او لطف به وثوقش و باشد، خدا به بايد آدمى اعتماد حال، همه
 تو براى از اينها حاصل و. شوند تو وبال و گردند تو دشمن دارى، او به اعتماد و اى بسته او به دل و اى كرده
  .نباشد زحمت و آزار غير
 الحد ال و حيلة، ال و قوّة له ليس انّه ليعلم وباال، و عدوّا عليه صيّره ء، شي على اعتمد و الله رضا ادّعى من فانّ
  .توفيقه و الله بعصمة االّ
 شاكرم، و قانعم او داده به و دارم رضا خود خداى از من كه كند دعوى زبان به كه هر كه، يقني و تحقيق به پس
 غير آن گرداند مى آينه هر عالم خداوند باشد، داشته او غير از شفقت و رحمت نظر و باشد او غير به اعتمادش و
 كارى، هيچ بر را هيچكس قوّت و قدرت نيست كه بداند تا. آخرت در او عذاب و وبال و دنيا، در او دشمن را،
  .نكند او غير به تمسّك و ،»جالله جّل« احديّت جناب جز
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  .الرّجوع يرجو ال من استعداد استعدّ و
 را كار هيچ: يعنى. باشد نداشته سفر اين از رجوع دامي كه كسى شدن مهيّا مثل حجّ، سفر براى از شو مهيّا و

. »سحر زايد چه تا است آبسنت شب«: كه داد خواهم صورت رجوع، از بعد: كه مگو و مگذار مجمل و مهمل
 و الله فرائض اوقات راع و الصّحبة، احسن و مرده؟ يا زنده بود، خواهد چه و شود مى چه فردا كه داند چه كس
 و السّخاء، و الشّفقة و الشّكر، و الصّرب و االحتمال، و االدب من عليك يجب ما و آله، و عليه لهال صلّى نبيّه سنن
  .االوقات دوام على الزّاد ايثار
  .باشد راضى تو از كه كن چنان رفيق با رفاقت افتادى، راه به گاه هر: كه فرمايد مى

 جهت از چون: گردد واجب حقّ سه كدام هر بر نمايند، مرافقت سفرى در دوست دو چون: كه اند گفته حكما
 از خواه و نفس از خواه معونت، به اگر و. نمودن استقبال محافظت، و كالئت قدم به بود خوفى مال، و نفس
 ديگر حقّ سه حقّ، سه اين از بعد و. نداشنت دريغ بود، بازماندگى طعام از اگر و. كردن اعانت افتد، احتياج مال

 مراسم غيبت، و حضور در و رسانيدن، تقديم نصيحت فنون ظاهر، در و كردن، مسامحه صغاير بر: شود واجب
 قبول: شود واجب ديگر چيز سه گرايد، مصادقت به مقام اين از اگر و. داشنت ممهّد احرتام و بزرگداشت

 به مقام اين از اگر و. مضاّر دفع و مسارّ جلب در بدن، و مال به معاونت و اسرار، ناكردن مكاشفت و اعتذار،
 محتاج عذر به زّالت، در و برداشنت، ميانه از دوئى اموال، تصرّف در: گردد الزم ديگر چيز سه رسد، اخوّت پايه

  .داشنت مصون كدورت شوائب از مؤانست، در و نبودن،
 از طاعت وظايف تا كه كن، اوقات رعايت مقدور قدر به حجّ، سفر خصوص سفر، هر در: كه فرمايد مى نيز و

 خود به رسد، مكروهى تو به غير، يا رفيق از اگر و. نشود فوت مستحسنه آداب و نگذرد وقت از سنن و واجبات
 در و. كن سر شفقت، و مهربانى روى از همه با و. باش شكر و صرب به حال همه در و. مگير سخت و كن گوارا
  .مدار دريغ خود از حاجت ارباب به يحتاج، ما ساير و توشه بذل به امكان، قدر به اوقات همه
  .الخشوع و الخضوع و الصّفاء، و الصّدق كسوة البس و ذنوبك، الخالصة التّوبة بماء اغسل ثمّ
 آب به و. باش پشيمان و نادم و كن توبه همه از و آر، خاطر به بزرگ و خرد از را خود گناهان إحرام، غسل در و

 از دوخته رخت چون: يعنى. خضوع و خشوع و صفا و صدق اسلب بپوش و ده، شو و شست را آنها انابه، و توبه
 دور خود از را مخالفت و دروغ و فتنه و شرور لباس: كه كن قصد پوشى، مى إحرامي و كنى مى بيرون بدن
  .پوشم مى راستى و اطاعت و دوستى لباس كنم، مى
  .طاعته عن يحجبك و الله، ذكر عن يمنعك ء شي كلّ  من أحرم و
 حاجب و ،»عال و جّل« حقّ ذكر از است مانع كه را چيزى هر كردن حرام كن قصد بندى، مى كه حجّ إحرام و

  .او بندگى و اطاعت از است
  .الوثقى بعروته متمسّكا له، دعوتك يف جّل و عزّ للَّه زاكية صافية إجابة بمعنى لّب و
 اين به گويا. نواهى و اوامر ميعج در را عالم پروردگار اجابت خود، دل به كن قصد گوئى، مى كه تلبيات و

 آوردن بجا و خود شرف بيت به مرا خواندى چنانكه خداوندا،: كه خود پروردگار به كنى، مى عرض تلبيات
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 اطاعت نهادم، او به اطاعت گردن تو، رضاى تحصيل محض براى از و نمودم تو اجابت نيز من حجّ، مناسك
  .خواهم مى تو از مدد و متمسّكم و متشبّث تو لطف به و اعتقاد، خلوص و صدق روى از كردنى

  .البيت حول بنفسك المسلمني مع كطوافك العرش، حول المالئكة مع بقلبك طف و
 ماليكه با را عرش حول كردن طوف بگذران خاطر به مقّدسه، كعبه حول در كنى مى طواف كه حاىل در و

  .مباش غافل اشاره اين از و مقرّبني،
  .قوّتك و حولك جميع من تربّيا و اك،هو من هرولة هرول و
 حول از بودن برى و را، نفسانى خواهشهاى از شدن دور كن قصد مروه، و صفا ميان در كردن هروله وقت در و
 نفسانى، خواهشهاى همه از گذشتم او، قوّت و حول به و عزّت، جناب يارى و مدد به كه: يعنى. را خود قوّت و
  .شيطانى ىاغواها همه از نمودم دورى و

  .تستحقّه ال و لك يحّل ال ما تتمّن ال و منى، إىل بخروجك زالّتك و غفلتك من فاخرج
 آرزو و. را او فرمانربدارى و طاعت به آوردن رو و را، نافرمانى از رفنت بيرون كن قصد منى، به رفنت وقت در و

  .نباشى آن مستحّق تو و نباشد حالل تو به كه را چيزى مكن
  .بوحدانيّته الله عند عهدك جدّد و بعرفات، لخطايابا اعرتف و
 به را او وحدانّيت و يگانگى و خود، خداى به را خود عهد كن تازه و عرفات، در خود گناهان به كن اعرتاف و

  .آر خاطر
  .بمزدلفة ذائقة الله إىل تقرّب و
  .است رامالح مشعر كه مزدلفه، در را او بر اعتماد و وثوق و را الهى قرب كن طلب و
  .الجبل إىل بصعودك االعلى المإل إىل بروحك اصعد و
 ماليكه به شدن متّصل و اعلى مأل جانب به را روح رفنت باال بگذران خاطر به روى، مى باال كه مشعر كوه به و

  .را مقرّبني
  .الذّبيحة عند الطّمع و الهوى حنجرتى اذبح و
  .خاليق از را طمع قطع و خود، از را هوس و هوا بريدن كن قصد هدى، و كردن ذبح وقت در و
  .الجمرات رمى عند الذّميمة، و الدّنائة و الخساسة و الشّهوات ارم و
 وقت در را، ذميمه صفات و را نفس خسّت و دنائت خود از كن بيرون و را نفسانى خواهشهاى بينداز و

  .جمرات انداخنت
  .رأسك بحلق الباطنة و الظّاهرة العيوب احلق و
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  .خود از را باطن و ظاهر عيبهاى كردن برطرف و تراشيدن كن قصد سر، تراشيدن هنگام رد و
  .الحرم بدخولك مرادك متابعة من كالءته، و سرته و كنفه و الله امان يف ادخل و
 متابعت از گذشنت و را، الهى حراست و حفظ و امان در شدن داخل كن قصد حرم، شدن داخل هنگام در و

  .را نفس
  .سلطانه و جالله معرفة و صاحبه، لتعظيم متحقّقا لبيتا زر و
 و عظمت خود، خاطر در باشى كرده ثابت و راسخ و باشى داده جا كه، حاىل در را كعبه خانه كن زيارت و

  .مباش غافل او قهر و سلطنت از حال، آن در خصوص حال، هيچ در و. را خانه صاحب بزرگوارى
  .لعزّته وعاخض و بقسمته، رضى الحجر استلم و
 نهاده تسليم گردن او كرده و داده به و الهى، قسمت به باشى داده رضا كه حالتى در را االسود حجر ببوس و

  .باشى بوده خضوع و عجز و فروتنى نهايت در و باشى،
 در را، موجودات همه أرزاق و آجال و مواثيق و عهود جميع ،»اسمه عزّ« عزّت حضرت: كه است حديث در و

  .دارد او به اشعار فقره اين و. است گذاشته وديعت السودا حجر
  .الوداع بطواف سواه ما ودّع و
  .برب است، او غير چه هر از طمع و است خدا غير چه هر از بردار دست و كن وداع وداع، طواف حال در و
  .الصّفاء على بوقوفك تلقاه، يوم الله للقاء سرّك و روحك صّف و
 از كدورات و اوساخ از را خود نفس كن پاك و صاف: يعنى. مباش غافل اشاره از صفا، بر وقوف وقت در و

  .عزّت جناب رحمت مالقات براى
  .المروة عند اوصافك تقيّا الله، من مروّة ذا كن و
 سر است، شيطان مخالفت و خدا اطاعت كه آن مقتضاى از و مباش، غافل مروّت از مروه، به وقوف نزد در و

  .مپيچ
  .القيامة يوم إىل أوجبته و ربّك، مع به عاهدت الّذي عهدك وفاء و هذا، حجّك شروط على استقم و
 اشارات و شروط از انحراف و حجّ، شروط از شد، مذكور تفصيل به كه چه هر آر عمل به و باش مستقيم و

 اين به و اى، كرده قميثا روز در خود پروردگار با كه عهدى به باشى كرده وفا تا مدار، جايز خود از را مذكوره
  .قيامت روز تا باش ثابت عهود و شروط

 بدان: تعاىل بقوله نفسه إىل باالضافة االّ الطّاعات، جميع من يخصّه لم و الحجّ، يفرتض لم تعاىل الله بانّ  اعلم و
 به نسبت را، شريف عمل اين عملها، ساير ميان در و كرد خود نفس به اضافه را حجّ وجوب عالم، خداوند كه

  .)۹۷ -عمران آل( سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطاعَ من الْبَيْتِ، حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ: كه فرمود و داد خود شريف ذات
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 عملى هيچ حجّ، غير و. كنند كعبه خانه حجّ قدرت، و استطاعت شرط به خدا، براى از كه است آدميان بر: يعنى
 ممكن. داريد روزه يا كنيد، نماز خدا براى از: كه نگفت و نداد خود به نسبت و نفرمود عزّت و كرامت اين را

 از چنانكه. روز آن كيفيّت به باشد او اشعار و آخرت احوال به باشد حجّ  افعال اشتمال اختصاص، وجه كه است
 هشبي إحرامي، پوشيدن و. ميّت غسل به است شبيه إحرام غسل چه،. شود مى ظاهر خربت و بصيرت اهل براى
 به گويان ،»لبّيك لبّيك« عبد، و حرّ و بزرگ و كوچك و مرد و زن از حاجيان توجّه و. كفن پوشيدن به است
: كه آن حاصل. محشر جانب به رفنت و خود قربهاى از مردگان شدن برانگيخته به است شبيه خدا، خانه جانب
 اختصاص آخرت، نشأة احوال براى از است بليغى مذكّر و موت، استعداد براى از است عظيمى منبّه حجّ چون
  :گفت و كرد اشاره معنى اين به و. احديّت ذات به واجبى، افعال ساير ميان از يافت

 و القرب و الموت، اىل اإلشارة و لالستعداد االّ مناسك، و حرام و حالل يف آله و عليه الله صلّى نبيّه سّن ال و
 من الحجّ مناسك بمشاهدة أهلها، النّار دخول و أهلها، الجنّة يف لدّخولا من السّابقة بيان فصل و القيامة و البعث
  .النّهى اوىل و االلباب الوىل آخرها، إىل اوّلها
 حرام و حالل از را، شرعي و طريقى هيچ او پيغمرب نداد قرار و را عملى هيچ عزّت، خداوند نكرد واجب: يعنى
 جدا و قيامت، روز احوال و قرب احوال و موت به كردن اشاره ىبرا از و موت استعداد براى از مگر عبادات، و

 آخر، تا اوّل از حجّ افعال كردن مشاهده به كدام، هر اهل براى از را، جهنّم و بهشت دخول از پيش احوال كرد
  .شد مذكور تفصيل به چنانكه

  سالمتى بيان در سوم و بيست باب
 يف أمورك عواقب و قلبك و لدينك كنت، حال اّى يف و كنت، نماأي السّالمة اطلب: السّالم عليه الصّادق قال
 أصولها، خالف و السّالمة، ضّد مسلك سلك و للبالء، تعرّض من فكيف وجدها، طلبها من فليست جلّ، و عزّ الله
 سبيل و الزّمان، هذا يف خاصّة عصر، كّل يف الخلق يف عزّت قد السّالمة و سالمة، الّتلف و تلفا، السّالمة راى بل

 رعايتها، يلزمك أشياء من الفرار و المؤن، خفّة و الرّزايا، عند الصّرب و اذيّتهم، و الخلق جفاء احتمال يف وجودها
 فالكالم تستطع لم ان و كالعزلة، ليس و فالصّمت تقدر لم ان و فالعزلة، تكن لم فان الميسور، و باالقّل القناعة و
 يف الّنفس طرح و بلد اىل بلد، من االسفار يف فاالنقالب إليه السّبيل تجد لم ان و كالصّمت، ليس و ينفعك بما

 أَنْفُسِهِمْ، ظالِمِي الْمَالئِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ: تعاىل الله قال صابر، بدن و خاشع، قلب و صاف، بسرّ التّلف بوادى
 مغنم انتهز و ،!فِيها؟ فَتُهاجِرُوا واسِعَةً  الله أَرْضُ تَكُنْ لَمْ  أَ: قالُوا الْأَرْضِ، يف مُسْتَضْعَفِنيَ كُنَّا: قالُوا كُنْتُمْ؟ فِيمَ قالُوا
 و شيئا تدّع ال و أنت، فقل انا،: لك قال من و االضداد، تنازع ال و االشكال، تنافس ال و الصّالحني، الله عباد
 تجد انّى و الدّين، يف منك اشرف هو لمن االّ سرّك تكشف ال و معرفتك، به تحقّقت و علمك، به أحاط ان

  .عالقة بال الله مع بقيت و السّالمة، أصبت ذلك فعلت إذا و الشّرف،

  شرح
 يف أمورك عواقب و قلبك و لدينك كنت، حال اّى يف و كنت، أينما السّالمة اطلب: السّالم عليه الصّادق قال
  .جّل و عزّ  الله

 كه حال هر به و باشد كه جا هر در و حال همه در بايد مؤمن: هك فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
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 به و نيابد راه آنها در انحرافى جنّ، و انس شياطني اغواى به تا كه باشد، خود اعتقاد و دين حفظ پى در باشد،
 عياذا است، شقاوت نتيجه كه عاقبت، وخامت و نرسد بهم فتورى است، اعتقادات و الهى معارف خزانه كه دل

  .ندهد روى باللّه،
  .وجدها طلبها من فليست

 به و رسيد، تواند او به آسانى به كند طلب را او كه هر كه چيزى عاقبت، ستودگى و دين سالمتى نيست و
 غايت در اين و شياطني، با منازعت و مقاومت و نفس جهاد به است موقوف بلكه. آورد تواند دست به سهولت
  .است دشوارى و عسرت
  .سالمة التّلف و تلفا، السّالمة راى بل أصولها، خالف و السّالمة ضّد مسلك سلك و للبالء، تعرّض من فكيف
 جور حكّام مالزمت بابت از باشند، فتنه و بال گرفتار دنيا در كه جمعى كرد، خود دين حفظ توانند چون: يعنى
 كرده تصوّر نجات راه را، كتهال راه و باشد سالمت راه ضّد كه روند راهى به و. فسق ارباب مصاحبت و

  .رسند نجات راه به خواهند هالكت، راه از و باشند
  .الزّمان هذا يف خاصّة عصر، كّل يف الخلق يف عزّت قد السّالمة و

 هر در است الوجود عزيز و كمياب بسيار سالم دين و است مشكل بسيار داشنت، سالمت به را دين: كه فرمايد مى
 است مفقود دين، سالمت: كه گفت توان مى مرتجم، زمان و. خودش زمان: يعنى ان،زم اين در خصوص. زمان
  .معدوم سالم، دين و
 يلزمك أشياء من الفرار و المؤن، خفّة و الرّزايا، عند الصّرب و اذيّتهم، و الخلق جفاء احتمال يف وجودها سبيل و

  .الميسور و باالقلّ القناعة و رعايتها،
  :كه فرمايد مى. آن اصول و دين سالمت شرايط كردن نبيا به است كرده شروع

 از آزار چند هر كه خود، به ايشان آزار و اذيّت كردن گوارا و است خلق جفاى احتمال دين، شروط جمله از
  .نشوى ايشان متعرّض بد، و خوب به و نكشى نفس رسد، تو به ايشان
 تو به دوست از چه هر و. معاش تنگى و دنىب امراض مثل. باليا و مصائب در است كردن صرب -ديگر يكى
  .نگذرانى خاطر به گزارى شكر منافى و نگشائى شكوه به لب و باشى راضى رسد،
 رو ميانه اينها، غير و ملبوس و مركوب و منكوح و مشروب و مأكول از: يعنى. است مؤنت دادن تخفيف -سوم
  .ىنكن طلب زيادة، و بسازى او به دهد رو چه هر به و. باشى
 تضييع موجب آنها رعايت كه چرا. باشد الزم رعايتش عرف، حسب به چند هر كردن، تعارفات ترك -چهارم
  .است معلوم تجربه به چنانكه است، دين خسران موجب اين و. شرع در تهاون و است عمر
 و مئونه تخفيف فرق و. نمودن اكتفا ضرورت، قدر به و ساخنت او به شود، ميسّر چه هر به و است قناعت -پنجم

  .است مئونه تخفيف لوازم از قناعت، كه چرا است، ظاهر قناعت،
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  .فالعزلة تكن لم فان
  .نمود ايشان شد و آمد و مردم اختالط ترك و كرد بايد اختيار عزلت نشود، ميسّر مراتب اين اگر پس
  .كالعزلة ليس و فالصّمت تقدر لم ان و
 هر ساخت، بايد خود شعار را گوئى كم و بود بايد صمت مالزم پس نباشد، گيرى گوشه و عزلت بر قدرت اگر و

 نيست ممكن نشنيدن امّا است، ممكن نگفنت را كسى حرف صمت، در كه چرا. رسد نمى عزلت به صمت چند
  .دارد را دو هر عزلت و
  .كالصّمت ليس و ينفعك بما فالكالم تستطع لم ان و
. نشود منجّر آخرت ضرر به كه طريقى به و ضرورت، قدر به شو متكلّم پس باشى، نداشته صمت بر قدرت اگر و
 از كه شود نمى يافت، حرف راه كه همني زبان، كه چرا رسد، نمى خاموشى به باز مراتب، اين وجود با چند هر
  .كند احرتاز بالكلّيّه لغو
 و صاف، بسرّ  الّتلف بوادى يف النّفس طرح و بلد، إىل بلد من االسفار يف فاالنقالب إليه السّبيل تجد لم ان و

  .صابر بدن و خاشع، قلب
 و اى قريه به اى قريه از و كنى سفر اختيار بايد عالج، ال پس نيابى، هم اين به راه و نباشى هم اين به قادر اگر و
 يف«: حكم به كه شايد تا تلف، و زحمت هاى باديه در را خود نفس بيندازى و. شوى منتقل شهرى، به شهرى از
 از و داشت بسالمت جا آن در را خود دين توانى كه برسى، اى گوشه به يا دهى به يا شهرى به ،»بركة حركةال

 از و نكند تيرگى و كدورت به ميل نفس سفر، زحمت تقريب به كه آن شرط به امّا. ماند محفوظ شياطني اغواى
 خاطر به فاسده تخيّالت و يابدن راه فتورى شكيبايى، و صرب بناى در و نشود منحرف خشوع و الهى خوف
  .نكند خطور
 يف مُسْتَضْعَفِنيَ كُنَّا: قالُوا كُنْتُمْ؟ فِيمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ، ظالِمِي الْمَالئِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ: تعاىل الله قال

  )۹۷ -ساءن! (فِيها؟ فَتُهاجِرُوا واسِعَةً  الله أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ: قالُوا الْأَرْضِ،
 است فرموده نمودند، كفّار مرافقت و كردند هجرت ترك كه، جميع توبيخ و تعبير مقام در عزّت جناب چنانكه

 ستمكار كه حالتى در الموتند، ملك اعوان كه فرشتگان، ايشان از ستانند مى جان كه آنان كه درستى به: كه
 چه در: كه را ايشان مر سرزنش، روى از فرشتگان گفتند كفّار، مرافقت و هجرت ترك به خود نفس بر اند بوده
: گفتند اعتذار سبيل بر ايشان موحّدان؟ و مشركان از بوديد طايفه كدام با و خود؟ دين كار در شما بوديد چيز
 به كه آن يا و. كنيم هجرت كه نتوانستيم و بودند غالب ما بر كفّار و مكّه، زمني در عاجزان و ضعيفان ما بوديم
 بسيار، و گشاده خدا زمني نبود آيا: كه تكذيب سبيل بر ايشان به فرشتگان گفتند بوديم؟ عاجز اسالم كلمه اظهار
 شهر از و كنيد هجرت هم شما بايست مى كردند، حبشه مهاجران چنانكه. آن از ديگر طرف به كنيد هجرت كه
  .داريد نگاه سالم را خود دين و رويد ديگر شهر به خود
  .االشكال تنافس ال و الصّالحني، الله بادع مغنم انتهز و
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 عالم، و صالح و خوب مردم با و را خوب مردم صحبت دان غنيمت سفر، در خواه و حضر در خواه: يعنى
 از و انسانند صورت، به كه كسانى با و. گيرى ايشان طبيعت و خو ،»تؤثّر الصّحبة«: حكم به تا. گذران اوقات
 به چند هر مكن، گزندگى و مفاخره خود، امثال و اقران با كه آن يا و مباش، تصحب هم دورند، انسانيّت معنى
  .باشى ايشان از
  .االضداد تنازع ال و
  .كن سر او با مماشات روى از و مكن مجادله باشد، مجادله و منازعه مقام در تو با كه هر و
  .أنت فقل انا،: لك قال من و
 او مخالفت صدد در و. من: مگو و مشو او ردّ مقام در تو من،: گويد ردّ مقام در تو با فعلى، يا قوىل در كه هر و

  .مگير نقيض طرف و مشو
  .معرفتك به تحقّقت و علمك، به أحاط ان و شيئا تدّع ال و
  .باشى او به عالم خود گمان به چند هر مكن، قطع و جزم دعوى چيز هيچ در و

  .است احديّت بجنا مخصوص ،»هي كما« أشياء حقيقت به علم كه چرا
  .الشّرف تجد انّى و الدّين، يف منك اشرف هو لمن االّ سرّك تكشف ال و
 جمع او از تو خاطر و باشد، مساوى يا زياد تو از او ديندارى كه كسى به مگر مگو، كس هيچ به خود ضمير و

 بلكه است، كم اربسي كامل، مؤمن كه چرا! كرد؟ توان جمع او از خاطر كه كسى يافت توان مى كجا و. باشد
  .است ناياب

  .عالقة بال الله مع بقيت و السّالمة، أصبت ذلك فعلت إذا و
 و كردى مى طلب كه را چه آن اى آورده دست به: كه گفت توان مى را، مذكوره صفات آوردى عمل به گاه هر

 او به و اى كرده لبس خود از را تعاىل بارى به وصول حواجب و موانع الجملة يف و. سالمت صفت به اى رسيده
  .هست التفاتى تو به نيز را او كه شود مى معلوم ،»له للَّه كان للَّه كان من«: حكم به و اى رسيده

  عزلت فوايد در چهارم و بيست باب
 و سرّا به تفّرد لمن طوبى فيا بحراسته، متحرّس و الله، بحصن متحصّن العزلة صاحب: السّالم عليه الصّادق قال

 اغتنام و الزّهد، و الشّدّة اختيار و الفقر، حّب و الباطل، و الحقّ علم: خصال عشرة إىل يحتاج هو و عالنية،
 غفلة، بال الذّكر كثرة و العجب، ترك و المجهود، بذل مع العبادة يف التّقصير رؤية و العواقب، يف النّظر و الخلوة،
 الوقت، يف اليه يحتاج ال عمّا البيت خلوة و حجاب، كّل سبب و بليّة، كّل رأس و الشّيطان مصطاد الغفلة فانّ
 و معاشك، فضول و الرّبا من احذر و بيتك، ليسعك و قلبك، بعمارة لسانك احزن: السّالم عليه مريم بن عيسى قال
 شئت، متى الله اتّق ثمّ داء، اليوم فصاروا دواء كانوا فانّهم األسد، من فرارك النّاس من فرّ و خطيئتك، على ابك
 و الجوارح، صيانة العزلة يف و فافعل، تعرف ال و تعرف ال موضع يف تكون ان استطعت ان: خثيم بن الرَّبيع قال
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 ال و نبّى من ما و الوقت، راحة و سوء، كّل من المجانبة و الشّيطان، سالح كسر و العيش، سالمة و القلب، فراغ
  .انتهائه يف امّا و ،ابتدائه يف امّا زمانه، يف العزلة اختار و االّ وصىّ

  شرح
  .بحراسته متحرّس و الله، بحصن متحصّن العزلة صاحب: السّالم عليه الصّادق قال

 حصار به شد متحصّن كرد، اختيار گيرى گوشه و عزلت كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 به آوردن رو و است خلق از قطاعان عزلت، معنى كه چرا. كشيد الهى حراست و حفظ به را خود و عافيت،
 او عافيت حصار در و الهى، لطف به است متشبّث و متمسّك شك بال است، چنني كه هر كه است معلوم و حقّ،
  .است
  .عالنية و سرّا به تفرّد لمن طوبى فيا
 و مستأنس او به و شد، او متوجّه باطن، و ظاهر به و خود، خداى به شد يگانه و متفرّد كه كسى حال خوشا پس
  .گرديد متوحّش او غير از
 علم: خصلت ده به است محتاج خلق، از نفرت و است خدا به انس كه عزلت و: خصال عشرة إىل يحتاج هو و

  .الباطل و الحقّ
 ميان تميز و باشد برده قدرى به نظرى، و عملى حكمت مراتب به راه: يعنى -است علم خصلت، ده آن از يكى
 عزلت است، عارى خصلت اين از كه هر و. نباشد جاهل سنن و فرايض از شرع احكام هب و كرده باطل و حقّ

  .است اهمّ او، براى از علم تحصيل و نيست او مناسب
  .الفقر حّب و

 و زحمت از كه باشد رسيده اى مرتبه به نفس، مجاهدات و رياضات از: يعنى -است فقر داشنت دوست -دوم
 و خلطت، به عزلت زود باشد، چنني نه اگر كه باشد، او معشوق و بوبمح زحمت، بلكه. نشود مشوّش تعب
  .شد خواهد مبدّل كلفت، به راحت

  .الشّدّة اختيار و
 نشود مضطرب بشود، زودى و دير يحتاج، ما ساير و معاش وصول در اگر كه. است شدّت و سختى اختيار -سوم
  .نيابد راه اى رخنه او صرب اساس در و
  .الزّهد و

 موجب مشتبهات، و محرّمات ارتكاب چه. مشتبهات از بلكه محارم، از نمودن اجتناب: يعنى. است زهد -چهارم
 عزلت كه قرب وسيله با دورى اسباب و بارى، حضرت از است دورى اسباب از قساوت و. است قلب قساوت
  .شود نمى جمع است،
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  .الخلوة اغتنام و
 سرمايه شوق، كه چرا. نمودن او اختيار و بودن راضى او از جان و دل به و است، عزلت دانسنت غنيمت -پنجم
  .است مطلب هر به رسيدن

  .العواقب يف النّظر و
 و قبل احواالت و موت و داشنت عاقبت در نظر و عاقبت ياد به هميشه: يعنى. عواقب در است كردن نظر -ششم
  .كردن خود العني نصب و نبود متذكّر قرب، احوال و مكافات و مجازات و سكرات از را، موت بعد
  .المجهود بذل مع العبادة يف الّتقصير رؤية و

  .گرفنت سهل را آن عبادت، در جهد بذل وجود با و دانسنت مقصّر را خود مرتبه، هر در -هفتم
  .العجب ترك و

 هر در و گرفنت، بزرگ را خود عمل نه و را خود نه و ندادن راه خود به تكبّر: يعنى. است عجب ترك -هشتم
  .بودن معرتف خود، قصور و عجز به مرتبه
  .حجاب كّل سبب و بليّة، كّل رأس و الشّيطان، مصطاد الغفلة فاّن غفلة، بال الذّكر كثرة و
 است شيطان صيد دام او، جناب از غفلت كه چرا. نشدن غافل او از و بودن الهى ذكر در اوقات، اكثر در - نهم 
  .گذشت نكهچنا است، بليّه و فتنه هر اساس و
  .الوقت يف إليه يحتاج ال عمّا البيت خلوة و

 خاطر تشويش باعث او وجود چه. نباشد كار در وقت آن در چه هر از است، منزوى مسكن بودن خاىل -دهم
  .است
  .بيتك ليسعك و قلبك، بعمارة لسانك احزن: السّالم عليه مريم بن عيسى قال

 معمور تو دل خانه تا را، خود زبان كن زندان: كه است فرموده مالسّال عليه و آله و نبيّنا على عيسى حضرت
 شود مى خالص تيرگى و كدورت لوث از وقتى است، الهى معارف محّل دل چون. يابد فراخى و وسعت و شود
  .رود خواهد كه راه هر به و گويد، خواهد چه هر كه نگذارى داشته، خود محبوس و مقهور را زبان كه،
  .معاشك فضول و باالرّ من احذر و

 از محض كه عملى از: يعنى. مغشوش عمل و ريا از كن حذر كه آن يا. معاش زيادتى از و ربا از كن حذر: يعنى
 قدر بر زايد چه هر و. معاش فضول از كن حذر نيز و. باشد داخل او در أغراض از او غير و نباشد خدا براى

 ديوان از و نباشى، مندرج ،»الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ الَّذِينَ«: كريمه تحت در تا كن، صرف خدا راه در است، حاجت
  .نگردى منسلك دنيا اهل عسكر در رفته، بيرون آخرت اهل

 تحتانيّه مثنّاة ياى به كه است ممكن و باشد، تحتانيّه موحّده باى به كه است ممكن ربا، لفظ: كه آن حاصل
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  .ثانى معنى به ثانى، و است، اوّل معنى به اوّل،. باشد
  .خطيئتك على ابك و
  .شود محو تو، عمل ديوان از تو گناهان نوحه، و گريه وسيله به تا خود، گناهان بر نما استغاثه و كن گريه و
  .األسد من فرارك النّاس من فرّ و

  .درنده شير از گريزى مى چنانكه آدميان، از بگريز: يعنى
  .داء اليوم فصاروا دواء كانوا فانّهم
. همديگر علّت و درد اند گرديده امروز و هم، مددكار و يار و ديگر يك درد دواى وقتى، در بودند يانآدم كه چرا
 ذكر و. آخرت و دنيا تضييع و فساد و فتنه مگر شود نمى حاصل زمان، اين در ايشان مؤانست و اختالط از و

 به الحقه، و سابقه از فقرات، يرسا و است فقره همني براى از مقام، اين در السّالم عليه عيسى حضرت كالم
  .مذكورند او طفيل
  .شئت متى الله اتّق ثمّ
  .كن احرتاز او مناهى از و حال، همه در خدا از برتس پس
  .فافعل تعرف ال و تعرف ال موضع يف تكون ان استطعت ان: خثيم بن الرّبيع قال
 مسكن و كن سكنى جائى در توانى مى و دارى قدرت اگر: كه فرمايد مى است، ثمانية زهّاد از يكى كه: ربيع
  .را كسى تو نه و شناسد را تو كسى نه كه، گزين

 و سوء، كّل من المجانبة و الشّيطان، سالح كسر و العيش، سالمة و القلب، فراغ و الجوارح، صيانة العزلة يف و
  .الوقت راحة
  :است بسيار فوايد عزلت در: كه فرمايد مى
  .لغو حركتهاى از ضا،اع و جوارح كردن حفظ -يكى
 كسى، هر با كه است آن متوجّه مردم، با مصاحبت و اختالط در كه چرا. لغو تخيّالت از دل بودن فارغ -دوم
 طبايع، مقتضاى كه چرا نشود، ايشان انحراف موجب كه نمايد نوازش طريق چه به و كند سلوكى نحو چه

 الفت منافى كه خاطر، رنجش رعايت، عدم اندك هب و. ديگر مخالف كدام، هر با سلوك طريق و است مختلف
  .رسد مى بهم است، خلطت و

 نه خاطر، جمعيّت و رفاهيّت روى از است زندگى گيرى، گوشه و عزلت در: يعنى. است عيش سالمت -سوم
 تا مردم، نزد است او تردّد نه باشد، البيت اثاث و فرش و حشم و خدم به محتاج تا او، نزد است مردم تردّد

  .نشود ايشان نفرت باعث تا ايشان، وضع به باشد خود وضع تناسب به محتاج
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 ايشان، به آميزش و اختالط به انسان، به شيطان قوّت كه چرا. است شيطان سالح شكسنت موجب عزلت، نيز و
 كارى او از و است، شكسته سالح دشمن مثابه به او، برابر در شيطان نباشد، اختالط گاه هر و. شود مى حاصل

: يعنى است، اوقات و ازمان راحت او در نيز و. است بدى و شرّ هر از اجتناب عزلت، در نيز و. آمد نخواهد بر
 توقّع پايى صداى هر به كه مردم، با اختالط خالف به است، آسودگى و اسرتاحت نهايت در او به زمان گذارش
  .زحمتى انتظار نائى، فرياد هر به و است كدورتى

  .انتهائه يف امّا و ابتدائه، يف امّا زمانه، يف العزلة اختار و االّ وصىّ ال و بّىن من ما و
 يا باشد، نكرده عزلت اختيار اوقات، از وقتى در كه پيغمربى، وصىّ نه و پيغمربى هيچ است نبوده: كه فرمايد مى
  .اواخر يا احوال مبادى در

  عبادت آداب در پنجم و بيست باب
 فقد بحقّهما ادّاهما و أصابهما فمن األصل فانّهما السّنن، و المفرتضات تخليص داوم: لسّالما عليه الصّادق قال

 و فرضك لك سلم فان قلّ، ان و أدومها و اآلفات، من أخلصها و باالمن أقربها العبادات خير فانّ الكلّ، أصاب
 من حركاتك أخلص و التّعظيم، و لخشيةا و االفتقار، و بالذّلّ االّ  ملكك بساط تطأ ان احذر و أنت، فأنت سنّتك
 سرّك، على المطّلع من فاستح ربّه، مناج المصلّى: قال آله و عليه الله صلّى النّبيّ فاّن القساوة، من سرّك و الرّياء،
 من يزالون ال السّلف كان و إليه، دعاك و منك أراد لما يراك بحيث كن و ضميرك، يخفى ما و بنجواك العالم
 الفرائض، دون بالفضائل يشتغلون الزّمان اهل ترى و جميعا، الفرضني اصالح يف الفرض وقت إىل الفرض وقت
 ذلك ليس و فريضة، تارك فضيلة لطالب عجبت: السّالم عليه الحسني بن علىّ قال روح، بال جسد يكون كيف
  .همل اختاره و المره أهلهم بما مننه رؤية ترك و تعظيمه، و االمر معرفة لحرمان االّ

  شرح
  .السّنن و المفرتضات تخليص داوم: السّالم عليه الصّادق قال

 تو از كه سنّتى و واجبى عملهاى كه نما جهد و هميشه كن سعى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .شود صادر تو از فتور و قصور بال عملها، آن حدود و اركان و باشد خالص غشّ و غّل از شود، مى صادر
  .الكّل أصاب فقد بحقّهما ادّاهما و أصابهما فمن األصل فانّهما
 است، آورده بجا كه گويا پس بايد، كه چنان آن را سنن و فرايض كرد، ادا و آورد بجا كه هر كه درستى به پس،
  .را عبادتها همه
  .اآلفات من أخلصها و باالمن أقربها العبادات خير فانّ
: كه آن حاصل. باشد تر خاىل اختالط و غشّ  از و امن به باشد تر نزديك كه است ىعبادت عبادتها، بهرتين كه چرا

 قصد مثل داخلى، آفات از و باشد ايمن مخالفني، آزار خوف مثل خارجى، آفات از كه است آن عبادتها بهرتين
  .باشد خالص فاسده، أغراض و ريا



۹۵ 

  .قّل ان و أدومها و
  .باشد كم چند هر باشد، دائمى كه است عبادتى عبادتها، بهرتين نيز و

 و است مغبون او باشد، مساوى او روز دو عمل كه هر: يعنى. »مغبون فهو يوماه ساوى من«: كه است حديث
  .باشد قبل روز از كمرت بعد، روز عمل كه آن جاى چه،. است زيانكار

  .أنت فأنت سنّتك و فرضك لك سلم فان
  .صادقى خود معبود بندگى در و توئى تو، پس را، ننس و فرايض آوردى عمل تمام و سالم اگر پس،
  .التّعظيم و الخشية و االفتقار و بالذّلّ االّ ملكك بساط تطأ ان احذر و

 از مگر زمني، روى همه يا باشد، مسجد كه الملوك مالك پادشاه بساط به گذارى پا اينكه از كن حذر: يعنى
  .خوف و ظيمتع روى از و انكسار و عجز و فروتنى و ذلّت روى
  .القساوة من سرّك و الرّياء، من حركاتك أخلص و

 چرك و قساوت از را خود دل دار پاك نيز و ريا، از را خود سكنات و حركات همه دار منزّه و خالص: يعنى
  .عصيان
 يخفى ما و بنجواك العالم سرّك، على المطّلع من فاستح ربّه، مناج المصلّى: قال آله و عليه الله صلّى النّبيّ فانّ

  .ضميرك
  :كه است فرموده العالمني، ربّ صلوات آله و عليه النّبيّني خاتم حضرت كه چرا

 خداوندى از دار شرم پس. خود پروردگار با است گوينده راز و كننده مناجات نماز، وقت در گزار نماز شخص
 عرض و او با مناجات هنگام در كه واقف، تو سكنات و حركات همه به و است، مطّلع تو باطن و ظاهر بر كه

  .قساوت و غفلت به باشد ملوّث دل، و دروغ، به باشد آلوده تو زبان حاجات،
  .إليه دعاك و منك أراد لما يراك بحيث كن و
  .اند طلبيده تو از كه كيفيّت آن به و مأمورى كه نحوى به او، بندگى و عبادت در باش و

 در لرزه و طپش اثر و شد مى متغيّر او مبارك رنگ نمازها، اوقات در السّالم عليه سجّاد حضرت كه است حديث
 عزيز قرآن در بارى حضرت: كه فرمود نمودند، استفسار او از حالت اين سبب. گشت مى هويدا او مبارك بدن

 كه ترسم ىم و. مأمورى كه چنان آن را، عبادات ساير و نماز آر ياد به: يعنى. »أُمِرْتَ كَما فَاسْتَقِمْ«: كه فرموده
 و عليه الله صلّى پيغمرب و. باشم نياورده عمل به، مأمور موافق و نباشد او رضاى موافق آورم، مى بجا من چه آن
  .»هود سورة شيّبتنى«: فرمود مى مكرّر آله،
  .جميعا الفرضني اصالح يف الفرض وقت إىل الفرض وقت من يزالون ال الّسلف كان و
 ايشان شغل و شدند، نمى ديگر كار به مشغول ديگر، نماز تا نماز وقت از كه نىكسا پيش، زمانهاى در بودند و



۹۶ 

 فرض اصالح مشغول يا بودند، گزارده كه نمازى اوراد و تعقيب به بودند مشغول يا. فرضني اصالح مگر نبود
  .اينها غير و نوافل و لباس و بدن تطهير و وضو تجديد مثل بودند، ديگر
  .روح بال جسد يكون كيف الفرائض، دون بالفضائل لونيشتغ الزّمان اهل ترى و
 مشتمل و آيد مى آخرت كار كه علومى از و رسمى، علوم تحصيل در كوشند مى كه را زمان اين اهل بينى مى و

 بابت از ديگر علوم و است روح بابت از دينيّه علوم كه آن وجود با اند، برداشته دست سنن، و فرايض بر است
  .عمر تضييع جز شود نمى مرتتّب او بر اى فايده و ندارد، اعتبار كه است معلوم روح بى جسد و جسد،
 و االمر معرفة لحرمان االّ ذلك ليس و فريضة، تارك فضيلة لطالب عجبت: السّالم عليه الحسني بن علىّ قال

  .لهم اختاره و المره أهلهم بما مننه رؤية ترك و تعظيمه،
 طلب و باشد فضيلت طالب كه كسى از من دارم عجب: كه فرمايد مى السّالم ليهع العابدين زين سجّاد، حضرت
 من«: حكم به و. نباشد او تحصيل پى در و كند ترك باشد، سنن و فرايض كه را فضايل اهمّ  و كند فضيلت
 بر مفضول ايثار و راجح بر مرجوح اختيار و. نكند او صرف را، خود اوقات و عمر جميع ،»اللّحد إىل المهد
 و گرفنت سهل را حق راه و .حقّ به نربدن راه و الهى، امر شناخت از محرومى مگر علّتش و سبب نيست فاضل،

 حواسّ  كه را الهى نعمتهاى معظم و. بودن غافل ،»قَدْرِهِ  َحقَّ الله قَدَرُوا ما وَ«: كريمه مفهوم و منطوق از
 شرع حدود از و نفرمودن كار و انداشنت و هستند، لوقمخ او براى از كه كارى به باشد، عقل و باطنه و ظاهره
  .بودن غافل حقيقى منعم از و نمودن تجاوز

  تفكر بيان در ششم و بيست باب
 و الشّريف من باق، فيها احد هل او احد، على بقي هل الدّنيا، من مضى بما اعترب: السّالم عليه الصّادق قال

 رسول قال بالماء، الماء من اشبه مضى بما منها يأت لم ما فكذلك لعدوّ،ا و الوىلّ و الفقير، و الغنّى و الوضيع،
 و مونسا، باللّه و شغال، بالعبادة و زادا، بالتّقوى و دليال، بالعقل و واعظا، بالموت كفى: آله و عليه الله صلّى الله

 بصدق االّ نجا من نجا ما و فتنة، و بالء االّ الدّنيا من يبق لم: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال و بيانا، بالقران
 هذا االخر، من خرجت و أحدهما من دخلت بابان، له كبيت الدّنيا وجدت: السّالم عليه نوح قال و االلتجاء،

 و طلبها، يف دينه مزّق و عمارتها، يف عمره ضيّع و إليها، ركن و فيها، اطمانّ من حال فكيف الله، نبّى حال
 اطّالع و المعاد، اصالح يف إصابة و للخلق، فسحة و للقلب، ضياء و السّيّئات، كفّارة و ت،الحسنا مرآة الفكرة
 فكرة: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال بمثلها، الله يعبد ال خصلة هي و العلم، يف استزادة و العواقب، على
  .التّوحيد و المعرفة بنور الله خصّه من االّ التّفكّر منزلة ينال ال و سنة، عبادة من خير ساعة

  شرح
 و الشّريف من باق، فيها احد هل او احد، على بقي هل الدّنيا، من مضى بما اعترب: السّالم عليه الصّادق قال

  .بالماء الماء من اشبه مضى بما منها يأت لم ما فكذلك العدوّ، و الوىلّ و الفقير، و الغنّى و الوضيع،
 نعمتهاى و دنيا از است گذشته چه آن به عربت، چشم به كن نظر: كه فرمايد ىم السّالم عليه صادق امام حضرت

 و. باشد نيافته راه او به زوال و فنا و باشد باقيمانده كسى براى از كه را آنها يابى مى آيا. دنيا تنعّمهاى و دنيا
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 و وضيع و گدا و پادشاه و دشمن و دوست و فقير و غنّى و كوچك و بزرگ از اى ديده و بينى مى هيچكس
 را آينده زمان كن قياس چنني اين پس باشد؟ نچشيده موت، شربت الْمَوْتِ، ذائِقَةُ نَفْسٍ  كُلُّ: جام از كه شريف،

 كسى حال خوشا و. دان شبيه و مانند گذشته به كه را آينده است، شبيه آب به آب چنانكه و گذشته، زمان به نيز
 را موت و فوت و نكند صرف ،»يعنى ال« به او، در را عزيز عمر و دبدان را او قدر هست، كه زمان هر در
  .كند خود »العني نصب«
 و شغال، بالعبادة و زادا، بالتّقوى و دليال، بالعقل و واعظا، بالموت كفى: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .بيانا بالقران و مونسا، باللّه

 پند و وعظ براى از موت، است كافى و بس: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت چنانكه
 بس و قيامت توشه براى از تقوى، است بس و. راهنمائى و داللت براى از عقل، است بس و. را بصيرت اهل
 و قرآن است بس و بودن مصاحب و انيس براى از احديّت، جناب است بس و مشغوىل براى از عبادت، است
 بيان به احتياج و است ظاهر كدام هر وجه و مطلب، هر به رسيدن و مدّعا هر كردن بيان براى از خداى، كتاب
  .ندارد

  .االلتجاء بصدق االّ نجا من نجا ما و فتنة، و بالء االّ الدّنيا من يبق لم: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال و
 حاصل و دنيا از ماند نمى باقى :كه يدفرما مى قدره، جّل ملّت، و طريقت مقنّن و شريعت صاحب حضرت
 فتنه و بال از نيافتند نجات و. باشد شيطانى اغواهاى و نفسانى خواهشهاى كه فتنه، و بال مگر او، از شود نمى
 كسى مگر نيافت خالصى دنيا، بالى و دنيا از هيچكس: يعنى. التجا صدق به مگر يافتند، نجات كه آنان دنيا،
 و حفظ به را خود و گذاشت او به خود كار و نمود او به توسّل و برد خدا به التجا ان،شيط فريب و شرّ  از كه

 تواند نمى و. ندارد خالصى او از كسى خود، سعى به نه گر و. يافت خالصى او شرّ از تا كشيد، او حمايت
 او، رنگ يك ندوستا و الهى مقرّب بندگان مگر نيست، دستى من به را او و خالصم او دست از من: كه گفت
  .شمار بى او، حيله و مكر طريق و است بسيار او، فريب و خدعه راههاى كه چرا
  .االخر من خرجت و أحدهما من دخلت بابان، له كبيت الدّنيا وجدت: السّالم عليه نوح قال و
 از من، نزد به ادني: كه است گفته مى كه است مروى »السّالم عليه و آله و نبيّنا على« نوح حضرت انبيا، شيخ از

 نوح حضرت گاه هر و. روم بيرون ديگرى از و شوم داخل يكى از كه باشد، داشته در دو كه است اى خانه بابت
 وجود با كه ديگران حال به واى باشد، چنني دنيا به او عالقه اند، گفته كسرى و هزار دو كه عمر، طول وجود با

 بيرون هرگز ديگر در از و نيست ايشان براى از خروج در گويا، كه نددار دنيا به دلبستگى اى مرتبه به قليل، عمر
  .فرمايد كرامت بيدارى و كند زياد را ما بصيرت نور تعاىل، خداوند. رفت نخواهند

  .طلبها يف دينه مزّق و عمارتها، يف عمره ضيّع و إليها، ركن و فيها، اطمانّ من حال فكيف الله، نبّى حال هذا
 كه كسانى حال باشد چون پس باشد، چنني حالش مكان، علوّ و شأن مناعت وجود با خدا، غمربپي گاه هر: يعنى

 آخرت باشند كرده نابود و دنيا، عمارت در را خود عمر باشند كرده ضايع و باشند داشته دنيا به خاطر اطمينان
  .دنيا طلب در را خود
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 اطّالع و المعاد، اصالح يف إصابة و للخلق، فسحة و لب،للق ضياء و السّيّئات، كفّارة و الحسنات، مرآة الفكرة و
  .العلم يف استزادة و العواقب، على
 است اى آيينه عاقبت، در كردن فكر و ايشان، احوال و دنيا خاليق و دنيا به عربت، به كردن نظر: كه فرمايد مى
 در فكر نيز و. نفسانى خواهشهاى و دنيا شود مى كرده ترك و خوبيها و حسنات شود مى نمودار او وسيله به كه

 چرا. است خلقان بد خلق وسعت سبب و است، قاسيان دلهاى دهنده جال و است، گناهان كفّاره باعث عاقبت،
 و. كند نمى خلقى كج و درشتى كسى با هرگز شد، ظاهر كسى به او، زوال سرعت و دنيا اعتبارى بى گاه هر كه
 عقاب، و عذاب مراتب و باشد آخرت فكر فكرش، اوقات اكثر كه هر كه، چرا است، معاد اصالح سبب نيز

 است، چنني كه هر و. كرد نخواهد باشد، الهى رضاى خالف كه كارى كه است معلوم باشد، خاطرش مركوز
 انديشه نيز و. يافت نخواهد راه او به اختالىل و بود خواهد سداد و صالح به مقرون آخرتش، و معادش البتّه

 از و. است إدراكات و علوم شدن حاصل باعث تيرگى، از نفس صفاى و است نفس فاىص موجب آخرت،
 زياد عواقب، در كردن نظر نيز و. عواقب بر اطّالع و است آخرت و معاد احوال به علم إدراكات، و علوم جمله
 چه و است خسران و هالكت باعث چيز چه كه دانسنت خواهد و. را نفس منجيات و مهلكات به علم كند مى
 كه است ممكن باشد، سابقش فقره مفسّر كه تواند مى ،»استزادة« فقره اين. جنان به فوز و نجات موجب چيز
  .باشد خاصّ از بعد عامّ ذكر
  .بمثلها الله يعبد ال خصلة هي و
  .رسد نمى او به عبادتى هيچ كه محمود، است خصلتى عاقبت، در كردن فكر: كه فرمايد مى نيز و

 بنور الله خصّه من االّ التّفكّر منزلة ينال ال و سنة، عبادة من خير ساعة فكرة: آله و عليه الله صلّى لهال رسول قال
  .التّوحيد و المعرفة
 انقالبات و دنيا احوال در ساعت يك كردن فكر: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت چنانكه
 معرفت نور به باشد مخصوص كه كسى مگر تفكّر، مرتبه به رسد نمى و. سال يك عبادت از است بهرت دنيا،
  .وى يگانگى و توحيد به باشد داشته اعرتاف و الهى،

  سكوت بيان در هفتم و بيست باب
 من راحة كّل مفتاح هو و به، القلم جّف و سبق، ما بحقائق المحقّقني شعار الصّمت: السّالم عليه الصّادق قال
 عزل فيه و للعالم، تزيّنا و الجاهل، على سرتا الله جعله قد و الزّلل، و الخطايا من صّونال و اآلخرة، و الدّنيا
 لسانك باب فأغلق الظّرف، و المروّة و العفاف و القلب، قساوة زوال و العبادة، حالوة و النّفس، رياضة و الهوى،
 خثيم بن الرّبيع كان و الله، يف و للَّه ذاكرةالم يف المساعد و للكالم، اهال تجد لم إذا سيّما ال بدّ، منه لك عمّا
 نجا اه،: يقول و عليه، ما و له ما عشيّته يف نفسه يحاسب ثمّ به، يتكلّم ما كّل فيكتب يديه، بني قرطاسا يضع

 يتكلّم ان أراد فإذا فمه، يف حصاة يضع آله و عليه الله صلّى الله رسول اصحاب بعض كان و بقينا، و الصّامتون
 يتنفّسون كانوا عنهم، الله رضى الصّحابة من كثيرا انّ و فمه، من أخرجها الله، لوجه و الله يف و للَّه انّه علم بما،

 رزق لمن فطوبى الصّمت، و الكالم نجاتهم، و الخلق هالك سبب انّما و المرضى، شبه يتكلّمون و الصّعداء،
 قدر علم من و األصفياء، شعار و االنبياء، اخالق نم ذلك فإنّ الصّمت، فوائد و صوابه، و الكالم عيب معرفة
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 صمته و كالمه كان خزائنه، على ائتمن و الصّمت، لطائف على اشرف من و الصّمت، صحبة احسن الكالم
  .الجبّار الملك االّ  هذه عبادته على يطلع ال و عبادة،

  شرح
  .به القلم جّف و سبق، ما بحقائق المحقّقني شعار الصّمت: السّالم عليه الصّادق قال

 كسانى شعار و. است تحقيق اهل طريقه خاموشى، و صمت: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و الحقني و سابقني انبياى بر كه تبديالت و تغييرات و كنند نظر ها، گذشته احوال در بصيرت چشم به كه است
 موجب چنني، اين نظر كه است معلوم چه،. نمايند تفكّر شده، واقع ماضني سعداى و اشقيا و جبّارين ملوك
 علل و اسباب از و. بس و اين مگر سكوت، سبب نيست و سكوت، و صمت موجب حيرت، و است حيرت
  .»به القلم جّف و« كه كرد اشارت معنى اين به و. است بيرون بشرى طاقت از اين، بر زايد صمت،

  .اآلخرة و الدّنيا من راحة كّل مفتاح هو و
  .آخرت راحت هم و دنيا راحت هم و است راحت كليد خاموشى، و صمت: عنىي
  .الزّلل و الخطايا من الصّون و
 ناشى زبان از خطا، و گناه اكثر كه چرا است، لغزيدنيها و خطاها از حراست و حفظ موجب گويى، كم نيز و

  .است محفوظ گناهان اكثر از البتّه شد، محبوس او گاه هر. شود مى
  .للعالم تزيّنا و الجاهل، على سرتا الله علهج قد و
 از زينت و جاهل براى از حجاب و سرت را، گويى كم و خاموشى عالم، خداوند است گردانيده كه تحقيق به

 و است پوشيده مردم نزد حالش شد، صمت مالزم گاه هر ندارد، معرفت و علم جاهل، چون كه چرا. عالم براى
 مالزم هذا مع و كشد، نمى خجالت گفتگو در و گويد مى دانش از گويد، مى چه هر چون عالم و. شود نمى رسوا
  .او براى از است زينت خاموشى، پس. است خاموشى و صمت

  .الهوى عزل فيه و
 به دارد ميل بالذّات، آدمى نفس كه چرا. نفسانى خواهشهاى از است دورى باعث گويى، كم و خاموشى نيز و

 نفس حبس و او، خواهشهاى از است نفس بازداشنت موجب نقيض، به ميل وجود با تصم اختيار و لغو، شنيدن
  :كه فرمود جهت اين از. است رياضت ميل، وجود با خواهشها از
  .النّفس رياضة و

  .است نفس رياضت صمت، در: يعنى
  .القلب قساوة زوال و العبادة، حالوة و
 به آدمى، نفس كه چرا. دل قساوت شدن زايل و است دتعبا لذّت كردن ادراك خاموشى، فوايد جمله از نيز و
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 آئينه محسوس، آئينه جرم كثافت وجود با. شود مى تيره و چركني نفس، تعاقب به آئينه چنانكه. است آينه مثابه
 است وقتى اين و! گفنت؟ بسيار از نشود كثيف و چركني چرا جبلّى، صفاى و تجرّد وجود با است نفس كه باطن
  .بود خواهد نيز عقاب و عذاب موجب قساوت، وجود با باشد اگر كه نباشد، مناهى بر تملمش گفنت كه
  .المروّة و العفاف و
 كه هر ،»فيه يقع ان كاد الحمى حول رتع من«: حكم به چه. مناهى ارتكاب از است عفّت صمت در نيز و

. است نفس عفّت مورث گوئى كم ،جهت اين از. باشد محفوظ منهى و بد گفنت از كه شود نمى گويد، مى بسيار
  .باشد سزاوار و اليق چه آن به است كردن عمل مروّت، معنى كه چرا است، مروّت صمت، در نيز و
  .عقبى خواه و دنيوى ضرورى خواه است، ضروريّات به تنطّق شد، مذكور چنانكه زبان به اليق و
  .الظّرف و
  .كند مى تنگ را خلق شنيدن، بسيار و گفنت بسيار چه است، خلق حسن) و كياست( مورث گويى، كم نيز و

  .الله يف و للَّه المذاكرة يف المساعد و للكالم، اهال تجد لم إذا سيّما ال بدّ، منه لك عمّا لسانك باب فأغلق
 را او قفل و ببند زبان روى به در پس. است بسيار بسيارگويى، معايب و مفاسد كه دانستى گاه هر: كه فرمايد مى

 توان تكلّم او با خدا راه در و خدا براى از كه كسى نيابى كه وقتى خصوص. شود ضرور كه وقتى مگر ،مگشا
  .كند اثر او در حقّ و برسد سخن به و باشد داشته سخن درد و باشد داشته اين اهليّت و كرد
 عليه، ما و ماله عشيّته يف هنفس يحاسب ثمّ  به، يتكلّم ما كلّ  فيكتب يديه، بني قرطاسا يضع خثيم بن الرّبيع كان و
  .بقينا و الصّامتون نجا اه،: يقول و

 گذاشت مى خود پيش كاغذى پارچه روز، هر اوّل در كه بوده آن طريقش دانستى، را صفتش كه خثيم، پسر ربيع
: كه آه: گفت مى و كرد مى محاسبه خود نفس با و خواند مى را ها نوشته شام در و. نوشت مى گفت، مى چه هر و

 گفتنى هر كه است معلوم و. گناه و تقصير عني در ايم مانده بسيارگو، ما و گويان كم و خاموشان يافتند نجات
  .بود خواهد قدر چه و داشت خواهد قدر چه شود، نوشته بايد كه
 و للَّه انّه علم بما، يتكلّم ان أراد فإذا فمه، يف حصاة يضع آله و عليه الله صلّى الله رسول اصحاب بعض كان و
  .فمه من أخرجها الله، لوجه و الله يف
 و خود، دهن در سنگى اند گذاشته مى كه آله، و عليه الله صلّى پيغمرب اصحاب از بعضى طريق بود: كه فرمايد مى
 اخروى نفع و بود خدا راه در و خدا براى از اگر اند كرده مى فكر خود با بگويند، حرفى كه اند خواسته گاه هر
  .نه نه، وگر اند گفته مى كرده بيرون دهن از را سنگ ود،ب او در
  .المرضى شبه يتكلّمون و الّصعداء، يتنفّسون كانوا عنهم، الله رضى الصّحابة من كثيرا انّ و

 سبيل به و. اند كشيده مى درد پر سينه از بلندى آه و اند بوده ساكت اوقات، اكثر حضرت، آن صحابه از بسيارى
 خستگى و ضعف روى از كه بيماران، زدن حرف به بود شبيه ايشان زدن حرف اند، زده مى حرفى كه ندرت
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  .باشد
  .الصّمت و الكالم نجاتهم، و الخلق هالك سبب انّما و
: يعنى. بودن خاموش و زدن حرف در مگر ايشان، نجات و خاليق هالكت نيست كه، راستى و درستى به و

  .خاموشى در نجات و زدن حرف در هالكت
  .األصفياء شعار و االنبياء، اخالق من ذلك فانّ الصّمت، فوائد و صوابه، و الكالم عيب معرفة رزق لمن طوبىف

 دانسته: يعنى. درست كالم و معيوب كالم ميان است، كرده تميز و است برده راه كه كسى حال خوشا: يعنى
 و. اينها مثل و دروغ و لغو و هجو اي مسلمانان، غيبت بر باشد مشتمل كه است كالمى معيوب، كالم كه است
 حال خوشا و. نشود مرتتّب او بر دينى ضرر و باشد روا يا باشد، ضرور گفتنش كه است كالمى درست، كالم
 رذيله از و كند مى صمت اختيار البتّه برد، او به راه كه هر كه خاموشى، و صمت فوائد بر است برده راه كه كسى
  .است برگزيدگان و اصفيا شعار و است پيغمربان اخالق از صمت كه چرا. يابد مى نجات گويى پر
  .الصّمت صحبة احسن الكالم قدر علم من و
 مگر گشايد، نمى تكلّم به لب و را صمت كند مى اختيار البتّه برد او نقايص به راه و را كالم قدر دانست كه هر
 خرج هرزه به را او است، لطيفى جوهر چه هك را كالم قدر دانست كه هر كه باشد اين مراد يا. ضرورت به

  .كند نمى بيرون دهن، مخزن از ضرورت بى و كند نمى
  .عبادة صمته و كالمه كان خزائنه، على ائتمن و الصّمت، لطائف على اشرف من و

 لوممع او به تكلّم، مضاّر و معايب و برد او خزاين به راه و خاموشى فوايد و لطايف بر شد مطّلع كه هر: يعنى
 البّته است، برده راه تكلّم معايب به چون كه آن واسطه به: زدن حرف امّا. است عبادت او، صمت و تكلّم شد،
 و است ظاهر: خاموشى امّا و. است عبادت ضرورت، قدر به تكلّم و بود خواهد ضرورت قدر به زدنش حرف
  .ندارد بيان به احتياج

  .بّارالج الملك االّ  هذه عبادته على يطلع ال و
 بارى، حضرت مگر او بر نيست مطّلع كه است عبادتى صمت كه، است آن صمت فوايد جمله از: كه فرمايد مى
 اينها بودن چون كه سنن، و فرائض از اينها غير و حجّ و روزه و نماز از عبادات، ساير خالف به اسمه، عزّ

 بيند، مى كسى از را عملها اين كه هر :است اينها الزم عبادت، وصف و. معروف و مشهور است امرى عبادت،
 آن وجود با كند، مى عبادت كه گويد نمى كسى را صامت كه صمت، خالف به كند، مى عبادت او: كه گويد مى
 ديگر عبادتهاى از تر كامل او مرتبه پس ندارد، اطّالع او به بارى حضرت غير و است عبادتها اهمّ از آن كه

  .است

  راحت نبيا در هشتم و بيست باب
: أشياء أربعة ففي ذلك سوى ما و الله لقاء عند االّ الحقيقة على لمؤمن راحة ال: السّالم عليه الصّادق قال

 افات من) به تنجو حلم و( بها تنجو: خلوة و باريك، بني و بينك يكون فيما نفسك و قلبك حال به تعرف: صمت
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 تزكّى و طبعك، به تصفّى و قلبك، به تنوّر :سهر و لوسواس،ا و الشّهوات به تميت: جوع و باطنا، و ظاهرا الزّمان
 فكأنّما يومه، قوت عنده و بدنه، يف معافى سربه، يف امنا أصبح من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال روحك، به

 فاز معك، نىالغ و العزّ: قناعة يا: مكتوبا كان االوّلني كتب يف: منبّه بن وهب قال و بحذافيرها، الدّنيا له حيزت
 احد فليس الصّياخيد، الصّمّ يف محبوسا كان لو و بربّه، يثق ال من سرت هتك: الله رحمه ذر ابو قال. بك فاز من

 على يعتمد ذلك مع هو و خلقه، ان قبل من به تكفّل و له، ضمن فيما ربّه يصدّق ال ممّن، انزل و اذّل و أخسر
  .عنها تعاىل الله أغناه قد بأسباب بّه،ر حدود يتعدّى و جهده، و تدبيره و قوّته،

  شرح
  :أشياء أربعة ففي ذلك سوى ما و الله، لقاء عند االّ الحقيقة على لمؤمن راحة ال: السّالم عليه الصّادق قال

 مّربا كدورت انحاى از كه مؤمن، براى از راحتى هيچ نيست: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 باشد، نمى راحت دنيا در اين بر بنا پس عزّت، جناب به شدن واصل و الهى رحمت كردن مالقات مگر باشد،
  .باريك بني و بينك يكون فيما نفسك و قلبك حال به تعرف: صمت: چيز چهار در مگر
 در و باشد ذكر و فكر مقارن خاموشى كه آن شرط به امّا است، خاموشى و صمت در -دنيا راحتهاى از يكى
 عدم از را تو خود، كامله حكمت به عزّت جناب: كه بگويد خود با كه آن مثل. كند تأمّل الهى، بغراي و بدايع
 او از كه گذاشت وديعه تو در عجيبه، غرايب و بديعه صنايع و داد تفضيل مخلوقات، ساير بر و آورد وجود به

 فكرها اين امثال از سكوت، هنگام در بايد، آدمى حاصل،. ندانى جايز مخالفت او فرموده از و نباشى غافل
  .باشد احديّت جناب متوجّه همواره و نباشد عاطل ها، انديشه اين مانند و غافل

  .باطنا و ظاهرا الزّمان افات من) به تنجو حلم و( بها تنجو: خلوة و
 به: يعنى. مهلك نه باشد، منجى كه خلوتى امّا است، گيرى گوشه و خلوت -دنيا راحتهاى جمله از ديگر يكى

 به نيز او و) است حلم ديگر يكى و. (مناهى ارتكاب و لعب و لهو به نه گذرد، خدا ذكر و عبادت و طاعت
 كه است حلمى و خلوت ممدوح، حلم و خلوت: يعنى. است دو هر قيد »الزّمان افات من« قيد و مذكور شرط
: باطنى و مردمان، با منازعه و ادلهمج مثل: ظاهرى. باشد امان در زمان، باطنى و ظاهرى آفات از آن، به آدمى
 ها نسخه از بعضى در و است راحت عني فتنه، و فساد از دورى و. اينها مانند و غضب سورت و نفس طغيان مثل
  :است اظهر اين و است »علم« ،»حلم« جاى به
  .الوسواس و الشّهوات به تميت: جوع و

 مقارن كه اى گرسنگى نه را، نفسانى خواهشهاى كند طرف بر كه اى گرسنگى امّا است، گرسنگى -ديگر يكى
  .گذرد خاطر در شيطانى مخاطرات و نباشد شكيبايى و صرب
  .روحك به تزكّى و طبعك، به تصفّى و قلبك، به تنوّر: سهر و

 نورانى را دل كه است آن سحر، در خصوص خوابى كم خاصيّت و. است خوابى كم و خيزى سحر -ديگر يكى
  .كند مى مصفّى را روح و دهد مى جال كدورات و آاليش زا را نفس و كند مى
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 له حيزت فكأنّما يومه، قوت عنده و بدنه، يف معافى سربه، يف امنا أصبح من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
  .بحذافيرها الدّنيا

 ايمن مردم شرّ از و آرد روز به را شب و كند صبح كه هر: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 و نگذارد فرو شكر از اى دقيقه و است او از دنيا تمام كه كند قياس بايد پس، باشد، داشته روز آن معاش و باشد
: كه فرمايد مى قدسي حديث در بارى حضرت چنانكه پوشيد؟ خواهم چه و خورد؟ خواهم چه فردا: كه نگويد
 من از امروز را، فردا روزى هم شما خواهم، نمى شما از زامرو را فردا عمل من، چنانكه: آدم فرزندان اى

  .نخواهيد
  .معك الغنى و العزّ: قناعة يا: مكتوبا كان االوّلني كتب يف: منبّه بن وهب قال و

: يعنى. تو با غنا و است تو با عزّت قناعت، اى: كه نوشته ام ديده قدما كالم در: كه كند مى نقل منبّه بن وهب
 از قانع و است طمع ذلّت، و خفّت منشأ كه چرا. است محرتم و عزيز خاليق، و خالق نظر در رددا قناعت كه هر
 هر و كند مى خرج دخل، قدر به قانع كه چرا است، غنى است، قانع كه هر نيز و. است برى رذيله، خصلت اين
 منفّك است، ياتح الزمه كه الجملة، يف دخل از كس هيچ و شود نمى كس به محتاج هرگز است، چنني كه

  .»استغنى قنع من و شبع، قنع من«: كه است حديث. نيست
  .بك فاز من فاز
  .برد قناعت به راه كه هر شد رستگار: يعنى
  .الصّياخيد الصّّم يف محبوسا كان لو و بربّه يثق ال من سرت هتك: الله رحمه ذر ابو قال
 سنگ ميان در چند هر نكرد، خود پروردگار به عتمادا كه كسى پرده شد دريده: كه فرمايد مى الله رحمه ذر ابو

 رسوا كه باشد سنگ ميان در چند هر نكرد، خود خداى به اعتماد كارها در كه هر: يعنى. باشد محكم سخت،
 متعلّق وصليّه، شرطيّه جمله تفسير، اين بر بنا. كشد مى خوارى و خفّت مردم از و شود مى دريده او پرده و شود مى

 خود خداى به اعتماد كه هر: يعنى. موصول به باشد متعلّق مذكوره، جمله كه است ممكن و. كهت به است
  .است ظاهر معنى، دو اين ميان فرق و. شود مى رسوا كه باشد، سنگ ميان در چند هر ندارد،
 ذلك مع وه و خلقه، ان قبل من به تكفّل و له، ضمن فيما ربّه يصدّق ال ممّن، انزل و اذلّ و أخسر احد فليس
  .عنها تعاىل الله أغناه قد بأسباب ربّه، حدود يتعدّى و. جهده و تدبيره و قوّته، على يعتمد
 پروردگار كه چيز آن در را خود پروردگار نكند تصديق كه، كسى از خوارتر و زيانكارتر هيچكس نيست: يعنى
 داشته حيات خاليق، تا را چيز آن كه خاليق كردن خلق از پيش است، شده متكفّل و است شده ضامن عالم،
 به كلّى اعتماد و نكند او حضرت به اعتماد اين، به علم وجود با او و. باشد روزى كه رساند ايشان به باشند،
 به احتياج عدم وجود با نمايد، تجاوز الهى حدود از و داند اعتبار مناط را خود سعى و نمايد خود قوّت و زور
  .است تحقيقي كفيل و حقيقى ضامن كه االسباب، مسبب وجود با اسباب، تحصيل و سعى اين
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  قناعت در نهم و بيست باب
 مرتبة شأن لعظم برّه ال و بذلك، جّل و عزّ الله لصدّقه الدّارين، بتملّكه القانع حلف لو: السّالم عليه الصّادق قال

 ،»الدّنيا الحياة يف معيشتهم بينهم قسمنا ننح«: يقول هو و جلّ  و عزّ الله قسم بما العبد يقنع ال كيف ثمّ القناعة،
 قنع من و سبب، بال نفسه إىل االقسام تولية أضاف برّبه، ايقن فمن علّة، بال شاء لما و شاء بما صدّق و ايقن

 و الطّمع و الطّمع، و الرّغبة يف زاد القناعة، من نقص كلّما و الّتعب، و الكرب و الهمّ  من اسرتاح بالمقسوم،
 و عليه الله صلّى النّبيّ قال ذلك، عن يتوب ان االّ النّار من ينجو ال صاحبهما و شرّ، لكلّ اصالن الدّنيا يف الرّغبة
 و تعط، لم فيما التّوكّل فأحسن داره، إىل صاحبها تحمل تعاىل، الله رضى مركب هي و يزول، ال ملك القناعة: آله

  .»االمور عزم من ذلك فاّن أصابك ما على اصرب و« أعطيت بما الرّضا

  شرح
 مرتبة شأن لعظم برّه ال و بذلك، جّل و عزّ الله لصدّقه الدّارين، بتملّكه القانع حلف لو: السّالم عليه الصّادق قال

  .القناعة
 بر و هستم آخرت و دنيا مالك من كه قانع، كند دعوى اگر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 نزد قناعت مرتبه بودن بزرگ واسطه به است، نخورده دروغ قسم و است صادق كند، ياد قسم خود دعوى
  .»اسمه عزّ« بارى حضرت

 با ،»العباد قاسم« داده به بنده، نكند قناعت چون و: يقول هو و جّل و عزّ الله قسم بما العبد يقنع ال كيف ثمّ
  ).۳۲ -زخرف( الدُّنْيا الْحَياةِ يف هُمْمَعِيشَتَ  بَيْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ: كه باشد فرموده كه آن وجود
 حيات مدّت در كسى هر حال فراخور و دنيا در را ايشان معاش خود، بندگان ميان در كرديم قسمت ما: كه يعنى
  .نموديم تعيني روزى دنيا،
  .علّة بال شاء لما و شاء بما صدّق و ايقن
 و حقّ مخّ او، گفته و نباشد او وعده در خلف و باشد فرموده چنني خود ،»اسمه عزّ« بارى حضرت گاه هر و

 و غنى و فقر از است كرده تو درباره چه هر و نما إذعان او فرموده به و بكن او تصديق پس باشد، صدق عني
  .مكن مقرّر، روزى براى از زيادتى تالش و دان، مصلحت عني مرض، و صحّت
  .ببس بال نفسه إىل االقسام تولية أضاف بربّه، ايقن فمن
 او ايجاد از و آورده وجود به عدم از و كرده ايجاد را او كه هست پروردگارى را او كه كرد يقني كه هر: يعنى
 يقني: يعنى. او غير علّتى و سبى به نه او، به نيز را خود أجل و روزى قسمت داد خواهد نسبت البتّه نبوده، عاجز
 به باشد، حيات الزم كه قدرى يحتاج، ما ساير و روزى و دبو نخواهد عاجز نيز، او روزى از كه دانسنت خواهد

 موصول به راجع مجرور، ضمير و باشد انكارى استفهام »آخر تا أضاف،« كه است ممكن و. رساند خواهد او
  .باشد
  .التّعب و الكرب و الهمّ من اسرتاح بالمقسوم، قنع من و
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 از او قسمت و نيست روا او به ظلم كه دانست و .شد راضى او قسمت به و خدا داده به كرد قناعت كه هر و
 و راحت غايت در و است فارغ روزى غم از است، مصلحت و حكمت روى از و جور، نه است عدل روى

  .دهد نمى راه خود به تشويش و است اسرتاحت
  .الطّمع و الرّغبة يف زاد القناعة، من نقص كلّما و
 در طمع و مردم به رغبت رسد، مى بهم فتور سازگارى، بناى در و ابدي مى راه نقصان قناعت، مرتبه در چند هر و
  .شود مى زياد است، ايشان دست در چه آن
  .ذلك عن يتوب ان االّ النّار من ينجو ال صاحبهما و شرّ، لكلّ اصالن الدّنيا يف الرّغبة و الطّمع و

 صفت دو اين صاحب و. شرّند هر منبع و ى،بد هر براى از اصلند دو دنيا، به رغبت و طمع رذيله: كه فرمايد مى
  .نمايد رجوع عالم خداوند به و كند توبه كه آن مگر ندارد، جهنّم از خالصى خسيس،

  .داره إىل صاحبها تحمل تعاىل، الله رضى مركب هي و يزول، ال ملك القناعة: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
 صفت اين و ندارد زوال كه است پادشاهيى قناعت،: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
  .بهشت به را خود راكب رساند مى و الهى رضاى وى بر است سوار كه است چاروائى قناعت،
 است، صابر و شاكر »ضرّا و سرّا« در و كند مى قناعت خود بيش و كم به و دارد قناعت كه هر: كه آن حاصل
  .است سرشت عنرب بهشت قيامت، در او جايگاه
  .أعطيت بما الرّضا و تعط، لم فيما التّوكّل فأحسن
 نرسيده تو به احديّت جناب از چه هر از گذار، او به را خود كار و خداوندگار، به را خود توكّل كن نيكو پس
 او كه كن، شكر است داده چه هر و مگشا، شكوه به لب و كن صرب و دان، آن در خود خير شده، ممنوع و است
  .نيست بيرون مصلحت و حكمت از كند، مى و است كرده چه هر و داند مى تو از به تو، يرخ
  ).۱۷ -لقمان( الْأُمُورِ عَزْمِ من ذلِكَ إِنَّ أَصابَكَ، ما  عَلى اصْبِرْ وَ

 عالم، خداوند نزد تنگيها، و سختيها در كردن صرب كه چرا زحمت، و تعب از رسد، تو به چه هر از كن صرب و
  .است ممدوح و مرغوب ربسيا

  حرص بيان در ام سى باب
 و برتكه، محمودا مسرتيحا الله عند كنت و إليك، وصل تركته لو ء شي على تحرص ال: السّالم عليه الصّادق قال

 ان ظلّك، بمنزلة تعاىل الله خلقها الدّنيا فانّ بالقسم، الرّضا و عليه التّوكّل ترك و طلبه، يف باستعجالك مذموما
 محروم، الحريص: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال مسرتيح، أنت و يتبعك تركته ان و ابدا، تلحقه ال و أتعبك تهطلب
 قول خالف و تعاىل، الله وثاق من فرّ قد و محروما يكون ال كيف و كان، ء شي اّى يف مذموم حرمانه مع هو و

 صعبة، افات سبع بني الحريص و ،»يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ الَّذِي الله«: يقول حيث تعاىل الله
 االّ  يورثه ال خوف و الموت، عند االّ  منه يسرتيح ال تعب و اقصاه، له يتمّ ال همّ  و ينفعه، ال و بدينه يضّر فكر
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 و منه له مفّر ال عقاب و عذاب، من معه له مخلص ال حساب و فائدة، بال عيشه عليه كدّر قد حزن و فيه، الوقوع
 من له هي و كفايته، له الله عجّل قد و عافية، يف منه هو و كنفه، يف يصبح و يمسي الله على المتوكّل و حيلة، ال

 يكون ال اليقني العبد يحرم لم ما و تعاىل، الله غضب منافذ يف جرى ماء الحرص و عليم، به الله ما الدّرجات
  .االيمان سماء و اإلسالم ارض اليقني و حريصا،

  شرح
 و برتكه، محمودا مسرتيحا الله عند كنت و إليك، وصل تركته لو ء شي على تحرص ال: السّالم عليه الصّادق قال

  .بالقسم الرّضا و عليه التّوّكل ترك و طلبه، يف باستعجالك مذموما
 او پى در و كنى او ترك اگر كه زىچي تحصيل در مباش حريص: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .باشى عزيز هم كردگار نزد و رسد تو به زحمت بى نروى،

. باشى كرده او مخالفت چيز سه در و باشى مذموم خداى نزد او، طلب در نمائى تعجيل و كنى او طلب اگر و
 قسمت به كه رضا، ترك -سوم او، ترك به مأمورى كه چيزى طلب در كردن تعجيل -دوم توكّل، كردن ترك -يكى
  .اى كرده ردّ را او قسمت و اى نشده راضى او
  .مسرتيح أنت و يتبعك تركته ان و ابدا، تلحقه ال و أتعبك طلبته ان ظلّك، بمنزلة تعاىل الله خلقها الدّنيا فانّ
 جز رفنت، وا پى در و سايه كردن طلب چنانكه سايه، مثابه به را دنيا است آفريده عالم، خداوند: كه فرمايد مى
 دنيا. است او به رسيدن مستلزم نرفنت، او پى در و سكون و رسيد، توان نمى او به و ندارد حاصل زحمت و تعب
  .رسيدن مورث نكردن، طلب و وى از است محرومى موجب او كردن طلب است، چنني نيز

  .است معلوم تجربه به چنانكه
 يكون ال كيف و كان، ء شي اّى يف مذموم حرمانه مع هو و ،محروم الحريص: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

  :يقول حيث تعاىل الله قول خالف و تعاىل، الله وثاق من فرّ قد و محروما
 او تحصيل براى از تالش زياد و دارد دنيا به حرص كه هر: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت

 كه كارى هر در مخلوق و خالق نزد است مذموم او، از محرومى وجود اب و است محروم او از البتّه كند، مى
 گفته و باشد كرده او مخالفت و الهى پيمان و عهد از باشد گريخته كه كسى! نباشد؟ محروم چگونه و. كند مى
  :كه است فرموده عزيز قرآن در سبحانه، او چه كرده، ردّ را او

  ).۴۰ -روم( يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مْرَزَقَكُ  ثُمَّ خَلَقَكُمْ الَّذِي الله

 قيد در را شما تا و را شما است آورده وجود به عدم، كتم از كه است خداوندى چنان آن شما، خداوند: يعنى
  .قرب در را شما كند مى زنده ديگر بار مردن، از بعد و رساند مى شما به مقرّر روزى دارد، مى حيات

  .صعبة افات سبع بني الحريص و
  .است دشوارى و صعوبت نهايت در ها، آفت اين از كدام هر و است آفت هفت گرفتار حريص: كه فرمايد مى
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  .ينفعه ال و بدينه يضّر فكر
 زائد بر چه، ندارد، دنيا به نفع و دارد آخرت به ضرر كه است آفتى اين و. دنيا تحصيل و دنيا جمع فكر -يكى
  .شود نمى مرتتّب او بر اى فايده رياضت، و زحمت غير و تنيس انتفاع شده، قسمت چه آن
  .اقصاه له يتمّ ال همّ و

  .بودن زيادتى پى در و نشدن راضى او از مرتبه هيچ به و است دنيا تحصيل و دنيا براى از غمّ و همّ -دوم
  .الموت عند االّ منه يسرتيح ال تعب و

  .موت وقت در مگر ندارد، انقطاع كه ىزحمت و تعب كشيدن، دنيا براى از زحمت و تعب -سوم
  .فيه الوقوع االّ يورثه ال خوف و

 قصورى سرمايه در و نشود تلف كه ستاند كه از و دهد كه به و شود چه كه است مال شدن تلف ترس -چهارم
 نشده وصول تا دارد كسى از كه طلبى مثل. ديگر خوف به افتادن مگر نيست، خوفى هر حاصل و. نيابد راه

 چنگ به مبادا كه دارد آن خوف وصول از بعد و بسوزد، مالش و بميرد شايد كس آن كه دارد خوف است
 تشويش از و نيست فارغ ترس و خوف از هرگز دار، مار مانند دار، مال: غرض. رسد او به آفتى يا افتد، سارقى

  .نيست خاىل آن
  .فائدة بال عيشه عليه كدّر قد حزن و

 خاىل كدورت از و است مكدّر و محزون اوقات اكثر حرص، صاحب كه است حزن حرص، آفات از -پنجم
  .نيست

  .عذاب من معه له مخلص ال حساب و
 و هستند عمر حساب در ديگران چنانكه و نيست فارغ سال، و ماه حساب يا مال، حساب از هرگز كه آن -ششم

 كى كه ماه حساب يا رسيده، كجا به و شده چند كه زحمت، گرفتار و است مال حساب در او طاعت، مشغول
 چنانكه آخرت، زحمت و عذاب مگر نيست حساب، اين نتيجه و. شود وصول طلبها و تنخواه تا كه شود منقضى
  .مغفرت و رحمت مگر نيست اوّل، حاصل

  .حيلة ال و منه له مفرّ  ال عقاب و
 كه شود مى كم حرص، كه اچر آن، از را حريص نيست گريزى و است الهى عذاب حرص، مفاسد از ديگر يكى

  .عقاب و است عذاب مستلزم محرّمات، ارتكاب و محرّمات، ارتكاب به را خود صاحب نكشاند
 الدّرجات من له هي و كفايته، له الله عجّل قد و عافية، يف منه هو و كنفه، يف يصبح و يمسي الله على المتوكّل و
  .عليم به الله ما
 در گذرد مى او بر شام و صبح است، گذاشته خداوند حضرت به را خود كار و است توكّل اهل از كه هر و
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 را او ضروريّات ،»شأنه عزّ« او حضرت و. است او عافيت ظّل در و است الهى حمايت و حفظ در كه حالتى
 كسى خاطر در و نرسد او به كس هيچ علم كه قدر آن بهشت درجات از و رساند مى او به تعب، و زحمت بى

  .فرمايد مى كرامت او به كيفيّت، و كميّت از نكند خطور
  .تعاىل الله غضب منافذ يف جرى ماء الحرص و

 توكّل، و قناعت چنانكه. است الهى غضب منفذهاى از او، سيالن و جريان كه است آبى حرص: كه فرمايد مى
 مذموم حرص، روى از روزى تحصيل طريق چون. است الهى رحمت منافذ در او جريان و سيالن كه است آبى
 و معاش تحصيل طريق چون است، الهى غضب منافذ از سيالنش: كه فرمود است، الهى مغضوب و است
 منافذ از جريانش: كه فرمود است، الهى مرغوب و است عبادت بلكه است، ممدوح قناعت روى از روزى،
 و است حسن سبب، اگر است، سبب قبح و حسن تابع مسبّب، قبح و حسن: كه آن حاصل. است الهى رحمت
  .است قبيح است، قبيح اگر و است حسن نيز مسبّب است، ممدوح

  .حريصا يكون ال اليقني العبد يحرم لم ما و
 با يقني شايبه تا: يعنى. شود نمى حرص صفت به موصوف يقني، صفت از شود نمى محروم بنده كه دام ما: يعنى
 دنيا و دين مهلك خسيس صفت اين به و شود نمى حريص دارد، او گفته و خدا به اعتقاد و إذعان و هست كسى

  .گردد نمى موصوف
  .االيمان سماء و اإلسالم ارض اليقني و

 و يقني به هستند محتاج كامل، ايمان و كامل اسالم: يعنى. است ايمان آسمان و اسالم زمني يقني،: كه فرمايد مى
 آسمان، به نسبت زمني مرتبه چون. كامل ايمان ايمان، نه و است كامل اسالم اسالم، نه نباشد ايشان با يقني تا

 گفت اسالم ارض را يقني تناسب، رعايت جهت از. است پست ايمان، به نسبت اسالم رتبه چنانكه است، پست
 خواه است، مشاهده مرتبه كه يقني مرتبه چون كه باشد اين اختصاص وجه كه است ممكن و. ايمان آسمان و

 ايمان مرتبه در و است ضعيف و پست است، محض تقليد مرتبه كه اسالم مرتبه در قلى،ع خواه و حسّى مشاهده
  .آسمان ايمان با و گفت ارض اسالم، با را يقني لهذا و. ندارد قوّت چندانى است، برهان مرتبه كه

  زهد بيان در يكم و سى باب
 من الله عن يشغلك ء شي كّل ترك هو و نّار،ال من الرباءة و اآلخرة باب مفتاح الزّهد: السّالم عليه الصّادق قال
 بها، عوض ال و عليها، محمدة طلب ال و منها، فرج انتظار ال و تركها، يف اعجاب ال و فوتها، على تأسّف غير
 على اآلخرة يختار الّذي الزّاهد و بالرّاحة، معتصما اآلفة من هاربا ابدا تكون و آفة، كونها و راحة فوتها ترى بل

 الذّكر و العاجل، محبّة على االجل عافية و الشّبع، على الجوع و الرّاحة، على الجهد و العزّ، على الذّلّ و ،الدّنيا
  :آله و عليه الله صلّى الله رسول قال اآلخرة، يف قلبه و الدّنيا يف نفسه تكون و الغفلة، على
 بعض: قال و ،!هذا؟ من جرما اشدّ خطأ ّىا و الله، أبغضه ما احّب كيف ترى ال ا خطيئة، كّل رأس الدّنيا حّب
 وراء الله حدود نبذ من حال فكيف لرحمناه، طفل فم يف لقمة بأجمعها الدّنيا كانت لو السّالم عليهم البيت اهل
 الله رسول قال وداعك، احسنت و لرحمتك سكناها احسنت لو دار الدّنيا و عليها، الحرص و طلبها، يف ظهره
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 من واقفى و طلبك، من خالفي: لها فقال ربّها، فأطاعت بطاعته أمرها الدّنيا الله خلق لمّا: هآل و عليه الله صلّى
  .عليه طبعها و إليها الله عهد ما على فهي خالفك،

  شرح
  .النّار من الرباءة و اآلخرة باب مفتاح الزّهد: السّالم عليه الصّادق قال

 زهد تفسير و است، جهنّم از برائت و است بهشت در كليد زهد،: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  :فرمايد مى كه است اين
  .فوتها على تأسّف غير من الله عن يشغلك ء شي كّل ترك هو و

 بر است نداشنت دريغ و تعاىل، بارى حضرت از را آدمى كند مشغول كه است چيزى هر كردن ترك زهد،: يعنى
  .دنيا فوت

 و دنيا متاع مثل خدا، ياد از و خدا از را كسى دارد باز كه است چيزى هر ترك زهد، حقيقت: كه آن حاصل
 و است، دنيا از زهد معنى معنى، اين بلكه جاه، خواه و مال خواه و بسيار، خواه و اندك خواه دنيا، خواهشهاى
 اآلخرة و ة،اآلخر اهل على حرام الدّنيا«: كه است حديث. است دو هر آخرت، و دنيا از زهد زهد، حقيقت
 ايشان رغبت كه است ناچار را، خدا طالبان پس ،»الله اهل على حرامان هما و الدّنيا، اهل على حرام

 جناب به مگر نباشد ايشان، حيات و ايشان آرام و باشد، منقطع نيز آخرت از است، منقطع دنيا از چنانكه
  .احديّت
 و ثانى، به بعضى و اوّلند، به قائل بعضى نه؟ يا شد دتوان مى جمع مال، از قليل وجود با زهد، كه است خالف
  .نيست قوّت از خاىل قول اين و نه، مبتديان در و كنند مى تجويز منتهيان حقّ در و تفصيل، به بعضى

  .تركها يف اعجاب ال و
 عجب زهد، راه از و نشود عجب به منجّر كه آن شرط به باشد، چه هر از است رغبت قطع زهد،: كه فرمايد مى
 نشأتني خسران به و زد برهم عجب يك به را، ساله چندين زهد و عبادت ابليس چنانكه. ندهد راه خود به

  .گشت موسوم
  .منها فرج انتظار ال و
: كه گذشت چنانكه. نباشد منظور بايد دنيا كردن رو دنيا، ترك و زهد از غرض و نباشد منظور هم فرج انتظار و
 باشد جسمانى لذّات به محمول آخرت، فرج و باشد آخرت و دنيا فرج از اعمّ فرج، اگر و عليه، أقبلت تركها من
  .بود خواهد تر مناسب گذشت، چنانكه زهد حقيقت به روحانى، و جسمانى از اعمّ نه بس، و
 معتصما اآلفة من هاربا ابدا تكون و آفة، كونها و راحة فوتها ترى بل بها، عوض ال و عليها، محمدة طلب ال و
  .الرّاحةب
 آخرت، نعيم حتّى نباشد، منظور نيز عوض و نباشد هم مردم كردن حمد غرض زهد، از را زاهد كه بايد نيز و
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 گريزان و هارب او، از هميشه و داند آفت را او بودن و شناسد خود راحت را، دنيا لذّات و را دنيا فوت بلكه
  .باشد
  .الشّبع على الجوع و الرّاحة، على الجهد و العزّ، على لذّّلا و الدّنيا، على اآلخرة يختار الّذي الزّاهد و

 و راحت بر را مشقّت و عزّت بر را خفّت و دنيا بر را آخرت كند اختيار كه است كسى زاهد: كه فرمايد مى
 دنيا، بر آخرت كردن اختيار و است اوّل فقره لوازم از اخير فقره سه: كه گفت توان مى سيرى، بر را گرسنگى

 و نشأتني راحت و نشأتني سيرى اخبار، و احاديث مقتضاى به چه،. را گرسنگى و مشقّت و خفّت دارد مالز
 ديگر خفّت مورث كدام، هر عزّت و است ديگر گرسنگى موجب يك هر سيرى و شود نمى جمع دو، هر عزّت
  .همچنني و است

  .اآلخرة يف قلبه و الدّنيا يف سهنف تكون و الغفلة، على الذّكر و العاجل، محبّة على االجل عافية و
 ادراك نظرش، منظور هميشه و دنيا محبّت بر را آخرت عافيت كند اختيار كه است آن زهد صفت از ديگر يكى
 از هرگز: يعنى. غفلت بر را الهى ذكر كند اختيار نيز و باشد دنيا هاويه دركات از خالصى و آخرت عاليه مراتب
 در او روح و دل و باشد دنيا در او بدن كه باشد چنان و نشود غافل يقي،تحق معشوق و حقيقى محبوب ياد

 غافل نشر، و حشر و كتاب و حساب مراتب و نمودن الهى رحمت مالقات و مردن ياد از هرگز: يعنى. آخرت
  .نباشد
  .خطيئة كّل رأس الدّنيا حّب: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

  .است گناهان همه سر دنيا دوستى: كه فرمايد مى ،»العباد ربّ صلوة آله و يهعل« زهّاد رئيس و رأس چنانكه
  !هذا؟ من جرما اشدّ خطأ اّى و الله، أبغضه ما احّب كيف ترى اال
 چون وى، مبغوض و است الهى مبغوض دنيا كه آن وجود با را، دنيا داشت دوست توان چطور كه بينى نمى آيا

 تر فظيع اين از جفا كدام و تر شنيع اين از گناه كدام و تر عظيم اين از طاخ كدام و! شد؟ تواند كسى محبوب
  .است مذكور حديث دليل حقيقتا فقره اين و! بود؟ تواند
 از را »اسّ« و اند خوانده »دينار« را »دنيا« و اند كرده تصرّفى مذكور، حديث در مصّحفني از بعضى و
 بال تخصيص كه چرا است، ثبات كم و اساس كم بسيار ف،حر اين كه اند ندانسته و اند گرفته »اساس«

 فيه« و باشد دينار جنس اعتبار زيادتى مخصّص كه آن مگر نيست، مجوّز بلغا نزد مرجّح، بال ترجيح و مخصّص
  .»فيه ما ايضا
 نبذ من حال فكيف لرحمناه، طفل فم يف لقمة بأجمعها الدّنيا كانت لو السّالم عليهم البيت اهل بعض: قال و

  .عليها الحرص و طلبها، يف ظهره وراء الله حدود
 فرو را آن طفلى و باشد لقمه يك دنيا تمام فرضا اگر: كه است فرموده السّالم عليهم ائمّه از يكى: كه فرمايد مى
 و بلوغ وجود با كه مكلّفى حال باشد چون پس او، تكليف عدم وجود با آيد مى رحم طفل، آن به را ما برد،
 تحصيل در را، خود شريف عمر عزيز اوقات و كند نظر قطع كرده، واجب شارع كه شرع حدود از تميز و رشد،
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 به را الهى مبغوض و .باشد داشته اهتمام نهايت شبهه، و حرام و حالل از وى براى از و نمايد، صرف دنيا
  .آرد دست به شمار بى تعب و بسيار زحمت

  .وداعك احسنت و كلرحمت سكناها احسنت لو دار الدّنيا و
 ساكن او در شرع، قوانني و قواعد موافق و را او سكناى كردى خوب اگر كه است سرائى دنيا: كه فرمايد مى

 خود از را تو و كند مى وداع و گذرد مى تو از خوب و كند مى رحم تو به دنيا برداشتى، او از تمتّع و شدى
  .كند مى راضى
 طلبك، من خالفي: لها فقال ربّها، فأطاعت بطاعته أمرها الدّنيا الله خلق لمّا: لهآ و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .عليه طبعها و إليها الله عهد ما على فهي خالفك، من واقفى و

 به را او كرد مأمور و آفريد را دنيا عالم، خداوند كه آن از بعد: كه فرمود آله و عليه الله صلّى البشر خير حضرت
 در و خواهد مى را تو كه هر از باش، روگردان دنيا اى: كه فرمود. كرد قبول او و خود ربدارىفرمان و اطاعت
 كه كرد قبول دنيا كند، مى اعراض تو از و خواهد نمى را تو كه هر به كن نزديكى و. دارد حرص تو تحصيل
 به چنانكه ورزد، نمى تخلّف و است كرده خود خداى با كه است قديم عهد همان به دنيا اهل با و كند چنان
  .است معلوم تجربه

  دنيا نكوهش در دوّم و سى باب
 و الرّياء، لسانها و الطّمع، اذنها و الحرص، عينها و الكرب، رأسها صورة بمنزلة الدّنيا: السّالم عليه الصّادق قال
 من و الكرب، أورثته احبّها منف الزّوال، حاصلها و الفناء، لونها و الغفلة، قلبها و العجب، رجلها و الشّهوة، يدها

 و العجب، من مكّنته أرادها من و الرّياء، ألبسته مدحها من و الطّمع، أورثته طلبها من و الحرص، أورثته استحسنها
 مستقرّها إىل أوردته بها بخل و جمعها من و له، تبقى ال و فتنته متاعها أعجبه من و الغفلة، اركبته إليها اطمانّ  من
  .رالنّا هي و

  شرح
 و الرّياء، لسانها و الطّمع، اذنها و الحرص، عينها و الكرب، رأسها صورة بمنزلة الدّنيا: السّالم عليه الصّادق قال
  .الزّوال حاصلها و الفناء، لونها و الغفلة، قلبها و العجب، رجلها و الشّهوة، يدها

 و حرص، او چشم و باشد، كرب او سر كه ستا صورتى مانند دنيا: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 او حاصل و فنا او رنگ و غفلت، او دل و عجب، او پاى و شهوت، او دست و ريا، او زبان و طمع، او گوش
 قواى محّل سر، چون: كه است آن مخصوص، عضو به خبيثه صفات اين از كدام هر تخصيص وجه و. زوال
 و. داد نسبت بسر را كرب جهت اين از واقع، مخالف امور تخيّل رمگ نيست كرب، منشأ و. است باطنه و ظاهره
 سبيل به كسى اگر چه دارند، او بر زيادتى دنيا حسب به كه كسانى احوال ديدن و است، چشم غالبا حرص منشأ
 و مجالست و نبيند باشند، داشته او بر زيادتى چيزها، ساير و مشرب و مأكل و مسكن در كه را كسانى فرض،
 از كند نمى جا او طبع در حرص ذميمه خصلت و شود نمى زيادتى فكر در هرگز نباشد، كسان چنني با بتشمصاح
 از به آخرت، مراتب در و كند، شكر و ببيند را خود از تر پست دنيا، مراتب در بايد آدمى: كه اند گفته جهت اين
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 كسى اينكه شنيدن: مثل شود، مى ناشى سمع از اوقات اكثر طمع، چون و. باشد ترقّى مقام در تا بيند، را خود
 رغبت خرب، اين شنيدن به نيز او كند، نمى سائل ردّ و رسد مى و رسيده مردم اكثر به او عطاياى و است كريم
 طمع جهت اين از شود، مى طمع اهل از رفته رفته و شود مى او آشنائى تحصيل تالش مقام در و كند مى او ديدن
 تحقّق اعالم اين و فاسد، غرض براى از را، خير عمل است غير اعالم ريا چون و. داد سمع به نسبت را

 عمده و اصل چون و. داد زبان به ريا نسبت مجازى، زبان خواه و حقيقى زبان خواه زبان، از مگر پذيرد نمى
 اكل مثل. شود مى ديگر لذّات به منشعب تناول، و أخذ از بعد و تناول، و أخذ به است متعلّق دنيوى، خواهشهاى

 متعلّق عجب چون و. داد نسبت دست به را شهوت جهت، اين از اينها، غير و ركوب و وقاع و لبس و شرب و
 و است عجب سبب كرب: كه اند گفته جهت اين از و معقوالت به است متعلّق كرب چنانكه محسوسات، به است
  .است هرظا باقى داد، پا به عجب نسبت است، حركات در عجب، ظهور اكثر
 و الرّياء، ألبسته مدحها من و الطّمع، أورثته طلبها من و الحرص، أورثته استحسنها من و الكرب، أورثته احبّها فمن
 جمعها من و له، تبقى ال و فتنته متاعها أعجبه من و الغفلة، اركبته إليها اطمانّ  من و العجب، من مّكنته أرادها من
  .النّار هي و مستقرّها إىل أوردته بها بخل و

 خوب را دنيا كه هر و. شود مى متكبّر: يعنى. كرب او به دنيا رساند مى را، دنيا دارد دوست كه هر: كه فرمايد مى
 شود مى معشوقش كه چرا كند، مى حريص خود به را او دنيا كرد، جلوه او نظر به خوب صورت به دنيا و دانست

 به نظرش هميشه و شود مى طمع صاحب كند، مى نياد طلب كه هر و. است الزم حرص معشوق طلب در و
 و شود، مى مرائى باشد، او ممدوح است دنيا كه حيثيّت آن از دنيا و كند دنيا مدح كه هر و. است غير إحسان
 محلّ  كه حيثيّت آن از دنيا كه، است آن جهت از حيثيّت قيد و شد، خواهد مغشوش و ريائى كارهايش اكثر

  .مذموم نه است مدوحم است، كماالت تحصيل
 و حمق نسبت و كرد او منع السّالم عليه امير حضرت نمود، مى دنيا سبّ  و كرد مى دنيا ذمّ كسى كه است حديث
 عبادت دنيا در اوصيا، و انبيا همه و است الهى قرب تحصيل محّل دنيا كه اى ندانسته: گفت و داد او به جهل
 و اراده را كه هر: كه فرمايد مى نيز و! كنى؟ مى او سّب تو و ،است الهى رضاى تحصيل محل و اند كرده الهى
 و عجب، اثر او دل در شود مى مركوز كند، اختالط و باشد محشور دنيا براى از دنيا اهل با و باشد دنيا قصد
 فريب شد، خاطر مطمئنّ او از و كرد جمع دنيا فريب از خود خاطر كه هر و. شود مى عجب صاحب رفته رفته
 را كه هر و. رفت خواهد دنيا از غفلت، به شده زياد او غفلت آهسته آهسته رفته، فرو غفلت به و خورد مى ادني

 اندك به و گردد مى او معشوق و مفتون دنيا آمد، مستحسن او نظر به دنيا زخارف و دنيا، متاع شد آينده خوش
 كرد بخل و را دنيا كرد جمع كه هر و. تياف نخواهد حاصلى او از ندامت و حسرت جز رفته، او دست از وقتى
  .رسانيد خواهد است، جهنّم كه خود قرارگاه به را او دنيا نكرد، صرفش خير مصارف به و

 حبايل در را كه هر آمد، قلم به اندكى بسيار، از و يكى هزار از او، صفت از كه دنيّه خبيثه اين: كه آن حاصل
 و شهوت أسير و مبتال تزوير و مكر به را كه هر او، شرور و مكايد و ،گردانيد امل و حرص خوار دانه خود، غرور
 از اخروى فالح و سعادت اميد و شد مسدود او بر دينى صالح و خير طريق كه دانست ببايد يقني ساخت، شره
 بى محروم اين ،)۲۰۰ -بقره( »خَالقٍ من الْآخِرَةِ يف لَهُ ما وَ«: كه فرموده عالم خالق چنانكه. گشت منقطع او

 راسخ، و ثابت خاطرش در وى، خواهش و دنيا حّب و است متمكّن ضميرش در دنيا اراده كه آخرت، از نصيب
 لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ يُرِيدُ كانَ من«: فرموده چنانكه. نهند مى كنارش در را او مراد او، رغبت و خواهش موافق
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 مرادش كف در بسيار زحمت با كه دنيا اين حقيقت در كه آن با ،)۱۸ -إسراء( »نُرِيدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فِيها
 از مربسم كه چند صورت و معانى و بيند خواب در خفته چنانكه السّير، سريع است خياىل مثابه به گذراند، مى

 و داده خرب خود بندگان حال از مجيد كالم در عزيز خداوند نمايد، مشاهده مرض استيالى و كوفت شدّت
 ،»هدايه وافى« آيه اين در و ،)۱۵۲ -عمران آل( »الْآخِرَةَ يُرِيدُ من مِنْكُمْ وَ الدُّنْيا يُرِيدُ من مِنْكُمْ« :فرموده
 را نزديك و دور و كرده جدا دوست از دشمن داده، شرح را بد و نيك قصّه و فرموده، بيان را عامّ و خاصّ  اراده
 در بايد آدمى. مشرك موىل، طالب نزد به عقبى، طالب و است افرك عقبى طالب نزد به دنيا طالب فرستاده، پيغام

 تا كند، طويف فكر دايره در بصيرت، نور به و داند واجب تدبّرى و تأمّلى خود، اعمال مرآة در و احوال صحيفه
. تاس طايفه كدام از كه برگيرد قياس خود علم به و زند مى بر سر او نهاد از طرف كدام اراده كه كند مشاهده
  إِىل ال وَ هؤُالءِ  إِىل ال ذلِكَ بَيْنَ مُذَبْذَبِنيَ«: دهد مى خرب تعاىل و سبحانه حقّ كه نباشى قوم آن از تا كن جهد
 سعى و ،)۷ - روم( غافِلُونَ هُمْ الْآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ: كه نمايد مى صفت را دنيا طلّاب ،)۱۴۳ -نساء( »هؤُالءِ
 يُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَ«: كه فرمايد مى اوّل نعت در كه باشى، موىل لّابط از بلكه آخرت، اهل از كه كن

: كه است حديث. )۵۹ - مؤمنون( »يُشْرِكُونَ  ال بِرَبِّهِمْ هُمْ الَّذِينَ وَ«: فرموده ثانى صفت در و ،)۴ -بقره(
 است، افعى و مار مانند دنيا: كه است حديث نيز و. آخرت شيرينى دنيا تلخى و است آخرت تلخى دنيا، شيرينى
  .قاتل زهر باطنش و است نرم ظاهرش

 خود منزل از ،»السّالم عليه و نبيّنا على« داود حضرت روزى: كه است روايت السّالم عليه صادق حضرت از
 جميع او صورت حسن از خواند مى زبور حضرت، آن گاه هر كه بود چنان و. خواند مى زبور و رفت بيرون
 رسيد، كوهى دامنه به تا رفت، مى همچنان و كردند مى گوش و شدند مى حاضر صخور و جبال و رطيو و وحوش

 و مرغان صداى پيغمرب آن چون. بود مشغول عبادت به جا آن در و نام حزقيل بود، پيغمربى كوه آن باالى به كه
 او به داود حضرت. دخوان مى زبور كه است داود كه دانست شنيد، و ديد سنگها و ها كوه حركت و وحوش
 جانب از افتاد، گريه به داود حضرت نه،: گفت عابد تو؟ پيش بيايم كه دهى مى اجازه حزقيل، اى: كه گفت

 كشيد، خود پيش و گرفت را داود دست حزقيل پس ده، اجازه را داود كه، رسيد او به وحى بارى حضرت
 اى؟ كرده عجب هرگز: گفت. نه: گفت اى؟ كرده گناهى و خطيئه قصد هرگز: كه پرسيد او از داود حضرت
 كه كنى مى چه: گفت رسد، مى بهم: گفت رسد؟ مى بهم دنيا لذّات و دنيا به ميل را تو هرگز: گفت. نه: گفت
 شود، مى خواهش اين مرا گاه هر: گفت نمائى؟ مى سرد خود از را خواهش اين و كنى؟ مى سلب خود از را اين

. شود مى طرف بر من از ميل اين كنم، مى نظر است جا آن در چه آن به و بينى مى كه شوم مى غار اين داخل
 روى در و است گذاشته جا آن در تختى يك كه ديد شد، غار آن داخل او رفاقت به السّالم عليه داود حضرت

 جا آن در و فوالد از ديد لوحى او پهلوى در و گذاشته، شده نرم هاى استخوان از اى پاره و آدميى كلّه تخت، آن
 ازاله بواكر چندين كردم، بنا شهر هزار كردم، پادشاهى سال هزار كه هستم، پادشاه فالن من: كه است نقش

 و كرمان و من، بالش سنگ و است، من فراش خاك، كه بينى مى كه است اين من، عمر آخر و كردم بكارت
  .نخورد او گول و نشود دنيا تهفريف بايد كند، مى من زيارت كه هر پس هستند، من همسايه مارها

  ورع بيان در سوّم و سى باب
 و تعاىل، الله عند بوجاهتك يذهب و قلبك، إىل ضرره يرجع عمّا جوارحك أبواب أغلق: السّالم عليه الصّادق قال

 اصول، ثالثة إىل يحتاج المتورّع و السّيّئات، من اجرتحت عمّا الحياء و القيامة، يوم النّدامة و الحسرة يعقّب
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 و المحاسبة، دوام الورع اصل و الذّمّ، و المدح استواء و فيهم، الحرمة ترك و اجمع، الخلق عثرات عن الصّفح
 ترك و يعنيه، ال ما جميع مفارقة و ريبة، كّل رفض و شبهة، كّل عن الخروج و المعاملة، صفاء و المقاولة، صدق
 ال و الدّين، مستخفّ يصاحب ال و الواضح، عليه ليشك من يجالس ال و يغلقها، كيف يدرى ال أبواب فتح

  .جّل و عزّ  الله عن يقطع من يقطع و قابله، من يتفهّمه ال و قلبه، يحتمل ال ما العلم من يعارض

  شرح
 و تعاىل، الله عند بوجاهتك يذهب و قلبك، إىل ضرره يرجع عمّا جوارحك أبواب أغلق: السّالم عليه الصّادق قال

  .السّيّئات من اجرتحت عمّا الحياء و القيامة، يوم النّدامة و الحسرة يعقّب
 كارى به را اينها مگذار و را خود اعضاى و جوارح درهاى ببند: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 از الهى نور و شود، تيره و چركني و رسد، است، الهى معارف محّل و است بدن قلعه كه دل به كار، آن ضرر كه
 و آرد، بار ندامت و حسرت قيامت روز در و شود، پست آن، سبب به الوجود واجب نزد تو مرتبه و شود، سلب او
  .كند دورى تو از است »مآثم اقرتاف« از عائق و مناهى ارتكاب مانع كه آزرم و حيا او سبب به نيز
  .الذّمّ و المدح استواء و فيهم، لحرمةا ترك و اجمع، الخلق عثرات عن الصّفح اصول، ثالثة إىل يحتاج المتورّع و

  :اصل سه به است محتاج ورع، صاحب كه فرمايد مى
  .نشود ايشان متعرّض و مردم آزارهاى از كند اعراض كه آن -يكى
  .نكند ايشان غيبت و نباشد مردم حال افشاى در كه آن -دوم
  .دلگير كسى ذمّ از نه و شود خرسند كسى مدح از نه او، به نسبت مردم ذمّ  و مدح باشد مساوى كه آن -سوم
 و ريبة، كّل رفض و شبهة، كّل عن الخروج و المعاملة، صفاء و المقاولة، صدق و المحاسبة، دوام الورع اصل و

 ال و الواضح، عليه يشكل من يجالس ال و يغلقها، كيف يدرى ال أبواب فتح ترك و يعنيه، ال ما جميع مفارقة
 عن يقطع من يقطع و قابله، من يتفهّمه ال و قلبه، يحتمل ال ما العلم من يعارض ال و الدّين، مستخفّ يصاحب

  .جّل و عزّ  الله
 را نفس لگام و باشى حساب در خود با هميشه: يعنى. نفس با است محاسبه دوام ورع، اصل: كه فرمايد مى

  .است مهالك در افتادن موجب او از غفلت كه نشوى، غافل او از هرگز و نكنى، رها دست از و دارى كشيده
 موجب دروغ كه نكنى، دروغ به ميل هرگز و گويى راست گويى، چه هر: يعنى. است مقاوله صدق: ديگر اصل

  .است نشأتني خسران
 فريب و غدر مقام در اينها، مانند و فروخت و خريد مثل معامالت، در: يعنى است، معامله صفاى: ديگر اصل
  .است خود به ،غدر غير به غدر، كه نباشى كسى
  .گذشت چنانكه است، حرام به قرب موجب شبهه، به قرب چه است، شبهات از كردن احرتاز: ديگر اصل
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 نباشد، او در نشأتني از كدام هيچ نفع و باشد فساد و فتنه محّل چه هر از: يعنى است، فتنه و ريبه: ديگر اصل
  .نمودن دورى و كردن احرتاز
 قادر رسد، غير به اگر كه نگويد حرفى: يعنى بست، خواهد چون كه نداند كه است درى نگشودن: ديگر اصل
  .شود رسوا شود، فاش اگر كه نكند كارى و نباشد او اصالح بر

 فرط از: يعنى. باشد نظرى و مخفى ايشان نزد بديهى، و واضح كه جمعى با است نكردن مصاحبت: ديگر اصل
 او به ايشان، كودنت كه باشد گاه ،»تؤثّر الصّحبة«: حكم به چه. باشد نظرى ايشان پيش بديهى فطرتى، پست
 متعرّض و. شمرند حقير را شرع و باشند دين مستخفّ كه كسانى با نكردن مصاحبت همچنني و. كند سرايت
 كردن قطع و. مجرّدات و بسائط كنه و واجب كنه مثل. فهميد تواند كسى از نه و فهمد خود نه كه علمى نشدن

  .كرده رو يك ايشان از و باشد كشيده دست اوصيا، و انبيا و خدا اطاعت از كه كسى مصاحبت

  عربت در چهارم و سى باب
 و يراها الّنائم، كعيش فيها عيشه الدّنيا يف المعترب: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال: السّالم عليه الصّادق قال
 ما بها يبدّل و العقاب، و الحساب يورثه ما بها، المغرورين ملةمعا باستقباحه نفسه و قلبه عن يزيل هو و يمسّها، ال

 ثالثة تورث العربة و إليه، نفسها تزيني و إليه، دعوتها موضع زوالها بماء يغسل و عفوه، و تعاىل الله رضا من يقرّبه
 تحقّق قد أخر و ره،أخ يخشى اوّل أصلها العربة و يعلم، لم ما علم و يعلم، بما العمل و يعمل، بما العلم أشياء،
 قال و الْأَبْصارِ، أُولِي يا فَاعْتَبِرُوا :تعاىل الله قال البصيرة، و الصّفاء الهل االّ االعتبار يصحّ ال و اوّله، يف الزّهد
 و قلبه عني للها فتح فمن ،»الصُّدُورِ يف الَّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى ال فَإِنَّها«: قائل من عزّ ايضا
  .عظيما زلفى و رفيعة منزلة الله أعطاه فقد باالعتبار، عينه بصر

  شرح
 و يراها الّنائم، كعيش فيها عيشه الدّنيا يف المعترب: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال: السّالم عليه الصّادق قال
  .العقاب و الحساب يورثه ما بها، المغرورين معاملة باستقباحه نفسه و قلبه عن يزيل هو و يمسّها، ال

 بابت از دنيا در او زندگى دنيا، در عربت چشم به كننده نظر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 دنيا به توجّه حال، آن در را او چنانكه را، دنيا بيند خواب به و باشد خواب كه است كسى همانند زندگى،
 خاليق به نظر عربت چشم به و است بصيرت صاحب كه كسى است، خيال محض و ندارد او به رغبت و نيست

 او به كه ديدنى نه امّا را دنيا بيند مى است، خيال و خواب بابت از نيز، او نظر در دنيا كند، مى ايشان احوال و
 و دنيا محبّت او، از شود مى زايل عربت، نظر سبب به و باشد داشته اعتبارى و وقعى او نزد به و باشد مايل
  .اند نموده معاوضه دنيا، لذّات به را آخرت وخامت و اند خورده دنيا فريب كه دنيا، اهل معامله

  .عفوه و تعاىل الله رضا من يقرّبه ما بها يبدّل و
 باقيه لذّات به را، دنيا فانيه لذّات كنند مى معاوضه دنيا، اهل بعكس عربت، نظر صاحبان و بصيرت اهل: يعنى
  .او مقرّبان و خدا قرب به را، دنيا اهل و دنيا قرب كنند مى يلتبد و عقبى
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  .إليه نفسها تزيني و إليه، دعوتها موضع زوالها بماء يغسل و
 به گاهى اگر: يعنى. دنيا زوال آب به را، دنيا دعوت موضع كنند، مى پاك و شويند مى بصيرت اهل نيز و

 آب دنيا، زوال و فنا مالحظه سبب به الفور يف رسد، بهم دنيا به رغبتى و ميلى را ايشان بشريّت، مقتضاى
 انابه، و توبه آب به است، دل كه را دنيا به ميل موضع و ريزند مى بني عربت چشم مسيل از پشيمانى و ندامت
 توبه نتيجه كه نظافت، و طهارت به است، دنيا به ميل نتيجه كه تيرگى، و كدورت از را نفس و. دهند مى شستشو

  .سازند مى مزيّن و محلّى است، عرجو و
  .يعلم لم ما علم و يعلم، بما العمل و يعمل، بما العلم: أشياء ثالثة تورث العربة و

  :است چيز سه مورث دين، در بصيرت و عربت نظر: كه فرمايد مى
 شود، ىم دانا است، آخرت نجات موجب كه اعماىل و افعال به: يعنى عمل، به است متعلّق چه آن به علم -يكى
 شود مى چنني معنى نسخه، اين بر بنا و است »يعلم بما العلم« :»يعمل بما العلم« جاى به نسخ، از بعضى در و
 به و نظريّات، از است كرده كسب خود عمر مدّت در چه آن شد، عربت نظر و بصيرت صاحب كه هر: كه

 و است يقني كدام و باطل، كدام و است حقّ كدام كه شود مى معلومش نموده، حاصل آنها به علم خود اعتقاد
  .فاسد كدام و است صحيح كدام و يقني، غير كدام
  .خود دانستنيهاى به كند مى عمل كه آن -دوم
 اوّل، كه چرا است، خصوص و عموم به اوّل و ثالث ميان فرق و است، ندانسته چه هر به شود مى عالم -سوم

  .عملى يرغ و عملى شامل سوم، و است عمليّات به مخصوص
  .اوّله يف الزّهد تحقّق قد أخر و أخره، يخشى اوّل أصلها العربة و

 عربت نظر چون: يعنى زهد، او اوّل و است خوف و خشيت او آخر كه است اصلى عربت، نظر: كه فرمايد مى
 لاوّ خشيت، و خوف به نظر عربت، نظر پس رسد، مى بهم عربت نظر زهد، از و است زهد از متفرّع و مرتتّب
  .ثانى خشيت، و خوف و. است

  .البصيرة و الّصفاء الهل االّ االعتبار يصحّ ال و
  .بصيرت و صفا اهل براى از مگر شود، نمى حاصل بني، عربت چشم و آخرت در بصيرت: كه فرمايد مى
  .)۲ -حشر( الْأَبْصارِ أُولِي يا فَاعْتَبِرُوا: تعاىل الله قال

 به و داريد بصيرت چشم كه كسانى اى بگيريد، عربت پس: گفته و دهكر خطاب را دالن صاحب تعاىل خداى
  .هستيد بينا عقل، ديده
  .)۴۶ - حج( ،»الصُّدُورِ يف الَّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى ال فَإِنَّها«: قائل من عزّ ايضا قال و
 نيست كور: كه است اين مضمونش چه آن است، رمودهف فجّار و كفّار حقّ در عزيز، قرآن در عالم خداوند نيز و

  .است ايشان هاى سينه در كه دلها و باطنى چشمهاى است كور بلكه ايشان، ظاهرى چشمهاى
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  .عظيما زلفى و رفيعة منزلة الله أعطاه فقد باالعتبار، عينه بصر و قلبه عني الله فتح فمن
 او است داده كه يقني به پس گرفنت، عربت به را خود باطن ديده كرد بينا و را خود دل چشم گشود كه هر: يعنى
  .خودش جناب به عظيمى نزديكى و بلندى مرتبه عالم، خداوند را

  تكّلف بيان در پنجم و سى باب
 يستجلب ال المتكلّف و اخطا، ان و مصيب المتطوّع و أصاب، ان و مخطئ المتكلّف: السّالم عليه الصّادق قال
 هما و نفاق، باطنه و رياء، ظاهره المتكلّف و الشّقاء، و الغناء و التّعب االّ الوقت يف و الهوان، االّ امره عاقبة يف

 اىّ  من التّكلّف المتّقني، شعار من ال و الصّالحني، اخالق من الجملة يف ليس و المتكلّف، بهما يطير جناحان
 عليه الله صلّى النّبيّ قال و. »الْمُتَكَلِّفِنيَ من أَنَا ما وَ أَجْرٍ من هِعَلَيْ أَسْىَٔلُكُمْ ما قُلْ«: لنبيّه تعاىل الله قال كان، باب
 يطبعك و التّكلّف عن يغنك استقم، و الله فاتّق التّكلّف، من براء االتقياء و االمناء و االنبياء معاشر نحن: آله و

 الميراث، أخره مال و الخراب، أخرها ردا و البالء، أخره لباس و الخالء، أخره بطعام تشتغل ال و االيمان، بطباع
  .الحسرة أخره عيش و الجفاء، أخره وقار و الذّلّ، أخره عزّ  و الفراق، أخرهم اخوان و

  شرح
  .اخطا ان و مصيب المتطوّع و أصاب، ان و مخطئ المتكلّف: السّالم عليه الصّادق قال

 و باشد رغبت روى از نه كه بدارد كارى به زور به را خود كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 چون باشد، متلقّى شارع جانب از يقني به و باشد درست و صحيح عمل آن چند هر نباشد، خدا براى از محض

 بود خواهد آثم بلكه داشت، نخواهد ثوابى و اجرى عمل، آن به و است خطا است، رغبت و اخالص روى از نه
 كه نباشد متلقّى شارع جانب از و باشد خطا واقع در عمل آن چند هر كند، ىعمل رغبت و طوع به كه هر و

 به است اجماع كه شب، نماز مثل. رسد مى آن ثواب به است، خلوص مقارن و است خواهش روى از چون
 نكند، او به اتيان خلوص، و رغبت و طوع به و آرد بجا خدا براى از نه كسى را او اگر وى، فضيلت و صحّت

 حديثى كسى كه آن مثل ثانى، و. است گناهكار و آثم تعاىل، بارى حضرت نزد و است ضايع و باطل ملع آن
 آورد، بجا شارع امتثال محض براى از را عمل آن كس آن و دارد ثواب فالن كند، عمل فالن كه هر: كه ديد
 هر دهد، مى او به را ثواب نآ رحمت، و كرم فرط و شفقت وفور از عالم خداوند و. رسد مى او ثواب به البتّه
  .است بسيار احاديث باب اين در و. نباشد صحيح حديث آن چند
  .است خلوص و رغبت سنّتى، خواه و واجبى خواه عبادت، در عمده غرض

  .الشّقاء و الغناء و التّعب االّ الوقت يف و الهوان، االّ  امره عاقبة يف يستجلب ال المتكلّف و
 حاصل باشد، ممزوج و مخلوط ،»مزيّفه اعراض« به و باشد خدا براى از محض نه لشعم كه هر: كه فرمايد مى
  .زحمت و تعب مگر عمل، وقت در و خفّت و خوارى مگر او، براى از عاقبت در شود نمى

 وَ  الدُّنْيا خَسِرَ« خفّت، و خوارى آخرت در و تعب، و است زحمت دنيا در مرائى عمر حاصل كه آن حاصل
  .)۱۱ -حج( »الْمُبِنيُ الْخُسْرانُ هُوَ ذلِكَ الْآخِرَةَ،
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  .المتكلّف بهما يطير جناحان هما و نفاق، باطنه و رياء، ظاهره المتكلّف و
 چون امّا دارد، عبادت صورت چند هر عملش كه چرا نفاق، او باطن و است ريا او ظاهر مرائى،: كه فرمايد مى
 خود گفته مقتضاى به و نيست قلب صميم از چون و. ستا ريا نيست، اخالص روى از و است تكلّف روى از

 كند مى پرواز و مرائى، براى از بالند دو ريا، و باشد نفاق كه خبيث صفت دو اين و است، نفاق كند، نمى عمل
  .خود آشيانه سوى به دارد، كه باىل دو به مرغ پرد مى چنانكه جهنّم، سوى به بال دو اين به مرائى

  .كان باب اّى من التّكلّف المتّقني، شعار من ال و الصّالحني، اخالق نم الجملة يف ليس و
 كه هر و باب، هيچ در اتقيا، شعار و صلحا اخالق از عبادت، در رغبتى بى و تكلّف نيست كه آن حاصل: يعنى
 و ست،ا مكر و غدر امارات از ساختگى، و تصنّع كه چرا كند، نمى كارها در تصنّع است، تقوى و صالح اهل از

  .است خاىل مكر و غدر از صالح و متّقى
  ).۸۶ -ص( الْمَُتكَلِّفِنيَ من أَنَا ما وَ أَجْرٍ من عَلَيْهِ أَسْىَٔلُكُمْ ما قُلْ: لنبيّه تعاىل الله قال

 شما از خواهم نمى و كنم نمى سؤال من: كه مكّه كفّار به من حبيب اى بگو: فرموده خود پيغمرب به تعاىل خداى
 الهى فرموده نه كه بگويم، خود پيش از حرفى كه متكلّفني جمله از من نيستم و مزدى و اجرى سالت،ر جهت از

  .باشم موسوم نفاق سمت به و باشد
  .التّكلّف من براء االتقياء و االمناء و االنبياء معاشر نحن: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

 از خداونديم، امناى و پيمربانيم گروه كه ماها: كه است دهفرمو ،»الباري صلوة عليه« پناهى رسالت حضرت
 بى رسانيم مى خلق به رسيده، ما به خداى جانب از چه آن و دين احكام در: يعنى. هستيم برى تصنّع و تكلّف
  .تبديل و تغيير
  .االيمان بطباع يطبعك و التّكلّف، عن يغنك استقم، و الله فاتّق
 و تكلّف از را تو سازد غنى تا مدار، جائز انحراف شرع حدود از و بر او به لتجاا و احديّت جناب از برتس پس،
  .را خود محبّت و ايمان تو دل در دهد جا و تصنّع

 أخرهم اخوان و الميراث، أخره مال و الخراب، أخرها دار و البالء، أخره لباس و الخالء، أخره بطعام تشتغل ال و
  .الحسرة أخره عيش و الجفاء، أخره اروق و الذّلّ، أخره عزّ و الفراق،

 به كردن تردّد آنها، آخر كه شرابى و طعام به ضرورت و حاجت قدر از زيادة را خود مكن مشغول: كه فرمايد مى
 كهنه او آخر كه لباسى تحصيل براى از را خود اوقات مكن ضايع و مشو فريفته نيز و فضالت، دفع و است آبريز
 او آخر كه ماىل به مشو فريفته و است، شدن خراب او آخر كه اى خانه به مشو ريفتهف و شدن ضايع و است شدن
 به مشو فريفته و ديگر، يك از است شدن جدا ايشان آخر كه برادرانى به مشو فريفته و است، رفنت ميراث به

 در است دنش مخفى او آخر كه قدّى خوش و رعونت به مشو فريفته و است، خوارى و ذلّت او آخر كه عزّتى
  .خاك زير و زمني زير

 همّت وجهه و نشود او فريفته و نبندد او به دل است، زوال و تغيّر عرضه در چه هر كه بايد عاقل كه آن حاصل
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  .نبازد او راه در را خود عزيز عمر و نگمارد او تحصيل بر

  خودبينى و غرور نكوهش در ششم و سى باب
 تعجب ال و باالدنى، االفضل باع النّه مغبون، اآلخرة يف و مسكني الدّنيا يف المغرور: السّالم عليه الصّادق قال
 و اوالدك و عمرك بطول اغرترت ربّما و تبقى، لعلّك جسمك، صحّة و بمالك اغرترت فربّما نفسك، من

 و صادق انّك ظننت و هواك، و مأمولك أصابتك و منيتك، و بحالك اغرترت ربّما و بهم، تنجو لعلّك أصحابك،
 قلبك من يعلم تعاىل الله لعلّ و العبادة، يف تقصيرك على النّدم من الخلق ترى بما اغرترت ربّما و مصيب،
 و نسبك، و بعلمك افتخرت ربّما و االخالص، يريد الله و متكلّفا، العبادة على نفسك أقمت ربّما و ذلك، بخالف
 ناصح انّك حسبت ربّما و سواه، تدعوا أنت و الله، تدعو ربّما و الله، غيب يف ما مضمرات عن غافل أنت

 تخرج لن انّك اعلم و الحقيقة، على تمدحها أنت و ذممت، ربّما و إليك، يميلوا ان لنفسك تريدهم أنت و للخلق،
 ال حيث من أحوالك عيوب معرفة و له، اإلخبات و تعاىل، الله إىل االنابة بصدق االّ التّمنّى، و الغرور ظلمات من

 فيه، أنت بما راضيا كنت ان و الهدى، ائمّة و القدوة سنن و الشّريعة، و الدّين يحتمله ال و العلم، و العقل يوافق
  .القيامة يوم حسرة أورث و عمرا، أضيع و منك بعلمه أشقى احد فما

  شرح
  .االدنىب االفضل باع النّه مغبون، اآلخرة يف و مسكني، الدّنيا يف المغرور: السّالم عليه الصّادق قال

 و فقير دنيا در دنيا به مغرور كه دنيا، مال و دنيا به مشويد مغرور: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 را، تر فاضل و بهرت متاع است فروخته خورده، دنيا گول و دنيا به مغرور كه چرا مغبون، آخرت در و است مسكني

  .باشد نمى اين از باالتر غنب، و مسكنت و. شدبا دنيا كه پست، دنّى چيز به باشد، آخرت كه
  .تبقى لعلّك جسمك، صحّة و بمالك اغرترت فربّما نفسك، من تعجب ال و

 و شوى فريفته بدن، صحّت و بسيار مال از كه باشد بسا كه خود، عمل بدى و نفس زشتى از مدار عجب يعنى
  .داشت نخواهى موت و فوت و بود خواهى دنيا در هميشه كه كنى گمان

  .بهم تنجو لعلّك أصحابك، و اوالدك و عمرك بطول اغرترت ربّما و
 تو نجات ايشان شايد كه برى گمان و اصحاب، و اوالد بسيارى و عمر درازى به شوى فريفته كه باشد، بسا و

  .رسيد توانند تو غور به و موت، از بعد و موت از قبل احوال و أهوال از و مردن از داد، توانند
  .مصيب و صادق انّك ظننت و هواك، و مأمولك أصابتك و منيتك، و بحالك اغرترت مارّب و
 به كه آرزوها، آن از بعضى به و دارى و داشته كه آرزوها به و خود مال و حال به شوى فريفته كه باشد بسا و

 لذّات از دارى رنظ چه آن به و اى بوده صادق آنها در كه كنى گمان اى، كرده آنها ادراك و اى رسيده آنها
 چنني اين نه كالّ، و حاشا دانى، مصيب آنها در را خود و صادقى آنها در اى، كرده ادراك را او بعض و جسمانى
  .نيست الهى رحمت از دورى غير اينها نتيجه و است شيطان اغواى محض و خطا عني اينها همه بلكه است،
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  .ذلك بخالف قلبك من يعلم تعاىل الله لعلّ  و العبادة، يف ركتقصي على النّدم من الخلق ترى بما اغرترت ربّما و
 و ندامت اظهار و دارى الهى خوف تو كه برند، مى گمان تو از ديگران چه آن به شوى فريفته كه باشد بسا و

 از كند بروز تو از چه آن و بينند آن خالف تو، دل در عالم خداوند كه آن حال و عبادت، در كنى مى پشيمانى
  .نباشد قلب مصمي
 اعتبار درجه از و ندارد نفع تنها تقصير، و ندامت اظهار و باطن، با است ظاهر موافقت اعتبار، مناط: غرض
  .است ساقط

  .االخالص يريد الله و متكلّفا، العبادة على نفسك أقمت ربّما و
 بارى حضرت نزد هب و عبادت آن در باشى متكلّف و نباشد خالص تو گمان به تو، عبادت كه باشد بسا و

  .باشد خالص
  .الله غيب يف ما مضمرات عن غافل أنت و نسبك، و بعلمك افتخرت ربّما و
 مسترت و مضمر تو باطن در كه بسيار عيبهاى از باشى غافل و خود نسب و علم به تو، كنى فخر كه باشد بسا و

  .الغيوب عالّم غير او، به نربد راه و باشد
  .سواه تدعوا أنت و الله، تدعو ربّما و
  .باشد اين خالف واقع در و باشى خوانده مى را او و باشى خدا متوجّه خود، اعتقاد به كه باشد بسا و

 خواهشهاى قمع و نفسانى خبيثه موادّ قلع بدون و آن به رغبت و دنيا به ميل با و هوس پر و آلوده دل با: حاصل
  .ندارد چندان نفعى انابت، و رجوع و طاعت و عبادت جسمانى،
 مدّتى من: كه كرد عرض و آمد ائمّه از يكى خدمت به عبّاسى، خلفاى نويسندگان از يكى: كه است روايت
 اين از رجوعى مرا آيا گذرد، مى ايشان خدمت از كه است مدّتى من معاش و ايشانم خدمت مشغول كه است
 خانه را ما كه است شماها الزمتم: كه فرمود حضرت يابم؟ نجات آخرت عذاب از رجوع، آن به كه باشد كار
 رجوع حقّ چه آن اگر. است دشوار بسيار كار، اين از رجوع و توبه رفته، ما دست از حق و است كرده نشني
 پاكيزه بهشت تو براى از شوم مى ضامن من و است ميسّر آخرت نجات آورد، توانى بجا »ينبغي كما« است،
 و برو: كه فرمود حضرت. كنم چنان بفرمايى چه هر به: گفت صشخ آن. كنى عمل من گفته به اگر را، سرشت

 كن، تصدّق ايشان براى از نباشند اگر برسان، ايشان ورثه به يا خودشان، به اى گرفته مردم از مدّت اين در چه هر
 رونبي خود از مذكور طريق به منقول، غير و منقول جنس، و نقد از دارى خانه در چه هر و دارى بر در چه هر و

 فرموده به حضرت، مالزمان از يكى و كرد قبول شخص آن. مكن تقصير توانى تا استغاثه و گريه در و كن،
 و مالبس و مراكب و جنس و نقد و اسباب و مال جميع نموده، عمل فرموده موافق و برفت او با نيز حضرت
 خود به هم عورتى ساتر و مودن تصدّق را بعضى و صاحبان به را بعضى. كرد جدا خود از را همه بندگان،
 كسرى، و ماه سه از بعد و داديم او به قليلى قدر كدام، هر نفر چند ماها: گويد مى حضرت مالزم. نگذاشت
 وعده به تو صاحب: كه گفت من به و آمد هوش به بود، بيهوش رفتيم او عيادت به. است بيمار او كه شنيديم
  .شد فوت و بگفت اين كرد، وفا خود
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 از قوى، رادع بى هم روحانى امراض آيد، نمى اصالح به مادّه، قلع بى مزمن كوفتهاى چنانكه: كه آن حاصل
 شرعي خالف سنّ، اوايل در من از: كه گفت مى كه شنيدم مؤمنى از ضعيف، اين چنانكه. شود نمى سلب نفس
 آن و نمايد مى من به مرا ملع نامه كسى كه ديدم خواب به شب چند از بعد و كردم توبه عمل آن از و شد واقع
 آن باشد؟ اينجا در چرا كردم، توبه عمل آن از من ،»الله سبحان«: گفتم خود به من است، نوشته جا آن در عمل

 وگر است قبول تو توبه نباشد، او از اثر كه حيثيّتى به كرد محو توانى مى را نوشته اين تو اگر: كه گفت شخص
  .شد مذكور چنانكه است، استغاثه و گريه از كنايه اين و. نه نه،
  .إليك يميلوا ان لنفسك تريدهم أنت و للخلق، ناصح انّك حسبت ربّما و
 جلب تو غرض باطن، در و باشى كرده مى خوب كار خود اعتقاد به و را مردم كنى نصيحت تو كه باشد بسا و

  .الهى تخويف نه باشد، ايشان قلوب
 و شهرت طلب وعظ از او مقصود و باشد محروم انبيا، افعال و اقوال متابعت از واعظ اگر: كه اند گفته محّققني
 او، غفلت كدورت از را مستمع باطن بلكه نيايد مؤثّر معنى، و صورت در او سخن باشد، خود فضل اظهار
  .رسد عظيم هاى آفت
 هر و ندهند عرض دستار و جبّه نهند، وعظ منرب بر مبارك قدم چون معنوى، مشايخ و حقيقى علماى عزيزا،
 النَّاسَ  تَأْمُرُونَ أَ :آمد كتاب اهل شأن در چنانكه. دانند سنّت خود بر است، مستحبّ خلق بر آن اداى كه طاعت
 و زرق به علما، صورت به بعضى. داخلند معنى اين در نيز امّت اين و )۴۴ -بقره! (أَنْفُسَكُمْ؟ تَنْسَوْنَ  وَ بِالْبِرِّ
 مضحكه را خود تلبيس، طريق از منفعت جرّ براى و آيند بر اى پاره چوب سر بر كشان، امند و افشان آستني ريا،

 عزيز. هوش و عقل بى غفلت، غايت از و دوش بر سجّاده تقليد، و جهل به فقر لباس در بعضى و سازند، ابليس
 را راهربى نابينا، كه اى ستهندان انگيزد، بر را خفتگان كه بايد بيدارى گويد، وعظ را ناقصان كه بايد كاملى من،

  .نيايد طبيبى بيماران از نشايد،
  حذر چه آن نهيب از را دزد             خر سر بود اگر چوب سر بر         

   است پاليز برپس، نامش ليك             است انگيز هيبت دور، از شكلش             
   دست ندارد خود كار از هرگز             مست بيند رند چو را محتسب             

  .الحقيقة على تمدحها أنت و ذممت، ربّما و 
  .خود مدح مگر نباشد ذمّ، اين از تو غرض و باشى كرده مى خود نفس ذمّ كه باشد بسا و
 معرفة و له، اإلخبات و تعاىل، الله اىل االنابة بصدق االّ التّمنّى، و الغرور ظلمات من تخرج لن انّك اعلم و

 ان و الهدى، ائمّة و القدوة سنن و الشّريعة، و الدّين يحتمله ال و العلم، و العقل يوافق ال حيث من أحوالك بعيو
  .القيامة يوم حسرة أورث و عمرا، أضيع و منك بعلمه أشقى احد فما فيه، أنت بما راضيا كنت
 صدق به مگر نفس، آرزوهاى و عنيل شيطان فريب و غرور كدورتهاى از آمد توانى نمى بيرون تو: كه فرمايد مى
 او، فريب راههاى و نفس عيبهاى به بردن راه و زارى، و تضرّع به و احديّت، جناب به بازگشت و رجوع و انابه
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 نه و دين نه آن طرق تفصيل به كند نمى وفا و نقل، نه و دارد او به راه عقل نه و. است دقّت و خفا غايت در كه
 مراتب، از اى مرتبه هيچ در نفس، عيوب و خطرات همه اين وجود با تو اگر و ت،طريق نه و سنن نه شريعت،
 زهى و تو، اعتقاد و راى سبكى و عقل خفّت زهى كرد، توانى خود از تقصير سلب و بود توانى خود از راضى
 او لكاتمه و منجيات و اى، نربده خود نفس به راه بعيد، عهد و مديد مدّت اين در كه تو نفس بدى و شقاوت

  .اى نشناخته را

  منافق صفات در هفتم و سى باب
 بالشّريعة شبيها الظّاهرة بأعماله يأتي ألنّه تعاىل، الله رحمة عن ببعده رضى قد المنافق: السّالم عليه الصّادق قال
 و الوقاحة، و الخيانة و بالكذب، المباالة قلّة النّفاق عالمة و فيه، مستهزئ حقّها، عن بالقلب باغ الغ اله هو و

 و الدّين، ارباب استيضاع و المعاصي، استصغار و الحياء، قلّة و السّفه، و العني، سخنة و معنى، بال الدّعوى
 الخير، على الشّّر و اآلخرة، على الدّنيا استيثار و الحسد، و المدح حّب و الكرب و الدّين، يف المصائب استخفاف

 و أهلها، تنقّص و الخيرات، عن التّخلّف و البغي، و الفسق اهل معونة و اللّهو، حّب و النّميمة، على الحثّ و
 المنافقني الله وصف قد و كثيرة، ذلك امثال و حسن، من غيره يفعله ما استقباح و سوء، من يفعله ما استحسان

 اصابته ان و ،به اطمانّ خير اصابه فان حرف، على الله يعبد من النّاس من و: قائل من عزّ  فقال موضع، غير يف
 من وَ: صفتهم يف ايضا قائل من عزّ قال و. المبني الخسران هو ذلك اآلخرة، و الدّنيا خسر وجهه، على انقلب فتنة

 أَنْفُسَهُمْ  إِلَّا دَعُونَيَخْ ما وَ آمَنُوا، الَّذِينَ وَ الله يُخادِعُونَ. بِمُؤْمِنِنيَ هُمْ ما وَ الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُ من النَّاسِ
 اخلف، وعد إذا من المنافق: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و. مَرَضاً الله فَزادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ يف. يَشْعُرُونَ ما وَ
 عليه الله صلّى النّبيّ قال و. غاش منع إذا و طاش، رزق إذا و خان، ائتمن إذا و كذب، قال إذا و أفشى، فعل إذا و
 رتبة اّى يف و كان، زمان اّى يف و كان، حيث و كان، من كائنا منافق فهو عالنيته، سريرته خالف من: ايضا آله و

  .كان

  شرح
 بالّشريعة، شبيها الظّاهرة بأعماله يأتي ألنّه تعاىل، الله رحمة عن ببعده رضى قد المنافق: السّالم عليه الصّادق قال
  .فيه مستهزئ حقّها، نع بالقلب باغ الغ اله هو و

 است شده راضى و است كرده رو يك خود خداى با گويا منافق: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 شرعي عملهاى و كند، مى شرعي عمل صورت به را ريائى ظاهرى عملهاى او كه چرا وى، رحمت از دورى به
 سخريّه و استهزا طريق به انگاشته بازيچه است، رفعت و عزّت غايت در و است شده متلقّى پيغمرب و خدا از كه
 خاىل باطن از كه ظاهرى و شود مى صادر او از است، عارى سيرت از كه عملى صورت و. نمايد مى سلوك او با

 است دين انهدام موجب شرع، و شارع با سلوك، نحو اين كه است غافل اين از و. رسد مى ظهور به او از است
  .سجّني به وصول و مترح از حرمان و
 قلّة و السّفه، و العني، سخنة و معنى، بال الدّعوى و الوقاحة، و الخيانة و بالكذب، المباالة قلّة النّفاق عالمة و

 المدح حّب و الكرب و الدّين، يف المصائب استخفاف و الدّين، ارباب استيضاع و المعاصي، استصغار و الحياء،
 اهل معونة و اللّهو، حّب و النّميمة، على الحثّ و الخير، على الشّرّ  و اآلخرة، على الدّنيا استيثار و الحسد، و
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 غيره يفعله ما استقباح و سوء، من يفعله ما استحسان و أهلها، تنقّص و الخيرات، عن التّخلّف و البغي، و الفسق
  .كثيرة ذلك امثال و حسن، من
  :است چيز چند نفاق نشانه: كه فرمايد مى
  .گفنت دروغ از نداشنت اكب -يكى
 ايمانش مسلمانان، مال در كند مى خيانت و گويد مى دروغ كه هر كه چرا مسلمانان، مال در كردن خيانت -دوم

  .ناقص ،»به جاء بما« و پيغمرب و خدا به اعتقادش و است، ضعيف
 كه چرا است، نفاق ماراتا از نيز اين نداشنت، باك شنود و گويد چه هر از و بودن خاىل آزرم و حيا از -سوم

  .را آزرم و حيا دارد الزم شارع، و شرع به اهتمام
  .دانسنت كامل و دانا را خود روحانى و نفسانى كمال بى و كردن، كمال دعوى كماىل، بى وجود با -چهارم
  .كردن نگاه و نگريسنت كسى به گشوده تمام چشم به و بودن چشم تيز -پنجم
  .نكردن كسى أدب رعايت و كردن كارى تأمّل و هانديش بى و بودن سفيه -ششم
 را آن شدّت و حيا سلب مرتبه است، ضعف و شدّت به وقاحت، و حيا قلّت ميان فرق داشنت، كم حيا -هفتم

 قلّت رسد، مى او به رفته رفته كه است وقاحت مقدّمه الحقيقة، يف كه را او ضعيف مرتبه و گويند، مى وقاحت
  .گويند مى حيا
  .گرفنت سهل گناه و تقصير، و معاصى شمردن هلس -هشتم
 كما« ايشان توقير و تعظيم و دانسنت سهل را صالح و علم ارباب: يعنى است، دين ارباب گرفنت سهل -نهم

  .نياوردن بجا »ينبغي
  .ندانسنت عظيم آخرت در را اينها قدر و بالها و مصيبتها شمردن سهل -دهم

  .دانسنت بزرگ را دخو و دادن راه خود به كرب -يازدهم
  .نمايند ستايش را او مجالس در و كنند او مدح مردم، كه داشنت دوست -دوازدهم
 آن شدن عايد و كسى از است نعمتى زوال كردن آرزو حسد .بردن حسد ديگران از و بودن حسود -سيزدهم
  .نيست مذموم و است غبطه او، از زوال بى غير نعمت آرزوى امّا وى، به نعمت

  .دادن رجحان خوبى بر را بدى و آخرت، بر دنيا كردن اختيار -مچهارده
  .شدن فساد و فتنه مصدر و چينى سخن و نمّامى بر بودن حريص -پانزدهم
  .داشنت رغبت فايده بى كارهاى به و لعب، و لهو داشنت دوست -شانزدهم
  .نمودن ايشان اعانت و مدد و فسق، اهل كردن اعانت -هفدهم
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  .كند إحسان كسى به كسى كه نخواسنت و داشنت بد را خيرات اهل و نبودن، راتخي اهل از -هجدهم
  .باشد خوب چند هر غير، كار دانسنت بد و باشد بد واقع در چند هر خود، كار دانسنت نيك -نوزدهم

 هاصاب فان حرف، على الله يعبد من الّناس من و: قائل من عزّ فقال موضع، غير يف المنافقني الله وصف قد و
  .المبني الخسران هو ذلك اآلخرة، و الدّنيا خسر وجهه، على انقلب فتنة اصابته ان و به، اطمانّ خير

 او مضمون و است آيه اين يكى موضع، چند در است كرده بيان را منافقان صفت مجيد، قرآن در عالم خداوند
 از اى كناره و طرفى بر يگانگى، و توحدانيّ به را خود پروردگار كنند مى عبادت آدميان از بعضى: كه است اين
  .آن در طمأنينه و سكون بدون دين، در ثبات عدم براى از است مثل اين حقيقى، وسط در نه آن،

 و خاطر اطمينان با باشد، را ايشان ظفر و فتح اگر كه آن منتظر و باشد ايستاده لشكر كناره بر كسى كه همچنان
 بر قضيّه اگر و. گردد ايشان شريك و دارد يكى دست غنيمت در ايشان با و آيد در لشكر آن ميان در آرميده دل

 و صحّت و نيكوئى و خير را او برسد اگر پس. بگريزد ايشان از و دهد فرار بر قرار دهد، نتيجه اين عكس
 آن، غير و فقر و مرض چون آزمايشى، و ابتاليى را او برسد اگر و. آن بر شود ثابت و بدين، گيرد آرام توانگرى،
 كه است اين مراد. كند عود آن بر باز است، كفر كه باشد شده متوجّه كه وجه آن از: يعنى. خود روى بر برگردد
  .بدهد دست از را اسالم و دين و شود مرتد
 نمايند اسالم انقياد و كنند خدا عبادت اظهار زبان به: يعنى است زبان »حرف« به مراد كه است نقل حسن از
 از دنيا، در است ايشان مدّعاى چه آن و دنيا، در زيانكارند جماعت اين و باشند راسخ خود كفر بر دل به و

 شوند مى گرفتار ابدى عذاب به شدن، مرتّد سبب به كه آخرت در زيانكارند و محرومند، توانگرى و بدن صحّت
 دنيا عافيت از كسى كه يستن تر عظيم اين از زيانى چه هويدا، و ظاهر است زيانى سرا، دو هر زيان اين و

  .گردد معذّب عذاب و نكال به آخرت در و ماند محروم
. بِمُؤْمِنِنيَ هُمْ ما وَ الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُ من النَّاسِ من وَ: صفتهم يف ايضا قائل من عزّ قال و

 الله فَزادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوِبهِمْ يف. يَشْعُرُونَ ما وَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ ما وَ آمَنُوا، الَّذِينَ وَ  الله يُخادِعُونَ
  .)۸ ،۱۰ -بقره( مَرَضاً

: گويند مى كه اند كسانى آدميان، از بعضى: كه است فرموده منافقان صفت در عزيز، قرآن از ديگر جاى در نيز و
 و كاذبند ايمان، دعواى در و ايمان صاحب يستندن ايشان كه آن حال و قيامت، روز و خدا به داريم ايمان ما

 داد، نتوان فريب را خداى كه دانند مى منافقان چون و كفر ابطان با اسالم اظهار در را خداى دهند مى فريب
 معامله كه آن مراد و حقيقت، نه باشد مجاز وجه بر كالم اين پس است، نهان و آشكار هر بر عالم او كه چرا

 و دهند فريب را خود غير كه باشند آن صدد در كه است كسانى عمل همچون عمل، اين رد خداى با ايشان
 است، عظيم عقاب و اليم عذاب كه عمل اين وبال كه چرا را، خودشان مگر حقيقت روى از دهند نمى فريب
  .دانند نمى را اين و آخرت، و دنيا در خودشان به مگر شود نمى راجع

 ائتمن إذا و كذب، قال إذا و أفشى، فعل إذا و اخلف، وعد إذا من المنافق: آله و ليهع الله صلّى النّبيّ  قال و
  .غاش منع إذا و طاش، رزق إذا و خان،
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 كند، وعده گاه هر كه، است آن منافق صفات جمله از: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 و است معصيت نيز معصيت افشاى كه چرا خوب، واهخ و بد خواه كند فاش كند كارى گاه هر و كند مخالفت
  .است عذاب تضاعف موجب
 بهم او در وسعتى گاه هر و كند خيانت سپارند، او به امانتى گاه هر و گويد دروغ بگويد، گاه هر كه آن ديگر
  .باشد مردم فريب و غشّ پى در تنگى، هنگام در و كند صرف مصرف غير به رسد،

 يف و كان، حيث و كان، من كائنا منافق فهو عالنيته، سريرته خالف من: أيضا آله و عليه لهال صلّى النّبيّ قال و
  .كان رتبة اّى يف و كان، زمان اّى

 كه هر است، منافق او پس باشد، باطن مخالف او ظاهر كه هر: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 كه نكند توهّم كسى كه توهّم، دفع بر است اشارت تعميمات، اين. باشد كه زمان هر و باشد كه جا هر و باشد
 او ظاهر كه است كسى منافق كه چرا پيغمرب، زمان به است مخصوص و است كفّار مخصوص نفاق، صفت
  .كافر خواه و مسلمان خواه و الحقه، خواه و سابقه، ازمنه در خواه نباشد، باطن موافق

  ىهو و عقل بيان در هشتم و سى باب
 خصيما الباطل، عند جموحا بقوله، منصفا الحقّ، إجابة عند ذلوال كان من العاقل: السّالم عليه الصّادق قال

 بما يحدّث ال العاقل و الفعل، صواب و القول، صدق شيئان، العاقل دليل و دينه، يرتك ال و دنياه يرتك بقوله،
 رفيقه الحلم و اعماله، يف دليله العلم يكون و به، ابتلى نم مداراة يدع ال و للتّهمة، يتعرّض ال و العقول، ينكره
 من الهوى قوّة و الباطل، قرين و للحقّ، مخالف و العقل، عدّو الهوى و مذاهبه، يف يقينه المعرفة و أحواله، يف

 يف الخوض و بالسّنن، االستهانة و الفرائض، عن الغفلة و الحرام اكل من الهوى عالمات اصل و الشّهوات،
  .المالهى

  شرح
 خصيما الباطل، عند جموحا بقوله، منصفا الحقّ، إجابة عند ذلوال كان من العاقل: السّالم عليه الصّادق قال

  .دينه يرتك ال و دنياه يرتك بقوله،
 در وى، فرمان اطاعت و حقّ  اجابت در كه است كسى عاقل: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و باشد انصاف به گفتار در و نپيچد، او از سر و كند قبول بشنود، كه هر از حق حرف و باشد هموارى نهايت
 اطاعت به سر و باشد سخت سر باطل اطاعت در و نشنود كسى از باشد، حق از تجاوز و ظلم به مشتمل چه هر
 بلكه. نشاند بجا ،باطل خواه و حقّ خواه گويد چه هر كه نباشد آن صدد در و باشد انصاف به و. نيارد فرو او
 خسران به و نكند آخرت ترك دنيا، نفع براى از باشد ممكن تا و برگردد است، كرده خطا كه شود ظاهر گاه هر

  .نمايد اختيار آخرت خسران بر را دنيا خسران و نشود راضى آخرت،
  .الفعل صواب و القول، صدق شيئان، العاقل دليل و

  .درست كردار و راست، گفتار ت،اس چيز دو عاقل نشانه: كه فرمايد مى
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  .به ابتلى من مداراة يدع ال و للتّهمة، يتعرّض ال و العقول، ينكره بما يحدّث ال العاقل و
 تهمت، عرضه در كه بايد نيز و كنند، انكار رسد، عقال سمع به گاه هر كه نگويد حرفى بايد عاقل: كه فرمايد مى
 با بايد نيز و كند، احرتاز باشد، تهمت مظنّه كه كردارى و گفتار زا ،»التّهم مواضع اتّقوا«: حكم به و نشود
 فوت خود از را طريقه اين دشمن، و دوست و مخالف و مؤفلا با و نمايد، سلوك هموارى به و كند مدارا مردم
  .نكند
  .مذاهبه يف يقينه المعرفة و أحواله، يف رفيقه الحلم و اعماله، يف دليله العلم يكون و
 و مرشد را علم و باشد علم موافق كند چه هر: يعنى. كردار در باشد او دليل علم، بايد عاقل: كه دفرماي مى

  .ندارد بر او از دست كار هيچ در و كند او اشاره به كند چه هر و داند خود هادى
 صحّت واهخ حال، همه در و باشد محرتز خلقى، بد و درشتى از حاالت جميع در و باشد او رفيق بايد حلم نيز و
 منحرف يقني و معرفت مقتضاى از و باشد معرفت و يقني مالزم مأل، در خواه و خأل در خواه و مرض خواه و

 به ميل و رغبت كمال براى از و انشاء، معنى به و خربند فقرات، اين از كدام هر و ندهد، راه او در خلل و نشود،
  .است مذكور عربيّت رد چنانكه است، شده خرب به تعبير اينها، مضمون وقوع

  .الباطل قرين و للحقّ، مخالف و العقل، عدّو الهوى و
 نيز و كند، مى نابود را عقل و است عقل دشمن نفسانى، خواهشهاى پيروى و نفس هواى: كه فرمايد مى

  .است معلوم چنانكه است، حقّ مخالفت و باطل متابعت هوا، مقتضاى
  .الشّهوات من الهوى قوّة و
 شهوتهاى شدن مرتكب و نفسانى لذّتهاى كردن پيروى: يعنى. است نفس شهوت از آن، زور و هوا قوّت و

  .را آرزوها و امل طول كند مى زياد را، نفس هواى دهد مى قوّت جسمانى،
  .المالهى يف الخوض و بالسّنن، االستهانة و الفرائض، عن الغفلة و الحرام اكل من الهوى عالمات اصل و

  :است چيز سه امل، طول و هوى حدوث ببس: كه فرمايد مى
  .مغشوش و حرام از ننمودن اجتناب و حرام خوردن -يكى
 آداب و نكردن، خوب و كردن يا كردن، ترك خواه آنها، گرفنت سهل واجبات، و فرايض در كردن مسامحه -دوم
  .ننمودن اهتمام را آن قواعد و

  .كردن فايده بى و لغو كارهاى و مكروهات، و مالهى در رفنت فرو -سوم

  وسوسة بيان در نهم و سى باب
 و بامره، استهان و الله، ذكر عن اعرض قد و االّ العبد من بالوسوسة الشّيطان يتمكّن ال: السّالم عليه الصّادق قال

 مجاورة و القلب، معرفة باشارة القلب خارج من يكون ما الوسوسة و سرّه، على اطّالعه نسى و نهيه، إىل اسكن
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 عرّفهم و دعوته، بلطف عباده دعي جّل و عزّ الله و كفر، و ضاللة و غّي فذلك القلب يف تمكّن إذا امّا و بع،الطّ
 الرّاعى، كلب مع كالغريب معه فكن. »عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ  الشَّيْطانَ إِنَّ«: قائل من عزّ فقال ابليس، عداوة
 الله، ذكر ينسيك و الحقّ، سبيل عن ليضلّك موسوسا الشّيطان أتاك إذا لككذ و عنه، صرفه يف صاحبه إىل يفزع
 عَلَى سُلْطانٌ لَهُ لَيْسَ إِنَّهُ«: جّل و عزّ بقوله المظلوم، ينصر و الباطل، على الحقّ يؤيّد فانّه ربّه، و بربّك منه فاستعذ
 و المراقبة، بدوام االّ وسوسته، مذاهب و إتيانه، معرفة و هذا على تقدر لن و. »يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ  عَلى وَ آمَنُوا الَّذِينَ

 بما اعترب و الشَّيطان، صيد فهو الوقاته المهمل امّا و الذّكر، كثرة و المطّلع، هيبة و الخدمة، بساط على االستقامة
 علمه أورثه قد ،)عليه( جراته و بصيرته و عبادته، و عمله أعجبه و غرّة، حيث االستكبار و االغواء من بنفسه فعل
 الله بحبل فاعتصم ،!غيره؟ دعوته و بنصيحته ظنّك فما االبد، إىل عليه اللّعنة بمعقوله، استدالله و معرفته، و

 فانّه عليك، الطّاعات تزيينه يغرنّك ال و نفس، كّل يف الله إىل االفتقار بصحّة االضطرار و االلتجاء هو و االوثق،
 المضادّة و سبيله، عن الصّدّ و بالخالف فقابله المائة، تمام عند بك ليظفر الخير، من بابا تسعني و تسعة لك يفتح

  .باهوائه

  شرح
 و بامره، استهان و الله، ذكر عن اعرض قد و االّ العبد من بالوسوسة الشّيطان يتمكّن ال: السّالم عليه الصّادق قال

  .سرّه على اطّالعه نسى و نهيه، إىل اسكن
 وسوسة به او بر آورد نمى زور و آدمى بر شيطان يابد نمى تسلّط: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق ماما حضرت
 شدن غافل و تعاىل خداى بزرگوارى و عظمت گرفنت سهل و الهى ذكر از او كردن اعراض وقت در مگر كردن،

 و عظمت و است، الهى ذكر به كه هر چه، وى، باطن و ظاهر بر الهى جناب اطّالع نياوردن خاطر و مناهى، از
 اينها و است منهيّات از انتهاء و مأمورات به اتيان مالزم و ندارد غفلت و اوست خاطر مركوز او بزرگوارى

  .است خالص او دست از الهى توفيق به و ندارد او به تسلّط شيطان است، او العني نصب
  .الطّبع مجاورة و القلب، معرفة باشارة القلب خارج من يكون ما الوسوسة و

  چيست؟ كفر و وسوسة ميان فرق و رسد؟ مى بهم چطور و است؟ چيز چه وسوسة: كه فرمايد مى
 و باشد خيال كه طبع، مدخليّت با دل اشاره به امّا دل، بيرون از شود مى ناشى كه است چيزى وسوسة: فرمايد مى
  .وهم

 حكم مستقيم عقل، كه آن مثل. رسد مى مبه خيال، و وهم با عقل معارضه سبب به وسوسة كه، آن حاصل
 عزّت مناط كه چرا باشد، على مرتضى بايد عملى، و علمى كماالت به نظر پيغمرب، خليفه و جانشني كه كند مى
 چنني چند هر: گويد مى و كند مى معارضه عقل با وهم و صفت، دو اين مگر نيست احديّت، جناب به قرب و

  .باشد ديگر چيز يا اجماع اعتبار، مناط و كند لّفتخ موضع اين در شايد امّا است،
 متوسوس و مستضعف را او نيست، راجح او نزد طرف هيچ و است احتمال و امكان مقام در تا معارض و
 عياذا اگر نامند، مى مؤمن و محّق را او يافت، رجحان حق طرف اگر يافت، رجحان كه طرف يك گويند، مى
  :فرموده چنانكه گويند، مى كافر و مبطل ار او شد راجح باطل طرف باللّه
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  .كفر و ضاللة و غّي فذلك القلب يف تمكّن إذا امّا و
 جهت اين از است، كفر و ضاللت مرتبه اين پس باطل، اعتقاد كسى دل در كرد جا و شد متمكّن گاه هر: يعنى
  .شود مى كفر به منجرّ رفته رفته وسواس: كه اند گفته
 عَدُوٌّ  لَكُمْ الشَّيْطانَ إِنَّ: قائل من عزّ فقال ابليس، عداوة عرّفهم و دعوته، بلطف عباده دعي جّل و عزّ الله و

  .)۶ - فاطر( عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ
 را ايشان است شناسانده و لطيفى، خواندن خود، بندگى به را خود بندگان است خوانده عزّت، جناب: يعنى

 شما كه است آن فكر در هميشه و است شما دشمن شيطان كه تحقيق به: است فرموده و. را لعني شيطان دشمنى
 و دانيد خود قوّى دشمن را او ضعيف، بندگان اى پس گرداند، الهى مغضوب و ملعون و كند خود مثل را

  .كند محروم الهى رحمت از و كند خود صيد را شما مبادا كه باشيد گريزان او از هميشه
  .عنه صرفه يف صاحبه إىل يفزع عى،الرّا كلب مع كالغريب معه فكن
  :يعنى. چوپان سگ با شخص بودن همچون شيطان، با شما باشيد كه بايد پس

 دست از نيز تو. است كلب صاحب كه راعى به بردن التجا به مگر ندارد خالصى راعى، سگ از غريب چنانكه
 تا. است عزّت جناب كه او، احبص به كردن استغاثه و بردن التجا به مگر ندارى، خالصى وى فريب و شيطان

  .دهد خالصى وى چنگ از خود لطف به را تو »شأنه عزّ« او
 يؤيّد فانّه ربّه، و بربّك منه فاستعذ الله، ذكر ينسيك و الحقّ، سبيل عن ليضلّك موسوسا الشّيطان أتاك إذا كذلك و

  .المظلوم ينصر و الباطل، على الحقّ
 بر پناه و كن استعاذه پس برد، بيرون حق راه از و كند گمراه را تو تا تو، نبجا به شيطان كند ميل گاه هر: يعنى
 بر را حقّ دهد مى قوّت او حضرت شدى، ملتجى او به و بردى خداى به پناه گاه هر و او، و خود خداى به

  .ظالم بر را مظلوم دهد مى نصرت و باطل،
  .)۹۹ -نحل( يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ  عَلى وَ آمَنُوا الَّذِينَ عَلَى سُلْطانٌ لَهُ لَيْسَ إِنَّهُ: جّل و عزّ بقوله

 به ايشان كه حاىل در مؤمنان، جماعت بر تسلّط را شيطان نيست: كه است فرموده حقّ حضرت جناب چنانكه
  .شده ملتجى او به كلّى به و باشند كرده توكّل خود پروردگار

 هيبة و الخدمة، بساط على االستقامة و المراقبة، بدوام االّ وسوسته، مذاهب و إتيانه، معرفة و هذا على تقدر لن و
  .الذّكر كثرة و المطّلع،
 او، وسوسه و فريب راههاى از يافنت نجات و شيطان فريب از خالصى بر ندارى توانايى و تو نيستى قادر: يعنى
 كنى خود شعار را خشيت و خوف و نباشى غافل او فكر از هرگز و باشى خود حال مراقب هميشه كه آن به مگر
  .كنى استغاثه او به و باشى او ياد به نهان و آشكار در و
  .الشّيطان صيد فهو الوقاته المهمل امّا و
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 صيد يقني به او پس ندارد، سعى لعني، ديو آن چنگ از خود استخالص در و است كار اهمال كه كسى امّا و
  .است شيطان نفس بلكه است، شيطان

 قد ،)عليه( جراته و بصيرته و عبادته، و عمله أعجبه و غرّة، حيث االستكبار و االغواء من بنفسه فعل ابم اعترب و
  !غيره؟ دعوته و بنصيحته ظنّك فما االبد، إىل عليه اللّعنة بمعقوله، استدالله و معرفته، و علمه أورثه
 عمل، و علم بسيارى به و زده خود ولگ و است كرده خود به شيطان چه آن به كن مالحظه و گير اعتبار: يعنى
 اقدام جراتى چنني به و ورزيد مخالفت باشد، آدم سجده كه بود مأمور چه آن از و داد راه خود به تكبّر و عجب
  .شد ابد ملعون و نمود
 - ص( طِنيٍ من خَلَقْتَهُ وَ نارٍ من خَلَقْتَنِي: سخيف دليل به و باشد خورده خود از فريبى چنني شيطان گاه هر
 و خير گمان چه و! نمود؟ توان اعتبار چه او قول به و! كرد؟ توان او به اعتماد چه شده، الهى مغضوب ،)۷۶

  !؟... داشت توان او درباره خوبى
 تزيينه يغرنّك ال و نفس، كّل يف الله اىل االفتقار بصحّة االضطرار و االلتجاء هو و االوثق، الله بحبل فاعتصم
 الصّدّ و بالخالف فقابله المائة، تمام عند بك ليظفر الخير، من بابا تسعني و تسعة لك يفتح نّهفا عليك، الطّاعات

  .باهوائه المضادّة و سبيله، عن
 و احديّت جناب به است بردن پناه آن كه است بندها ترين محكم كه الهى توفيق بند به زن، در چنگ پس

 عزّ « خداى به كن احتياج و افتقار اظهار نفس، هر در بلكه لحظه هر در و خود قصور و عجز به نمودن اعرتاف
 ايمن او شرّ  از اى لمحه و. كنى حاصل نجات او صيد دام از و يابى خالصى او چنگ از او، لطف به تا »جّل و

 زينتها اقسام و انواع به و دهد جلوه تو نزد را، تو عبادت و طاعت چند هر و مشو فريفته او اغواى از و مباش
 و بربد راه از طريقى به را كسى هر خواهد مى او كه چرا مكن، او سخن به گوش و مخور او گول كه رايدبيا

 براى از خوبى جهات نه و نود كه باشد گاه و بود حذر بر بايد او از. كند محروم الهى رحمت از خود مانند
 به ننموده، اكتفا هم قدر اين به كه شدبا گاه و. زند زمني به را تو صدمى، در تا كند، تو نشان خاطر تو، فريب
  .رساند هم صد از زيادة و صد

 راه و بگو او خالف مقابل، در تو دهند فريب متعّدده راههاى از را تو او، اعوان و شيطان چند هر كه آن حاصل
 وى به ايدع رساند، تو به خواهد مى كه ضررى و كن سّد خود از را او فريب راههاى و مده راه خود به او تمكني
  .شود تو مخذول و منكوب و گردد تو مقهور و مغلوب تا ساز

  عجب بيان در چهلم باب
 بنفسه اعجب فمن له، يختم بم يدرى ال هو و بعمله، يعجب ممّن العجب كّل العجب: السّالم عليه الصّادق قال
 طال و دعواه اخفى ان و كاذب، حقّ غير من المدّعى و له، ليس ما ادّعى و الّرشاد، منهج عن ضّل فقد فعله، يف

 لتكون بالعجز، نفسه على يشهد و حقير، عاجز انّه ليعلم به، أعجب ما نزع بالمعجب يفعل ما اوّل فانّ دهره،
 أغصانها و الغىّ، ماؤها و النّفاق، أرضها و الكرب، حّبها نبات العجب و بإبليس، فعل كما أوكد، عليه الحجّة
 و النّفاق، زرع و الكفر، بذر فقد العجب اختار فمن النّار، يف الخلود و اللّعنة ثمرها و الضّاللة، ورقها و الجهل،

  .يثمر ان من بّد ال
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  شرح
  .له يختم بم يدرى ال هو و بعمله، يعجب ممّن العجب كّل العجب: السّالم عليه الصّادق قال

 كند عجب خود، عمل از كه كسى از عجب بسيار و است عجب: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 يا است نجات و شقاوت؟ يا است سعادت او خاتمه كه نداند كه آن حال و نازد خود عمل بسيارى به و

 عاقبت شقّى آن چه. رسد نمى ابليس به نمايد، جهد بذل و كند سعى عبادت در چند هر آدمى كه چرا هالكت؟
 و. شد منجّر سرمدى لعنت و أزيل شقاوت به عملش خاتمه و كرد پروردگار عبادت سال هزار چندين نامحمود،

 وقت و موت مرض در حتّى است، آدمى مكر و غدر مقام در اوقات جميع در كه عدوّى چنني اين وجود با
 توان چون خود ناقص عمل به كند، او از ايمان سلب كه خواهد مى و دارد نمى بر آدمى از دست احتضار،
  !.بود؟ توان جمع خاطر و! كرد؟ اعتماد
 تلقني او به فرج كلمات احتضار وقت در ،»الجليّ و الخفيّ  رحمة عليه« حلّى عالّمه كه است صحيح نقل
 و كرد استغاثه احديّت جناب به اضطراب غايت از و شده مضطرب بسيار پسرش ،»ال«: گفته مى اند كرده مى

 الجملة يف پسر، استغاثه از را شيخ. شود ظاهر حال حقيقت تا شود، حاصل افاقه را شيخ: كه نمود درخواست
 چيست؟ اين وجه ،»ال« گفتى مى كردم، مى عرض تو به شهادتني چند هر من كه پرسيد او از. شد حاصل افاقه
: گفتم مى او به من. كرد مى من تلقني را او خالف لعني شيطان و كردى مى عرض شهادتني تو: كه فرمود شيخ

  .تو به نه ،»ال«
 كه ديگران حال به واى باشد، نداشته خالصى او دست از وقت، آن در شأن مناعت وجود با حلّى مهعالّ گاه هر
 و غضب و بغى و جور و ظلم مثل خبيثه، رديّه صفات اكثر كه دانست بايد! ؟... شد خواهد چه و! شود؟ چه

 ازاله و است مهلكه صفات از صفت دو اين و شوند مى متولّد كرب و عجب از و كربند نتايج و فروع اينها، امثال
 مركّب اصل دو از امّاره، نفس از كرب اصل استيصال در قامعه ادويه و است فرض عني و عني فرض همه، بر آن
  .گردد مى
  .است آن حقارت و ذلّت و نفس عيوب معرفت -اوّل اصل
  .است حضرت آن قدرت نفاذ و كربيائي و عظمت و ربوبيّت حضرت معرفت -دوم اصل
 پديد خضوع و انكسار و تواضع او نفس در شكّ بى يافت، اطّالع اصل دو اين حقايق و اسرار بر كه هر و

 چون و شود مى متّصف رأفت و رحمت و حيا و حلم صفت به و گردد مى غالب او بر خشيت و خوف و آيد مى
 سبحات از و كند طيران جربوت، و ملكوت عالم هواى فضاى در كه ندارد حوصله آن كس، هر همّت طاير
 عيوب معرفت كه اوّل اصل استحضار از كه بايد شود، مستفيض مكاشفات بحار از الهى، صفات و ذات اسرار

 طالبان تنبيه جهت از عالم خداوند و. نباشد غافل است، اسباب ترين نزديك و ترين سهل كه است نفس آفات و
 كتاب از آياتى در را انسانى نفوس نهايت و تبداي مراتب عنايت، نفحات فيض قبول مستعدّان و هدايت منهج
 ثُمَّ . فَقَدَّرَهُ خَلَقَهُ  نُطْفَةٍ من. خَلَقَهُ ءٍ شَيْ أَيِّ من. أَكْفَرَهُ ما الْإِنْسانُ قُتِلَ: كه است فرموده ذكر خود، مجيد
 است واضحه اشاره كريمه، آيات اين در ،)۱۷ ،۲۲ -عبس( أَنْشَرَهُ شاءَ  إِذا ثُمَّ. فَأَقْبَرَهُ أَماتَهُ ثُمَّ. يَسَّرَهُ السَّبِيلَ

 اين اسرار دقايق در بصيرت، نور به كه بايد عاقل پس. بشرى نفوس احوال آخر و اوسط و اوّل مراتب كيفيّت به
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 چندين كه بداند كه است آن اوّل امّا. نمايد مشاهده آن از خود آخر و اوسط و اوّل احوال و كند تأمّل آيات
 بر و بوده ناچيز و منعدم عدم كتم در او، موهوم وجود كه است گذشته او وجود از پيش اعصار، و دهور هزار

 هستى و وجود بر سابق نيستى و عدم كه آن از حقيرتر كيست و. نبوده اثرى هيچ او نشان و نام از وجود صفحه
 و اخسّ  كه فرمود، شاان خاك كسوت از را او وجود اصل ،»فيكون كن« قدرت بى چون بى حكيم پس باشد؟ او

 نهاد، مردار علقه بر را او جسم اساس پس داد، كريه نطفه صورت را او خاكى اصل پس است، موجودات احقر
 پوشانيد، پوست و گوشت به را عظم و رسانيد عظم صالبت به را آن اجزاى و گردانيد، مضغه را علقه آن پس
 خاك كه اوصاف اخّس در و فرمود ايجاد اشيا أرذل زا را او محض، عدم از كه است آدمى احوال بدايت اين

 و سمع نه و بود حيات نه او در كه مرده بوده جمادى او، فطرت اوّل كه بداند تا. آفريد را او وجود اصل باشد،
 او اوصاف مكارم بر را او خصايص نقايص پس قدرت، نه و علم نه و نطق نه و حركت نه و حسّ نه و بصر نه

 چنانكه هدايت، بر ضاللت همچنني قدرت، بر عجز و علم بر جهل و حيات بر موت تقديم چون. فرمود تقديم
 در خود، مرتبه حقارت بر آدمى تا ،)۱۸ ،۱۹ -عبس( فَقَدَّرَهُ خَلَقَهُ نُطْفَةٍ من. خَلَقَهُ ءٍ شَيْ أَيِّ من: فرموده
 اتّصاف از بعد اوصاف محاسن ثبوت هب پس. گويد شكر او، إحسان شمول و نعمت عموم بر و گردد بينا بدايت

 و جان بى بود ميّتى آدمى كه بداند تا ،)۲۰ -عبس( يَسَّرَهُ السَّبِيلَ ثُمَّ: كه فرمود اشارت خسيسه، صفات به
 شنوا را او كرى از پس و بخشيد حيات را او عظمته، جلّت ربوبيّت حضرت نشان، و نام بى بود معدومى
 از بعد همچنني و قوّت، ضعف از بعد و گويائى، گنگى از پس و فرمود، عنايت يىبينا كورى از بعد و گردانيد،
 بر عبوديّت آداب رعايت و گردد، صمديّت حضرت انعام شناساى يقني به تا رسانيد، هدايت درجه به ضاللت
 عزّ كه كند تحقيق و نپسندد، زيردستان به ستم و جور و ندهد، راه خود بر عجب و كرب رذيله و داند، واجب خود
 در اگر حقارت، و ضعف و خساست و نقصان همه اين با و شايد، نمى را كربيائي جناب جز بقا، و دوام و ثنا و

 هم را او طغيان و عجب داشتى، اختيارى خود، وجود ادامت در يا بودى، مفوّض بدو معيشت امور حيات، حال
  .بودى وجهى
 هدف را او وجود بلكه ننهاد، او همّت قبضه در مراد، مفتاح و د،ندا او دست به اختيار زمام غيرت، شحنه ليكن
 او بر را متضادّه طبايع و مهلكه اسقام و هايله امراض و گردانيد آفات و حوادث تصاريف مقهور و بليّات سهام

 الساخت بيم را او عقل. قوّتى شرّ، منع و خير كسب در نه و قدرتى، ضرّ دفع و نفع جذب بر را او نه. گماشت
 بسته مرض، وقت در و هوا، و نفس أسير صحّت، حال در آنى، هر در اختطاف خوف را او روح و زمانى، هر در
  .آدمى حال اوسط اين غنا، و آالم
 أَنْشَرَهُ  شاءَ إِذا ثُمَّ. فَأَقْبَرَهُ أَماتَهُ ثُمَّ: كه نموده او به اشارت »عال و جّل« حقّ كه است آن او حال آخر امّا و
 او از بوده، وديعت او نزد كه باطنه و ظاهره قواى جميع حيات، مدّت انقضاى از بعد: يعنى ،)۲۱ ،۲۲ -عبس(
 به كه بدنى آن و بپوشاند، خاك ظلمت به را او كريه جيفه نموده، راجع جمادى اوّىل حال به را او و ستاند، باز

 ماند، أسير خاك طبقات حبس ظلمت در او كناز جسم و گرداند مور و مار طعمه پرورده، مى نعمت و ناز انواع
 بر شمار، بى قرون و اعصار و دهور هزار چندين و گرداند، بند فنا ساحل به را او همّت جناح روزگار دست و

 او نشان و نام از اثرى موجودات، از هيچكس بلكه نخواند، وجود دفرت در او نام كسى كه بگذرد، او خاك
 و نداشتى، سؤال معرض در را او عدل، قاضى و بگذاشتى، نيستى اين در را او مشيّت، حاكم كاشكى و نداند،
 اغالل و سالسل اثقال أحمال و نشنيدى، دوزخ زبانه قهر خطاب و نگماشتى، او بر شداد، غالظ ماليكه

 را او و گردانند، جمع او متفرّقه اجزاى وجود، حاجبان بلكه نچشيدى، زقّوم و صديد شراب مرارت و نكشيدى،
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 و خوانند، او بر را او افعال رسوائى أكرب، فزع موقف و محشر مجمع در و برانگيزانند، خاك از حيران، و عريان
 ابدى عذاب گرفتارى به بيچاره آن نگردد، سرگشته آن دستگير غفّار، رحمت بحار از اى قطره ،»باللّه عياذا« اگر

  .درماند
 آن جاى چه دارد، پيش در خطرى چنني آخر در و شنيدى كه است آن او، اوسط و اول احوال كه كسى پس
 خود از جسمانى حظوظ خطر، اين خوف از اوليا و انبيا جميع و! ؟.دهد راه خود به فرح و شادى كه است
 به قرب كمال با ،»االله تسليمات آله و عليه« پناه ختمى حضرت ديده، خود عدم در را خود بهبود و اند بريده
 ميدان صفوف سرور و نبوّت عرصه مهرت حال اين گاه هر ،»يخلقه لم محمّد ربّ ليت يا«: تىگف احديّت، جناب
 اين با اليقرت، ما، حال به خشيت و خوف غلبه و تر اوىل معنى بدين روزگار، تيره مفلسان ما امثال باشد، واليت
 موسوم است، سمات لأرذ كه كرب، سمت به و! دهد؟ راه خود به كسى كه دارد عجب گنجايش مراتب، همه
  .است روا كند، اكتفا صحرا علف به تنعّمات، از و است، سزا گذراند ناله و گريه به عمر تمام اگر بلكه! شود؟
 ان و كاذب، حقّ غير من المدّعى و له، ليس ما ادّعى و الرّشاد، منهج عن ضّل فقد فعله، يف بنفسه اعجب فمن
  .دهره طال و دعواه اخفى
 او كه يقني و تحقيق به. نمايد فخر خود، ناقص عمل به و كند، عجب خود، عبادت و اعتط به كه هر پس،
 رداى كرب كه چرا. است كرده دعوى خود، مرتبه از زيادة مرتبه و است گشته راست راه از و است شده گمراه
 عيوب اكثر به كه امكانى، مرتبه اليق نه. است برى نقايص جميع از كه است خدائى مرتبه سزاوار و است الهى

 چند هر است، كاذب خود دعوى در كند، دعوى چنني كس هر و. موسوم نقايص، اكثر به و است معيوب
 اعتقاد و باطل دعواى آن از تا حاصل، .بگذرد او به بسيار زمان چند هر و نكند اظهار كس به خود دعواى
  .معاتب و معاقب دعوى، آن به و است آثم اعتقاد، آن به نكند، رجوع و توبه و نگردد بر فاسد،

 گفته مى و است كرده مى خطاب خود نفس به روز هر كه كنند مى نقل است حال اهل از يكى كه سماك، ابن از
 للجنّة انّ! هيهات! هيهات تطمعني، الجنّة يف و المنافقني عمل تعملني و الزّاهدين قول تقولني نفس يا«: است
 منافقان عمل عملت، و است زاهدان گفتار گفتارت، نفس، اى: يعنى ،»ملنيتع ما غير اعمال لهم و اخرين قوما
 هستند ديگر قوم بهشت، اهل تو، طمع اين است دور چه است، دور چه دارى، بهشت طمع حال اين با و. است

  .طاعت به رغبت زيادتى مورث و است عجب دفع باعث مخاطبات، اين امثال ديگر، عمل ايشان، عمل و
 الحجّة لتكون بالعجز، نفسه على يشهد و حقير، عاجز انّه ليعلم به، أعجب ما نزع بالمعجب يفعل ما اوّل فانّ
  .بإبليس فعل كما أوكد، عليه
 او به چه آن او از كند مى نزع كه است آن كند مى عجب صاحب به عالم خداوند كه كارى اوّل: كه فرمايد مى
 حقير و است عاجز او كه بداند تا كند مى نزع او از هستند، عجب اسباب كه حسن، و مال و علم از نازد، مى

 و عجز به هستم موصوف كه مرا نه است، سزا كرب را غير آن پس بوده، غير قدرت به اينها وجود و است
 رذيله اين ترك وسيله اين به شايد كه كند مى او به عمل اين رأفت، و حجّت إتمام روى از عالم خداوند. حقارت
 و ابا از بعد ملعون ابليس: كه است منقول. شد واقع ابليس به چنانكه شود، خشوع و خضوع الزمم نموده،
 پيش حكايت، اين وقوع از بعد كه اى مرتبه به شد، محو اش سينه از علم نور السّالم، عليه آدم سجود از امتناع
 كاش: يعنى ،»فعلت ما فعلت ما نيليت يا«: گفت مى و كرد مى استفاده اند، كرده مى استفاده او از كه كسانى
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  .شود مى محروم است، علوم افاضه منشأ كه عبادت، نور از كرب صاحب همچنني. كردم چه آن بودم نكرده
 و اللّعنة ثمرها و الضّاللة، ورقها و الجهل، أغصانها و الغىّ، ماؤها و النّفاق، أرضها و الكرب، حبّها نبات العجب و

  .يثمر ان من بّد ال و النّفاق، زرع و الكفر، بذر فقد العجب ختارا فمن النّار، يف الخلود
 و است، گمراهى او آب و است، نفاق او زمني و است، كفر آن دانه كه است گياهى عجب: كه فرمايد مى

 اختيار كه هر پس. جهنّم در خلود و است، لعنت او ميوه و است، ضاللت او ورق و است، جهل او شاخهاى
 او حاصل و نفاق، زمني در را كفر تخم است پاشيده گويا پس شد، موصوف رذيله صفت اين به و را عجب كرد

  .الهى رحمت از دورى و لعنت مگر نيست،

  اكل آداب در يكم و چهل باب
 من المحمود و الظّاهر، و الباطن مصلحة فيه النّ قوم، كّل يف محمود االكل قلّة: السّالم عليه الصّادق قال

 الفتوح و االتقياء، للقوّام العدّة و لالصفياء، الضّرورىّ فاالكل قوت، و فتوح، و عدّة، و ضرورة، ربع،أ المأكوالت
 قسوة لشيئني، مورثة هي و االكل، كثرة من المؤمن قلب على اضرّ ء شي ليس و للمؤمنني، القوت و للمتوكّلني،
 صلّى النّبيّ، قال للبدن، صحّة و للقلب، طعام و ح،للرّو غذاء و المؤمنني، ادام الجوع و الشّهوة، هيجان و القلب
  .بطنه من أشرّ وعاء ادم ابن مال ما: آله و عليه الله
 و عليه الله صلّى النّبيّ قال و. ليلة عشرين قيام من إىلّ احّب إليها، الضّرورة مع لقمة ترك: السّالم عليه داود قال و
 من للنّاس ويل: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و. أمعاء سبعة يف المنافق و واحد، معا يف يأكل المؤمن: آله

 قلب مرض ما: السّالم عليهما مريم بن عيسى قال و. الفرج و البطن: قال! الله؟ رسول يا هما ما و: قيل القبقبني،
  .الخذالن و الطّرد زماما هما و الجوع، بغض من بأصعب نفس اعتلّت ما و القسوة، من اشدّ

  شرح
  .الظّاهر و الباطن مصلحة فيه النّ قوم، كّل يف محمود االكل قلّة: السّالم عليه الصّادق لقا

 و رفيع بس است صفتى و نيكو بس است خصلتى خورى، كم: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 واسطه به ظاهر امّا. است ظاهر و باطن صالح موجب خوردن كم كه چرا قوم، هر نزد و حال هر در ارجمند،
 به گرسنگى و معده سبكى سبب به نفس شدن نزديك واسطه به باطن امّا و امراض، و اسقام از ماندن محفوظ
 از إدراكات و علوم فيضان براى از قابليّت و است محموده صفات اكثر به اتّصاف منشأ كه خشوع، و خضوع
  .عاليه مبادى
  .»رانالسّك كتملّق الشّبعان صلوة«: كه است روايت

 للقوّام العدّة و لالصفياء، الضّرورىّ فاالكل قوت، و فتوح، و عدّة، و ضرورة، أربع، المأكوالت من المحمود و
  .للمؤمنني القوت و للمتوكّلني، الفتوح و االتقياء،

  :است چهار شرع، حسب به نه و عقل حسب به نه نيست، مذموم كه محمود خوردن: فرمايد مى
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  .أوصياء و پيغمربان مثل .است اصفيا خورش اين و است رمق سّد قدر به كه است ضرورى اكل -يكى
  .است اتقيا قوت اين و باشد رمق سّد بر زايد چند هر شبهه، بى و حالل: يعنى. است عدّه -دوم
 راضى رسد مى چه هر به و شادان، وسعت از نه و غضبانند تنگى از نه نشسته، توكّل در به كه است فتوح -سوم

  .آرند مى بجا الهى شكر و كنند مى صرف را آن ،هستند
 تناول باشد، مشتبه چند هر ندارند، حرمت به علم را چه هر كه است مؤمنان خورش اين و است قوت -چهارم
  .كنند مى
  .الشّهوة هيجان و القلب قسوة لشيئني، مورثة هي و االكل، كثرة من المؤمن قلب على اضرّ ء شي ليس و

  :شود مى ناشى بسيار، خوردن از بد خصلت دو و بسيار خوردن از مؤمن دل بر تر، رساننده ررض هيچ نيست: يعنى
  .قلب قساوت -يكى
  .شهوت تحريك -دوم
  .للبدن صحّة و للقلب، طعام و للرّوح، غذاء و المؤمنني، ادام الجوع و

 قوّت روح نگى،گرس سبب به: يعنى. است روح غذاى و است، مؤمنان نانخورش گرسنگى،: كه فرمايد مى
 روحانى مراد اينجا و روحانى و جسمانى ميان است مشرتك قلب لفظ و. است دل قوت گرسنگى نيز و گيرد، مى
  .است معلوم چنانكه است، بدن صحّت موجب گرسنگى نيز و. است
  .بطنه من أشرّ وعاء ادم ابن مال ما: آله و عليه الله صلّى النّبيّ، قال

 در پرى: يعنى. خود شكم از بدتر است نكرده پر را ظرفى هيچ آدمى: فرموده آله و ليهع الله صلّى اكرم پيغمرب
  .چربد مى عالم، در پرى بديهاى همه بر شكم پرى بدى و نيست آدمى شكم پرى از بدتر و تر مبغوض چيز هيچ
  .ليلة عشرين قيام من إىلّ احّب إليها، الضّرورة مع لقمة ترك: السّالم عليه داود قال و

 آن، به رغبت و ميل وجود با طعام از اى لقمه ترك: كه فرمايد مى ،»السّالم عليه و آله و نبيّنا على« داود حضرت
  .عبادت و نماز به شب بيست قيام از من نزد است تر دوست

  .أمعاء سبعة يف المنافق و واحد، معا يف يأكل المؤمن: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و
 هفت قدر به خورد مى منافق و روده يك به خورد مى مؤمن: كه فرمايد مى آله و عليه الله لّىص پيغمرب حضرت
 به نظر و انشاء، معنى به و است خرب مؤمن، به نظر فقره اين و. خوردن كم به مؤمنني بر است ترغيب اين و روده
  .استهزا و تهكم سبيل به دارد، هم انشا احتمال و است خرب منافق،

  .الفرج و البطن: قال! الله؟ رسول يا هما ما و: قيل القبقبني، من للنّاس ويل: آله و عليه الله صلّى نّبّيال قال و
 است؟ كدام قبقبني: كه پرسيدند قبقبني، از مردمان حال به واى: فرمود كه است مروى حضرت آن از نيز و
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  .فرج و بطن: كه فرمود
 الجوع، بغض من بأصعب نفس اعتلّت ما و القسوة، من اشدّ قلب ضمر ما: السّالم عليهما مريم بن عيسى قال و
  .الخذالن و الطّرد زماما هما و

 از تر صعب و دشوارتر دل، براى از مرضى هيچ نيست: كه است فرموده السالم عليهما مريم بن عيسى حضرت
  .گرسنگى بغض از نفس، براى از دشوارتر علّتى هيچ نيست و قساوت

 و الهى رحمت از شدن دور براى از هستند مهار دو گرسنگى، بغض و باشد قلب قساوت كه علّت دو اين و
  .عدما و وجودا است، صفت دو اين دست به چيز، دو اين مهار: يعنى. شقاوت و خذالن به شدن نزديك

  ناروا از چشم پوشيدن در دوم و چهل باب
 قد و االّ الله، محارم عن بغّض ال البصر النّ  البصر، بغضّ  اغتنم ما بمثل احد اغتنم ما: السّالم عليه الصّادق قال
: قال البصر؟ غضّ على يستعان ذا بما: السّالم عليه المؤمنني امير سئل الجالل، و العظمة مشاهدة قلبه يف سبق

 يليق ال عمّا بصرك فغضّ العقل، بريد و القلب، جاسوس العني و سرّك، على المطّلع سلطان تحت بالخمود
 عزّ  الله قال. العجائب تروا أبصاركم غضّوا: آله و عليه الله صلّى النّبّي قال عقلك، ينكره و قلبك، يكرهه و بدينك،

 اّياكم: للحواريّني السّالم عليه مريم بن عيسى قال و. فُرُوجَهُمْ يَحْفَظُوا وَ  أَبْصارِهِمْ من يَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِنيَ قُلْ: جّل و
 احبّ  الموت: السّالم عليهما زكريّا بن يحيى قال و. القسوة نبات و الشّهوة بذر فانّها ت،المخدورا إىل النّظر و

 عيناك ذهبت لو: مرضها يف عادها قد امرأة إىل نظر لرجل مسعود بن الله عبد قال و. واجب بغير نظرة من إىلّ
 من قلبه على عقدة انعقد قد و ّالا محذور، إىل نظر من نصيبها عني تتوفّر ال و مريضك، عيادة من لك خيرا لكان
 نظر و تمنّى ممّا حظّه بأخذ امّا و صادقة، بتوبة النّدامة و الحسرة ببكاء امّا الحالتني، بإحدى االّ تنحّل ال و المنية،
 و ةالجنّ فمأواه ذلك، عن النّدامة و بالحسرة الباكي التّائب امّا و النّار، إىل مصيره توبة، غير من الحظّ فأخذ إليه،
  .الرّضوان إىل منقلبه

  شرح
 قد و االّ الله، محارم عن يغّض ال البصر النّ  البصر، بغضّ  اغتنم ما بمثل احد اغتنم ما: السّالم عليه الصّادق قال
  .الجالل و العظمة مشاهدة قلبه يف سبق

 باشد تر فاضل كه غنيمتى و نعمتى هيچ هيچكس نكرد تحصيل: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .عرضى خواه و ماىل خواه حرام، از چشم پوشاندن از الوجود، واجب نزد

 و نامحرم زن مثل است، ممنوع شهوت روى از او ديدن شرع، در چه هر نكردن نگاه و پوشاندن چشم: حاصل
 غنيمتها و نعمتها ترين عظيم تعدّى، و ظلم روى از مسلمانان مال به نكردن ميل همچنني و لذّت، روى از امرد پسر

 جربوت و عظمت مالحظه و خدا كردن ياد به مگر آيد نمى عمل به محرّمات، از عني اغماض كه چرا است،
  :عبادت دو بر است مشتمل محارم، از عني اغماض پس شود، فسرده شهوت آتش او سبب به تا بارى، حضرت
  .است عني غضّ مبادى از كه بارى، حضرت بزرگوارى كردن ياد -يكى
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 عدم و است ممكن دو هر باطنى، و ظاهرى بصر به ،»بصر غضّ« حمل غرض محرّمات، از گذشنت -ديگرى و
  .است افيد و اشمل ظاهرى، به تخصيص

  .سرّك على المطّلع سلطان تحت بالخمود: قال البصر؟ غضّ على يستعان ذا بما: السّالم عليه المؤمنني امير سئل
 به توان مى راه چه از را، محّرمات از عني اغماض صفت اين: كه پرسيدند المالسّ عليه المؤمنني امير حضرت از

 بزرگوارى و سلطنت كردن مالحظه به مگر كسى، براى از شود نمى حاصل صفت اين: كه فرمود آورد؟ دست
 كه آوردى خاطر به گاه هر: يعنى. كسى هر باطن و ظاهر بر حضرت آن اطّالع آوردن خاطر به و عّزت، جناب

 به ميل دارد، علم بد، و نيك از كنى مى چه هر به و است مطّلع تو اعمال و افعال جميع به عالم، داوندخ
 زور او بر تنگى تنگى، سال در كه است مشهور زنى از چنانكه. شود مى سرد تو دل از آن خواهش و محّرمات

 مردى به زن آن اضطرار، و الكاسته شّدت از. آمدند تنگ به گرسنگى زحمت از همه احفادش و اوالد. آورد
 گويم مى چه آن به و كنى مى اطاعت اگر: گفت شخص آن. نمود خود حال اظهار داشت، ثروت و تموّل كه

 به رجوع باز عالج، ال. كردند مى تابى بى اطفال و نكرد قبول زن. است ميسّر خواهى مى چه آن شوى، مى راضى
 جا آن در تو و من غير كه خلوت، مكان شرط به كنم مى اعتاط: گفت زن شنيد، جواب همان و كرد شخص آن

 شرط: گفت زن. نمود ميل زن جانب به و ببست محكم درها و برد خانه به را او و كرد قبول مرد. نباشد كسى
 دو و تو، فرشته دو و باشد خدا كه هستند، حاضر اينجا در ديگر كس پنج تو، و من غير و نيامد عمل به من

  .اعمالند كاتب كه من فرشته
 مقدور قدر به جنس و نقد از و بداشت دست قبيح، عمل آن از و شد سرد او بر شهوت آتش بشنيد، اين كه مرد
  :گفت كرده دعا او به صالحه زن و داد زن آن به

 آن دعاى و كن، سرد او به آخرت و دنيا آتش تو كرد، سرد من به شهوت آتش تو خوف از او چنانكه خداوندا،
 به و. نشد گير آتش و انرب آلت به محتاج ديگر بود، او حرفه كه حدّادى در آن، از بعد و رسيد اجابت حيّز به زن

  .كرد مى كار و آورد مى بيرون كوره از را كارها دست،
  .عقلك ينكره و قلبك، يكرهه و بدينك، يليق ال عمّا بصرك فغّض العقل، بريد و القلب، جاسوس العني و

 به و نيست اليق چه هر از را خود چشم بپوش پس. است عقل شاطر و است دل جاسوس چشم،: كه فرمايد مى
 قبح و حسن كه چرا. است كاره و منكر را او ديدن تو، عقل چه هر از و نيست روا او ديدن تو، مذهب و دين

 رتكابا شرع، حسب به چنانكه و كند مى حسن حسن و قبايح قبح به حكم سليم عقل و است عقلى چيزها،
  .است مكروه و منكر نيز عقل حسب به. است قبيح قبايح،
  .العجائب تروا أبصاركم غضّوا: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 چرا. عجايب ببينيد تا محرّمات، از را خود چشمهاى بپوشيد: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 شود، مى زياد باطن و نورديده و دل، در معرفت و نور چشمه گشايد ىم محرّمات، از ظاهر چشم بسنت قدر به كه
  .شود مى حاصل نفس، در يقينيّه معارف و حقّه علوم و

  .)۳۰ -نور( فُرُوجَهُمْ يَحْفَظُوا وَ أَبْصارِهِمْ من يَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِنيَ قُلْ: جّل و عزّ الله قال



۱۳۷ 

 فرجهاى. كنيد حفظ و را، خود چشمهاى بپوشيد كه مؤمنني به بگو: كه فرمايد مى خود حبيب به عالم خداوند
  .حرام از را خود
  .القسوة نبات و الشّهوة بذر فانّها المخدورات، إىل النّظر و ايّاكم: للحواريّني السّالم عليه مريم بن عيسى قال و

 از برپهيزيد: كه اند ودهفرم مى حواريّني، به هستند ملقّب كه خود، اصحاب خلّص به السّالم عليه عيسى حضرت
 اگر و. هستند دل كدورت منتج و قساوت مورث و هستند شهوت تخم زنان، كه نامحرم، زنان به كردن نظر

 »دال« و معجمه »خاى« از است اشمل مفادش شود، خوانده معجمه »دال« و مهمله »حاء« به »مخدورات«
 امتعه خواه و زن خواه است، الزم او از كردن حذر هچ هر از كنيد احرتاز: يعنى است، زنان معنى به كه مهمله
  .است دل قساوت موجب نيز آنها ديدن كه دنيا،

 لِنَفْتِنَهُمْ  الدُّنْيا الْحَياةِ زَهْرَةَ مِنْهُمْ أَزْواجاً به مَتَّعْنا ما  إِىل عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ ال وَ: كه است عزيز قرآن در چنانكه
 از را كفّار أصناف او، به گردانيديم برخوردار ما كه چيزى به نظر من، حبيب اى اندازمي: يعنى ،)۱۳۱ -طه( فِيهِ
 گزارى شكر به آيا كه چيز، آن در را ايشان بيازماييم تا دنيا، بهجت و زينت از را دنيا اهل ساير و نصارى و يهود
  .نه؟ يا نمايند مى قيام آن
  .واجب بغير نظرة من إىلّ حّبا الموت: السّالم عليهما زكريّا بن يحيى قال و

: يعنى نباشد، واجب كه كردنى نگاه از من نزد به است تر دوست مردن: كه فرمايد مى السّالم عليه معصوم يحيى
 چيزى ديدن تا: يعنى باشد، حقيقى واجب مراد، كه است ممكن و است، حرمت برابر در واجب و نباشد مباح
  .حرام به نظر افتادن خوف واسطه به ،كنم نمى او به نگاه نشود، واجب من بر
 عيادة من لك خيرا لكان عيناك ذهبت لو: مرضها يف عادها قد امرأة إىل نظر لرجل مسعود بن الله عبد قال و

  .مريضك
 تو چشم اگر: كه گفت او به مسعود الله عبد. كرد زن آن صورت به نگاه و رفت بيمارى زن عيادت به مردى
 تباه را خود دين خانه و انداختى مهلكه به را خود و كردى زن اين به كه بود عيادت اين از به بود، شده كور

  .كردى
 بإحدى االّ تنحّل ال و المنية، من قلبه على عقدة انعقد قد و االّ  محذور، إىل نظر من نصيبها عني تتوفّر ال و

 غير من الحظّ  فأخذ إليه، نظر و تمنّى ممّا حظّه بأخذ امّا و صادقة، بتوبة النّدامة و الحسرة ببكاء امّا الحالتني،
  .الّرضوان إىل منقلبه و الجنّة فمأواه ذلك، عن النّدامة و بالحسرة الباكي التّائب امّا و النّار، إىل مصيره توبة،
 شود مى منعقد كه آن مگر كند سير نظر حرام، آن به و حرامى به كند نظر كه چشمى هيچ نيست: كه فرمايد مى

  :چيز دو از يكى به مگر گره، آن شود نمى وا و آرزو، از او دل بر گرهى
  .شنيع عمل آن از صادقى رجوع و قبيح عمل آن از ندامت و حسرت اشك ريخنت به يا
 جاى پس نكرد، توبه و رفت نظر آن پى اگر و باشد ممكن شرع موافق به اگر آرزو، آن به رسيدن و وصل به يا
 او جاى ريخت، ديده از عربات قطرات و شد پشيمان لغو، حركت آن از و كرد وبهت اگر و. بود خواهد جهنّم او
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  .است الهى رضاى به او بازگشت و مرجع و است بهشت

  مشى آداب در سوم و چهل باب
 اىّ  إىل قصدك حني يف الصّادقة النّيّة و الصّحيحة، العزيمة فقدّم عاقال عارفا كنت ان: السّالم عليه الصّادق قال

 أينما الله صنع بعجائب معتربا و مشيك، يف متفكّرا كن و محذور، اىل التّخطّى عن الّنفس انه و أردت، مكان
 قد فانّه كثيرا، الله اذكر و بالدّين، يليق ال عمّا بصرك غضّ  و مشيك، يف متجبّرا ال و مستهزئا تكن ال و بلغت،
 ان إىل لهم تستغفر و القيامة، يوم الله عند بذلك تشهد عليها، و فيها الله يذكر الّتي المواضع انّ: الخرب يف جاء

 و الشّيطان مراصد الطّرق اكثر و االدب، سوء فيه فانّ الّطريق، يف النّاس مع الكالم تكثر ال و الجنّة، الله يدخلهم
 يف مكتوبة كلّها حركاتك فاّن رضاه، يف السّعى و الله، طاعة يف مجيئك و ذهابك اجعل و كيده، تأمن فال متجره،

: ايضا جّل و عزّ قال و. يَعْمَلُونَ كانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَيْهِمْ تَشْهَدُ يَوْمَ: تعاىل الله قال. صحيفتك
  .عُنُقِهِ يف طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ كُلَّ وَ

  شرح
 اىّ  إىل قصدك حني يف الصّادقة النّيّة و الصّحيحة، العزيمة قدّمف عاقال عارفا كنت ان: السّالم عليه الصّادق قال

 أينما الله صنع بعجائب معتربا و مشيك، يف متفكّرا كن و محذور، إىل التّخطّى عن الّنفس انه و أردت، مكان
  .اكثير الله اذكر و بالدّين، يليق ال عمّا بصرك غضّ و مشيك، يف متجبّرا ال و مستهزئا تكن ال و بلغت،
 خواه و قصير خواه روى، سفر به كه كردى سفر اراده گاه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 مقدّم بايد نيستى، منسلك غفلت، اهل سلك در و عقلى صاحبان جمله از و بصيرتى اهل زمره از اگر طويل،
 كه مبادا كه معصيت، يا است مباح ،تو سفر اين كه كنى مالحظه و را، سفر فساد و صحّت خود، سفر بر دارى
 در و شرع خالف ارتكاب از سفر، در را خود نفس دار باز و. باشد آخرت خسران موجب و باشد معصيت سفر
 و كن عربت نظر مصنوعات و مخلوقات به و باشى او ياد به هميشه و نشوى غافل الهى، ذكر از بايد رفنت راه
 اليق او به نظر چه هر از را خود چشم بپوش و. مكن كس به سخريّه و هزااست و مده راه خود به تجبّر و تكبّر
 منشأ و شرور كّل منبع او، از غفلت كه باش خدا ياد به هميشه و. شرع حسب به است ممنوع او به نظر و نيست
  .است آفات كّل
 لهم تستغفر و القيامة، يوم الله عند بذلك تشهد عليها، و فيها الله يذكر الّتي المواضع انّ: الخرب يف جاء قد فانّه
  .الجنّة الله يدخلهم ان إىل
 باشند، كرده خدا عبادت و خدا ذكر او در يا او، باالى در آدميان كه موضعى هر: كه است وارد حديث در

 باالى در يا ما، در شخص فالن و شخص فالن كه قيامت، روز در اشخاص آن براى از زمني آن دهد مى گواهى
 خداى كه زمانى تا كند، مى آمرزش طلب ايشان براى بارى حضرت از و آوردند بجا تو عبادت و تو ذكر ما

  .گرداند بهشت داخل را ايشان تعاىل
  .االدب سوء فيه فانّ الطّريق، يف النّاس مع الكالم تكثر ال و

  .ستا أدب منافى بسيار، حرف كه چرا مردم، با مزن بسيار حرف سفر، و راه در: كه فرمايد مى
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  .كيده تأمن فال متجره، و الشّيطان مراصد الطّرق اكثر و
 وارد كسى كه برد مى انتظار و است لعني ديو آن تجارت محّل و شيطان كمينگاه راهها، بيشرتين: كه فرمايد مى
 عنيل ديو آن فريب تا كه مباش التجا و استعاذه بى هرگز و. بربايد او از ايمان و بفريبد را او تا شود، جا آن

  .مباش او كيد از ايمن پس نشوى، او صيد و نخورى
  .صحيفتك يف مكتوبة كلّها حركاتك فانّ رضاه، يف السّعى و الله، طاعة يف مجيئك و ذهابك اجعل و

 او، رضاى تحصيل براى از و عالم خداوند طاعت در سفر، آن در را خود آمدن و رفنت بگردان: كه فرمايد مى
 نامه در است، مشروع تو نيّت و است صحيح سفر، در تو قصد اگر پس نويسند، مى را تو حركتهاى جميع كه چرا
  .ضاللت و شقاوت االّ و نويسند، مى عبادت تو عمل
  .)۲۴ -نور( يَعْمَلُونَ كانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَيْهِمْ تَشْهَدُ يَوْمَ: تعاىل الله قال

 و ايشان دستهاى و ايشان زبانهاى آدميان بر دهند مى گواهى قيامت، روز در: كه فرمايد مى قرآن در عالم خداوند
  .بديها و خوبيها از اند كرده چه آن به ايشان، پاهاى

  ).۱۳ -إسراء( عُنُقِهِ يف طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ كُلَّ وَ: ايضا جّل و عزّ قال و
 را او عمل ما كرديم الزام كافر، خواه و مؤمن خواه را آدمى هر: كه فرمايد مى يدمج قرآن در عالم خداوند نيز و
 گردن الزم كه طوق مثل. شود نمى جدا او از و آخرت در است بنده آن الزم بنده، هر عمل: يعنى. او گردن در

  .شود كرده بنده آن حساب كه وقت آن تا است،
 آيد بنده دست به پرّان پرّان قيامت، روز در كه است بنده عمل امهن و كتاب بلكه نيست مرغ طائر،: گويند نيز و
  .است او گردن در آن عهده كه است آن ،»عنقه يف« معنى و

  خواب آداب در چهارم و چهل باب
 و اسرتواحا، ينامون االكياس المتعبّدين فاّن الغافلني، نوم تنم ال و المتعبّدين، نومة نم: السّالم عليه الصّادق قال
 على مئونتك تخفيف بنومك انو و قلبى، ينام ال و عينى تنام: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال. استبطارا ينامون ال

 على تقدر ال ضعيف عاجز بانّك معرفة، ذا كن و نفسك، بها اخترب و شهواتها، عن النّفس اعتزال و المالئكة،
 ال الّذي الموت على بها فاستدلّ الموت، أخو النّوم فانّ تقديره، و الله بحكم االّ سكونك، و حركاتك من ء شي
 فاتته نافلة او سنّة او فريضة عن نام من و عنك، فات ما اصالح اىل الرّجوع و فيه، االنتباه إىل السّبيل تجد

 و نن،السّ و الفرائض اداء من فراغه بعد نام من و مفتون، صاحبه و الخاسرين، سيرة و الغافلني، نوم فذلك بسببها،
 من أسلم الخصال بهذه أتوا إذا شيئا، هذا زماننا الهل اعلم ال انّى و محمود، نوم فذلك الحقوق، من الواجبات

 يتكلّم، ال ان اجتهد ان العبد و الطّريق، شمال أخذوا و أحوالهم، مراقبة و دينهم، مراعاة تركوا الخلق النّ النّوم،
 الله قال. الله معاصى يف اآلالت تلك أخذ من خير النّوم انّ و ذلك، من مانع له ما االّ يستمع ال ان امكنه كيف
 ما سبيل على كان ان و افات كثرته يف انّ و مَسْؤُلًا، عَنْهُ كانَ أُولئِكَ كُلُّ الْفُؤادَ، وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ: جّل و عزّ

 و الطّاعة، عن النّفس يثقالن هما و الشّبع، كثرة من ربالّش كثرة و الشّرب، كثرة من يتولّد النّوم كثرة و ذكرناه،
 و لسانك، و بقلبك الله اذكر و الدّنيا، من عهدك أخر نومك كّل اجعل و الخضوع، و التّفكّر عن القلب يقسيان
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 نم: لك يقول الشّيطان فانّ انتبهت، إذا الصّالة إىل القيام يف به مستعينا بقلبك اعتقد و سرّك، على اطّالعه خف
 االستغفار عن تغفل ال و ربّك، على حالك عرض و مناجاتك، وقت تفويت يريد طويال، ليال بعد لك فانّ

  .أشواقا فيه للقانتني فانّ باالسحار،

  شرح
  .الغافلني نوم تنم ال و المتعبّدين، نومة نم: السّالم عليه الصّادق قال

. باشد عبادت اهل خواب مانند تو خواب بايد خواب، هنگام در: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 وظايف به اهتمامى چندان كه غفلت اهل خواب همچو نه روى خواب به سنن، و فرايض از فراغ از بعد: يعنى
 اهل مثل خوابيدن، وقت در كه باشد اين مراد يا. است خواب و خورد ايشان كار حيوانات، مثل و ندارند يوميّه

 آداب رعايت كه مباش غفلت اهل مثل و. آر بجا است، مقرّر خواب براى از كه اذكارى و اوراد عبادت،
 نه عبادت، اهل مثل. كن عبادت، قوّت تحصيل و كسالت ازاله قصد به را خواب كه باشد اين مراد يا. كنند نمى
  :فرمايد ىم كه دارد بيشرت فقره اين به مناسبت اخير معنى به و غفلت، اهل مثل نفس، طغيان روى از
  .استبطارا ينامون ال و اسرتواحا، ينامون االكياس المتعبّدين فانّ
 دفع و عبادت قوّت براى از و ضرورت قدر به اند، كياست و علم اهل كه عبادت اهل كه تحقيق به: يعنى

  .نفس خواهش و طغيان روى از نه كنند، مى خواب كسالت،
  .قلبى ينام ال و نىعي تنام: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
 دل و بود خواب در ايشان چشم خواب، هنگام در كه است آله و عليه الله صلّى رسول حضرت خواّص جمله از

 ديگر و ديد مى هم عقب از ديد، مى رو پيش از چنانكه كه است حضرت آن خواصّ جمله از نيز و. بيدار ايشان
  .نيست مختصر اين مناسب ذكرش كه دان كرده ذكر نيز ديگر خواصّ  و نداشت، سايه كه آن
  .شهواتها عن النّفس اعتزال و المالئكة، على مئونتك تخفيف بنومك انو و

 مكن قصد و تواند، اعمال و افعال نويسنده كه را، ماليكه زحمت تخفيف خوابيدن، از كن قصد: كه فرمايد مى
  .را بدن اسرتاحت و نفس لذّت خواب، از
  .نفسك بها اخترب و
 دوست خواب و دوست راحت اگر. است طريق چه به كه ببني و را خود نفس كن امتحان خواب، كايتح در و

 و آيد، عمل به او خواهش كه مگذار و باش او اصالح پى در پس است، غفلت اهل از كه شود مى معلوم است،
  .است سداد و صالح عالمت اين كه باش اميدوار است، اين خالف اگر
  .تقديره و الله بحكم االّ سكونك، و حركاتك من ء شي على تقدر ال ضعيف عاجز كبانّ معرفة، ذا كن و
 به مگر نمائى، اقدام كار هيچ به كه ندارى قدرت و قصورى و عجز نهايت در تو كه يقني و تحقيق به بدان و

 چه و ضعيف مرتبه، چه به آدمى بيچاره كه شود، مى ظاهر خواب حكايت در تو عجز و الهى، حكم و الهى اذن
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 كه يابد مى راه او بدن به ناتوانى و سستى يسيرى، شغل به اشتغال و قليلى زمان انقضاى به كه است ناتوان قدر
 نكشند، خود كار از دست و نشوند معطّل خود كار از مدّتى تا او قواى و حواسّ و نكند اسرتاحت مدّتى تا

 قوى تأييد و موت براى از را، بصيرت اهل است منبّهى خواب كه آن ديگر و. شد توانند نمى ديگر كار متوجّه
  :فرموده چنانكه معاد ثبوت براى از است
 ما اصالح إىل الرّجوع و فيه، االنتباه اىل السّبيل تجد ال الّذي الموت على بها فاستدلّ الموت، أخو النّوم فانّ
  .عنك فات
 چنني نيز خواب است، قوى و حواسّ تعطيل مرگ، در چنانكه. است مرگ برادر خواب، كه تحقيق به: يعنى
 تا است تر نزديك موت به خواب: يعنى. موت به باشد خواب نزديكى و قرب اعتبار به برادرى، كه آن يا. است

 محتاج شدن، بيدار و بدن به گرفنت تعلّق در و شود مى كم بدن به روح عالقه خواب، عالم در كه چرا بيدارى،
 تعلّق قطع بالكلّيّه نه، وگر شود بيدار بگيرد، تعلّق و بشود مرخّص احديّت جناب از اگر كه است رخصت به

  :كه است فرموده نيز. باشد حقيقى موت تا نمايد،
 خوابى از كنند استدالل بصيرت اهل تا كرد، مرگ نمونه را خواب خود، كامله حكمت به االطالق، على حكيم
 و. تالفى و بعث روز مگر ندارد، بيدارى احتمال كه موتى به دارد، بيدارى امكان و است موت به شبيه كه

 از شود، بيدار كه خوابى هر از آدمى تا. نه حاصل پشيمانى و ندامت جز و نيست ميسّر او در فات ما تدارك
 فات ما تدارك و يافت بيدارى توفيق الهى، توفيق به كه آرد، بجا الهى شكر و شود بيدار نيز غفلت خواب
 از اجتناب و طاعت فعل از و كند انديشه خواب آن از و باشد نداشته بيدارى كه نبود خوابى و. كرد تواند مى

 بعد أحياني الّذي للَّه الحمد«: دعاى خواندن و خواب از بعد كردن سجود جهت اين از. نكند تقصير معصيت،
  .است سنّت ،»النّشور إليه و البعث اليه أماتني، ما
 من و مفتون، صاحبه و الخاسرين، سيرة و الغافلني، نوم فذلك بسببها، فاتته نافلة او سنّة او فريضة عن نام من و
  .محمود نوم فذلك الحقوق، من الواجبات و السّنن، و الفرائض اداء من فراغه بعد نام
 خواب، آن سبب به و بخوابد نماز اداى از پيش و سنّتى يا واجبى نماز وقت دخول از بعد كه هر: كه فرمايد مى

 چنني و است زيانكاران و خاسران طريقه و است غفلت اهل خواب خواب، اين پس شود، فوت او از عبادت
 سنن و واجبات از فراغ از بعد رود، خواب به كه هر و. است اصالح به محتاج و است هوا و نفس مفتون كسى

 رحمت به است نزديك خواب، ينا صاحب و است محمود خوابى چنني پس النّاس، حقوق و الله حقوق ساير و
  .الهى
 و دينهم، مراعاة تركوا الخلق النّ النّوم، من أسلم الخصال بهذه أتوا إذا شيئا، هذا زماننا الهل اعلم ال انّى و

 مانع له ما االّ يستمع ال ان امكنه كيف يتكلّم، ال ان اجتهد ان العبد و الطّريق، شمال أخذوا و أحوالهم، مراقبة
  .الله معاصى يف اآلالت تلك أخذ من خير النّوم انّ و ذلك، من
 چيز هيچ نواهى، و اوامر به اتيان و سنن و فرايض اداى از بعد زمان اين اهل براى از من دانم نمى: كه فرمايد مى
 و كنند نمى خود دين رعايت: يعنى. است دين مراعات ترك عالم، خلق مدار كه چرا خواب، از تر سالم را

 نجات راه از دست و گذرد مى مسلمانان غيبت و خبث به ايشان، اوقات اكثر و نمايند نمى خود والاح مراقبت



۱۴۲ 

 اين از الجملة يف كه بود، خواهد ندرت سبيل به كسى اگر و. اند آورده هالك و چپ راه به رو و اند برداشته
 كسى غيبت و نگويد ىكس حرف كه است ممكن كند، سعى اگر كه چرا نيست، ميسّرش كند، احرتاز كارها
 كه خواب اين، بر بنا پس. نه ميسّر گذاشنت، گوش به پنبه و نيست ممكن خود ديگران، حرف نشنيدن امّا نكند،
 سنن و واجبات اداى از گاه هر كه مؤمن، براى از است خوبى مفرّ است، فارغ شنيدن و گفنت از او وسيله به

  .شود خالص مهالك اين از ات دهد، خواب به را خود يا بخوابد شود، فارغ
  ).۳۶ - إسراء( مَسْؤُلًا عَنْهُ كانَ أُولئِكَ كُلُّ الْفُؤادَ، وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ: جّل و عزّ الله قال

 سؤال كس، هر دل و چشم و گوش از قيامت، روز در عالم خداوند: فرموده مجيد قرآن در تعاىل خداوند چنانكه
 بد و نيك از اند گذرانده خاطر به و اند ديده و اند گفته و اند شنيده چه آن از اينها كدام هر از پرسد مى و. كند مى
  :كه است مذكور ديگر آيه در و. كند مى مكافات و مجازات آن موافق و نامشروع، و مشروع و
 زيادتى براى از يا است مقام اقتضاى براى از يا آيه اين در تخصيص وجه و پرسند، مى جوارح و اعضا كّل از

 محض به نه وگر قطع، و جزم روى از خطور، به است محمول خاطر مخطورات از سؤال و اينها، به اهتمام
  .باشد حقّه اعتقادات مراد يا شود، نمى متوجّه او به خطاب و عتاب خطور،

  .ذكرناه ما سبيل على كان ان و افات كثرته يف ان و
 او بر بسيار هاى آفت و است مذموم باشد سنن و فرايض اداى از عدب كه چند هر بسيار خواب: كه فرمايد مى

  .است قلب قساوت مورث و شود مى مرتتّب
 يقسيان و الطّاعة، عن النّفس يثقالن هما و الشّبع، كثرة من الشّرب كثرة و الشّرب، كثرة من يتولّد النّوم كثرة و

  .الخضوع و التّفكّر عن القلب
 و بسيار، غذاى خوردن از بسيار، آب خوردن و شود، مى ناشى بسيار آب خوردن از ،بسيار خواب: كه فرمايد مى

 و كسالت سبب دل، تيرگى و دلند، تيرگى و قساوت باعث و نفس گرانى و ثقل موجب شرب، و اكل در افراط
 باشد، او نتيجه عيبها همه اين كه خوردن بسيار و خشوع، و خضوع و تفكّر از ماندن باز و طاعت به اقدام عدم
  .دارد بدى و خساست مرتبه، چه به كه است معلوم

 بقلبك اعتقد و سرّك، على اطّالعه خف و لسانك، و بقلبك الله اذكر و الدّنيا، من عهدك أخر نومك كلّ  اجعل و
 وقت فويتت يريد طويال، ليال بعد لك فانّ نم: لك يقول الشّيطان فانّ انتبهت، إذا الصّالة إىل القيام يف به مستعينا

  .أشواقا فيه للقانتني فاّن باالسحار، االستغفار عن تغفل ال و ربّك، على حالك عرض و مناجاتك،
 به و داشت نخواهى بيدارى خواب، اين از و است آخر خواب كن قياس كنى، مى كه خواب هر: كه فرمايد مى
 خود، احواالت جميع بر را او العاّط و مكن بيرون دل از را الهى خوف و مباش فارغ خدا ذكر از زبان و دل

 كه چرا. شوى او بندگى مشغول و برخيزى خواب از زود خدا، يارى به كه باش اين قصد به و نما، خاطر مركوز
 را تو كه خواهد مى و. خواب به است، بسيار شب هنوز: كه كند مى تو اغواى بيدارى، هر از بعد ملعون شيطان

 به را خود حال كن، عرض نيز و. كند محروم خطير امر اين ادراك از ،الحاجات قاضى به مناجات وقت در
 در را داعى و ديگر كيفيّت سحر، را دعا كه چرا سحرها، در خصوص مباش، استغفار از غافل و خود پروردگار
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 است نسخ اكثر در چنانكه »عرض« جاى به كه است اى نسخه بر بنا تفسير اين است، ديگر شوق وقت، آن
 و وقت، به است معطوف است، نسخ بعضى در چنانكه مصدر، تقدير بر امّا و باشد امر فعل صيغه به »اعرض«

  .است ظاهر معنيش

  مردم با معاشرت در پنجم و چهل باب
 من و عبده، عند الله فضل مزيد من معصيته، غير يف تعاىل الله خلق مع المعاشرة حسن: السّالم عليه الصّادق قال
 من لنصيبك تعاشرهم ال و تعاىل، للَّه الخلق فعاشر العالنية، يف المعاشرة حسن كان السّرّ  يف للَّه خاضعا كان

 فاّنهم الشّهوة، و المماثلة باب من الشّريعة حدود عن بسببها تسقطنّ ال و السّمعة، و الرّياء و الجاه لطلب و الدّنيا،
 و الولد، بمنزلة االصغر و االب، بمنزلة منك أكرب وه من اجعل و فائدة، بال اآلخرة تفوتك و شيئا عنك يغنون ال

 و بالمعروف، أمرك يف رفيقا كن و غيرك، من فيه تشكّ بما نفسك من يقينا تعلمه ما تدع ال و االخ، بمنزلة المثل
 عمّن اقطع و حُسْناً، لِلنَّاسِ قُولُوا وَ: تعاىل الله قال حال، كّل يف النّصيحة تدع ال و المنكر، عن نهيك يف شفيقا
 رؤيتهم يحملنّك ال و أعوانه، و الشّيطان اولياء من ذلك فاّن الله، طاعة عن ألفته تشغلك و الله، ذكر وصلته تنسيك
  .العظيم الخسران ذلك يف فانّ الخلق، عند المداهنة على

  شرح
 من و عبده، عند الله لفض مزيد من معصيته، غير يف تعاىل الله خلق مع المعاشرة حسن: السّالم عليه الصّادق قال
  .العالنية يف المعاشرة حسن كان السّرّ، يف للَّه خاضعا كان

 و توجّه زيادتى از معصيت، غير در خلقان با معاشرت حسن: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 در مردم با شسلوك البتّه است، خاشع و خاضع خود خداى به خفيّه در كه هر و خود، بنده بر است الهى فضل
  .است كم خفيه در اش الهى خوف است، بد عالنيه در مردم با كسى خلق اگر و است، نيكو عالنيه
  .السّمعة و الرّياء و الجاه لطلب و الدّنيا، من لنصيبك تعاشرهم ال و تعاىل، للَّه الخلق فعاشر
  .شهرت و ريا براى از يا اعتبارى، صيلتح يا نفعى، توقّع براى از مردم با مكن اختالط و معاشرت: كه فرمايد مى
 بال اآلخرة تفوتك و شيئا عنك يغنون ال فانّهم الشّهوة، و المماثلة باب من الشّريعة حدود عن بسببها تسقطّن ال و

  .فائدة
 با مخالطت از و روى بيرون شرع حدود از ايشان، معاشرت از كه مباش چنان مردم، با معاشرت و اختالط در و

 از گاه هر كه چرا شود، واقع تو به نقصانى بندگى، و عبادت مراتب در و رسانى، بهم ايشان ىخو ايشان،
  باشد؟ چرا ضرر نباشد، نفع مردم مؤانست و معاشرت

  .االخ بمنزلة المثل و الولد، بمنزلة االصغر و االب، بمنزلة منك أكرب هو من اجعل و
 آرى، مى بجا او احرتام و كنى مى پدر رعايت چنانكه: يعنى پدر، منزله به سّن در را خود از بزرگرت بگردان: يعنى
 مثل او، تربيت و محبّت در و گير، خود فرزند منزله به را خود از تر كوچك و بكنى نيز خود از بزرگرت رعايت بايد
  .كن سلوك او با برادرانه سنّ، در موافق با و مكن تقصير خود فرزند
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  .غيرك من فيه تشكّ بما سكنف من يقينا تعلمه ما تدع ال و
 در نكرده، خود از جزم به آن ازاله و نشده فارغ خود نفس عيبهاى از و باش خود اصالح پى در توانى تا: يعنى
 محال، به معلّق و محال، قطع، و جزم به نفس عيوب ازاله و. مباش است، فيه مشكوك كه ديگران عيب پى

  .محال
  .المنكر عن نهيك يف يقاشف و بالمعروف، أمرك يف رفيقا كن و
 ظهور به محظورى ارتكاب يا واجبى ترك رفيق و مصاحب از اگر مردم، با معاشرت و مخالطت اوقات در و

 شرايط و. تندى و غلظت روى از نه. آر عمل به منكر، از نهى و معروف به امر ماليمت، و هموارى روى از رسد،
  .تعاىل الله شاء ان آمد، خواهد تفصيل به منكر، از نهى و معروف به امر
  .حال كّل يف النّصيحة تدع ال و
 از و باشد خاىل غشّ از مردم، با تو معاشرت و اختالط بايد: يعنى. حال همه در را مردم نصيحت مكن، ترك و

 از يا مباش، فارغ مردم پند و نصيحت از حال همه در كه آن يا. باشد خاىل و عارى زائفه أغراض كدورت
  :مباش فارغ غير و خود نصيحت

  ).۸۳ -بقره( حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ: تعاىل الله قال
 از خواه باش، نيكى پى دارى، قدرت تا و توانى تا مردم، براى از و: كه است فرموده عزيز خداوند چنانكه
  .كردار از خواه و گفتار

  .الله طاعة عن ألفته تشغلك و الله، ذكر وصلته تنسيك عمّن اقطع و
 مانع او، با مؤانست و الفت و حقّ از باشد فراموشى موجب او اختالط كه، كسى با را اختالط كن قطع: نىيع

  .باشد خدا بندگى و طاعت
  .أعوانه و الشّيطان اولياء من ذلك فانّ
 ايشان با كه هر و هستند شيطان مددكاران و اعوان و هستند شيطان اولياى از جماعت، چنني اين كه چرا

  .»تؤثّر الصّحبة« :كه شود مى ايشان مثل نمايد، مى مجالست و مصاحبت
  .العظيم الخسران ذلك يف فانّ الخلق، عند المداهنة على رؤيتهم يحملنّك ال و
. خلق نزد كردن مسامحه به هستند، شيطان اولياى كه جماعت اين مصاحبت و ديدن را، تو ندارد وا بايد و

 گاه هر چه،. ديگرى حضور وقت در خصوص كن، دورى ايشان از بينى ىم را جماعت اين امثال گاه هر: يعنى
 امّا نرسد، تو به ضرر ايشان مجالست از چند هر نمودى، اختالط جماعت اين امثال با و كردى مسامحه تو

 با مصاحبت و كنند مى جرات و شوند مى دلير كنى، مى مجالست و مخالطت ايشان با تو كه ديدند كه ديگران
  .شود مى ايشان خسران باعث تو مسامحه و نمايند ىم ايشان
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  گفنت سخن آداب در ششم و چهل باب
 امير قال. الجهل و العلم و الكدر، و الّصفاء من المرء قلب يف ما اظهار الكالم: السّالم عليه الصّادق قال

 فتكلّم الله يف و للَّه كان فان العقل، على اعرضه و كالمك فزن لسانه، تحت مخبوء المرء: السّالم عليه المؤمنني
 قدرا اعظم و منزلة، افضل و مئونة، اخّف عبادة الجوارح على فليس منه، خير فالسّكوت ذلك غير كان ان و به،
 يجعل لم جلّ، و عزّ الله انّ ترى اال عباده، يف نعمائه و آالئه نشر و لوجهه، و الله رضا يف الكالم من الله، عند
 بني كذلك و الكالم، غير وحيه مخزونات و علمه، مكنونات من إليهم اسرّ ما يكشف معنى رسله بني و بينه فيما

 أسرع و العبد، على اشغل معصية ال كذلك و العبادة، الطف و الوسائل، افضل انّه بهذا فثبت االمم، و الرّسل
 القلب، خرب صاحب و الضّمير، نترجما اللّسان و منه، الخلق عند سامة أعجلها و مالمة، اشّدها و الله، عند عقوبة

 كان ما العقول و القلوب يسكر خمر الكالم و القيامة، يوم الخلق يحاسب عليه و الباطن، سرّ يف ما ينكشف به و
 و الكالم، خبيث عن لسانك احفظ: الحكماء بعض قال اللّسان، من السّجن بطول احّق ء شي ليس و الله، لغير منه
 و الهلها، وجّل عزّ الله عند من رفيعة حسنة هيئة فهي الصّمت، و السّكينة فامّا ت،استطع ان تسكت ال غيره يف
  .أرضه يف اسراره أمناء هم

  شرح
  .الجهل و العلم و الكدر، و الصّفاء من المرء قلب يف ما اظهار الكالم: السّالم عليه الصّادق قال

 از است متكلّم باطن در چه هر كند مى ظاهر ،تكلّم و گويائى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 به ربط و باطن صفاى اگر و. شود مى ظاهر او حال كس هر كالم از: يعنى. جهل و علم از و كدورت، و صفا
 او كالم اگر و. بود نخواهد علمى مسائل نشر و حديث نقل و مردم هدايت و الهى ذكر جز او كالم دارد، مبدأ
 و علم است قياس همني به و. است مبدأ به ربط عدم و قلب قساوت دليل است، خبث و شعر و هجو و لغو اكثر
  .جهل
  .لسانه تحت مخبوء المرء: السّالم عليه المؤمنني امير قال

  .خود زبان زير به است پنهان كسى هر: كه فرمايد مى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
  طالح؟ يا است صالح جاهل؟ يا است عالم كه شود نمى لوممع است، نشده متكلّم و است نزده حرف تا: يعنى
  .منه خير فالسّكوت ذلك غير كان ان و به، فتكلّم الله يف و للَّه كان فان العقل، على اعرضه و كالمك فزن
 عقل به را حرف آن بسنجى گفنت از پيش كه بايد كالمى، به شوى متكلّم كه خواهى گاه هر: كه فرمايد مى

 و باشد چنني اين نه اگر و: بگو نشود، مرتتّب او گفنت بر اخروى يا دنيوى ضرر و باشد گفنت ستهشاي اگر خود،
  .دان واجب را او نگفنت و. مگو باشد، او در ضررى مظنّه
 لوجهه، و الله رضا يف الكالم من الله، عند قدرا اعظم و منزلة، افضل و مئونة، اخّف عبادة الجوارح على فليس

  .عباده يف نعمائه و آالئه نشر و
 نزد مرتبه و قدر روى از تر فاضل و مؤنت روى از تر سبك جوارح، و اعضا بر عبادتى هيچ نيست: كه فرمايد مى
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 و ظاهرى نعمتهاى نشر متضمّن و شود گفته خدا رضاى براى از و خدا رضاى در كه كالمى از عالم خداوند
  .مردمان ميان در باشد الهى باطنى
 و علمه، مكنونات من إليهم اسرّ ما يكشف معنى رسله بني و بينه فيما يجعل لم جلّ، و عزّ لهال انّ ترى اال

  .االمم و الرّسل بني كذلك و الكالم، غير وحيه مخزونات
 و پيغمربان ميان همچنني و خود پيغمربان و خود ميان در عزّت جناب است نگردانيده كه بينى نمى آيا: يعنى

 كالم مرتبه شرافت: يعنى. را كالم غير خود وحى مخزونات و مكنونات ظهور وسيله را زچي هيچ ايشان امّتهاى
 ايشان امّتهاى به ايشان از و رسد مى او انبياى به الهى علم مخزونات كالم وسيله به كه شود مى ظاهر اينجا از

  .يابد مى ظهور سمت
  .العبادة الطف و الوسائل، افضل انّه بهذا فثبت

  .است عبادت ترين لطيف و است ها وسيله ترين فاضل كالم، كه شد بتثا همني به و
  .منه الخلق عند سامة أعجلها و مالمة، اشدّها و الله، عند عقوبة أسرع و العبد، على اشغل معصية ال كذلك و

  .كند بيان خواهد مى نيز را او بدى جهات كرد، ذكر را كالم خوبى جهات چون
 گاه چه،. نيست كالم از بدتر مفاسد، ترّتب در معصيتى هيچ كه است اين كالم بدى جمله از: كه فرمايد مى
 ساير از زودتر گفنت، عقاب و وبال كه آن ديگر و. باشد خطر در جمعى مال و جان گفنت، يك به كه باشد

 يرسا و رسد، مى بهم جهنّم خلود استحقاق شرع، استخفاف يا ردّه، كلمه يك به چه. رسد مى آدمى به معاصى
 كالم، كه آن ديگر. هست رجوع قبول احتمال و توبه انتظار فسوق، ساير در چه. نيست چنني فسوق و معاصى
 ردّه گفنت بر شود مرتتّب كه مالمتى مثل اخروى، مالمت امّا. نفس بر مالمت روى از است معاصى ترين سخت

 سخريّه و استهزا او بر سامعان كه ويدگ حرفى جمعى، حضور در كسى كه آن مثل دنيا، مالمت امّا و او، مثل و
 بيايد خاطر به گاه هر كه عمر، انقضاى تا گفنت وقت از است مستمّر الم، و خفّت اين و شود خفيف و كنند
 الم نيز و. شود منجرّ مهلك كوفتهاى به غصّه، و الم شدّت كه باشد بسا و كند مى خود مالمت و شود مى متأثّر
 ظاهر حسب به آنها الم ديگر، معاصى كه چرا. ديگر كارهاى الم از رسد مى متكلّم به زودتر او، اثر و كالم

  .دانستى چنانكه آخرت، در هم و است دنيا در هم كالم، الم و است آخرت به منحصر
  .الضّمير ترجمان اللّسان و

 ظاهر و كند ىم ترجمه را او زبان كرد، خطور خاطر در چه هر كه است ضمير ترجمان زبان،: كه فرمايد مى
  .كند مى
  .القلب خرب صاحب و
  .دهد مى او از خرب زبان است، دل در چه هر و است دل خرب صاحب زبان، و
  .الباطن سرّ يف ما ينكشف به و
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  .است مستور و مكمون باطن، در چه هر شود مى ظاهر زبان وسيله به و
  .القيامة يوم الخلق يحاسب عليه و
  .زبان گفتار به است منوط و زبان به است متعلّق قيامت، روز در خاليق حساب بيشرت و
  .الله لغير منه كان ما العقول و القلوب يسكر خمر الكالم و

 و است عقل بيهوشى موجب خمر مثل باشد، فايده بى و لغو و نباشد خدا براى از كه گفتگوئى: كه فرمايد مى
  .كند مى ناقص و مئوف را عقل
  .اللّسان من جنالسّ  بطول احّق ء شي ليس و

 چيزها ترين مستحقّ  زبان كه زبان، از هميشه، بلكه اوقات اكثر در بودن زندان به سزاوارتر چيز هيچ نيست: يعنى
  .مخلّد حبس به بلكه اوقات، اكثر در بودن زندان به است
  .استطعت ان تسكت ال غيره يف و الكالم، خبيث عن لسانك احفظ: الحكماء بعض قال

 توانى اگر بد، غير در و باشد، او در اخروى يا دنيوى ضرر كه بد، گفتار از را زبان كن حفظ: كه اند گفته حكما
  .مباش ساكت و بگو نباشد، آزار خوف و

  .أرضه يف اسراره أمناء هم و الهلها، جّل و عزّ الله عند من رفيعة حسنة هيئة فهي الصّمت، و السّكينة فامّا
 نزد چنانكه صفت، دو اين صاحب و است خوشاينده و است خوب صفت ى،خاموش و آرميدگى: كه فرمايد مى
 اسرار كننده حفظ صفت دو اين صاحبان نيز و است، بلند اش مرتبه نيز خالق نزد است، مكرّم و عزيز خلق
  .زمني در اند الهى
 قابله، نفوس به عاليه مبادى از كه كماىل صفت هر چه،. باشد صفت دو اين از عبارت »اسرار« كه است ممكن
 به كه باشد كماالتى »اسرار« از مراد كه تواند مى و. احديّت جناب به منسوب است اسرارى شود، مى فايض
 در زائفه توهّمات و باطله خياالت و است آرام به نفسش كه هر چه،. نفس بر شود مى فايض صفات، اين سبب
  .بود هدنخوا فكر و ذكر از خاىل البتّه است، ساكت و ندارد راه او

  ذمّ و مدح درباره هفتم و چهل باب
 النّ سواء، عنده الذّمّ و المدح يصير حتّى تعاىل، للَّه خالصا عبدا العبد يصير ال: السّالم عليه الصّادق قال

 عند منزلتك يف يزيد ال فانّه احد، بمدح تفرح ال و المذموم، كذلك و بذمّهم، مذموما يصير ال الله عند الممدوح
 ال و ذرّة، عنك ينقص ال فانّه احد، بذّم ايضا تحزن ال و عليك، المقدر و لك، المحكوم عن يغنيك ال و الله،
  :تعاىل الله قال. عليك و لك تعاىل الله بشهادة اكتف و شيئا، خيرك درجة عن يحطّ
 يرجى كيف له، المدح قتحقي على يستطيع ال و نفسه، عن الذّمّ صرف على يقدر ال من و. شَهِيداً بِاللَّهِ  كَفى وَ

 و لك جّل و عزّ الله مدح فيه تغتنم مقام يف وقف واحدا، ذمّك و مدحك وجه اجعل و ذمّه، يخشى او مدحه،
 لِلْإِنْسانِ  لَيْسَ أَنْ وَ: قائل من عزّ الله قال سعوا، ما االّ لهم فليس مهني ماء من العجز، من خلقوا الخلق فانّ رضاه،
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  .نُشُوراً ال وَ حَياةً ال وَ مَوْتاً يَمْلِكُونَ ال وَ نَفْعاً، ال وَ ضَرًّا لِأَنْفُسِهِمْ يَمْلِكُونَ ال وَ:  سَعى ما إِلَّا

  شرح
 النّ سواء، عنده الذّمّ و المدح يصير حتّى تعاىل، للَّه خالصا عبدا العبد يصير ال: السّالم عليه الصّادق قال

  .المذموم كذلك و بذمّهم، مذموما يصير ال الله عند الممدوح
 كه حيثيّتى به بگردد كه وقتى مگر خالص بنده بنده، گردد نمى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 به خدا ممدوح كه چرا. دلگير كسى ذمّ از نه و شود شاد كسى مدح از نه باشد، مساوى او نزد مردم ذمّ و مدح
 و مدح است، اعتبار مناط چه آن و. شود نمى ممدوح كسى، مدح به خدا مذموم و شود نمى مذموم مخلوق، ذمّ
  .ديگران ذمّ و مدح نه است، خدا ذمّ
  .احد بمدح تفرح ال و

  .كند مدح را تو كسى اينكه به مشو شاد: يعنى
  .عليك المقدر و لك، المحكوم عن يغنيك ال و الله، عند منزلتك يف يزيد ال فانّه
 به و. ضرّ و نفع از تو سرنوشت يابد نمى تغيير و تعاىل خداى نزد تو رتبهم شود نمى زياد كسى، مدح به كه چرا

  .يابد نمى تغيير كسى ذمّ  و مدح به است، مقدّر چه آن كس هر براى از أزيل تقدير حسب
  .شيئا خيرك درجة عن يحطّ ال و ذرّة، عنك ينقص ال فانّه احد، بذّم ايضا تحزن ال و

 انحطاط او، ذمّ از تو مرتبه در و شود نمى كم تو از چيزى كسى ذمّ از كه چرا مشو، دلگير هم كسى ذمّ از: يعنى
  .يابد نمى راه پستى و
  .عليك و لك تعاىل الله بشهادة اكتف و

  .تو بدى و خوبى به را »الغيوب عالّم« گواهى و شهادت دان كافى و كن اكتفا: يعنى
  ).۷۹ - نساء( شَهِيداً بِاللَّهِ  كَفى وَ: تعاىل الله قال

  .تو احوال جميع در تعاىل خداى بودن گواه را تو است كافى: تعاىل بارى حضرت است فرموده چنانكه
  .ذمّه يخشى او مدحه يرجى كيف له، المدح تحقيق على يستطيع ال و نفسه، عن الذّمّ صرف على يقدر ال من و

 اميد چه برنيايد، خود نفس با و كند رفط بر خود از را ذمّ نتواند و باشد ذمّ مستحقّ خود كسى گاه هر: يعنى
  !باشد؟ داشته اعتبار چه او ذمّ و مدح و! كند؟ ذمّ يا كند، كسى مدح كه داشت؟ توان او از مدح
  .واحدا ذمّك و مدحك وجه اجعل و
  .مساوى خود به نسبت را مردم ذمّ و مدح بگردان و
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 االّ لهم فليس مهني، ماء من العجز، من خلقوا الخلق فاّن رضاه، و لك جّل و عزّ الله مدح فيه تغتنم مقام يف وقف
  .سعوا ما
 مغتنم عظمى، غنيمت اين از و باشد تو حال شامل عالم خداوند مدح كه باش اين مقام در هميشه: كه فرمايد مى

. است شده آفريده باشد، نطفه كه سست آب از و است، سستى و ضعف نهايت در انسان، خلقت كه چرا. باشى
  .شده مستحقّ و كرده تحصيل خود سعى به چه آن مگر اخروى، ضرّ و نفع از او براى از تنيس و

  )۳۹ - نجم. ( سَعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ لَيْسَ أَنْ وَ: قائل من عزّ الله قال

 از است كرده تحصيل خود سعى به چه آن مگر آدمى براى از نيست: فرموده عزيز قرآن در عزيز خداوند چنانكه
  :كه است فرموده نيز و شرّ، و خير
  )۳ -فرقان. (نُشُوراً ال وَ حَياةً ال وَ  مَوْتاً يَمْلِكُونَ ال وَ نَفْعاً، ال وَ  ضَرًّا لِأَنْفُسِهِمْ يَمْلِكُونَ ال وَ

 را، ممات نه و را حيات نه و را، مضرّت نه و را منفعت نه خود براى از ندارد قدرت و آدمى نيست مالك: يعنى
 يف دخل نيز را انسان چند هر است، الهى مشيّت و قدرت به منوط همه، بلكه. را سكون نه و را ركتح نه و

  .باشد الجملة

  مراء نكوهش در هشتم و چهل باب
 فال نسبته، و ابليس خلق هو و منه، بشرّ خصلة االنسان يف ليس و دوىّ، داء المراء: السّالم عليه الصّادق قال

 للحسني قال رجال انّ روى الدّين، حقايق من محروما بغيره، و بنفسه جاهال كان من ّالا كان حال اّى يف يماري
 فان هداى، علىّ مكشوف بدينى، بصير انا هذا يا: فقال الدّين، يف نتناظر حتّى اجلس: السّالم عليهما علىّ بن

 ناظر: يقول و يناجيه، و جلللرّ ليوسوس الشّيطان انّ و ،!للمماراة؟ و ماىل فاطلبه، فاذهب بدينك جاهال كنت
 صاحبك و أنت تتمارى ان امّا أوجه، أربعة من يخلو ال المراء ثمّ الجهل، و العجز بك يظنّوا لئلّا الدّين يف النّاس
 و جهال، فأظهرتما تجهالنه او العلم، ذلك أضعتما و الفضيحة، طلبتما و النّصيحة، بذلك تركتما فقد تعلمان، فيما
 محال كلّه هذا و منزلته، تنزله لم و حرمته، فرتكت صاحبك يعلمه او عثرته، بطلبك صاحبك فظلمت أنت تعلمه امّا
  .عقله صان و دينه، صحبة احسن و ايمانه، اوثق فقد المماراة ترك من و الحقّ، قبل و أنصف لمن

  شرح
  .منه بشّر خصلة االنسان يف ليس و دوىّ، داء المراء: السّالم عليه الصّادق قال
 انسان در نيست و سخت بسيار است دردى منازعه، و مجادله: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام رتحض
  .باشد علمى بحث چند هر نزاع، و جدال از بدتر خصلتى هيچ
  .نسبته و ابليس خلق هو و

 آدم سجود به شد مأمور كه زمانى در بوده، او خبيثه صفت اين منشأ و منبع و است ابليس صفت جدال،: يعنى
 داد، راه خود به كرب و عجب ،)۱۲ - اعراف( طِنيٍ من خَلَقْتَهُ وَ نارٍ من خَلَقْتَنِي«: باطله شبهه به و السّالم عليه
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  .گرديد منسلك خاسرين سلك در و شد محروم عظمى سعادت اين از و
  .دّينال حقايق من محروما بغيره، و بنفسه جاهال كان من االّ كان حال اّى يف يماري فال
 كه كسى مگر حال هيچ در كند نمى مجادله پس است، ابليس صفت مجادله، و ممارات كه دانستى گاه هر پس،
 خود قصور و عجز به راه كه هر چه. دينى حقايق و معارف از باشد محروم و غير، به و خود نفس به باشد جاهل
 حضرت مخصوص شايد و بايد چنانكه أشياء، حقيقت به علم كه دانست و نمود اعرتاف خود جهل به و برد
 بر منازعه و مجادله راه شد، شناسا و دانا: »عليم علم ذى كّل فوق«: مضمون به و است، مقدّسه نفوس و بارى
  .كند نمى هرگز او به اقدام و بندد مى خود
 بدينى، بصير انا ذاه يا: فقال الدّين، يف نتناظر حتّى اجلس: السّالم عليهما علىّ بن للحسني قال رجال انّ روى

  !للمماراة؟ و ماىل فاطلبه، فاذهب بدينك جاهال كنت فان هداى، علىّ مكشوف
 تا ساعتى، بنشني حضرت، يا: گفت و آمد السّالم عليه حسني امام حضرت خدمت به شخصى: كه است حديث

 من بر حقّ راه و تمهس عارف خود دين به من! فالن اى: كه فرمود حضرت. دينى مسائل در كنيم مباحثه تو با
 ما كار مجادله و منازعه كه كن خود دين طلب و برو اى، نربده خود دين به راه و جاهلى تو اگر است، واضح
  .نه راهى خبيث صفت اين به مرا و نيست

  .الجهل و العجز بك يظنّوا لئلّا الدّين يف النّاس ناظر: يقول و يناجيه، و للرّجل ليوسوس الشّيطان انّ و
 گويد مى و كند مى وسوسة آدمى به شيطان و آدمى به است شيطان وسوسه مناظره، و مجادله منشأ: كه رمايدف مى
  .جاهلى و عاجزى تو: كه نگويند مردم تا دينى مسائل در علما، با كن بحث: كه
  .أوجه أربعة من يخلو ال المراء ثمّ
  .نيست احتمال رچها از خاىل علمى، مسائل در مجادله و مباحثه: كه فرمايد مى
  .العلم ذلك أضعتما و الفضيحة، طلبتما و النّصيحة، بذلك تركتما فقد تعلمان، فيما صاحبك و أنت تتمارى ان امّا

 در ايشان نزاع و هستند متّفق دو هر مدّعا در و دارند او به علم دو هر كه است اى مسئله در مباحثه كه آن -يكى
 و است فضيحت عني اين و فضيلت، اظهار و نصيحت ترك مگر نيست اين و است، دليل فساد و صحّت
 مدّعا فساد مستلزم دليل فساد چه ندارد، چندان فايده دليل در كردن، جدل مدّعا در اتّفاق به كه چرا. رسوائى
  .است الزم عكس چند هر نيست،

  .جهال فأظهرتما تجهالنه او
 كنند، مجادله هم با نادانى و جهل راه از و باشند دهنرب حق به راه هيچكدام و باشند جاهل دو هر كه آن -دوم

  .ندارد اى فايده جهل اظهار غير نيز چنني اين اى مباحثه
  .عثرته بطلبك صاحبك فظلمت أنت تعلمه امّا و

 فاسد غرض نيز اين و خصم، بر است تفوّق و تسلّط اظهار مباحثه، از تو غرض و مسئله به عالمى تو كه آن -سوم
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  .است مذموم و است دكاس خصلت و
  .منزلته تنزله لم و حرمته، فرتكت صاحبك يعلمه أو
 به را او آرى نمى فرود و كنى نمى او حرمت رعايت تو و گويد مى چه آن به دارد علم و است محّق تو، خصم يا

  .است بد خصلت و است مذموم و است ظلم نيز اين و. خود جاى
  .الحقّ قبل و أنصف لمن محال كلّه هذا و
  .شد مذكور تفصيل به چنانكه. باطل و است محال احتمال، چهار اين از كدام هر و
  .عقله صان و دينه، صحبة احسن و ايمانه، اوثق فقد المماراة ترك من و
 صحبت است داشته نيكو و را، خود ايمان است كرده محكم كه تحقيق به پس را، مجادله كرد ترك كه هر و

 باشد عقل حفظ مراد يا. نفسانى خواهش به اختالط و امتزاج از را خود عقل تاس كرده حفظ و را، خود دين
  .نقصان از
 ،»المدرك يف الوهن ايراث يف الّتخيّل كملكة الّتوثّب ملكة انّ«: كه حكما قول است حال اين مؤيّد و

 و وهن موجب ،نيز مجادله ملكه كند، مى نابود را عقل و است عقل تزييف موجب تخيّل، ملكه چنانكه: يعنى
  .است عقل تضييع

  غيبت حرمت در نهم و چهل باب
 أحدا تذكر ان الغيبة صفة و حال، كّل يف صاحبها مأثوم مسلم، كّل على حرام الغيبة: السّالم عليه الصّادق قال
 ذموم،م الله عند هو بما غائب ذكر يف الخوض امّا و فيه، العلم اهل يحمده ما تذّم و عيب، الله عند هو ليس بما
 ذلك يف تكون و منه، خاليا عنه، معافى أنت كنت و به، سمع إذا صاحبه كره ان و بغيبة، فليس ملوم فيه صاحبه و

 غير مراد بذلك للقائل يكون ال ان بشرط لكن و آله، و عليه الله صلّى رسوله و الله بيان الباطل من للحقّ مبيّنا
 بفساد مأخوذ هو و المعنى، ذلك بغير به المذكور نقص به أراد إذا مّاا و تعاىل، الله دين يف الباطل و الحقّ بيان
 فاستغفر ذلك، علم يلحقه لم و يبلغه لم ان و منه، فاستحّل المغتاب فبلغ اغتبت فان صوابا، كان ان و مراده راى
: السّالم عليه مرانع ابن موسى إىل جّل و عزّ  الله اوحى الحطب، النَّار تأكل كما الحسنات تأكل الغيبة له، الله

  :جّل و عزّ الله قال. »النّار يدخل من اوّل فهو يتب لم ان و الجنّة، يدخل من أخر فهو تاب إذا المغتاب«
 الفعل و الخلق، و الخلق يف عيب بذكر تقع الغيبة وجوه و. »فَكَِرهْتُمُوهُ مَيْتاً أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَنْ أَحَدُكُمْ يُحِبُّ أَ« 
 تصديق و قوم، مساءة و غيظ، شفاء انواع، بعشرة تتنوّع الغيبة اصل و أشباهه، و الجهل و المذهب و املة،المع و

 أردت فان تزيني، و تربّم، و تعجب، و سخرّية، و حسد، و ظنّ، سوء و كشفه، بال خرب تصديق و تهمة، و خرب،
 من ولد انّه زعم من كذب ثوابا، االثم مكان و عربة، الغيبة مكان لك فيصير المخلوق، ال الخالق فاذكر السّالمة
  .النّار كالب ادام فاّنها الغيبة اجتنب بالغيبة، النّاس لحوم يأكل هو و حالل

  شرح



۱۵۲ 

  .حال كّل يف صاحبها مأثوم مسلم، كّل على حرام الغيبة: السّالم عليه الصّادق قال
 در است گناهكار و آثم كننده غيبت و است حرام كردن، غيبت: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

  .مؤفلا خواه و باشد مخالف خواه و طالح، خواه و باشد صالح شده، كرده غيبت خواه. حال هر
  .فيه العلم اهل يحمده ما تذّم و عيب، الله عند هو ليس بما أحدا تذكر ان الغيبة صفة و
 امّا. نباشد عيب احديّت جناب نزد صفت، آن هك صفتى به را كسى كنى ياد كه است آن غيبت: كه فرمايد مى
. نباشد مذموم علما نزد صفت، آن كه صفتى به را كسى كنى ذمّ همچنني و باشد غيبت ذمّ، نهج به كردن ياد
: كه آن حاصل. باشد غيبت باشد، ذمّ  نهج به گاه هر صفت آن ذكر امّا. باشد ستوده ايشان نزد صفت آن بلكه
 كه نباشد مذموم عقال، نزد و بارى جناب نزد صفت آن چند هر بدى، و ذمّ  نهج به صفتى به كسى دادن نسبت
  .است گناهكار و آثم نسبت، آن به كننده غيبت و است غيبت حكم در
 سمع إذا صاحبه كره ان و بغيبة، فليس ملوم فيه صاحبه و مذموم، الله عند هو بما غائب ذكر يف الخوض امّا و
 و عليه الله صلّى رسوله و الله بيان الباطل من للحقّ مبيّنا ذلك يف تكون و منه، خاليا ه،عن معافى أنت كنت و به،
  .تعاىل الله دين يف الباطل و الحق بيان غير مراد بذلك للقائل يكون ال ان بشرط لكن و آله،
 تعاىل اىخد نزد در صفت آن كه صفتى به غايبى كردن ياد در نمودن، مبالغه و كردن خوض: كه فرمايد مى

 شنيدن از صاحبش چند هر نيست غيبت غيبت، چنني اين باشد، ملوم عقال نزد صفت آن صاحب و باشد مذموم
 باشد حقّ كردن بيان صفت، آن گفنت از تو غرض و باشى منزّه صفت آن از تو كه آن شرط به امّا شود، دلگير او
  .كس آن خفّت و تفظيع نه خاليق، ميان در حقّ كردن شايع و
  .صوابا كان ان و مراده راى بفساد مأخوذ هو و المعنى، ذلك بغير به المذكور نقص به أراد إذا امّا و
 كننده، غيبت چنني اين پس باطل، از حقّ تميز نه باشد، شخص آن نقص اظهار كننده، غيبت غرض گاه هر امّا
  .باشد صادق خود گفته در چند هر است گناهكار و آثم
  .له الله فاستغفر ذلك، علم يلحقه لم و يبلغه لم ان و منه، فاستحّل تابالمغ فبلغ اغتبت فان
 شخص آن گوش به تو غيبت اگر پس شدى، ملوّث اين لوث به و كردى كسى غيبت گاه هر: كه فرمايد مى

 و گناه از تو خالصى عالج پس تفصيل، به خواه و اجمال به خواه اى، كرده او غيبت تو كه دانست و رسيد
 و بگذرد تو تقصير از و كند حالل را تو تا كردن، استغاثه و جزع و او، از است حلّيّت كردن طلب آن، عقوبت

 آن براى از بايد: يعنى است استغفار او عالج پس اى، كرده او غيبت تو كه نشنيد و نرسيد او گوش به اگر
  .باشى پشيمان و نادم خود گفته از و كنى آمرزش طلب شخص
  .الحطب النّار تأكل كما سناتالح تأكل الغيبة
 داللت كالم، اين ظاهر. را هيمه آتش خورد مى چنانكه را، حسنات كند مى محو و خورد مى غيبت: كه فرمايد مى
  .مبالغه بر باشد محمول كه آن مگر كند، مى احتياط بر

 يتب لم ان و الجنّة، يدخل من أخر فهو تاب إذا المغتاب: السّالم عليه عمران ابن موسى إىل جّل و عزّ الله اوحى
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  .النّار يدخل من اوّل فهو
 پشيمان و نادم غيبت از و كرد توبه اگر كننده غيبت: كه السّالم عليه موسى حضرت به كرد وحى عالم، خداوند
  .شود مى جهنّم داخل همه از پيش نكرد، توبه اگر و. شود مى بهشت داخل همه آخر شد،
  ).۱۲ - حجرات( فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتاً أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَنْ أَحَدُكُمْ يُحِبُّ أَ: جّل و عزّ الله قال

 مردار را مؤمن برادر گوشت بخوريد كه شما داريد مى دوست آيا: كه است فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند
  .مردگى حال در است خوردن او بدن گوشت مثابه به كردن، كسى غيبت: يعنى. بوده
  .أشباهه و الجهل و المذهب و المعاملة، و الفعل و الخلق، و الخلق يف عيب بذكر تقع لغيبةا وجوه و

  :كه گويد مى شود، مى واقع چيز چه به غيبت كه را، غيبت طرق فرمايد مى بيان
 دندان بد يا است، تركيب بد كس فالن كه آن مثل خلقت، در كسى معايب كردن ذكر به غيبت شود مى واقع
  .اينها لمث و است،

  .اينها مانند و است، جبان يا است، حسود يا است، بخيل كه آن مثل خلق، در يا
  .محرّمات فعل يا واجبات، ترك مثل فعل، در يا
  .اينها مانند و است، فروش بد يا است، خريد بد كه آن مثل معامله، در يا
  .است ملحد يا است، سنّى اينكه مثل مذهب، در يا
  .است نفهميده و است نادان هك آن مثل جهل، در يا
 و كشفه، بال خرب تصديق و تهمة، و خرب، تصديق و قوم، مساءة و غيظ، شفاء انواع، بعشرة تتنوّع الغيبة اصل و

  .تزيني و تربّم، و تعجب، و سخريّة، و حسد، و ظنّ، سوء
 و باشد غيبت نفس ،»تغيب اصل« به مراد كه دارد احتمال. نوع ده به است متنوّع غيبت اصل: كه فرمايد مى

 عمده جهت از ،»اصل« به تعبير و نوع، ده به شود مى منقسم غيبت: كه باشد اين مراد و باشد بيانى اضافه
 باشد اين مراد و باشد سبب و منشأ ،»اصل« از مراد كه دارد احتمال و. غيبت انواع ميان در باشد اينها بودن
 شفاء مثل: عشره از بعضى بر غيبت اطالق اوّل، احتمال بر بنا امّا .غيبت شود مى ناشى اينها از كدام هر از كه

 قول و لفظ به متعلّق غيبت كه چرا آمد، خواهد كه است تكلّفى به محتاج تربّم، و حسد، و قوم، مساءة و غيظ،
  :حال هر به. ندارد تكلّف به احتياج و آيد مى درست همه به نظر كه ثانى احتمال خالف به معنى، به نه است،
 اين به يا اوّل، احتمال بر بنا اين، بودن غيبت و كسى، شدن دلگير به است كسى خشم يافنت شفا -عشره از اوّل

 غيبت از كه است معلوم شود، مى خوشحال مردم دلگيرى به كه است نفس اين صاحب كه هر كه است اعتبار
  .اثم ترتّب اعتبار به است غيبت حكم در صفت اين كه آن يا داشت، نخواهد پروا نيز ايشان معايب ذكر و ايشان
  .باشد كسى تهمت متضمّن كه را چيزى كند تصديق كه آن -دوم
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  .بيان و كشف بى باشد، كسى نقص بر مشتمل كه خربى كردن تصديق -سوم
  .كسى به بودن گمان بد -چهارم
  .است مذكور تكلّف به محتاج نيز اين كسى، به بردن حسد -پنجم
  .كردن كسى به استهزا و سخريّه -ششم
  .كردن استبعاد و نمودن تعجّب كسى، خوبى ذكر هنگام در -هفتم
  .نمودن كراهت و ماللت اظهار مذكور، هنگام در -هشتم
 از مراد كه است ممكن. دادن قرار او بر برگ و شاخ و باشد غير معايب بر مشتمل كه حرفى دادن زينت -نهم

 ثانى تصديق و كشف، بى خواه و كشف با خواه باشد، خرب كردن صديقت تاليه، فقره قرينه به اوّل تصديق
 ذميمه صفات از يكى به را كسى: يعنى باشد، عليحده قسم تهمت و عامّ، از بعد باشد خاصّ ذكر و كشف بى
 كه است آن سابقه فقره به نظر مذكوره، فقره ظاهر چند هر شود مى تمام ده عدد توجيه اين بر بنا. داشنت متّهم
  .عطف نه باشد معى واو واو،
  .ثوابا االثم مكان و عربة، الغيبة مكان لك فيصير المخلوق، ال الخالق فاذكر السّالمة أردت فان
 و باش خدا ياد به هميشه نيابد، راه كدام هيچ به خسران و باشد سالم تو آخرت و دنيا كه خواهى اگر: يعنى

 گناه جاى به و رسد، بهم بصيرت و عربت غيبت، جاى به ات مشو، كسى حال متعرّض و كن فراموش را مخلوق
  .فرمود كه است منقول السّالم عليه المؤمنني امير حضرت از. شود روزى ثواب و أجر عذاب، و

  .النَّار كالب ادام فانّها الغيبة اجتنب بالغيبة، النّاس لحوم يأكل هو و حالل من ولد انّه زعم من كذب
 و. خورد مى مردم بدن گوشت و كند مى مردم غيبت و ام زاده حالل من: گويد مى كه كسى گويد مى دروغ: يعنى
  .است جهنّم سگان نانخورش غيبت كه مردم كردن غيبت از كنيد دورى
 روى به را ايشان شود غايب و برويى را مردم كند مالقات كه هر: كه السّالم عليه صادق حضرت از است مروى
  .آتش از زبانى است او براى از و شود مى محشر حاضر و قيامت روز در آيد مى ديگر،
 سائر و منها الله أعاذنا. آمد تواند ضبط حيطه به كه است آن از زيادة غيبت، خساست باب در احاديث: حاصل

  .أجمعني آله و محمّد بحّق المؤمنني،

  رياء درباره پنجاهم باب
 االّ  تثمر ال شجرة الرّياء و شيئا، عنك يغنى ال و يميت، ال و ىيحي ال من بعملك تراء ال: السّالم عليه الصّادق قال

 من فانظر معى، أشركته ممّن عملك ثواب و ثوابك خذ: الميزان عند للمرائي يقال الّنفاق، أصلها و الخفىّ، الشّرك
 تصير و عليك، باطنك من ء شي اخفاء على تقدر ال انّك اعلم و ،!تخاف؟ من و ترجو؟ من و تدعو؟ من و تعبد؟

 و ،»يَشْعُرُونَ ما وَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ ما وَ آمَنُوا، الَّذِينَ وَ الله يُخادِعُونَ« جلّ، و عزّ  الله قال بنفسك، مخدوعا
 و الصّالة، و الضّحك، و اللّباس، و المجالسة، و المشي، و الكالم، و االكل، و البصر، يف الرّياء يقع ما اكثر
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 نفسه راى و بقلبه، له خشع و باطنه، للَّه أخلص من و الظّاهرة، العبادات سائر و القرءان، قراءة و لجهاد،ا و الحجّ،
 إذا النّفاق، و الرّياء من الخالص له يرجى ممّن فيكون حاصال، عليه الشّكر وجد مجهود، كّل بذل بعد مقصّرا
  .حال كّل يف ذلك على استقام

  شرح
  .شيئا عنك يغنى ال و يميت، ال و يحيى ال من بعملك تراء ال: السّالم عليه الصّادق قال

 به را خود عمل نمودن مكن، قصد و خود عمل به مكن ريا: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كسى پرستش، و عبادت سزاوار و. بريدن نه و دادن قوّت نه راندن، مى نه و آيد او از كردن زنده نه كه كسى،
 و باشد، او براى از خالص بايد تو عمل و است، دانا و قادر أشياء جميع به و است، توانا چيز همه به كه است
 و باشد، چنني نيز او بندگى است، منتفى شركت او، صفت و ذات از چنانكه تا نباشد، تو منظور او غير چيز هيچ
  .باشد شده عمل ،)كهف - ۱۱۰ آيه از قسمتى( َحداًأَ رَبِّهِ بِعِباَدةِ يُشْرِكْ ال وَ: كه اسمه، عزّ او فرموده به
  .الخفىّ الشّرك االّ تثمر ال شجرة الرّياء و

 شرك و خفى شرك: است قسم دو بر شرك خفى، شرك مگر نيست او حاصل كه است درختى ريا: كه فرمايد مى
  :جلى
 يزدان يكى يا ظلمت، يكى و رنو يكى قائلند، مبدأ دو به كه ثنويّه مثل است، شدن قائل مبدأ دو به -جلى شرك
  .اهرمن ديگرى و
 قيامت در و است مشرك حكم در ،»هواه الهه جعل«: حكم به نيز مرائى و است، رياء از عبارت -خفى شرك و
  .بود خواهد محشور ايشان با
  .النّفاق أصلها و

 نه كند عملى گاه هر ىمرائ و ظاهر، با است باطن توافق عدم نفاق، كه چرا. است نفاق ريا، منشأ و ريا اصل
 و دخيل عمل، آن در را خدا غير چون: يعنى. باشد عمل نمودن عمل، آن در قصدش و خدا براى از محض
  .است كرده نفاق خود خداى با پس است، كرده سهيم
 من و تدعو؟ من و تعبد؟ من فانظر معى، أشركته ممّن عملك ثواب و ثوابك خذ: الميزان عند للمرائي يقال
  !تخاف؟ من و ترجو؟
 عمل ثواب مرائى، اى بگير: كه عدل ترازوى به اعمال كشيدن وقت در قيامت روز در مرائى به گويند مى: يعنى
 چه به مرائى و است معيوب مرتبه چه به ريا كه دانستى گاه هر پس .كردى او براى از عمل كه كسى از را خود
 خوانى؟ مى را كه و كنى؟ مى بندگى را كه كه، كنى نظر عبادت، و بندگى هنگام در بايد پس است، مغبون مرتبه
 معبود غير منظور، و ملحوظ عمل، وقت در بايد: كه آن غرض ترسى؟ مى كه از و دارى؟ إحسان اميد كه از و

 و نافقم اين، مانند و ،)۵ - حمد( نَسْتَعِنيُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ: خواندن در تا نگذرد، خاطر به او غير و نباشد
  .نباشى دروغگو
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  .بنفسك مخدوعا تصير و عليك، باطنك من ء شي اخفاء على تقدر ال انّك اعلم و
 باطن از شود مى ظاهر كه را چيزى دارى پوشيده و كنى زايل خود از كه ندارى قدرت تو چون: كه فرمايد مى
 خورى، مى او از گول و رىندا خالصى امّاره نفس فريب از نفسانى، تخيّالت و شيطانى مخاطرات از تو،

 او، حضرت بلكه. است چنني اين نه داد، توانى مى او فريب و زد توانى مى هم خدا گول كه است اين گمانت
  .است دانا و عالم كند، مى خطور كسى سينه در چه هر و عالم ذرّات كّل به اسمه، عزّ
  .او نه اى، داده خود فريب و اى كرده خود به خدعه كنى، مى خدا به خدعه و كنى مى كه ريا اين پس
  )۹ -بقره. (يَشْعُرُونَ ما وَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ ما وَ آمَنُوا، الَّذِينَ وَ الله يُخادِعُونَ: جّل و عزّ الله قال

 ايشان فريب و مؤمنان، با و خداى با منافقان كنند مى خدعه: كه فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه
 در گذشت، چنانكه هم مرائى. خود به مگر زنند نمى گول خود، به مگر كنند نمى خدعه كه دانند نمى و دهند ىم

  .است داخل آيه عموم در هم او پس است، منافق حكم
 و الصّالة، و الضّحك، و اللّباس، و المجالسة، و المشي، و الكالم، و االكل، و البصر، يف الرّياء يقع ما اكثر و

  .الظّاهرة العبادات سائر و القرءان، قراءة و الجهاد، و الحجّ،
  .چشم مثل. رود مى ظاهره افعال و ظاهره اعضاى در ريا اكثر: كه فرمايد مى
 به مردم تا كه كند نگاه سالوسى روى از: يعنى. است انكسار و عجز روى از كردن نگاه از عبارت: چشم رياى
 و. دانند متّقى و صالح را او و شوند، منتقل باطن خضوع به ظاهر، خضوع از »الباطن عنوان الظّاهر«: حكم
 و جهاد و حجّ و نماز مثل رود، مى ريا هم ظاهره افعال در. بصر در است او ظهور زيادتى بصر، به تخصيص وجه

: اذكار از و. است روزه دارد، راه كمرت او در ريا كه عملى عملها، ميان در و ظاهره، عبادات ساير و قرآن قرائت
 كان من«: شرف به مذكور ذكر و. شد مشرّف ،»يل الصّوم« نسبت شرف به روزه جهت اين از. »الله االّ اله ال«

  .آمد در زينت حليه به ،»الجنّة دخل الله، االّ  اله ال: قوله أخر
  :است متصوّر طريق دو به: اكل رياى و

  .مردم فريب قصد به خوردن كم -يكى
 و تكلّم قياس، همني به و. گويند مى مالمتيّه را جماعت اين و او، از مردم تنفّر قصد به خوردن بسيار -دوم

  .اينها غير و مجالست
 حاصال، عليه الشّكر وجد مجهود، كّل بذل بعد مقصّرا نفسه راى و بقلبه، له خشع و باطنه، للَّه أخلص من و

  .حال كّل يف ذلك على ماستقا إذا النّفاق، و الرّياء من الخالص له يرجى ممّن فيكون
 از و باطن و ظاهر در و نفسانى مشتهيات لوث از خدا، براى از را خود باطن كرد خالص كه هر: كه فرمايد مى
 و خود به اعتبارى و وقعى و شد خود تقصير به معرتف مراتب، اين با و شد خشوع و خضوع مالزم زبان، و دل

 انحراف و نكرد تجاوز گزارى شكر طريقه از و دانست مقصّر را خود مرتبه هر در و نداد راه خود عبادت
 اين به و خالص ريا از: كه گفت توان مى شرايط اين با كسى چنني ماند، باقى و مستقيم حال همني به نورزيد،
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  .نيست موسوم رذيله
 بر ابن امّا. باشد »فا« ،»فيكون« در و باشد عطف »الشّكر وجد« در كه است اى نسخه موافق شرح اين

 شرط جزاى ،»الشّكر وجد«. باشد »واو« ،»فا« جاى به ثانى در و نباشد عطف »واو« اوّل در كه اى نسخه
 و سعيه، الله شكر«: بابت از شد، خواهد »مقبوال عمله وجد« ،»حاصال عليه الشّكر وجد« معنى و بود خواهد
  .»مشكور سعيه فالن
 تربيت او از هوا رذيله نيز و عجب، صفت او از، شود مى متولّد كه است آن او، نقايص و ريا عيبهاى جمله از و

 قرآن در چنانكه. باشند موصوف نفاق صفت به كه، كند مى بروز قومى باطن از ريا كه است آن اغلب و. يابد مى
  :كه است مجيد
 وَ: فرموده ديگر جاى و ،)-۳۸ نساء( الْآخِرِ الْيَوْمِبِ ال وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ ال وَ النَّاسِ رِئاءَ أَمْوالَهُمْ يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ

  ).۱۴۲ -نساء( قَلِيلًا إِلَّا الله يَذْكُرُونَ ال
 شب از ساعتى چون. بود خفته مسجد گوشه در او از پيش سگى و كرد نزول مسجدى در شبى غريبى،

 آن اهل بامداد كه آن اميد به. است محلّه اهل از شخصى كه پنداشت غريب آن. بجنبيد خود بر سگ بگذشت،
 صبح تا و ايستاد نماز به وضو بى باشد، شهرتى و قبوىل ايشان ميان در را او و كند اعالم خود حال از را محلّه
 مسجد از و بجنبانيد گوشها سگ شد روشن هوا چون كرد، مى ريا جهت به وضو بى نماز و زد مى پا و دست
 نظر به باد، پر ريش و دامن و خاك پر بينى شد، بامداد چون بود، مشغول طاعت به شب همه مريد. رفت بيرون
 به امشب: گفت كرده مشاهده را صفا بى كدورت آن شيخ دهد، خرب او حال از را اصحاب شيخ تا آمد، شيخ
  .بينم مى بدتر خيرب، جهود از را تو كه اى شده مبتال كوره كدام

  حسد ذمّ در يكم و پنجاه باب
 الدم و اللّعنة، لنفسه بحسده أورث كإبليس بالمحسود، يضّر ان قبل بنفسه يضّر الحاسد: السّالم عليه الصّادق قال
 فانّ حاسدا، تكن ال و محسودا فكن االصطفاء، و العهد حقائق محّل إىل الرّفع و الهدى، و االجتباء السّالم عليه
 يضرّ  ذا ما و الحاسد؟ الحسد ينفع ذا افم مقسوم، الرّزق و المحسود، ميزان بثقل ضعيف ابدا الحاسد ميزان

 ابن وقع بالحسد و للكفر، جناحان هما و الله، فضل جحود و القلب، عمى من أصله الحسد الحسد، المحسود
 مطبوع به، معتقد عليه، مصرّ النّه للحاسد توبة ال و ابدا، منه ينجو ال مهلكا بذلك هلك و االبد، حسرة يف ادم
  .عولج ان و األصل عن يتغيّر ال الطّبع و سبب، ال و هل معارض بال يبدو فيه،

  شرح
 الدم و اللّعنة لنفسه بحسده أورث كإبليس بالمحسود يضّر ان قبل بنفسه يضّر الحاسد: السّالم عليه الصّادق قال
  .االصطفاء و العهد حقائق محّل إىل الرّفع و الهدى، و االجتباء السّالم عليه

 اگر محسود به او از بعد و رسد مى حسود به اوّل حسد، ضرر: كه فرمايد مى المالّس عليه صادق امام حضرت
 به ضرر، باشد بهشت از اخراج كه آدم به اضرار از پيش و برد حسد السّالم عليه آدم به كه شيطان مثل برسد،
 رفعت و ااصطف و نبوّت مگر نرسيد السّالم عليه آدم حضرت به و شد الهى رحمت از محروم و رسيد او خود
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  .مردمان هدايت و مكان علوّ و اجتبا، و شأن
  .المحسود ميزان بثقل ضعيف ابدا الحاسد ميزان فانّ حاسدا، تكن ال و محسودا فكن
 كه چرا برى، حسد كسى بر كه حاسد مباش و برند حسد تو بر ديگران كه خاليق، محسود هميشه باش پس
 غم در هميشه بيند، مى خود از به هميشه حسود چون و گني،سن محسود ميزان و است سبك هميشه حسود، ميزان

  .مقسوم الرّزق و نباشد؟ من مثل چرا او و باشم؟ نداشته من را او مال چرا كه است غصّه و
 به كسى هر حال مناسب و مصلحت و حكمت مطابق سرمدى، تقدير و أزيل قسمت موافق كسى هر رزق يعنى
 چنانكه. محسود روزى نقصان نه و شود مى حاسد روزى زيادتى باعث هن كسى، به بردن حسد پس رسد، مى او
  :فرمايد مى
 و الله، فضل جحود و القلب، عمى من أصله الحسد الحسد، المحسود يضّر ذا ما و الحاسد؟ الحسد ينفع ذا فما
  .للكفر جناحان هما
 كورى و الهى، فضل كردن انكار و حقّ به نربدن راه و است دل كورى او، منشأ و او اصل حسد،: كه فرمايد مى
 حاصل حسد كه، رسيد پس. است صفت دو اين به او زور و كفر قوّت و كفرند بال و پر الهى، فضل انكار و دل
  .الهى نعمت كفران از مگر شود نمى
  .ابدا منه ينجو ال مهلكا بذلك هلك و االبد، حسرة يف ادم ابن وقع بالحسد و
 شدنى هالك شد، هالك و هميشگى، حسرت در باشد، قابيل كه آدم پسر افتاد حسد، راه از و حسد سبب به و
  .ندارد نجات هرگز كه
 حامله او از حوّا حوّا، به او مواصلت و آدم توبه شدن قبول از بعد: كه بود چنان اجمال سبيل بر ايشان قصّه و

 آدم شد، مى بزرگ چون و شد متولّد تنها كه السّالم عليه شيث مگر آورد، مى دخرتى و پسرى بطنى هر به گشت،
 نسل بر تعاىل حق. شود بسيار نسل تا داد، مى ديگر بطن پسر به را بطن يك دخرت مشهور، قول بر بنا السّالم عليه
 است مروى و. شدند هزار چهل زادگان، فرزند و فرزند تا نرفت، دنيا از كه وجهى بر كرد بركت السّالم عليه آدم
 را او و گفتندى »لبوزا« را هابيل توأم و بود، حسن غايت در كه بود اقليما توأم و بود قابيل او فرزند اوّلني كه

 به را »اقليما« و كرد نامزد قابيل به را »لبوزا« السّالم عليه آدم رسيدند، بلوغ حّد به چون و نبود، جمال چندان
 است، اوىل من به او و بوده رحم در من با و است جميله من خواهر: گفت كرده ابا حكم اين از قابيل هابيل،
 مسلّم را اين قابيل نيست، اختيارى هيچ اين در مرا و است وجه اين بر خداى حكم: كه فرمود السّالم عليه آدم

 الّسالم عليه آدم. دهى مى بدو است تر خوب چه آن جهت آن از دارى، تر دوست را هابيل تو: گفت و نداشت
 گردد قبول كه هر قربانى توانيد، مى چه آن به كنيد قربانى شما از يكى هر كنى، ىنم باور من سخن اگر: گفت

 لَمْ وَ أَحَدِهِما من فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ: كه داده خرب اين از تعاىل خداى چنانكه. باشد او آن از »اقليما«
  .)۲۷ -مائده( الْآخَرِ من يُتَقَبَّلْ
 و نهاد كوهى سر بر و بياورد داشت مى دوست غايت به كه خوب فربه برّه بوده، ددارگوسفن هابيل كه اند آورده
 ضعيف گندم دسته بود، زراعت صاحب قابيل و. كنم »اقليما« ترك نگردد مقبول من قربانى اگر كه كرد قصد
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 از دست من دنشو اگر و شود قبول من قربانى اين اگر: گفت خود با و بنهاد موضع همان در و بياورد دانه كم
  .بود هابيل كه ايشان از يكى قربانى شد قبول پس. بازندارم خود خواهر
 باشد، قابيل كه ديگرى از و بخورد را او گوسفند و آمد فرود آسمان از دودى بى سفيد آتش كه نوع بدين
 حسد، ددو شده غضب در قابيل نكرد، التفات او خوردن به و گذشت در او قربانى از آتش چه. نشد مقبول
  .كرد چه آن كرد و كرد تيره را او بصيرت ديده
 عن يتغير ال الطّبع و سبب، ال و له معارض بال يبدو فيه، مطبوع به، معتقد عليه، مصّر النّه للحاسد توبة ال و

  .عولج ان و األصل
 اين و حسد بر است مصرّ حسود، كه چرا يابد، نمى توبه توفيق هرگز حسود، و ندارد توبه حسد: كه فرمايد مى

 براى از زوال علّت و شده او جبلّى و طبيعى و است كرده جا او دل در و است كرده خود ملكه را خبيثه صفت
 طريان به يا است، علّت انتفاء به يا ء شي عدم چه نيست، پذير زوال چنينى، اين صفت هر و. نيست حاصل او

 امتناع، بر نه حسد، صفت اين زوال عسر بر است مولمح اين و نيست، ممكن زوال دو، هر عدم فرض با و ضدّ،
 خواه و حسد خواه ردّيه، صفات هر ازاله بر است مكلّف مكلّفى، هر چه. آيد مى الزم يطاق ال ما تكليف نه وگر
 نمودن مالحظه و تعاىل خداى بزرگوارى و عظمت تذكار و است موت ذكر مداومت اش ازاله طريق و حسد، غير

  .شد مذكور چنانكه الهيّه، تقديرات و ازليّه تقسيمات
 و آيد مى وجود در جهلند، نتايج كه طبيعت خساست و همّت دنائت از خبيثه، صفت اين اصل كه دانست ببايد
 چنانكه حسود كه نبينى واضح، است دليلى عقل، نقصان و فطنت قلّت بر صفت اين اظهار كه اينجاست از

 و كند مى تجرّع غم و غصّه زهرآلود شربت بار هزار و دارد مشقّت در غيرى راحت از را خود عمر همه گذشت،
 صفات ساير مثل نيز صفت اين و گيرد، مى زدن سر بر حسرت دست او نهد، زمني بر نشاط پاى شخصى كجا هر

 است، دور عقل طريق از و است ناپسند كند، مى ظهور كه نوع هر به و كند مى بروز شكلى به طايفه هر از ذميمه،
  .ناحق غايت به است مذهبى و حق، با است صريح مجادله خود بلكه

  طمع نكوهش در دوم و پنجاه باب
  الدّين؟ يف االصلح ما: االحبار كعب سئل أنّه بلغني: السّالم عليه الصّادق قال
  :السّائل له فقال الطّمع، االفسد و الورع، االصلح: فقال االفسد؟ ما و

 عذاب اليم يف االّ يضحو ال منه سكر فمن لخواصّه، بيده يستقى الشّيطان خمر معالطّ و االحبار، كعب يا صدقت
: تعاىل الله قال عظيما، لكان بالدّنيا الدّين مشاراة االّ سخط الطّمع يف يكن لم لو و ساقيه، مجاورة و الله،

 من على تفضّل: السّالم عليه المؤمنني امير قال و. »رَةِ بِالْمَغْفِ  الْعَذابَ وَ  بِالْهُدى الضَّاللَةَ  اشْتَرَوُا الَّذِينَ أُولئِكَ«
 عنه منزوع الخلق يف الطّامع و اسيره، فأنت من إىل افتقر و نظيره، فأنت شئت عمّن استغن و أميره، فأنت شئت

 مملوّة الله خزائن صاحبى يا: فيقول الخلق، يف الطّمع بني و العبد بني يحجز االيمان النّ يشعر، ال هو و االيمان
 فانّه النَّاس ايدى يف ما و). عمال احسن من أجر يضيع ال هو و( ،)المحسنني أجر يضيع ال هو و( الكرامات من

 لزمه، ذلك فعل فان الخلق، من الياس و الطّاعة لزوم و االمل، قصر و القناعة و التّوّكل إىل يردّه و بالعلل، مشوب
  .رقهفا و الطّمع شؤم مع تركه ذلك يفعل لم ان و
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  شرح
  الدّين؟ يف االصلح ما: االحبار كعب سئل أنّه بلغني: السّالم عليه الصّادق قال
  :السّائل له فقال الطّمع، االفسد و الورع، االصلح: فقال االفسد؟ ما و

  .االحبار كعب يا صدقت
: كه پرسيدند است، نصارى علماى از يكى كه االحبار كعب از: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 ورع آخرت، براى از اصلح: داد جواب كعب افسد؟ چيز چه و است؟ اصلح چيز چه قيامت، روز نجات براى از
 سائل داشنت، خدا غير از طمع چشم: يعنى است، طمع افسد و شبهات، و منهيّات از دورى و پرهيزكارى و است
  .گفتى راست: گفت

  .ساقيه مجاوره و الله، عذاب اليم يف االّ يضحو ال منه سكر فمن ه،لخواصّ بيده يستقى الشّيطان خمر الطّمع و
 از كه هر پس. خود خواصّ به را طمع شراب اين شيطان دهد مى است، شيطان شراب طمع،: كه فرمايد مى

 در و شود جهنّم داخل است، شيطان كه ساقى با كه وقتى مگر آيد نمى هوش به ديگر شد، مست طمع شراب
  .باشند هم همسايه جهنّم

  .عظيما لكان بالدّنيا الدّين مشاراة االّ  سخط الطّمع يف يكن لم لو و
 جاى چه. طمع بدى براى از است بس آخرت، به دنيا خريدن غير عيبى هيچ طمع در نباشد اگر: كه فرمايد مى
 مثلّثه ثاى هب »مثاراة« را »مشاراة« مصحّفني از بعضى و. باشد هم الهى غضب متضمّن قباحت اين با كه آن
 معلوم چنانكه نيست، هم تاليه آيه مناسب و است دور بسيار اين و باشد اختيار و ايثار معنى به كه خوانند، مى

  .است
  )۱۷۵ -بقره. (بِالْمَغْفِرَةِ الْعَذابَ وَ  بِالْهُدى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِينَ  أُولئِكَ: تعاىل الله قال

 اند خريده كه اند جماعتى طمع، اهل: كه است فرموده طمع اهل شأن در مجيد، نقرآ در عالم خداوند چنانكه
  .گرفته را آن و اند داده را اين: يعنى. مغفرت به را عذاب و هدايت، به را ضاللت و گمراهى

  .أميره فأنت شئت من على تفضّل: السّالم عليه المؤمنني امير قال و
  :حكم به تا خواهى كه هر به كن إحسان :كه السّالم عليه امير حضرت است فرموده
 و ذلّت مورث خلق، از طمع و طلب ذلّ، طلب من: مقتضاى به كه چرا او، امير بگردى االحسان، عبيد االنسان
 كه هر به: كه فرمود جهت اين از است، بندگى و رعيّتى حكم در شدن، كسى إحسان بار زير در و است خوارى
  .او موالى و او امير گرديدى كردى، إحسان

  .نظيره فأنت شئت عمّن استغن و
 از إحسان توقّع و طمع چشم كه چرا. او مانند باشى بوده تا عزّت، جناب جز باشد كه هر از كن استغنا: يعنى
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  .اويى نظير لهذا اى، كرده سلب خود از است، او رفعت و تو دنائت باعث كه غير،
  .اسيره فأنت من إىل افتقر و

 كه چرا. او أسير گرديدى رسد، تو به او از احسانى كه آن قصد به كردى، خود حاجت هاراظ كه هر به: يعنى
  .اى كشيده طلب سبب به كه خفّتى أسير نكرد، إحسان اگر و اويى، إحسان أسير كرد، تو به إحسان اگر
 الخلق، يف لطّمعا بني و العبد بني يحجز االيمان النّ يشعر، ال هو و االيمان عنه منزوع الخلق يف الطّامع و

 من أجر يضيع ال هو و( ،)المحسنني أجر يضيع ال هو و( الكرامات من مملوّة الله خزائن صاحبى يا: فيقول
 الطّاعة لزوم و االمل، قصر و القناعة و التّوكّل إىل يردّه و بالعلل مشوب فانّه النّاس ايدى يف ما و). عمال احسن

  .فارقه و الطّمع شؤم مع تركه ذلك يفعل لم ان و لزمه، ذلك فعل فان الخلق، من الياس و
 ايمان و ندارد اين از خرب او و است ناقص او ايمان دارد، خلق از طمع چشم و است طامع كه هر: كه فرمايد مى
 از است پر تعاىل خداى هاى خزانه من، صاحب اى: گويد مى و. طمع ميان و كس آن ميان ايستد مى كس هر

 به است آلوده است، مردم دست در چه آن و را كار نيكو مزد گذارد نمى ضايع شأنه عزّ او و كرامتها، و نعمتها
  .نيست ميسّر زحمت و خفّت بى ايشان، دست از حبّه يك و دينار يك ربودن و زحمتها و علّتها
 خزانه از و يفشر توكّل به كند مايل كثيف، طمع از را او تا گويد مى بنده، به ايمان مرغّبات قبيل اين از غرض
  .سازد راغب امل قصر معموره به امل، طول آباد
 دست او مصاحبت از و است او مالزم ايمان كرد، او سخن به گوش و كرد اطاعت شخص آن اگر پس
 او ايمان گذارد مى نگرفت، پند و نشد متّعظ او وعظ به و نكرد او گفته به گوش »باللّه عياذا« اگر و كشد، نمى
  .رود مى ودخ و طمع با را

  شود؟ مى حاصل چيز چه از ايمان: كه پرسيدند السّالم عليه امير حضرت از كه است نقل
  .طمع به: فرمود شود؟ مى زايل چيز چه به پرسيدند ديگر. الهى خوف به: فرمود
 و آورد حركت در را نفاق و شرك سلسله ساخت، وطن كجا هر در كه است خاصيّتى طمع: كه اند گفته حكما
  .انجامد كفر به گرفت قوّت اگر

 را ايمان كفر، كه زيرا را، طمع كه نيست نسبت آن كفر، به را صفت هيچ حقيقت روى از: كه فرموده بزرگى
  .كردن شكّ را يقني طمع، و است كردن شكّ
 و امّع از جزئيات، و كلّيّات در را آن و باشد حرص نتيجه زند، بر سر مردم باطن از كه طمع اوّل كه دانست بايد

  .ديد توان مى محسوس بلكه كرد، توان مى معلوم مردم خاصّ
  شير دايه از دارد طمع گه آن پس             نفير آرد بر كودك حرص از نه         

  روند مى طمع بهر حرص از هم             روند مى ره كه پيران و جوانان             
  .كرد توان مى مشاهده حيوانات جميع در را او اثر است، حيوانى نفس از نخست معنى اين چون و 
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 را حيوانات ساير و است انسانى نفس او منبع كه زيرا است، تر خاّص نوع اين و آيد وجود در ريا از طمع -دوم
 آرد، جاى به طاعتى يا كند، نفقة ماىل شخصى كه آيد، حاصل اين از طمع اين و نيست مدخلى معنى، اين در
 و جّل« حقّ رضاى طلب در يا كند، حاصل آخرت ثواب كه نباشد اين مقصودش و نمايد اقدام خيرى كار به يا

. باشد اين امثال و محامد نشر و خير ذكر و شهرت زيادتى و خلق قبول طمع را، او نفس بلكه كوشد، »عال
 سرچشمه و. »الله شاء ما االّ« اند شده معنى اين به مبتال شريف، و وضيع و عامّ و خاصّ از خلق اكثر چنانكه
 به كه حكومت، و امارت و فوقيّت و رياست رغبت و جاه، و منصب طلب و ميكن مشاهده اينجا از نيز را نفاق
  .ميدان طمع نتيجه را همه عليحده، است زنّارى اينها از يكى هر معرفت، اهل نزد
 شوند، نمى منفكّ هم از و ديگرند يك الزمه صفت، دو اين چون و خيزد طمع از نيز ريا بنگرى، تحقيق به اگر

 مِنْكُمْ نُِريدُ ال الله لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَّما: كه فرمود السّالم عليه امير حضرت شأن در عال و جّل حقّ حضرت
  .)۹ -انسان( شُكُوراً ال وَ جَزاءً
 است، احتياج روى از نه اين، كه زيرا. است انسانى نفس به تعلّق را آن و شود مى ظاهر عجب از طمع -سوم
 كه كربى بدان را خود عجب، غلبه از كه لعني فرعون چنانكه. شود مى ناشى كرب، و نخوت فرط راه از بلكه
 تا است، واجب همه بر او طاعت كه دانست آن مستحقّ را خود بود، مركوز و متمكّن او خلقت در و داشت
 نوع بدين را »الله كليم« ملك، نخوت و دنيا غرور و نفس جهل از و شد صادر أدب بى آن از ادبى ترك چنان
 كه نوع سه هر اين و ،)۲۹ -شعراء( الْمَسْجُونِنيَ من لَأَجْعَلَنَّكَ غَيْرِي، إِلهَاً اتَّخَذْتَ لَئِنِ«: كه كرد تهديد
 حضرت كه است طمعى ممدوح، طمع و است، مهلكات جمله از و است طمع اصطالح در شد، كرده تقرير

  .الدِّينِ يَوْمَ خَطِيىَٔتِي لِي يَغْفِرَ أَنْ  أَطْمَعُ الَّذِي وَ :گفت و كرد جليل ملك از خليل، إبراهيم

  جود و سخا مدح در سوم و پنجاه باب
 يكون ال و سخيّا، االّ مؤمن يكون ال و االيمان عباد هو و االنبياء، اخالق من السّخاء: السّالم عليه الصّادق قال

 النّبيّ  قال و بذل، ما عليه هان قصد، ما عرف من و اليقني، نور شعار السّخاء النّ  عالية، همّة و يقني ذا االّ  سخّى
 السّخاء عالمات من و محبوب، كّل على يقع ما السّخاء و السّخاء، على االّ  الله وىلّ جبل ما: آله و عليه الله صلّى
  ملكها؟ من و الدّنيا اكل من تبايل ال ان

 يمتنع و غيره يعطى و يعرى، و غيره يكسو و يجوع، و غيره يطعم وضيع، او شريف مطيع، او عاص كافر، او مؤمن
 يف بذلها لو و اجنبيّا، االّ فيها نفسه ير لم بأجمعها الدّنيا ملك لو و يمنّ، ال و بذلك يمّن و غيره، عطاء قبول من
  :آله و عليه الله صلّى الله رسول قال و. مّل ما واحدة ساعة يف الله ذات

 من بعيد الله، من بعيد البخيل و النّار، من بعيد الجنّة، من قريب النّاس، من قريب الله، من قريب السّخىّ« 
 او برغيف كان لو و لوجهه، الله طاعة يف الباذل االّ سخيّا يسمّى ال و. »النّار من قريب الجنّة، من بعيد النّاس،
 معصية يف المتسخّى امّا و الله، وجه به أراد و يملك بما السّخىّ«: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و ماء، شربة
 قال. »الله امر خالف و هواه، اتّبع حيث لغيره، فكيف لنفسه النّاس أبخل هو و غضبه، و الله لسخط فحمّال الله،
 ادم ابن: الله يقول«: آله و عليه الله صلّى النّبيّ الق و. »أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقالًا وَ أَثْقالَهُمْ لَيَحْمِلُنَّ وَ«: وجّل عزّ الله

 و فأفنيت، اكلت ما االّ لك هل و تكن، لم و الملك كان حيث كنت اين: مسكني يا ماىل، ماىل و ملكى ملكى
 من إليك احّب غيرك مال يكون ال ان فاعقل عليه، معاقب او به مرحوم امّا فأبقيت، تصدّقت او فأبليت، لبست
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 لك فما معك ما و للوارثني، فهو أخّرت ما و للمالكني، فهو قدّمت ما: السّالم عليه المؤمنني امير قال دفق. مالك
  ؟!غيرك تغني و نفسك تفقر ان افرتيد ترعى؟ كم و الدّنيا؟ طلب يف تسعى كم به، الغرور سوى سبيل عليه

  شرح
  .االنبياء اخالق من السّخاء: السّالم عليه الصّادق قال

  .است پيغمربان اخالق از كرم، و سخاوت: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .سخيّا االّ مؤمن يكون ال و االيمان عباد هو و
 و كرم مقتضاى و عاىل همّت مقتضاى كه چرا است، او از ايمان قائمى و است ايمان ستون سخاوت، و

 اين و باشد، چه هر او، غير از كردن نظر قطع و امور جميع در احديّت جناب به است كردن توسّل سخاوت،
  .كامل ايمان مگر نيست

  :كه است جمله آن از و است بسيار احاديث در سخاوت، و كرم تعريف و مدح و
  :گويند مى حديث اين توجيه در محدّثني و ،»كافرا كان لو و النّار يدخل ال السّخىّ« 

 او به الم نار، از امّا شود مى نار داخل چند هر سخىّ، ركاف: يعنى. است ايالم وصف با نار »نار« از مراد
 در چند هر حاتم، مثل كافر، سخى يا نوشيروان، مثل عادل، كافر پادشاه: كه است حديث چنانكه. رسد نمى

  .هستند محفوظ جهنّم عذاب از جود، و عدالت بركت به امّا جهنّمند
  .اليقني نور شعار السّخاء النّ عالية، همّة و يقني ذا االّ سخّى يكون ال و
 به الهى جانب از چه آن به و شارع و شرع به جزم اعتقاد و باشد يقني صاحب كه كسى مگر سخّى باشد نمى و
 خاىل شبهه و شكّ كدورت از او دل كه هر است، يقني نور لباس كرم، و سخاوت كه چرا. باشد داشته آمده، او

  .است موسوم كرم، و جود سمت به و موصوف، وتسخا صفت به است، حاىل يقني نور به و است
  .بذل ما عليه هان قصد، ما عرف من و
 على كريم به تشبّه و احديّت جناب به قرب كه است، چيز چه بخشش و بذل از مقصود كه دانست كه هر

  .كرم و بذل او به شود مى آسان است االطالق،
  .السّخاء على االّ لهال وىلّ جبل ما: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

 هر و است خدا دوستان طبيعى و جبلّى كرم، و سخاوت: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 بخشش و بذل به جرأتش و است كمرت دنيا و مال به عالقه است تر محكم مبدأ، به ربط و دوستى بناى چند
  .بيشرت
  .محبوب كّل على يقع ما السّخاء و



۱۶۴ 

. است بيشرت او به عالقه و است تر محبوب چه هر بر شود واقع كه، است آن بخشش و سخاوت حقّ: يعنى
  .الدّنيا أقله )۹۲ -عمران آل. (تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ: است عزيز قرآن در چنانكه

  .ستا سخاوت مرتبه كمرتين دنيا، مال بخشش و دنيا بذل: كه فرمايد مى
  .وضيع او شريف مطيع، او عاص كافر، او مؤمن ملكها؟ من و الدّنيا اكل من تبايل ال ان السّخاء عالمات من و

 نه و دنيا مال نه و دنيا نه نگذرد، هم خاطرش به و باشد نداشته باك كه است آن سخاوت نشانه: كه فرمايد مى
 خواه و شريف خواه و مطيع، خواه و عاصى واهخ و كافر، خواه و باشد مؤمن دار، دنيا خواه دنيا، صاحب
  .شمارد كمال را عدمش و داند نقص را وجودش بلكه وضيع،
 و يمنّ، ال و بذلك يمّن و غيره، عطاء قبول من يمتنع و غيره يعطى و يعرى، و غيره يكسو و يجوع، و غيره يطعم
  .مّل ما واحدة ساعة يف الله ذات يف ابذله لو و اجنبيّا، االّ فيها نفسه ير لم بأجمعها الدّنيا ملك لو
 را غير ،)۹ -حشر( »خَصاصَةٌ بِهِمْ كانَ لَوْ  وَ أَنْفُسِهِمْ  عَلى يُؤْثِرُونَ وَ«: مقتضاى به كه است آن سخاوت حقّ
 وجود با و كند، بذل ديگرى به را طعام طعام، به خود احتياج و گرسنگى وجود با و كند، اختيار خود بر

 و فقر ارباب از يحتاج ما ساير و مال مقدور، قدر به و پوشاند، ديگرى به را لباس لباس، به اجاحتي و برهنگى
 إحسان از را او و باشد ممنون خود كند، مى إحسان كه هر به و نكند قبول غير، از إحسان و ندارد، دريغ حاجت
 و خود باشد، او تصرّف حيطه در نيزم خزاين همه و باشد دنيا همه مالك اگر و ننهد، منّت و نسازد ممنون خود
 خير مصارف به و دهد خدا راه در ساعت يك در را اسباب و مال آن همه فرضا اگر و داند مساوى او در را غير

  .نشود دلگير كند، صرف
 و ر،النّا من بعيد الجنّة، من قريب النّاس، من قريب الله، من قريب السّخىّ: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال و

  .النّار من قريب الجنّة، من بعيد النّاس، من بعيد الله، من بعيد البخيل
 نزديك و مردمان، به است نزديك و خدا به است نزديك سخى: كه فرمود »االله صلوة عليه« پناه ختمى حضرت
 و بهشت از است دور و مردم، از است دور و خدا از است دور بخيل. آتش از است دور و بهشت به است
  .آتش به است نزديك

  .ماء شربة او برغيف كان لو و لوجهه، الله طاعة يف الباذل االّ سخيّا يسمّى ال و
 خدا طاعت در ببخشد كه كسى بر مگر سخى لفظ شود نمى كرده اطالق: يعنى سخى، شود نمى نهاده نام: يعنى
  .باشد آبى شربت و نان گرده چند هر خدا، براى از و
 فحمّال الله، معصية يف المتسخّى امّا و الله، وجه به أراد و يملك بما السّخّى: آله و عليه الله ىصلّ النّبيّ قال و

  .الله امر خالف و هواه، اتّبع حيث لغيره، فكيف لنفسه النّاس أبخل هو و غضبه، و الله لسخط
 و باشد حالل مال از كه است آن سخاوت: فرموده كه است منقول آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت از
 كسى چنني خير، مصارف در نه امّا حالل، مال از يا حرام مال از كند بخشش كه هر امّا و باشد خدا براى از

 و خود نفس به است مردم ترين بخيل او و است او متوجّه الهى غضب و است الهى غضب حمّال و نيست سخى
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  .است نفس هواى كننده متابعت و است خدا امر كننده مخالفت و اوىل طريق به غير به
  ).۱۳ -عنكبوت( أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقالًا وَ أَثْقالَهُمْ لَيَحْمِلُنَّ وَ: جّل و عزّ الله قال

 صرف خير، مصرف غير در خود مالهاى كه جماعت اين كه: كه فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه
 هستند ديگران گناه و وزر متحمّل صرف خود، گناه و وزر تحمّل وجود با هستند، نفس هواى پى در و كنند مى
  .است ايشان گردن در نيز، ايشان مصاحبان وبال و وزر و
  :آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

 ما االّ لك هل و تكن، لم و الملك كان حيث كنت اين: مسكني يا ماىل، ماىل و ملكى ملكى ادم ابن: الله يقول
 غيرك مال يكون ال ان فاعقل عليه، معاقب او به مرحوم امّا فأبقيت، تصدّقت او فأبليت، لبست و فأفنيت، اكلت
  .مالك من إليك احّب
 قدسي حديث در شأنه عزّ  او: كه فرمايد مى نقل عزّت جناب از آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت از

  :فرموده
 هستيد، او مالك ظاهر حسب به شما و است شماها تصرّف در كه مالها و ملكها همه اين آدم، فرزندان اى: يعنى
 خود شما مساكني، و فقرا اى منم، ملكها و مالها اين تحقيقي صاحب و حقيقى مالك و است من آن از آنها همه
  بوديد؟ عدم كتم در شما و بود مال و ملك اين كه زمانى در بوديد كجا شما كه كنيد فكر بخود

 از است، شده منتقل شما به ديگران از و است شما دست به امانت به كه مالها اين شما، وجود از بعد چنانكه
 دائمى شما، براى از مال اين يا مال اين براى از شما كه مربيد گمان پس شد، خواهد منتقل ديگران به نيز شما

 و خوريد مى چه آن بر زيادة مال و ملك اين در را شما هست انتفاعى آيا. داشت نخواهد زوال و بود خواهد
 آن در كه روزى براى از گذاريد مى باقى و كنيد مى تصدّق يا! كنيد؟ مى كهنه و پوشيد مى آيا! كنيد؟ مى فانى
 از بعد ايد، برده مالها اين از كه انتفاعات اين از كدام هر براى از و. باشد قيامت روز كه مال، به تريد محتاج روز

 يا و باشيد، كرده مشروع ممّر از مالها آن تحصيل اگر بود، خواهيد مرحوم يا آن، از خالصى و حساب مراتب
 شما مراد به روزى چند كه عاريتى مال اين وسيله به كه كنيد چنان و. باشد آن خالف به اگر معاقب، و معذّب
 دركات سزاوار و محرومني فرق از نه شويد، عاليه درجات مستحقّ او وسيله به و باشيد مرحومني جمله از است،
 تيزتر ديگران، مال به شما دندان و نباشد شما مال از تر دوست شما پيش در غير مال كه باشيد هوش به و. هاويه
 قناعت خود كثير و قليل به و مباشيد إحسان متوقّع هيچكس از الهى الطاف به جز يعنى. نباشد شما مال از

  .كنيد صرف ديگران به باشد، شما حاجت بر زايد اگر و كنيد،
 عليه لك فما معك ما و للوارثني، فهو أخّرت ما و للمالكني، فهو قدّمت ما :السّالم عليه المؤمنني امير قال فقد
  ؟!غيرك تغني و نفسك تفقر ان افرتيد ترعى؟ كم و الدّنيا؟ طلب يف تسعى كم به، الغرور سوى سبيل
 مثل فرستادى، پيش تو چه هر: السّالم عليه ؤمننيالم امير حضرت است فرموده مقام اين در كه تحقيق به پس

 تو دستگير آخرت در و است مضبوط تو براى از و است تو مال او پس مؤمنني، به مواسات و مستحقّني به إحسان
 خرج بروز روز چه آن و. است وارث مال ماند، مى تو از بعد و كردى ضبط و گذاشتى چه هر و. شد خواهد
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. است لعني ديو آن اغواى مورد و شيطان فريب مظنّه شوى، مى منتفع او از و گذرانى مى او به معاش و كنى مى
 كه باشد بسيار چه نكنى، صرف بد راههاى در و ندهى خود به او فريب راه و نخورى او گول كه كن چنان
 و فقر به و كنى جمع و آرى دست به شمار، بى رياضت و بسيار زحمت به و دنيا تحصيل براى از كنى سعى

 حسرت، غير تو براى از و كنند فراغت و شوند غنى مال آن به ديگران و بگذرانى زحمت و عسرت و فالكت
  .گردى ،»االغنياء حساب حسابه و الفقراء، عيش عيشه البخيل«: مصداق و. نباشد اى فايده
 و جود و است الهى اخالق جمله از و است حميده نعوت و جليله صفات جمله از جود صفت: كه آن حاصل
 موصوف جود به عال و جّل حقّ ذات امّا. دارد معنى يك لغت روى از سماحت، و فتوّت و مروّت و سخاوت

 اين ميان در و. است آمده مأثوره ادعيه بعضى در سماحت و شود نمى موصوف فتوّت و مروّت لفظ به و شود مى
 كه است رحمت عني از جود مبدأ كه است نانچ آن و هست لطيف فرقى واحد، معنى به همه اشتمال با ألفاظ
 كسى علم اثر كه شفقت عني از فتوّت و مروّت و سماحت و سخاوت مبدأ و. شود مى ظاهر عطائى، علم تأثير به

 روح به آن تعلّق كه آن حكم به امّا. مؤثّر دو هر در لطف نظر و فائض دو هر بر عقل نور و نمايد، مى بروز است،
 صفتهاى در ليكن و. هست دخل ثانى در چنانكه نباشد، مدخل را هوا و شيطان اوّل، در نفس، اين تعلّق و است
 منهج و سداد جادّه و. آرند پديد مردم باطن در عجب و تكلّف و ريا و تزوير و باشد قوى غلبه را دو هر ديگر

 طلب در و كند تجاوز لاعتدا نقطه از جود نقطه گفتيم كه سبب اين از كه باشد وقت و پذيرد انحراف صواب
 يَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ  يف سَعْيُهُمْ ضَلَّ: كه گردند طايفه آن از و كشد اسراف و تبذير به عادت، و رسم
 به و فرمايند ارزانى قبول تشريف آيد، وجود در جود صفت از چه هر و ،)۱۰۴ -كهف( صُنْعاً يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ

 و جود حّد تعاىل، و سبحانه حقّ ،)۱۶۰ -انعام( أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ من: كه بخشند جزا آن، أضعاف
 كه بدانى تا ،»يُنْفِقُونَ رَزَقْناُهمْ مِمَّا وَ«: داده شرح االجمال على و است فرموده بيان مجيد قرآن در را سماحت
 چه هر بر بلكه بس، و شود مى واقع آن بذل به نه حكم، اين و است ادني متاع و مال بر تنها نه ألفاظ، اين اطالق
  .اخروى آن انفاق و بذل و بود دنيوى متاع آن صورت است، آن متصرّف آدمى

 به نسبت چه هر اين، امثال و انفاق و بذل و فتوّت و مروّت و سماحت و سخاوت و جود كه دانست ببايد و
 لفظى هر اشتقاق چون تحقيق روى از امّا است، معنى يك به اشاره را ههم لغت، ظاهر روى از دارد جوانمردى

 باشد اى فايده نوع آن از يكى هر ضمن در كه بايد پس مقصودى، را عرب كلمه، آن وضع از و است اى كلمه از
. گردد معلوم ايشان مصدر و مورد و آيد پديد يكى هر فرع و اصل آن نسبت به تا مخصوص، لفظ آن بر هم
 كتب در بسيار روايات و اند فرموده بيانى خود، خاطر صفاى قدر به يك هر تقدّم، ما مشايخ و سلف اىعلم
 است جمله آن از و وارد اخبار و احاديث نيز آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت از و است مسطور ايشان
 أخيه حاجة يف العبد دام ما العبد حاجة يف الله يزال ال«: كه فرموده آله و عليه الله صلّى حضرت آن كه

  .باشد چه هر ماىل، غير خواه و ماىل حاجت خواه است، عامّ حاجت اين و ،»المسلم
  .»غيره امر يف العبد يكون ان الفتوّة اصل«: كه است گفته محقّقان از يكى
 عالم مهرت از و. »القدرة عند العفو و الغضب، عند الحلم«: گفت چيست؟ مروّت: گفتند را القيس امرئ
 سخاء و المعيشة، اصالح و الدّين، اصالح المروّة«: گفت كه است مروى سلّم و آله و عليه الله صلّى

  .»الّرحم صلة و النّفس،
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  إعطاء و أخذ درباره چهارم و پنجاه باب
 من افضل بغفلته العاجل يرى النّه مغبون، فهو العطاء من إليه احّب االخذ كان من: السّالم عليه الصّادق قال

 دينه معط أخذ من فكم حقّ، من و بحّق و حقّ ففي اعطى إذا و بحقّ، يأخذ ان أخذ إذا للمؤمن ينبغي و االجل،
 و النّاجى، يف لكن و االعطاء، و االخذ يف الشّان ليس و الله، سخط نفسه مورث معط من كم و يعلم، ال هو و

 عامّ، و خاّص الخصلتني هاتني يف النّاس و الورع، بحبل ماعتص و االعطاء، و االخذ يف الله اتّقى من النّاجى
 العاّم و الضّرورة، عند تناول عليه أشكل إذا و حالل، انّه يتيقّن حتّى يتناول فال الورع، دقيق يف ينطر فالخاصّ

 ذلك يف االمني و حالل، يل هو بأس ال: قال و تناول، سرقة ال و غضبا يعلمه ال و يجده لم فما الظّاهر، يف ينظر
  .رضاه يف ينفق و الله، بحكم يأخذ من

  شرح
 من افضل بغفلته العاجل يرى النّه مغبون، فهو العطاء من إليه احّب االخذ كان من: السّالم عليه الصّادق قال

  .االجل
 چيزى از باشد تر دوست او پيش به مردم، از چيزى گرفنت كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 بخشش از است دانسته تر فاضل است، گرفنت كه را دنيا نفع او چه است، مغبون او پس كردن، بخشش و دادن
  .است آخرت نفع كه كردن،

  .حقّ من و بحّق و حقّ ففي اعطى إذا و بحقّ، يأخذ ان أخذ إذا للمؤمن ينبغي و
 بى يعنى. ستاند حق به كسى، از ندستا چيزى و كسى از كند أخذ گاه هر كه را مؤمن است الزم: كه فرمايد مى
 از و نگذارد، او به منّت و باشد خدا براى از كسى، به كند إحسان گاه هر و باشد، شرع موافق و باشد طلب
  .خفّت روى از نه باشد، عزّت روى
  .الله سخط نفسه مورث معط من كم و يعلم، ال هو و دينه معط أخذ من فكم
 مثل كنند، مى تباه را خود آخرت و دين گرفنت آن به و چيزى مردم از گيرند مى كه كسانى هستند بسيار چه: يعنى
 بسيار چه و. كنند مى قبول است فقراء مال كه را الله حقوق و كنند مى فاقه و فقر اظهار استحقاق، عدم با كه آن

  :يعنى. كنند مى خود متوجّه را خدا غضب دادن، آن به و دهند مى فقرا به چيزى كه جمعى هستند
  .عزّت و قربت روى از نه منّت، و خفّت روى از دهند مى
 اعتصم و االعطاء، و االخذ يف الله اتّقى من النّاجى و النّاجى، يف لكن و االعطاء، و االخذ يف الشّان ليس و

  .الورع بحبل
 كه است، اينها از ناجى بيان در ما حرف بلكه استدن، و دادن اصل در ما شغل و ما كار نيست: كه فرمايد مى
 كه كند تفحّص كند أخذ چه آن كه است كسى أخذ، در ناجى: كه فرمايد مى است؟ كدام اينها از نجات اهل
 حبل به متمسّك و متشبّث حال همه در و نگيرد استحقاق بدون باشد، واجبى حقوق اگر و نباشد غصب و حرام
 و حرام دهد، مى چه آن كه است كسى عطا در جىنا و. نگذارد بيرون قدم تقوى دايره از و باشد تقوى و ورع
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  .نباشد كسى حضور به و نگذارد، منّت و نباشد، مغشوش
 إذا و حالل، انّه يتيقّن حّتى يتناول فال الورع، دقيق يف ينطر فالخاصّ عامّ، و خاصّ الخصلتني هاتني يف النّاس و

  .الضّرورة عند تناول عليه أشكل
 جماعتى خواّص، امّا. عامّ يكى و خاصّ يكى قسم، دو به شود مى منقسم تقوى، در آدمى مراتب: كه فرمايد مى

 هر و گيرند، نمى نرسانند بهم او حلّيّت به علم و نيارند بجا دقّت نهايت تا گيرند، مى كسى از چه هر كه هستند
 وقت در و. ارندگذ نمى او به دست نباشد، هالكت خوف تا نباشد، حاصل او حلّيّت به علم و باشد مشتبه چه

  .كنند نمى تجاوز رمق، سّد قدر از هم ضرورت
  .حالل يل هو بأس ال: قال و تناول، سرقة ال و غضبا يعلمه ال و يجده لم فما الظّاهر، يف ينظر العامّ و
 به علم ظاهر، حسب به كه همني و آرند نمى بجا تفحّص و كنند مى ظاهر به نظر كه هستند جماعتى عوام و

 ندارد باكى و عيبى شرع، حسب به ،»بالظّاهر نحكم نحن«: گويند مى و گيرند مى ندارند، او سرقت و غصبيّت
  .است حالل ما به او و
  .رضاه يف ينفق و الله، بحكم يأخذ من ذلك يف االمني و
  .خدا راه در بدهد و خدا، حكم موافق بگيرد كه است كسى اعطا، و أخذ در امني و

  مواخات بآدا در پنجم و پنجاه باب
 يف االليفة الصّالحة الزّوجة و الله، يف االخاء هي و عزيزة، زمان كّل يف أشياء ثالثة: السّالم عليه الصّادق قال
 احذر و الدّنيا، من االوفر الحظّ و الدّارين، خير أصاب فقد الثّالثة احدى أصاب من و الرّشيد، الولد و الله، دين
 ان و االرض، ظلمات يف لو و االتقياء مواخاة اطلب و شرب، او اكل او خوف او لطمع، أرادك من تواخى ان

 و عليهم الله صلوات النّبيّني بعد منهم افضل االرض وجه على يخلق لم جّل و عزّ الله فانّ لطلبهم، عمرك أفنيت
 يَوْمَئِذٍ  الْأَخِلَّاءُ«: جّل و عزّ الله قال لصحبتهم، التّوفيق من به أنعم بما بمثل العبد على الله أنعم ما و االولياء،
 ترى ال ا صديق، بال بقي عيب بال صديقا هذا زماننا يف طلب من انّ  اظّن و. »الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ

 لهال اكرم ما اجّل من كذلك و وىلّ، او امني تصديق دعوتهم اظهار عند أنبياءه بها تعاىل الله اكرم كرامة اوّل انّ
 من ازكى و اطيب و احلى نعمة الدّارين يف ما ان، على دليل هو و أنبيائه، صحبة أمناه و أولياءه و أصدقاءه به

  .لوجهه المواخاة و الله، يف الصّحبة

  شرح
 يف االليفة الصّالحة الزّوجة و الله، يف االخاء هي و عزيزة، زمان كّل يف أشياء ثالثة: السّالم عليه الصّادق قال
  .الدّنيا من االوفر الحظّ و الدّارين، خير أصاب فقد الثّالثة احدى أصاب من و الرّشيد، الولد و الله، دين

  :است الوجود عزيز و است كم بسيار زمان، هر در چيز سه: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 باشند هم منبّه و. كند برادرى كسى اب ديگر، غرض براى از نه خدا، براى از محض كه خدا، راه در برادر -يكى
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  .باشد هم مددكار و يار و كند منع ديگرى شود، ناشى شرعي خالف كه كدام هر از كه
 و خود سيرت حفظ در و نكند، تقصير اطاعت، فنون در و باشد، داشته خود شوهر به الفت كه صالحه، زن -دوم
  .ننمايد تعدّى شوهر، مال
  .صالح رشيد فرزند -سوم
 به و آخرت و دنيا خير است رسيده او به كه تحقيق و يقني به باشد، داشته را بعضى يا را، اينها همه كه هر و

  .دنيا از نصيبى وافرترين است آورده دست
 االرض، ظلمات يف لو و االتقياء مواخاة اطلب و شرب، او اكل او خوف او لطمع، أرادك من تواخى ان احذر و
 الله صلوات النّبيّني بعد منهم افضل االرض وجه على يخلق لم جّل و عزّ الله فانّ لطلبهم، عمرك أفنيت ان و

  .لصحبتهم التّوفيق من به أنعم ما بمثل العبد على الله أنعم ما و االولياء، و عليهم
 معط براى از تو با كند برادرى و خواهد را تو كه، را كسى برادرى كنى اختيار اينكه از كن حذر: كه فرمايد مى
  .شرب و اكل براى از يا دنيا، اهل با منازعه هنگام در كردن مدد براى از يا دنيا، اهل خوف براى از يا دنيا،

 برادر را جماعت اين امثال دنيوى، أغراض براى از بلكه خدا، براى از نه كند برادرى تو با كه هر كه آن حاصل
 كه چند هر باش ايشان تفحّص در و باشد پرهيزكار و متّقى كه را كسى برادرى، براى از كن طلب و. مدان خود
 بسيار احمر، كربيت مثل جماعت، اين امثال كه چرا. آيد بسر ايشان طلب در تو عمر چند هر و باشد ظلمات در

 كه كسى ايشان، اوصياى و پيغمربان از بعد زمني روى در است نيافريده تعاىل خداى و. هستند كمياب و عزيز
 مالزمت توفيق مثل كه نكرد روزى خود بنده به »اسمه عزّ« بارى حضرت نعمتى هيچ و. باشد شاناي از تر فاضل

  .باشد ايشان صحبت و
  )۶۷ -زخرف.(الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاءُ: جّل و عزّ الله قال

 مگر هستند هم دشمن همه آخرت، در دنيا مصاحبان و برادران: فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه
  .پرهيزكاران و متّقيان
 از بدتر يكى مرتبه و باشند عقاب و عذاب اهل از دو هر و باشند هم مصاحب نفر دو گاه هر كه است حديث
 نياد در فالنى و من خداوندا،: كه نالد مى خدا به بيشرت، عذابش و است بدتر حالش كه كس آن باشد، ديگرى

 كه شود مى امر باشيم، هم با تا رسان، من به را او نيز اينجا در بوديم، هم با اوقات اكثر و بوديم مصاحب هم با
 و. ديگر يك با آخرت در دنيا، برادران دشمنى از مراد است اين و. كنند رفيق او با جهنّم طبقه آن در نيز را او
 هر و است اين عكس به بوده، خدا براى از محض هم با دنيا در ايشان برادرى كه ايمانى برادران طريق همني به

 اشاره »المّتقني االّ« آرد مى خود درجه به را خود مصاحب شفاعت به است، بلندتر اش مرتبه بهشت در كه كدام
  .است ايشان به
 يكى و ندكن دوستى ديگر يك با دنيا، در مؤمن دو چون كه السّالم عليه امير حضرت از است روايت نيز و

 انبياى طاعت و تو طاعت به مرا و بود من دوست كس فالن خداوندا،: گويد. باشد گفته اجابت را حقّ دعوت
 مرا چنانكه و مگير، باز او از لطف نظر فرمود، مى زجر مناهى از و كرد مى من ترغيب اوامر در و نمود مى امر تو،
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 عميم مكرمت به نيز را او داشتى، گرامى مرا چنانكه و ،دار مستقيم هدايت طريق به نيز را او نمودى، هدايت
 ديگرى از پيش ايشان از يكى و كنند دوستى هم با دنيا در فاسق، دو يا كافر دو چون و. فرما نوازش خود،
 تحريص تو، معصيت و فسق بر و كرد مى منع تو، عبادت و طاعت از مرا كس فالن خدايا، بار: گويد. بميرد
 عذاب انواع به و بردار او از لطف نظر خداوندا نيست، خدا به بازگشتى و رجوعى حاشا،: فتگ مى و نمود مى
  .ساز معذّب را او عقاب، و

 سعادت مثمر و است مستحسن آن از وجه دو نيست، بيرون وجه چهار از آدم، بنى در دوستى و خلّت كه بدان
  .سرمدى

  .ابدى شقاوت منتج و مذموم ديگر وجه دو و
  :است مستحسن كه دو آن

 آن، تعارف و است أرواح تناسب به آن، به استناد و خوانند روحانى محبّت را آن كه است حقيقى خلّت -يكى
  .ديگر يك با اوليا و انبيا محبّت چون
 اتقيا و صلحا محبّت چون فاضله، اخالق و كامله اوصاف تناسب به است مستند آن و است قلبى محبّت -دوم
  .هدى ائمّه و انبياء به امم دوستى و ديگر يك حقّ در
  :است مذموم كه دو آن امّا و

 با حاجات ارباب و مخاديم، با خدّام دوستى و صنّاع و تجّار محبّت چون است، مصالح تيسير سبب به -يكى
  .اغنيا
  .است نفسيّه مشتهيات و حسيّه لذّات به آن استناد و است نفسانيّه محبّت -دوم
 زوال محبّت آن نرسد، حصول به آن غايت و غرض و باشد مفقود محبّت نوع دو اين اسباب قيامت، در چون و

 رضاى محض ديگر، يك با محبّت و خلّت از ايمان اهل مقصود كه بايد پس. گردد مبدّل دشمنى به و پذيرد
 وَ  الْيَوْمَ يْكُمُعَلَ خَْوفٌ ال عِبادِ يا: مستطاب خطاب به قيامت در تا نباشد، دنيوى أغراض به مشوب و باشد الهى
  .گردند افراز سر ،)۶۸ -زخرف( تَحْزَنُونَ أَنْتُمْ ال
  .صديق بال بقي عيب بال صديقا هذا زماننا يف طلب من انّ اظّن و

 ايمانى برادر كه مصاحبى و صديقى چنني اين من، زمان در كند طلب كه هر: كه است اين من گمان: فرمايد مى
 اگر. نه عالج باشد، صديق بى كسى كه آن غير زمان اين در و نيست ميسّر باشد، برى مذكوره عيوب از و باشد
  .مصداقش جاى چه نيست، ميان در هم صديق نام كه. گفت مى چه ديد، مى بزرگوار شيخ را مرتجم زمان
 ما اجّل من كذلك و وىلّ، او امني تصديق دعوتهم اظهار عند أنبياءه بها تعاىل الله اكرم كرامة اوّل انّ ترى اال
 و اطيب و احلى نعمة الدّارين يف ما ان، على دليل هو و أنبيائه، صحبة أمناه و أولياءه و أصدقاءه به الله اكرم
  .لوجهه المواخاة و الله، يف الصّحبة من ازكى
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 د،خو پيغمربان به االطالق، على كريم فرمود، كرامت كه عزّتى و كرامت اوّل كه بينى نمى آيا: كه فرمايد مى
 و انبيا تصديق همه، از پيش اوصيا، وصايت و انبيا نبّوت اظهار وقت در ايشان كه بود، اوليا و اصدقا وجود
 جناب فرمود كرامت كه نعمتى ترين عظيم همچنني و. شدند وصايت و نبوّت رواج و رونق باعث و كردند اوصيا
 اينكه بر قاطع، اند برهانى و واضح اند دليلى و،د هر اين و بود پيغمربان صحبت امنا، و اوليا و اصدقا به عزّت
  .خدا راه در مؤمن، برادران با برادرى و الله يف صحبت از تر خوش و تر شيرين نعمتى آخرت و دنيا در نيست

  مشورت در ششم و پنجاه باب
 نصح و تجربة و علم و عقل خصال، خمس فيه من الدّين يقتضي ممّا أمورك يف شاور: السّالم عليه الصّادق قال
 من كان ما و الصّواب، إىل يؤدّيك ذلك فانّ الله، على توكّل و اعزم و الخمسة، فاستعمل تجد لم فان تقوى، و

 و العيش بركة أصبت ذلك فعلت إذا فانّك فيها، تتفكّر ال و فارفضها الدّين، إىل عائدة غير هي الّتي الدّنيا امور
 المحصول على به يستدلّ و جديدا، علما منها يستفيد ما العاقل و لعلم،ا اكتساب المشورة يف و الطّاعة، حالوة
 القيد، عن غنيّان هما و فنائهما، و االرض و السّماوات خلق يف التّفكّر مثل أهلها مع المشورة مثل و المراد، من
 و عقلك، يصدّقه ال من شاورت ال و يقينا، و اعتبارا بهما ازداد و المعرفة، نور بحور يف غاض فيها تفكّر كلّما النّه
 بخالف كان ان و عليك، به يشير فيما تخالفه فال قلبك يصدّقه من شاورت إذا و الورع، و بالعقل مشهورا كان ان

 و. الْأَمْرِ يف شاوِرْهُمْ وَ: تعاىل الله قال أبني، الحقائق عند خالفها و الحقّ، قبول من تجمح النّفس فانّ  مرادك،
  .بَيْنَهُمْ  شُورى مْرُهُمْأَ  وَ: تعاىل قال

  شرح
 نصح و تجربة و علم و عقل خصال، خمس فيه من الدّين يقتضي ممّا أمورك يف شاور: السّالم عليه الصّادق قال
  .الصّواب إىل يؤدّيك ذلك فانّ الله، على توكّل و اعزم و الخمسة، فاستعمل تجد لم فان تقوى، و

 مؤمنني با مشورت دنيوى، خواه و اخروى خواه كارى، هر در: كه دفرماي مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و تجربه و علم و عقل باشد، خصلت پنج او در كه كسى با كنى مشورت بايد آخرت، كار در امّا است، الزم
 حاصل را او نيز نواهى و اوامر به علم و. باشد داشته قبح و حسن ميان تميز قوّت كه كسى: يعنى. تقوى و نصح
 روى از نه گويد، خواهى خاطر و ديندارى محض به گويد چه هر و. باشد تجربه صاحب كارها در و. دباش

 و رجوع از بعد و آر عمل به خود را صفات اين نيابى، چنني اين شخص اگر پس. باشد متّقى و. غدر و فريب
 كن، عمل او به افتاد خاطرت به چه هر نموده، خدا به توكّل و كرده جزم را عزم و كن مشورت خود با استغفار،

  .است صواب البتّه كه
 أصبت ذلك فعلت إذا فانّك فيها، تتفكّر ال و فارفضها الدّين، إىل عائدة غير هي الّتي الدّنيا امور من كان ما و

  .الطّاعة حالوة و العيش بركة
 نفع و دنيائى باشد كارى اگر مرتدّدى، او نكردن و كردن در و دارى نظر در كه كارى آن اگر: كه فرمايد مى

 دست و گذشتى او از گاه هر و است اوىل او نكردن كه مكن، او در فكر و بگذر او از پس نباشد، او در اخروى
 ادراك را بارى حضرت طاعت حالوت و اى رسيده دنيا زندگى بركت به كه تحقيق به پس برداشتى، او از

  .اى نموده
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  .المراد من المحصول على به يستدلّ و جديدا، علما منها يستفيد ما العاقل و العلم، اكتساب المشورة يف و
 وسيله به كه است كسى عاقل و است علم تحصيل موجب كردن، مؤمنني با مشورت كارها در: كه فرمايد مى

 از چه آن كه بداند و بربد خود مراد و مقصود به راه علم آن از و كند تحصيل جديدى علم مؤمنني، با مشورت
 »ما« كه است آن بر بنا حلّ، اين. است دور شيطان اغواى از و است صدق محض شده، حاصل تمشور

 نافيه »ما« كه است ممكن و. شود مى هم العقول ذوى در استعمال و »من« از است اعمّ »ما« و باشد موصوله
 تعيني به مشورت از يابد مى راه بلكه جديدى، علم مشورت، از عاقل كند نمى استفاده: كه باشد اين مراد و باشد
 حاصل مشورت از پس، ذهن، در است طرفني بودن مستلزم تردّد و است تردّد صورت در مشورت كه چرا. مراد
 به است راجع مذكور ضمير اوّل، حّل بر بنا. شود حاصل باشد نبوده كه علمى نه طرف، يك تعيني مگر شود نمى
  .بودن مصدر اعتبار به شورتم به است راجع ثانى، حّل بر بنا و جديد، علم
 كلّما النّه القيد، عن غنيّان هما و فنائهما، و االرض و السّماوات خلق يف الّتفكّر مثل أهلها مع المشورة مثل و

  .يقينا و اعتبارا بهما ازداد و المعرفة، نور بحور يف غاض فيها تفكّر
 و آسمان فناى و زمني و ها آسمان خلق در تاس كردن تفكّر مثل علم، اهل و خوب مردم با كردن مشورت: يعنى
 كردن غوص باعث اينها در كردن فكر چنانكه: يعنى. ستون و قيد بى خود جاى به كدام هر اند ايستاده كه زمني،
 مشورت همچنني حكيم، خالق وجود به است يقني شدن زياد موجب و الهى، معرفت نور درياهاى در است
 و شغلها در است شكّ و تردّد شدن طرف بر باعث و كارها در است يقني حصول موجب هم، مؤمنني با كردن
  .عملها

  .الورع و بالعقل مشهورا كان ان و عقلك، يصدّقه ال من تشاور ال و
 تميز در او كه چند هر نكند، او تصديق تو عقل كه كسى با مكن مشورت كارها، در تردّد حني در: كه فرمايد مى
  .كند مى كم غلط و است آينه مؤمن دل كه چرا شد،با معروف و مشهور عقل، و
 من تجمح الّنفس فانّ مرادك، بخالف كان ان و عليك، به يشير فيما تخالفه فال قلبك يصدّقه من شاورت إذا و

  .أبني الحقائق عند خالفها و الحقّ، قبول
 عمل و علم مراتب در و كند مى او تصديق تو عقل كه كردى مشورت كسى با كارى در گاه هر: كه فرمايد مى

 سركش آدمى نفس كه چرا مدان، جايز را او گفته مخالفت و كن عمل گويد مى او چه هر پس دانى، مى خويش
 در راستى و رشد و است تلخ او مذاق به حقّ ،»مرّ الحقّ«: حكم به و كند، نمى حقّ قبول آسانى به و است

  .است او مخالفت
  .)۱۵۹ -عمران آل( الْأَمْرِ يف شاوِرْهُمْ وَ: تعاىل الله قال
  .كن مشورت كارها در مؤمنني و صحابه با پيامرب، اى
  ).۳۸ -شورى( بَيْنَهُْم  شُورى أَمْرُهُمْ وَ : تعاىل قال و

  .كنند مى مشورت همديگر با كارها در: كه فرمايد مى خداوند مؤمنني صفات درباره



۱۷۳ 

  حلم مدح در هفتم و پنجاه باب
 بانوار المؤيّد االّ حليما يكون ال و جواره، إىل صاحبه به ء يستضي الله سراج الحلم: المالّس عليه الصّادق قال

 إىل يدعو او فيتّهم، صادقا يكون او فيذلّ، عزيزا يكون أن: أوجه خمسة على يدور الحلم و التّوحيد، و المعرفة
 فقد حقّه منها كالّ أتيت فان فيه، فيخالفوه بالحقّ يطالب ان او جرم، بال يؤذى كان او به، فيستخفّ الحقّ

 قد فكأنّه السّفيه جاوب من النّه أنصارك، النّاس يكن الجواب، ترك و عنه باالعراض السّفيه قابل و أصبت،
 اذاهم و منها منافعهم االرض، كمثل المؤمن مثل: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال النّار، على الحطب وضع
 و الخلق، بجفاء مشوب تعاىل الله رضى النّ  تعاىل، الله رضى إىل يصل ال الخلق جفاء ىعل يصرب ال من و عليها،
 بعثت: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال أحلم، عنك انا: قال اعنى، ايّاك: قيس بن لألحنف قال رجال انّ  حكى
: آله و عليه الله صلّى الله رسول صدق االخالق، مكارم التمّم بعثت مسكنا، للصّرب و معدنا، للعلم و مركزا، للحلم

  .منه االنتقام على القادر أنت و خالفك، و إليك أساء عمّن تعفو ان الحلم حقيقة و

  شرح
  .جواره إىل صاحبه به ء يستضي الله سراج الحلم: السّالم عليه الصّادق قال

 جوار به آدمى يابد مى هرا او به كه است الهى چراغ حلم،: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .نامتناهى فيوضات به شود مى مستفيض او سبب به و الهى رحمت

  .التّوحيد و المعرفة بانوار المؤيّد االّ حليما يكون ال و
 و ذات معرفت نور تا: يعنى. توحيد و معرفت مرتبه به رسيدن از بعد مگر نيست، ميسّر حلم مرتبه به رسيدن: يعنى
 واجب ذات جربوت و عظمت گاه هر چه. شود نمى منوّر حلم نور به او دل نكند، جا سىك دل در الهى، صفاى
 غضبش قوّت البتّه برد، خود ناتوانى و ضعف به راه و شد ظاهر الجملة يف كسى، به او صفات كيفيّت و الوجود
  .شود مى وقار و حلم مالزم و نهد مى سر از را نفس رعونت و شود مى ضعيف

 او به، فيستخّف الحقّ إىل يدعو او فيتّهم، صادقا يكون او فيذلّ، عزيزا يكون أن: أوجه خمسة لىع يدور الحلم و
  .أصبت فقد حقّه منها كالّ أتيت فان فيه، فيخالفوه بالحقّ يطالب ان او جرم، بال يؤذى أن
 بسيار مواضع، آن در حلم اعمال و است موقع به بسيار مواضع، آن در حلم كه است موضع پنج: كه فرمايد مى

  :است دشوار
  .بيند خوارى و كشد ذلّت مردم از عزّت، استحقاق و كماالت وجود با -كه آن يكى
  .دارند متّهمش و كنند تكذيبش ديگران و باشد راستگو و صادق امرى در - كه آن دوم
  .باشند او آزار و خفّت مقام در و نكنند سخنش به گوش ايشان و كند دعوت حقّ به را مردم -كه آن سوم

  .تقصير و جرم عدم با بيند مردم از آزار و اذيّت -كه آن چهارم
  .نكنند باطل ترك و نكنند او اطاعت ايشان كند، ترغيب باطل ترك به و خواند حقّ به را مردمان - كه آن پنجم
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 ندهى، راه بخود اضطراب و تزلزل و برى كار به ينبغي كما است، حلم حقّ چه آن مواضع اين در تو اگر پس
  .فال االّ، و موصوفى، حلم صفت به و حليمى: كه گفت توان مى
 وضع قد فكأنّه السّفيه جاوب من النّه أنصارك، النّاس يكن الجواب، ترك و عنه باالعراض السّفيه قابل و

  .النّار على الحطب
 او جواب و بگردان او از رو شود، متكلّم تو با ناپسند مكالمات به و كند سفاهت تو با سفيهى گاه هر: يعنى
 خبيث مكالمات مثل به و آيد در سفيه جواب مقام در كه هر چه كنند، او عيب و نمايند تو نصرت مردم تا مگو،
  .شد خواهد فساد زيادتى موجب آتش، در هيمه گذاشنت مانند و بود خواهد سفيه او مثل نيز او شود، متكلّم او
  .عليها اذاهم و منها منافعهم االرض، كمثل المؤمن ثلم: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
 زمني از مردم منافع چنانكه. است زمني مانند مؤمن،: كه فرمايد مى الصّلوات، افضل آله و عليه كاينات سرور
 و باشد، متّقى و صالح گاه هر است، مؤمن از مؤمن منفعت همچنني زمني، از نيز ايشان زحمت و تنگى و است
  .باشد سفيه و نامقيّد گاه هر است، او از نيز او ضرر

 از ندارند باك كه هستند كسانى خلق بدترين ،»له قيل ما ال و قال ما يبايل ال من النّاس شرّ«: كه است حديث
  .گويند ايشان به ديگران چه هر از و گويند چه هر از و گويند چه هر
  .الخلق بجفاء مشوب تعاىل الله رضى النّ: تعاىل الله رضى إىل يصل ال الخلق جفاء على يصرب ال من و

 رضاى مرتبه به رسد نمى نكند، گوارا خود به را ايشان اذيّت و خلق جفاى بر نكند صرب كه هر: كه فرمايد مى
 كدام هر كه شود مى معلوم اوليا و انبيا احوال از چنانكه. است خلق جفاى تحمّل به وابسته او رضاى چه الهى،
 خلق اذيّت است، بوده بيشرت بارى حضرت نزد قدرش كه ايشان كدام هر كه زيرا. اند كشيده چه خلق از ايشان
 به است متوجّه اوّل دنيا، بالياى: يعنى ،»فاألمثل لالمثل ثمّ لالوصياء ثمّ للوالء البالء«: كه بوده بيشرت او به

 دوستان و شيعيان براى از اوصيا از دبع و ايشان، اوصياى به ايشان از بعد و هستند، خلق بهرتين كه پيغمربان
 و آزار تر، كامل ايمانش و است بيشرت ايشان، به تشبّهش كه هر كه ايمان قوّت و ضعف تفاوت به است ايشان

  .است اين مؤيّد نيز ،»الّذهب يف كاللّهب للوالء البالء«: حديث و. است بيشرت دنيا در زحمتش
  .أحلم عنك اناك: قال اعنى، اكايَّ: قيس بن لألحنف قال رجال انّ حكى و

 جوابش و بود ساكت أحنف گفت، او به چند درشت و كرد سفاهت قيس، بن أحنف به شخصى: كه است نقل
 تو متوجّه و كنم مى اعراض تو از و نيست كارى تو با مرا: گفت أحنف گويم، مى تو به: گفت سفيه نگفت،
  .شوم نمى
  .مسكنا للصّرب و معدنا، للعلم و مركزا، للحلم ثتبع: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 معدن و حلم، مركز باشم بوده تا خلق، به من ام شده مبعوث: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 را صفات اين و باشم، تمام اخالق مكارم و كماليّه صفات ساير و صفات اين در تا: يعنى. صرب مسكن و علم،
  .االخالق مكارم التمّم بعثت: كه است فرموده ديگر جاى در چنانكه رسانم، كمال مرتبه به قصانن مرتبه از
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 در حلم، بى را علم جوهر كه زيرا است، اخالق ترين شريف علم، از بعد انسان وجود در حلم كه، دانست بايد
  :فرموده عالم مهرت چنانكه نيست، وزنى عقل ميزان

 صفت اين و ،»علم إىل حلم من احسن ء شي إىل ء شي جمع ما«: فرموده نيز و ،»هاحلماؤ علماؤها امّتى خيار« 
 نهايت كه رضا و تسليم و گرداند، مى مهذّب را ايشان باطن و مؤدّب را مردم ظاهر كه است خاصيّتى حلم،

  .شود مى متولّد او از است، سلوك ارباب مقامات
 صرب و امّت ايذاى تحمّل گذشت، چنانكه را واليت و نبوّت اهل كه است اى نقطه حلم،: كه دانست بايد نيز و
 عقلى، قوّت و علمى مدد به پس آيد، الزم صدر انشراح از آن حقيقت و باشد حلم آن قوّت بر خلق، مالمت بر

 غبار مردم، ضمير مرآت از و. است معرفت و توحيد منبع كه بود اليقني عني از او، نماى و نشو و گردد متمكّن
 حلم چه اگر و. حلم قوّت به االّ نگردد محو شود، متولّد ابليس حركات و نفس شتاب او از كه عجلت وحشت

 صفت كه عجلت از و كند مى داللت است، رحمان جنبش كه تأنّى به را مردم كه است، قوّت يك اصل در را
 از شود، مى واقع افعال و لاقوا در كه خلل و خطا هر كه است بسيار او فوايد امّا آيد، مى مانع است، شيطان
 است اى دقيقه اينجا و. »خطاؤه قّل يعجل لم من و العجل، يمنعك الحلم«: كه اند گفته اينجا از و است عجلت

. اوصاف و اخالق جميع در است كردن رعايت اعتدال، طريق آن و است واجب آن محافظت را عقل ارباب كه
 كه نبينى. دارد قوى اعتبارى باطنا و ظاهرا، مردم، سكنات و ركاتح در ،»أوسطها االمور خير«: اشاره كه زيرا
 تجاوز اعتدال حّد از كه بود نزديك چنانكه رسيد، كمال به حلم صفت چون را آله و عليه الله صلّى عالم سرور
 عَلَيْهِمْ  اغْلُظْ وَ نافِقِنيَالْمُ وَ الْكُفَّارَ جاهِدِ  النَّبِيُّ أَيُّهَا يا: گفتند گذارد، مهمل را رسالت تبليغ عهده و كند

 زياد سبب چنانكه كرد، غلبه دين صالبت و تهوّر قوّت چون السّالم عليهما هارون و موسى در و ،)۷۳ -توبه(
 أَوْ  يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ لَيِّناً، َقوْلًا لَهُ قُوالفَ: كه آمد خطاب ايشان حقّ در گشت، مى فرعون استكبار و استبداد شدن

 اين، جهت به آدم طينت در ديگر، يك با را اوصاف و اخالق جمله تعاىل، و سبحانه حقّ. )۴۴ -طه(  يَخْشى
 معامله قاعده و معيشت قوام كه شود معلوم و گردد ظاهر گفتيم كه اعتدال اين حقيقت تا داد، امتزاج و اختالط
 در ديگرند، يك ضّد كه غضب و حلم نچو مثال. است مربوط او به و است بسته او به السّالم، عليه آدم ذريّت
 همه اگر و نگشتى، ممكن مضرّت دفع بودى، حلم صفت همه اگر چه است، يافته تركيب دو هر انسان وجود
  .كرد بايد قياس را اوصاف و اخالق جمله سبب بدين نمودى، مشكل منافع جذب بودى، غضب قوّت
 على القادر أنت و خالفك، و إليك أساء عمّن تعفو ان الحلم حقيقة و: آله و عليه الله صلّى الله رسول صدق
  .منه االنتقام
 به كه كسى از كه، است آن بردبارى حقيقت: كه آله و عليه الله صلّى خدا رسول است فرموده درست و راست

  .گيرى انتقام او از دارى توانايى تو، كه صورتى در. گذرى در است، نموده مخالفت تو با و كرده بدى تو

  تواضع درباره هشتم و پنجاه ببا
 الخلق، يفهمها لغة للتّواضع كان لو و رفيقة، مرتبة و نفيس شرف كّل اصل التّواضع: السّالم عليه الصّادق قال
 للَّه تواضع من و فكرب، سواه ما و للَّه، و الله يف يكون ما التّواضع و العواقب، مخفيّات يف ما حقائق عن لنطق
 من االرض اهل و المالئكة، من السّماء اهل يعرفها سيماء التّواضع الهل و عباده، من كثير على الله شرّفه

 انّ : آله و عليه الله صلّى الله رسول قال. »بِسِيماهُمْ كُلًّا يَعْرِفُونَ رِجالٌ الْأَعْرافِ عَلَى وَ «: تعاىل الله قال العارفني،
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 رفعه االّ للَّه احد تواضع ما و احد، على احد يبغى ال و حد،ا على احد يفخر ال حتّى تواضعوا ان إىلّ اوحى الله
 من التّواضع اصل و تواضعه، لكمال عليهم سلّم الصّبيان على مرّ إذا آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و الله،

 ما يعرف ال و التّواضع، بابها و االّ يرضاها و يقبلها عبادة جّل و عزّ للَّه ليس و عظمته، و هيبته و تعاىل الله اجالل
 يَمْشُونَ الَّذِينَ الرَّحْمنِ عِبادُ  وَ: تعاىل الله قال بوحدانيّته، المتّصلون عباده، من المقرّبون االّ التّواضع حقيقة يف
 محّمدا بريّته دسيّ و خلقه اعزّ جّل و عزّ الله امر قد و. سَالماً قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ هَوْناً، الْأَرْضِ عَلَى
  :جّل و عزّ فقال بالتّواضع، آله و عليه الله صلّى

 ال انّهنّ و الحياء، و الخشية و الخضوع و الخشوع مزرعة التّواضع و. الْمُؤْمِنِنيَ من اتَّبَعَكَ لِمَنِ جَناحَكَ اخْفِضْ وَ
  .تعاىل الله ذات يف ضعبالتّوا االّ الحقيقيّ التّامّ الّشرف يسلم ال و فيها، و منها االّ ينبنت

  شرح
  .رفيقة مرتبة و نفيس شرف كّل اصل التّواضع: السّالم عليه الصّادق قال

 گاه هر كه چرا است، شرف هر اساس و اصل فروتنى، و تواضع: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كه هر از تعلّم و استفاده از و رسد مى نفس كماالت و شرف مراتب جميع به شد، افتادگى و فروتنى مالزم كسى
 مانع كه نفس رعونت از و كند، نمى امتناع و ابا باشد، كه جا هر و باشد كه وقت هر و باشد چه هر و باشد
  .اسمه عزّ بارى حضرت نزد در است بلند بسيار اى مرتبه تواضع، و. يابد مى خالصى است، كماالت به وصول

  .العواقب مخفيّات يف ما حقائق عن لنطق ق،الخل يفهمها لغة للتّواضع كان لو و
 فوايد را خلق كرد مى بيان آينه هر فهميدند، مى را آن خلق كه لغتى و زبانى را تواضع بود اگر: كه فرمايد مى

 نفس استكمال و است خاليق و خالق رضاى تحصيل منافع، و فوايد آن مجمل كه را خود كثيره منافع و عظيم
  .حقّه علوم و اليقه كماالت به است

  .فكرب سواه ما و للَّه، و الله يف يكون ما التّواضع و
 و سخريّه بابت از: يعنى. است اين غير چه هر و باشد، خدا براى از و خدا راه در كه است آن تواضع: يعنى
  .است عجب و كرب آن است، استهزا

  .عباده من كثير على الله شرّفه للَّه تواضع من و
 از بسيارى بر تعاىل، خداى را او كند مى بزرگ عالم، خداوند براى از كرد، فروتنى و تواضع كه هر: يعنى
  .شود مى بزرگ و عزيز مردم نزد در و. خود بندگان

  .العارفني من االرض اهل و المالئكة، من السّماء اهل يعرفها سيماء التّواضع الهل و
 از آسمان اهل سيما، و نور آن به را ايشان اسندشن مى كه، است سيمائى و نورى تواضع، اهل براى از: يعنى

  .عرفا و علما از زمني اهل و فرشتگان،
  )۴۶ -اعراف. (بِسِيماهُمْ كُلًّا يَعْرِفُونَ رِجالٌ الْأَعْرافِ عَلَى َو: تعاىل الله قال
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 هر بشناسند و ببينند كه دوزخ، و بهشت بر مشرف باشند مردانى اعراف اهاىل بر: كه فرمايد مى عالم خداوند
: گويند و. روى سياه دوزخيان و باشند روى سفيد بهشتيان چه ايشان، عالمتهاى به را دوزخ و بهشت اهل از يك
 ساكنان و دوزخ، و بهشت اهل به باشند عارف آن ساكنان كه، گويند »اعراف« آن جهت به را موضع اين

 و فضل دليل اعراف، در ايشان بودن و. مردان صورت بر ماليكه يا مؤمنان افاضل يا شهدا يا هستند انبيا اعراف،
 مشاهده را دوزخ عذاب و شوند، ملتذّ آن از و ببينند بهشت در را خود منازل جا آن از چه است، ايشان كرامت

  .گردند مى مسرور آن از خالصى از و كنند مى
 ايشان از أبوين، از يكى يا باشند مساوى ايشان، سيّئات و حسنات كه اند كسانى اعراف بر: كه اند گفته بعضى و

  .باشند كرده تقصير عمل در كه موحّدانى يا و. نه يكى و باشد راضى
 ابن از خود تفسير در »ثعلبى« كه، است اين مؤيّد و باشند مى جا آن در ايمان اهل افاضل كه، است آن اصحّ و

 و حمزه و السّالم عليه المؤمنني امير كه صراط از است بلندى منزل اعراف،: كه كرده نقل عنه الله رضى عبّاس
 و سفيدروئى، و تازگى به بشناسند، را خود دوستان و باشند جا آن بر »عنهم الله رضى« طيّار جعفر و عبّاس
  .رويى سياه و تيرگى به را خود دشمنان

  :كه كرده روايت است، سنّت اهل راويان از يكى كه راشد بن جعفر بن محمّد و
: گفت نباته بن اصبغ كه شنيده طريف بن سعد از او كه شنيدم علوان بن حسني از من: كه تگف من به پدرم
 و آمد در الكّواء بن الله عبد كه، بودم نشسته »الصّالة آله و عليه« مرتضى علىّ اوليا، شاه منوّر مجلس در روزى
گاه مرا المؤمنني، امير يا: گفت   :كه فرمود حضرت آن. )۴۶ -اعراف( رِجالٌ  الْأَعْرافِ عَلَى وَ آيه تفسير از كن آ

گاه الكوّاء، بن يا  و دهند ما دست به اختيار زمام قيامت فرداى رسالتيم، معدن و نبوّت بيت اهل كه ما! باش آ
 او است، بهشت اهل از كه هر و فرستيد دوزخ به را او باشد، دوزخ اهل كه كس آن كه رسد، ما به عزّت خطاب

 ما محبّت شراب و كوشيده ما محبّت در و باشند كرده ما نصرت دنيا دار در كه كسانى آن .آريد در بهشت به را
 اين در كه آنان و. آريم در سرشت عنرب بهشت در تمام تعظيم به و بشناسيم دوستى عالمات به را ايشان نوشيده،
 به و بشناسيم بغض عالمات هب را ايشان رسانيده، ما محبّان به آزار و ايذا و باشند ورزيده ما عداوت جهان،
  .رسانيم اليم عقاب و جحيم عذاب

  :گفت كه شيبه بن عمرو قول است، مقدار عاىل گفتار و بزرگوار قول اين مؤيّد و
 من گويا على، اى: گفت و كرد السّالم عليه المؤمنني امير به خطاب روزى آله و عليه الله صلّى رسالت حضرت

 بهشت به را گروهى عصا آن به تو و عوسج، از بينم مى عصائى تو دست در و قيامت روز در نگرم، مى تو در
 از كه را فالن بگير: كه گوئى مى دوزخ به و فرستى، مى دوزخ به عصا، آن به را ديگر اى طايفه و رانى مى

 هعلي على آتش: كه است روايت اين تتمّه از و. است من محبّان از كه بگذار را فالن و است، من دشمنان
 محبّان از يكى كه همدانى، حارث: كه آمده روايت در و. خود خواجه به نسبت غالم از باشد تر مطيع را السّالم
 امير يا: كه حضرت آن به گفت روزى بود، مى سعادات منبع آن مالزمت در اوقات اكثر و است متّقيان امير

 حضرت آن. صراط از گذشنت حالت در ومد. نزع حالت در يكى هراسانم، و ترسان حالت دو از من المؤمنني
 وقت، دو اين در و نگذارم فرو حالت دو اين در را خود دوستان من كه را تو باد بشارت حارث يا: كه فرمود
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 را دوزخ آتش و باشم ايشان شفيع من و بشناسند، مرا نيز ايشان و بشناسم را ايشان من و رسانم ايشان به را خود
  .رسانم خود مقصد به را ايشان و هستند، من مخلصان و محبّان از كه ربگذا را ايشان: كه گويم
 احد يبغى ال و احد، على احد يفخر ال حتّى تواضعوا ان إىلّ اوحى الله انّ: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .الله رفعه االّ  للَّه احد تواضع ما و احد، على

 كنيد تواضع: كه من به عالم خداوند كرد وحى: كه فرمايد مى الم،السّ  و الصّالة آله و عليه البشر خير حضرت
 اعتبار مناط را حسب و نسب و اصل در زيادتى و ديگرى به مكنيد فخر شما هيچكدام و ديگر، يك با شماها
 و ،ام فالنى پسر و ام، قبيله فالن از من كه چرا دارم، تو به زيادتى من: كه ديگرى به شما بعض مگوييد و مدانيد،
 عزّ« او نزد اطاعت و بندگى و تواضع غير و ندارد قدر عالم، خداوند نزد اينها كه چرا ندارى، تو و دارم استعداد
 بغى و ظلم كه چرا نباشيد، ظلم و بغى، مقام در ديگرى با شما هيچكدام بايد نيز و. نيست اعتبار مناط »شأنه
 براى از هيچكس كند نمى تواضع: كه است وحى جمله زا نيز و. تواضع به مأموريد شما و است تواضع منافى
  .آخرت و دنيا در را او مرتبه كند مى بلند تعاىل خداوند حضرت كه آن مگر تعاىل خداى

  .تواضعه لكمال عليهم سلّم الصّبيان على مرّ  إذا آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و
 در كمالّيه صفات ساير مثل و بود متواضع كه بس از آله، و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت: كه فرمايد مى

  .كرد مى ايشان به سالم سبقت رسيد، مى اطفال به گاه هر بود، كامل نيز تواضع صفت
 بابها و االّ يرضاها و يقبلها عبادة جّل و عزّ للَّه ليس و عظمته، و هيبته و تعاىل الله اجالل من التّواضع اصل و

  .بوحدانيّته المتّصلون عباده، من المقرّبون االّ التّواضع حقيقة يف ما يعرف ال و التّواضع،
 آوردن، خاطر به را او بزرگوارى و عزّت، جناب براى از است كردن تواضع تواضع، عمده و اصل: كه فرمايد مى
 از هك عبادتى مگر نيست، تعاىل بارى حضرت مقبول عبادتى هيچ و شمردن، ناچيز و ضعيف و حقير را خود و

 راه كه كسانى و مقرّب بندگان مگر تواضع، حقيقت به اند نربده راه و اند نشناخته و. باشد فروتنى و تواضع روى
  .تعاىل بارى يگانگى و توحيد به معرتفند و اند برده
  .سَالماً قالُوا الْجاهِلُونَ  خاطَبَهُمُ إِذا وَ هَوْناً، الْأَرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ الَّذِينَ الرَّحْمنِ عِبادُ وَ: تعاىل الله قال

 كه اند جماعتى چنان آن من، مخلص بندگان: كه است فرموده تواضع بيان مقام در مجيد، قرآن در عالم خداوند
 هنگام در و. عجب و كرب روى از نه است، عجز و افتادگى و هموارى روى از زمني روى بر ايشان رفنت راه

 اجتناب تندى و غلظت از و دارند مى مرعى هموارى و نرمى شيوه يشانا كه باشد، درشت طرف چند هر مكالمه
  .نمايند مى
 اخْفِضْ  وَ :جّل و عزّ فقال بالتّواضع، آله و عليه الله صلّى محمّدا بريّته سيّد و خلقه اعزّ جلّ، و عزّ الله امر قد و

  )۲۱۵ - شعراء. (الْمُؤْمِنِنيَ من اتَّبَعَكَ لِمَنِ جَناحَكَ
 آخر پيغمرب كه را خود آفريده بزرگرتين و را خود خلق عزيزترين احديّت، جناب است كرده امر كه قتحقي به و

 براى از را خود جانب كن سست! محمّد اى: كه است فرموده و. تواضع به آله، و عليه الله صلّى است الزّمان
  .كن سلوك نرمى و هموارى به ايشان با و مؤمنني
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  .فيها و منها االّ ينبنت ال انّهنّ و الحياء، و الخشية و الخضوع و الخشوع مزرعة التّواضع و
 و است، خوف و حيا روئيدن محّل نيز و است، خضوع و خشوع روئيدن محّل فروتنى، و تواضع: كه فرمايد مى
 مگر شوند نمى ظاهر و كنند نمى بروز و تواضع، از مگر شوند نمى حاصل خوف، و حيا و خضوع و خشوع اين
  .اضعتو در

  .نه ندارد، كه هر و است، صفات اين مالك دارد، فروتنى و تواضع كه هر كه آن حاصل
  .تعاىل الله ذات يف بالتّواضع االّ الحقيقيّ التّامّ الشّرف يسلم ال و
: يعنى الهى ذات در فروتنى و تواضع از مگر باشد، منزّه نقصان ثوب از كه عزّت، و شرافت شود نمى حاصل و
 راه خود، صفات و ذات به وجود اعتبار و دانسنت، ناچيز و ء شي ال را خود وجود سبحانه، حقّ دوجو پيش در

  .ندادن

  اقتداء مقتضيات درباره نهم و پنجاه باب
 االوّل، بنور الوقت نور امتزاج و االزل، يف االرواح قسمة بصحّة االّ االقتداء يصحّ ال: السّالم عليه الصّادق قال
 يَوْمَ :تعاىل الله قال االئمّة، و الحكماء من الدّين اولياء إىل التّنسّب و الظّاهر، بحركات بالتّرسّم االقتداء ليس و

 أَنْسابَ  فَال الصُّورِ  يف نُفِخَ فَإِذا: تعاىل الله قال زكّى، و قبل بمحّق اقتدى كان من اى بِإِمامِهِمْ، أُناسٍ كُلَّ نَدْعُوا
 ما و. »ائتلف منها تعارف فما مجنّدة، جنود االرواح: السّالم عليه المؤمنني امير قال و. تَساءَلُونَيَ ال وَ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ
 استحسنته فما نفسي، يف ربّى ادّبنى: قال ادّبك؟ من :عنه الله رضى الحنفية بن لمحمّد قيل و اختلف، منها تناكر
 فأوصلني مستنفرا، تركته و اجتنبته الجهّال من تقبحتهاس ما و استعملته، و به تبعتهم البصيرة و االلباب اوىل من
 المقصد و االوضح المنهج النّه االقتداء، من أسلم المؤمنني من لالكباس طريق ال و العلم، كنوز إىل ذلك

 من اقوم مسلك تعاىل الله ينلد كان فلو .حَنِيفاً إِبْراهِيمَ مِلَّةَ اتَّبِعْ أَنِ إِلَيْكَ أَوْحَيْنا ثُمَّ: جّل و عزّ الله قال االصحّ،
 و الحقّ  اتّباع يف االّ  ء يضي ال نور القلب يف: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال إليه، أنبياءه و أولياءه لندب االقتداء
  .المؤمنني قلوب يف مودّع االنبياء نور من هو و السّبيل، قصد

  شرح
 االوّل، بنور الوقت نور امتزاج و االزل، يف االرواح قسمة حّةبص االّ االقتداء يصحّ ال: السّالم عليه الصّادق قال
  .االئمّة و الحكماء من الدّين اولياء إىل التّنسّب و الظّاهر، بحركات بالتّرسّم االقتداء ليس و

 كه به اقتدا و كرد؟ توان مى اقتدا كه به و است؟ كدام اقتدا: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  :فرمايد مى نيست؟ صحيح كه به و ست؟ا صحيح
 صحّت به است منوط اقتدا صحّت بلكه باشد، كه طريق هر به و باشد كه هر به كردن اقتدا صحيح، نيست
 على« حكيم كه باشد قانونى موافق و أزل در باشد الهى قسمت موافق بايد اقتدا: يعنى. أزل در أرواح قسمت
 حسب به اعصار، از عصرى و ازمنه از زمانى هر كه داده قرار خاتم تا مآد از استحقاق، به خلّاق و »االطالق
 است، أزيل قسمت موافق آدمى اقتداى اگر پس. باشد كه به منسوب وصايت، و نبوّت مصالح و حكم اقتضاى
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 آله و عليه الله صلّى الله عبد بن محمّد كه است آن أزيل قسمت موافق كه آن مثل. است صحيح اقتدا چنني اين
 نبّى خود وقت در كدام هر السّالم، عليه آدم تا همچنني و السّالم عليه عيسى او از پيش و باشد النّبيّني خاتم
 نور و است أزيل قسمت موافق امّتى هر اقتداى اگر پس باشد، مفوّض شخصى به كدام هر وصايت و باشند
 در كه آن مثل نباشد، موافق اگر و است، يحصح اقتدا اين است، أرواح عالم اقتداى موافق أشباح، عالم اقتداى
 باطل اقتدا اين السّالم، عليهما موسى و عيسى مثل شود، سابق پيغمربان به اقتدا الزّمان، آخر پيغمرب نبوّت زمان
  .است

 احكام كّل كه بايد بلكه بس، و عادى حركات و ظاهرى رسوم به را، امام كسى كردن پيروى به اقتدا نيست و
 نمايد، او متابعت اعمال، و افعال و اقوال در و. كند أخذ عصر، آن به مخصوص مطاع و مقتدا و امام زا را دينى
 و دين اولياى از يكى به نسبى انتساب محض به اقتدا نيست باز و .باشد نجات اهل از و باشد رستگار تا

 شود، جمع حسبى با نيز نسبى انتساب اگر و. است بندگى و اطاعت عمده بلكه هادين، ائمّه و راسخني حكماى
  :گويند مى و نسخند منكر كه جمعى بر ردّست حديث اين و. بهرت
 خاصّى مقتداى بر اقتدا عصرى هر در و يابد نمى راه احكام و شرايع در نسخ اعصار، و ازمان اختالف حسب به

 مستقلّ را عقل كه جمعى بر رّدست همچنني و. ندارد دخل بعضى دون بعضى خصوصيّت و نيست الزم
  .دانند نمى اعتبار مناط را ملّت و شرع و كنند مى عقل متابعت و دانند مى
 اى )۷۱ إسراء. (بِإِمامِهِمْ أُناسٍ كُلَّ نَدْعُوا يَوْمَ: كه فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه :تعاىل الله قال
  .زكّى و قبل بمحّق اقتدى كان من

 و امام اگر ايشان، امام به را كسى هر ما خوانيم مى قيامت روز در: كه يدفرما مى آيه تفسير در شيخ حضرت
 كرده باطل امام متابعت اگر و كنيم، مى قبول را ايشان اعمال و افعال باشد حقّ امام دنيا در ايشان، پيشواى
  .كنيم مى ردّ را ايشان عملهاى باشند،
  )۱۰۱ -مؤمنون. (يَتَساءَلُونَ ال وَ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ سابَأَنْ فَال الصُّورِ يف نُفَِخ فَإِذا: تعاىل الله قال
 به مدار شود، قائم قيامت و اسرافيل صور شود دميده گاه هر: كه است فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند نيز و

 و كيستى؟ پسر كه پرسند نمى نسب كس هيچ از و پرسند مى عمل از روز آن در كس همه از و است صالح عمل
  .شود مى كرده سؤال عمل از و است صالح عمل روز، آن در اعتبار مناط بلكه منسوبى؟ كه به و كيستى؟ پدر
 در ديدم را السّالم عليه اسرافيل معراج شب در: كه فرمود آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت كه است خرب در
. بود كشيده عرش زير در چشم بود، ذمنف هزار چهار را آن و شاخ شكل بر گرفته دهن در صورى عرش، زير

 تعاىل حق كه وقت آن از: گفت دارد؟ دهن در صور اين او كه است گاه چند: گفتم را السّالم عليه جربئيل
 آن در تأخير تا آن، دميدن به رسد در الهى فرمان كى كه است منتظر گرفته، دهن در صور اين او آفريده را عالم
  .نشود واقع
 همه دوم، در و بميرند خاليق همه اوّل، نفخه در بدمد، صور در بار دو اسرافيل: كه است مذكور البيان مجمع در

  .آخرت ابتداى براى از دوم و باشد، دنيا شدن آخر براى اوّل نفخه پس. شوند زنده
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  .ختلفا منها تناكر ما و ائتلف، منها تعارف فما مجنّدة، جنود االرواح: السّالم عليه المؤمنني امير قال و
 در مختلف و متفرّق بودند لشكرى ذرّ، عالم در انسان نفوس: كه است فرموده السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
 عالم كه. عالم اين در أرواح الفت عدم و الفت و نداشتند، الفت بعضى و داشتند الفت هم با بعضى الفت،
 هم با ذرّ، عالم در كه ايشان از كدام هر يعنى .ذّر عالم در است ايشان الفت عدم و الفت تابع است، أشباح
 ندارند نيز عالم اين در اند، نداشته كه كدام هر و گيرند، مى الفت و انس هم با نيز عالم اين در اند، داشته الفت

  .رسد نمى بهم الفت ايشان ميان و
 ذرّيت بهشت، به او دخول از بعد و آدم خلق از بعد تعاىل حق: كه اند كرده بيان چنان تفاسير اهل را ذّر عالم و
 را خود ربوبيّت و آفريد ايشان در نطق و عقل و حيات و خرد هاى مورچه مثال بر او صلب از آورد، بيرون را او
  شما؟ پروردگار من نيستم آيا: يعنى ،)۱۷۲ -اعراف(  بَلى: قالُوا بِرَبِّكُمْ؟ لَسْتُ أَ: گفت و كرد عرض ايشان بر

. شديم گواه خود اقرار بر ما و تو پروردگارى به ماها داريم اقرار: يعنى ،»شهدنا بلى،«: گفتند كرده قبول ايشان
  .»شهدنا«: گفتند نيز ايشان باشيد، گواه: گفت را ماليكه تعاىل حق گفتند، بلى آدم ذرّيّت چون و
 سى آن عرض و است تبهش كه فضايى بر بهشت، دخول از قبل و آدم خلق از بعد كه آنند بر مفسّرين جمهور و

 و حيات خلق از بعد و آورد بيرون آدم صلب از مورچه شكل به را آدم ذرّيّات صحرا آن در است، راه ساله هزار
  .كرد ايشان به خود ربوبيّت عرض نطق، و عقل
 .بودند درخشان چراغها مانند و بودند خرد هاى مورچه شكل به آدم ذرّيّات ميان در پيغمربان كه است نقل و

 اين! خدايا بار: گفت. بود غالب چراغها آن بر او روشنى كه ديد نورى آنها ميان در السّالم عليه آدم حضرت
 بار: گفت چيزى، و شصت: فرمود باشد؟ چند او عمر: گفت. تو فرزندان از است پيغمربى اين: گفت كيست؟
  .نيست مصلحت آن يرتغي و رفته چنني تقدير قلم: كه رسيد ندا كن، افزون را او عمر خدايا

 يكى شما از تا كنيد مراجعت السّالم عليه آدم پشت به كه فرمود را ايشان آدم، ذرّيّت از نمود ميثاق أخذ چون و
  .نكنم قائم را قيامت من باشد، مانده

 و باباالل اوىل من استحسنته فما نفسي، يف ربّى ادّبنى: قال ادّبك؟ من: عنه الله رضى الحنفية بن لمحمّد قيل و
  .العلم كنوز إىل ذلك فأوصلني مستنفرا، تركته و اجتنبته الجهّال من استقبحته ما و استعملته، و به تبعتهم البصيرة

 از: گفت آموختى؟ كه از أدب: كه پرسيدند السّالم عليهما است امير حضرت پسر كه حنفيّه بن محمّد از
 كنم مى تميز قوّت، آن سبب به من كه قوّتى من در كرد كرامت كه طريق اين به گرفتم، فرا أدب خود پروردگار

 ايشان متابعت و كنم مى عمل است، پسنديده من نظر در و بينم مى علم صاحبان از چه هر و بد، و خوب ميان
 اين به و نمايم، مى دورى كنان نفرت او از است، ناپسند من نظر در و بينم مى جاهالن از چه هر و. كنم مى

  .علم هاى خزانه به ما رسيده سبب،
  .االصحّ المقصد و االوضح المنهج النّه االقتداء، من أسلم المؤمنني من لالكباس طريق ال و

 است مقصدى و واضح است راهى اقتدا كه چرا نيست، اقتدا از سالمرت زيرك، مؤمن براى راهى هيچ: يعنى
 اعتبار مناط را او بعضى چنانكه عقل، هرا مثل ديگر راههاى كه چرا ديگر، راههاى از تر درست و تر صحيح
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 به ديگر راههاى و است، محتاج شرع مدد به و ندارد نيز استقالل و كند نمى شرع احكام جميع به وفا دانند، مى
  .اوىل طريق
 - انعام. (هْاقْتَدِ فَبِهُداهُمُ الله هَدَى الَّذِينَ أُولئِكَ: آله و عليه الله صلّى محمّد خلقه العزّ جّل و عزّ الله قال
۹۰(  

 حبيب اى: كه فرمايد مى آله، و عليه الله صلّى است محمّد كه خود خلق عزيزترين و خود حبيب به عالم خداوند
 ممكن. كن اقتدا ايشان طريقه به پس من، جانب از يافته راه اند گروهى خلق به من، فرستادگان و پيغمربان من،
 به اقتدا: كه باشد اين مراد يا. مختلفه فروع نه باشد، دين اصول و توحيد در اقتدا ،»اقتدا« از مراد كه است
 أطوار و حسنه اخالق جميع در يا. كردند صرب ايشان چنانكه كن، صرب و قوم اذيّت بر صرب در كن ايشان

  .»أوسطها االمور خير و« باش، ايشان تابع پسنديده،
  ).۱۲۳ -نحل( حَنِيفاً إِبْراهِيمَ مِلَّةَ بِعْاتَّ أَنِ إِلَيْكَ أَوْحَيْنا ثُمَّ: جّل و عزّ قال و
  .إليه أنبياءه و أولياءه لندب االقتداء من اقوم مسلك تعاىل الله لدين كان فلو
 ملّت كه إبراهيم ملّت به كن اقتدا كه من، حبيب اى تو به فرستاديم وحى ما: كه فرمايد مى عالم خداوند باز و

  .آسان است ملّتى إبراهيم،
 را خود دوستان خواند مى آينه هر اقتدا، از تر قايم و تر محكم راهى و مسلكى الهى، دين براى از بود مى اگر پس
  .است مسلكها بهرتين اقتدا كه شود مى معلوم اقتدا، غير به است نخوانده چون و مسلك، آن به
 االنبياء نور من هو و السّبيل، قصد و ّقالح اتّباع يف االّ  ء يضي ال نور القلب يف: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

  .المؤمنني قلوب يف مودّع
 نور، آن روشنائى نيست كه است نورى مؤمن دل در: كه فرمايد مى ،»التّحيّة آله و عليه« الهى حبيب حضرت باز
 از كردن دورى و امور، جميع در وسط كردن اختيار و باطل از نمودن اجتناب و حقّ كردن متابعت در مگر
 دلهاى در را نور آن است گذاشته امانت عالم، خداوند كه است پيغمربان نور نور، اين و تفريط، و افراط طرف
  .مؤمنان

  عفو مدح در شصتم باب
 فيما صاحبك تلزم ال ان العفو تفسير و المتّقني، و المرسلني سنن من المقدرة عند العفو: السّالم عليه الصّادق قال
 سبيال ذلك إىل يجد لن و إحسانا، االختيارات على تزيد و باطنا، منه أصبت ما األصل من تنسى و ظاهرا، أجرم
 و العفو النّ بهائه، نور من ألبسه و زيّنه و تأخّر، ما و ذنبه من تقدّم ما له غفر و عنه، تعاىل الله عفى قد من االّ

 جاعلهم و خالقهم باخالق الخلق مع قواليتخلّ  أصفيائه اسرار يف أودعهما تعاىل، الله صفات من صفتان الغفران
 عن يعفو ال من و. رَحِيمٌ غَفُورٌ الله وَ لَكُمْ الله يَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ لْيَصْفَحُوا وَ لْيَعْفُوا وَ: تعاىل الله قال كذلك،
 :قال الخصال، بهذه أمرهي ربّه عن حاكيا آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و جبّار، ملك عفو يرجوا كيف مثله بشر
 بقوله بمتابعته امرنا قد و إليك، أساء من إىل احسن و حرمك، من أعط و ظلمك، عمّن اعف و قطعك، من صل
 يّسر له الله بشّر فمن خواصّه، قلوب يف الله سرّ العفو و. فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ ما وَ فَخُذُوهُ، الرَّسُولُ  آتاكُمُ ما وَ : تعاىل
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 صلّى الله رسول يا: قالوا ضمضم، كأبي يكون ان أحدكم يعجز أ: يقول آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و له،
 على بعرضي تصدّقت قد إنّى اللّهمّ: يقول أصبح إذا كان قبلكم ممّن رجل: قال ضمضم، أبو ما: آله و عليه الله

  .عامّة النّاس

  شرح
  .المتّقني و المرسلني سنن من لمقدرةا عند العفو: السّالم عليه الصّادق قال

 انتقام، به قدرت وجود با گذشنت كسى تقصير از و كردن عفو: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .است متّقيان و پيغمربان طريقه

 على تزيد و باطنا، منه أصبت ما األصل من تنسى و ظاهرا، أجرم فيما صاحبك تلزم ال ان العفو تفسير و
  .إحسانا الختياراتا

 و نروى او پى شود، واقع تو به نسبت تقصيرى و جرمى كسى از گاه هر كه است اين عفو معنى: كه فرمايد مى
  .پيشرت از زيادة او به را إحسان كنى زياد و دل، و زبان از و باطن و ظاهر از كنى فراموش و نكنى اظهار او به
 من ألبسه و زيّنه و تأخّر، ما و ذنبه من تقدّم ما له غفر و عنه، تعاىل للها عفى قد من االّ  سبيال ذلك إىل يجد لن و

  .بهائه نور
 آمرزيده كه كسى مگر شود نمى گرانبها درّ  اين مالك و است عفو كه كمال، صفت اين به برد نمى راه: يعنى

  .عقب گناهان چه و پيش گناهان چه باشد، گناهان
 الهى، عزّت و بهاء نور به و باشد كرده محلّى و مزيّن محموده، أطوار و ستوده صفات به را او عزّت جناب و

  .باشد متلبّس
 توفيق نباشد، موصوف حميده صفات ساير به و نباشد، محلّى الهى مغفرت و عفو به كسى تا كه آن حاصل
 اين امثال هافاض شايسته نگردد، الهى اخالق به متخلّق كسى تا و رساند، نمى بهم عظمى صفت اين به اتّصاف
  :كه دهد مى مدّعا اين توضيح باز و. گردد نمى كرامتها
 باخالق الخلق مع ليتخلّقوا أصفيائه اسرار يف أودعهما تعاىل، الله صفات من صفتان الغفران و العفو النّ

  .كذلك جاعلهم و خالقهم
 را او است گذاشته انتام كه الهى، صفات از است صفتى گناه، و جرم تقصير از گذشنت و كردن عفو كه چرا

 با باشد خالق خلق و سلوك مانند خلق، با ايشان خلق و سلوك تا خود، برگزيده بندگان دلهاى در عزّت، جناب
 عبادت، به و است الهى تفضّل و عفو به محتاج باشد، بندگى و عبادت مستغرق چند هر ضعيف بنده چه خلق،

  .شد تواند نمى بهشت عاليه مراتب مستحقّ
  ).۲۲ -نور( رَحِيمٌ غَفُورٌ الله وَ لَكُمْ الله يَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ لْيَصْفَحُوا وَ لْيَعْفُوا وَ: تعاىل للها قال
  .جبّار ملك عفو يرجوا كيف مثله بشر عن يعفو ال من و
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: كه فرمايد مى يزن و. نباشند هم انتقام صدد در و بگذرند هم تقصير از مؤمنان بايد: كه فرمايد مى عالم خداوند
 خداى و! بگذرد؟ شما تقصير از تعاىل خداى ديگر، يك از شما عفو وسيله به كه شما، داريد نمى دوست آيا
 كمال صفت اين به كه خواهيد ناتوانى، و ضعف وجود با شما گاه هر. است كننده رحم نيك و آمرزنده نيك

 بزرگوارى، و عظمت وجود با شما خداوند نيد،ك رحم ديگر يك به و بگذريد هم تقصير از و باشيد موصوف
 ننمائيد، عفو و نكنيد ديگر يك به رحم شماها، اگر و شما، به كردن رحم و كمال صفت اين به است سزاوارتر

  !؟.. است عالم پروردگار كه جبّار پادشاه از را خود گناه آمرزش داريد مى اميد چون پس
 و ظلمك، عمّن اعف و قطعك، من صل: قال الخصال، بهذه يأمره ربّه عن كياحا آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

  .إليك أساء من إىل احسن و حرمك، من أعط
 مرا است كرده امر من خداى: كه فرمايد مى حكايت عزّت، جناب از آله و عليه الله صلّى پناه ختمى حضرت و
  :خصلت چند به

 و كنند دورى تو از مؤمنان ساير و خويشان چند هر: يعنى. تو از باشد رميده كه هر به بپيوند -كه آن يكى
  .آر عمل به است رحم صله حقّ چه آن و مكن قطع تو ننمايند، تو با مواصلت

  .كند ظلم تو به كه هر از كن عفو - كه آن دوم
  .كند محروم را تو كه هر به كن إحسان -كه آن سوم

  .كند بدى تو به كه هر به كن نيكى -كه آن چهارم
 فرمايد مى )۷ -حشر. (فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ ما وَ  فَخُذُوهُ، الرَّسُولُ آتاكُمُ ما وَ: تعاىل بقوله بمتابعته امرنا قد و
 جّل و عزّ او كه چرا خصلتها، اين در پيغمرب كردن متابعت به تعاىل، و سبحانه حق جانب از مأموريم ما: كه

 كند، نهى چه هر به و آريد، عمل به و كنيد أخذ را او شما، پيغمرب شما به دكن مى امر چه هر به: كه است فرموده
 و متحتّم امتثال و است الزم اطاعت پس است، مذكوره خصال است كرده امر چه آن جمله از و. ايستيد باز او از

  .واجب
  .له يسّر له الله بشّر فمن خواصّه، قلوب يف الله سرّ العفو و

 اسرار از است سرّى صفت، اين به را بندگان الهى ترغيب و كار تقصير تقصير از نتگذش و كردن عفو: يعنى
 كه را شما من گاه هر كه، آن به است اشارت: يعنى. خود خواصّ دلهاى در را سرّ آن است انداخته كه الهى،
 شما خالق و خداوندم كه من پس كار، تقصير تقصير از گذشنت و كردن عفو به كنم امر هستيد، مخلوق و بنده

 كرد اقدام كه هر و! ؟... نگذرم مقصّران تقصير از و نباشم كمال اين به موصوف كه دارد گنجايش چه هستم،
 تعاىل بارى حضرت گردد، مزيّن عليّه حليه اين به و باشد زيور اين به محلّى كه كرد اراده و كمال صفت اين به
 كند مى آسان او به و دهد مى او توفيق ،)۶۹ -عنكبوت( سُبُلَنا دِيَنَّهُمْلَنَهْ فِينا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ : حكم به نيز

  .را كمال صفت اين به رسيدن
 الله صلّى الله رسول يا: قالوا ضمضم، كأبي يكون ان أحدكم يعجز أ: يقول آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و

 النّاس على بعرضي تصدّقت قد انّى اللّهمّ: يقول أصبح إذا كان قبلكم ممّن رجل: قال ضمضم، أبو ما: آله و عليه
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  .عامّة
 عاجزيد آيا: كه خود تابعني خلّص به و خود اصحاب به فرمودند مى آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت

 روز هر كه بود شخصى او: كه فرمود بوده؟ چون ضمضم ابو: كه كردند سؤال باشيد؟ ضمضم ابى مثل كه شما
 مردم از كه تقصيرى و بدى هر نمودم، ابرا و كردم تصدّق و بخشيدم من خداوندا: گفت مى كرد، ىم صبح كه

  .كردم حالل را ايشان و است شده واقع من به نسبت

  خوشخويى در يكم و شصت باب
 الله إىل قربة و الدّين كمال به و اآلخرة، يف نزهة و الدّنيا يف جمال الحسن الخلق: السّالم عليه الصّادق قال

 يف االّ الخلق حسن و الطافه يرتك ان ابى تعاىل الله النّ صفىّ، و وىلّ كّل يف االّ الخلق حسن يكون ال و تعاىل،
 الخلق حسن حقيقة يف ما يعلم ال و بربّه، االعرف بها يختصّ خصلة النّها االزكى، جماله و االعلى، نوره مطايا
  :آله و عليه هالل صلّى الله رسول قال تعاىل، الله االّ

 يفسد الخلق سوء و الميزان، يف ء شي أثقل و الدّين، يف ء شي الطف الحسن الخلق و الخلق حسن اى منا حاتم
  :آله و عليه الله صلّى الله رسول قال الهوان، إىل فمصيره الدّرجات يف ارتقى ان و العسل، الخلّ يفسد كما العمل
 متعلّق فصاحبها النّار، يف شجرة الخلق سوء و إليها، يجذبه بغصنها قمتعلّ  صاحبه و الجنّة، يف شجرة الخلق حسن
  .إليها يجذبه بغصنها

  شرح
 الله إىل قربة و الدّين كمال به و اآلخرة، يف نزهة و الدّنيا يف جمال الحسن الخلق: السّالم عليه الصّادق قال

  .تعاىل
 از طهارت موجب و دنيا، در است زيبائى و نحس نيكو، خلق: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .است نزديك خدا به نيكو خلق صاحب و شود مى تمام او به دين و آخرت، در است گناهان

 مطايا يف االّ الخلق حسن و الطافه يرتك ان ابى تعاىل الله النّ صفىّ، و وىلّ كّل يف االّ الخلق حسن يكون ال و
  .االزكى جماله و االعلى، نوره
 نخواسته اسمه عزّ بارى حضرت كه چرا عالم، پروردگار برگزيدگان و خدا دوستان در مگر نيكو خلق باشد مىن و

 خود دل و باشند او نور متحمّل كه كسانى در مگر را، نيكو خلق و را خود الطاف بگذارد كه أزل روز در است
  .باشند نموده مصفّى و محلّى الهى نور به را

  .تعاىل الله االّ الخلق حسن حقيقة يف ما يعلم ال و بربّه، االعرف ابه يختصّ خصلة النّها
 نربده راه و خود، پروردگار به است شناساتر كه هر او، به است مخصوص كه است خصلتى نيكو، خلق كه چرا
  .بس و عالم خداوند مگر او، كيفيّت و كمّيّت و خلق حسن فضيلت به است
 أثقل و الدّين، يف ء شي الطف الحسن الخلق و الخلق حسن اى: منا حاتم: لهآ و عليه الله صلّى الله رسول قال



۱۸۶ 

 إىل فمصيره الدّرجات يف ارتقى ان و العسل، الخلّ يفسد كما العمل يفسد الخلق سوء و الميزان، يف ء شي
  .الهوان
 و ترين لطيف كو،ني خلق و خلق نيكويى: كه فرمايد مى عربي زبان به آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت
 عمل كند مى نابود و فاسد بد، خلق و عمل، ترازوى در هستند چيزها ترين ثقيل و آخرت، در هستند چيزها بهرتين
  .را عسل سركه، كند مى نابود چنانكه را،
 و بود خواهد جهنّم او جاى كه رسد اعلى مرتبه به و نمايد ترقّى ديگر كماالت در چند هر بد، خلق صاحب و
  .ندارد خالصى ديگر هنّمج از
 زينت خلق، حسن: كه شود مى چنني معنى اين بر بنا است، واقع »ذهبا«: »رمتا« جاى به نسخ از بعضى در و

  .آن به متختّم براى از است زينت طال انگشرت چنانكه خلق، حسن صاحب براى از است
 سوء و إليها، يجذبه بغصنها متعلّق صاحبه و الجنّة، يف شجرة الخلق حسن: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

  .إليها يجذبه بغصنها متعلّق فصاحبها النّار، يف شجرة الخلق
 دارد بلند شاخهاى و بهشت در است درختى نيكو خلق: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت

 خلق و. رساند مى بهشت به را او خشا آن و چسبد مى او شاخهاى از يكى به است، نيكو خلق صاحب كه هر و
 داخل شده متوسّل شاخها آن از يكى به بد، خلق صاحب و دارد، دراز شاخهاى و دوزخ در است درختى بد

  .شود مى جهنّم

  علم درباره دوم و شصت باب
 و عليه الله ىصلّ النّبيّ قال لذلك رفيعة، منزلة كّل منتهى و سنىّ، حال كلّ  اصل العلم: السّالم عليه الصّادق قال
 لو و العلم اطلبوا: آله و عليه الله صلّى قال و اليقني، و التّقوى علم اى مسلم كّل على فريضة العلم طلب: آله

 عرف فقد نفسه عرف من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال الرّبّ، معرفة فيه و النّفس، معرفة علم هو و بالصّني،
 من باللَّه نعوذ: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال االخالص، هو و به االّ العمل يصحّ ال بما العلم من عليك ثمّ ربّه،
 علم النّ العمل، كثير إىل يحتاج العلم قليل انّ  اعلم و باالخالص، العمل يضادّ الّذي العلم هو و ينفع، ال علم
 فقلبته، اقلبني،: عليه مكتوبا حجرا أيتر: السّالم عليه مريم بن عيسى قال العمر، طول استعمال صاحبه يلزم ساعة
 الله اوحى عمل، ما عليه مردود و يعلم، ال ما طلب عليه مشوم يعلم بما يعمل ال من: مكتوب باطنه من عليه فإذا
 قلبه من اخرج ان باطنيّة عقوبة سبعني من اشدّ بعلمه، عامل غير بعالم صانع انا ما أهون انّ: السّالم عليه داود إىل

 به و الجنّة، إىل سياقه و الدّنيا، يف المرء زين العلم و بالعلم، االّ يسلك طريق تعاىل الله إىل ليس و ذكرى، حالوة
 تقواه، صدّقه و الزّاكية، أوراده و الصّالحة، اعماله عنه ينطق الّذي هو حقّا العالم و تعاىل، الله رضوان إىل يصل
 عقل، فيه كان من الزّمان هذا غير يف العلم هذا يطلب كان لقد و عواه،د و تصاوله و معادلته و مناظرته و لسانه ال
 و رفق و عقل إىل يحتاج المعلّم و ء، شي ذلك من فيه ليس من اليوم طالبه أرى انا و خشية، و حياء و نسك و

  .حزم و حفظ و خشية و نسك و فراغ و ادارة و رغبة إىل يحتاج المتعلّم و بذل، و صرب و حلم و نصح و شفقة

  شرح
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 و عليه الله صلّى النّبيّ قال لذلك رفيعة، منزلة كّل منتهى و سنىّ، حال كلّ  اصل العلم: السّالم عليه الصّادق قال
  .اليقني و التّقوى علم اى مسلم كّل على فريضة العلم طلب: آله

 كارهاى جميع منشأ و است، خوب صفتهاى همه اصل علم،: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كه باشد خوب اتّفاق سبيل به عملش چند هر نيست، دين احكام به عالم و ندارد علم كه هر و است، نيكو

 و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت جهت اين از است، ساقط اعتبار درجه از و مغبون فاعلش و است معيوب
  :كه است فرموده آله

 اين در علم از مراد: كه است فرموده و زن، خواه و مرد خواه ن،مسلمانا جميع بر است فرض علم، كردن طلب
 از است، آمده ما پيغمرب به چه آن به و كردن اجتناب محرّمات و شبهات از و است شرع احكام به علم حديث،
 محتمل و باشد السّالم عليه صادق حضرت از كه است محتمل تفسير اين و. داشنت يقني معاد و مبدأ احوال
  .است معلوم چنانكه است، اقوى ثانى و باشد مؤلّف از كه است

  .الرّبّ معرفة فيه و النّفس، معرفة علم هو و بالصّني، لو و العلم اطلبوا: آله و عليه الله صلّى قال و
 اين و. ماچني و چني مثل رفت، بايد دور شهرهاى به چند هر را علم كنيد طلب: كه فرمايد مى حضرت آن نيز و

 و شود نمى عذر متعلّم، از معلّم دورى و نيست مسموع عذر، وجه هيچ به علم تحصيل در كه است نآ از كنايه
  .شود مى حاصل تعاىل حق شناخت نفس، شناخت از و است نفس شناخنت علم اين از مراد: كه فرمايد مى

  .ربّه عرف فقد نفسه عرف من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال: كه است فرموده چنانكه
 كه دانست، گاه هر كه چرا را، خود پروردگار است شناخته كه تحقيق به را، خود نفس شناخت كه هر: يعنى
 متصرّف، و مدبّر وجود بى و است متصرّف و مدّبر به محتاج دارد، كه حقارتى و ضعف وجود با انسان بدن

 بر است مشتمل كه ربوت،ج و عظمت وجود با عالم كه دانسنت خواهد پس شود نمى متمشّى بدن كارهاى
 و متعدّده أجناس بر مشتمل اينها از كدام هر و سفليّات و علويّات و بسائط و مركّبات و مادّيات و مجرّدات
 به ندارد راه كه فطرت عجايب و صنع لطايف بر مشتمل آنها از شخصى هر و مختلفه، افراد و متشتّته انواع

 الْبَحْرُ  لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِماتِ مِداداً الْبَحْرُ كانَ لَوْ قُلْ: فرموده انكهچن تعاىل، بارى اقدس ذات مگر آن، تفاصيل
 به باشد محتاج بايد اوىل طريق به و البتّه ،)۱۰۹ -كهف( مَدَداً بِمِثْلِهِ جِىْٔنا لَوْ وَ رَبِّي كَلِماتُ تَنْفَدَ أَنْ  قَبْلَ
 تعدّد و داشت تواند نمى نفس يك از زيادة واحد، نبد و واحد شخص چنانكه و. خبير مدّبر قدير صانع وجود
 لَوْ : حكم به نه وگر داشت تواند نمى بيشرت و مدّبر دو نيز عالم. است بدن اختالل موجب واحد، بدن در نفس
 ظامىن از و يافت خواهد راه سفلى، و علوى عالم نظام در فساد ،)۲۲ -انبياء( لَفَسَدَتا الله إِلَّا آلِهَةٌ فِيهِما كانَ
 موجودات خالق و كاينات مدبّر و دارد خود تدبيرات و تصرّفات به علم نفس چنانكه و افتاد، خواهد دارد، كه
 و باشد، عالم بايد عالم، ذرّات همه به نيز،، )۱۴ -ملك( الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ هُوَ وَ  خَلَقَ من يَعْلَمُ ال أَ: حكم به نيز
 ال وَ الْأَرْضِ يف ذَرَّةٍ مِثْقالِ من رَبِّكَ عَنْ يَعْزُبُ ما وَ: فرموده چنانكه. دباش محيط علمش عالم، ذرّات كّل به
 به اختصاص و است يكسان بدن جوارح و اعضا همه به او نسبت نفس، چنانكه و. )۶۱ -يونس( السَّماءِ يف

 مكان و زمان از و است مساوى كاينات، كّل به او نسبت نيز عالم خداوند ندارد، خاصّ عضو و خاصّ مكان
 نه علمى، احاطه به است محمول ،)۱۶ -ق( الْوَرِيدِ حَبْلِ من إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ: مثل و. است منزّه و معرّى
  .برد توان مى او به راه تأمّل، و فكر به و فهميد توان مى نفس صفات از را، الهى صفات ساير همچنني و. مكانى
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 به اند كرده استدالل بعضى و الوجود، واجب معرفت بداهت به اند كرده لاستدال شريف، حديث اين از بعضى،
 ظاهر تأمّل اندك به چنانكه است، وجه به و كنه به قولني ميان جمع و. الهى صفات و ذات معرفت امتناع
  .شود مى
  .االخالص هو و به االّ العمل يصحّ ال بما العلم من عليك ثمّ
 حاصل الجملة يف الوجود، واجب معرفت و نفس معرفت و شرع احكام به معل كه آن از بعد: كه فرمايد مى

 اخالص بى مكروه، خواه و حرام خواه و سنّت خواه و واجب خواه عمل، هيچ كه بدانى است الزم كردى،
  .آيد نمى در قبول حليه به و رسد نمى صحّت درجه به خالص
  .باالخالص العمل يضادّ الّذي العلم هو و ينفع، ال علم من باللَّه نعوذ: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 نفع كه علمى از عالم، خداوند به ما بريم مى پناه: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت
 نجات علم، آن به داعى و باعث و باشد خاىل اخالص از و نباشد عمل مقارن كه است علمى آن و باشد نداشته

  .نباشد الهى قرب و عذاب از
  .العمر طول استعمال صاحبه يلزم ساعة علم النّ العمل، كثير إىل يحتاج العلم قليل انّ اعلم و

 يا ساعت يك از زيادة بيشرت، يا مسئله يك تحصيل كه چرا است، بسيار عمل مستدعى اندك، علم كه بدان: يعنى
 او با عمل كه علمى و است عمل براى از علم كه آن حاصل. است عمر تمام در عملش و نيست ساعت نيم

  .است نكال و عقاب موجب آخرت در و است وبال نيست،
 ال من: مكتوب باطنه من عليه فإذا فقلبته، اقلبني،: عليه مكتوبا حجرا رأيت: السّالم عليه مريم بن عيسى قال
  .عمل ما عليه مردود و يعلم، ال ما طلب عليه مشوم يعلم بما يعمل

 برگردان، مرا: كه بود نقش وى بر را سنگى ديدم: كه فرمايد مى السّالم عليه اله و نبيّنا على عيسى حضرت
 كردن طلب او بر است شوم است، دانسته چه آن به نكرد عمل كه هر: كه بود نوشته سنگ باطن در. برگرداندم

 چه آن حالوت و كيفيّت :يعنى. نكرده عمل و است دانسته چه آن او بر است مردود و است، ندانسته چه آن
  .شود مى محو او از هم، است دانسته
 ان باطنيّة عقوبة سبعني من اشدّ بعمله، عامل غير بعالم صانع انا ما أهون انّ: السّالم عليه داود إىل الله اوحى
  .ذكرى حالوة قلبه من اخرج

 ترين سهل كه يقني و تحقيق به داود، اى: كه السّالم عليه داود حضرت به كرد وحى ،»اسمه عزّ« بارى حضرت
 است آن است، تر سخت باطنى عذاب و عقاب قسم هفتاد از كار آن كه عمل، بى عالم به كنم مى من كه كارى
 چند هر و نيابد در ذكر آن كيفيّت كند، من ذكر چند هر كه. كنم مى سلب او از را خود ذكر مزه و حالوت كه،

 على« رحيم رحمت از دورى و الهى، رحمت از است دورى نشانه اين و نشنود، لبّيك گويد، »الله يا«
  .منه الله أعاذنا بدبختى، و شقاوت عالمت و ،»االطالق

 إىل يصل به و الجنّة، إىل سياقه و الدّنيا، يف المرء زين العلم و بالعلم، االّ يسلك طريق تعاىل الله إىل ليس و
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  .تعاىل الله رضوان
 دنيا، در است مرد زينت علم و علم، راه به مگر رسيد، خدا به توان راه آن به كه ىراه هيچ نيست: كه فرمايد مى
  .بهشت به را خود صاحب است رساننده و راننده و
  .عمل شرط به را عالم خداوند رضاى آورد توان مى دست به علم وسيله به و
  .تقواه صدّقه و الزّاكية، أوراده و الصّالحة، اعماله عنه ينطق الّذي هو حقّا العالم و

  :يعنى. او علم به دهد گواهى او كردار كه است كسى حقيقى عالم: كه فرمايد مى
. علم بر باشد او مصدّق تقوى نيز و. باشد محمود او كار و شغل و شود صادر او از پسنديده و نيكو عملهاى
  .باشد هم پرهيزكار و متّقى بايد صالح، عمل وجود با: يعنى
  .دعواه و تصاوله و معادلته و همناظرت و لسانه ال
 علم و دانش دعوى و آيد فائق اكثر بر حرّافى، و زبان زور از نادانى، و جهل وجود با و باشد زباندار كه آن نه

  :كريمه آيه تحت در و باشد عارى عمل از و كند
  .باشد مندرج ،)۲ -صف( تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ لِمَ
  .خشية و حياء و نسك و عقل، فيه كان من الزّمان هذا غير يف العلم هذا يطلب كان لقد و

  .اند بوده خشيت و حيا و عبادت و عقل اهل از كه كسانى مگر اند كرده نمى علم طلب سابق، زمان در: يعنى
  .ء شي ذلك من فيه ليس من اليوم طالبه أرى انا و
  .نيست مذكوره صفات از هيچيك شان،اي در كه را جماعتى علم كننده طلب زمان، اين در بينم مى من و
  .بذل و صرب و حلم و نصح و شفقة و رفق و عقل إىل يحتاج المعلّم و

  .شود ميسّر اكمل وجه به او از علم استفاده تا باشد، بايد صفت چند معلّم در: يعنى
  .وهم و شكّ روى از نه باشد، دانش روى از دهد مى تعليم چه آن يعنى. باشد عاقل -كه آن اوّل
 او بر خشم و غيظ نمايد، ايستادگى مسئله تحقيق در متعلّم اگر كه باشد، ماليمت و رفق صاحب - كه آن دوم

  .نيابد استيال
  .شود مى متعلّم به علوم افاضه معلّم، اشفاق قدر به چه متعلّم، به باشد مهربان و مشفق -كه آن سوم

 نيست، ميسّر كار هيچ به توفيق اخالص، بدون كه فاسده، أغراض از باشد خالص او تعليم -كه آن چهارم
  .علم تحصيل خصوص

  .ثانى بودن كسبى و است اوّل بودن طبيعى به تفاوت و است رفق به نزديك حلم و باشد حليم - كه آن پنجم
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 عجله و سرعت از و رود پيش درنگ و تأنّى به مسائل تحقيق در كه باشد داشته شكيبايى و صرب -كه آن ششم
  .نكند خشونت باشد، پست مدركش اگر متعلّم با و باشد محرتز
 مضايقه نمايد، تعلّم طلب او از كس آن و داند تربيت قابل را كسى گاه هر يعنى. كند علم بذل -كه آن هفتم
  .است علم نشر علم زكاة و است زكاة چيز هر براى از گذشت چنانكه كه چرا نكند،

  .حزم و حفظ و خشية و نسك و فراغ و ادارة و رغبة إىل يحتاج المتعلّم و
  :صفت چند به است محتاج نيز متعلم: يعنى
 بابا قرع من و وجد جدّ، و شيئا طلب من«: حكم به تا كه باشد، داشته علم تحصيل به بسيار رغبت -كه آن يكى
 شغلها، اشّق و است كارها اهمّ كه علم خصوص كار، هر تحصيل در چه،. شود فائز مطلب به ،»ولج لجّ، و

  .نيست علم نيست، كه جّد و نيست جّد نيست، رغبت را كه هر و است كار در بسيار سعى و اهتمام
 بر مباحثه و مطالعه شغل از سر ببارد، سنگ اگر كه حيثيّتى به شدن، سخت و داشنت جزم اراده -كه آن دوم
  .نگرداند او مانع را كار و شغل هيچ و ندارد
  .شد نخواهد حاصل ينبغي كما كدام هيچ نه وگر نكردن، جمع او با كار چهي و بودن البال فارغ -كه آن سوم

 در و منيف، بس است كماىل و شريف، بس است صفتى علم، كه چرا بودن، تقوى و عبادت به - كه آن چهارم
  .كند نمى جا خسيس محّل
  .بودن الهى خوف مالزم - كه آن پنجم
 براى از حفظ قوّت كه نشود ضعيف حافظه، قوّت تا ن،كرد اجتناب است، حفظ منافى چه هر از -كه آن ششم

  .است قوى معني علم، تحصيل
  .بودن مالزم را خيزى سحر و بيدارى و نمودن احرتاز آن، منافيات از و بردن كار به تعقّل مقوّيات -كه آن هفتم

 به رسيدن براى از و دارد، گنجايش دهد، راه خود به كسى كه زحمت هر علم، تحصيل براى از: كه آن حاصل
  .گذشت توان مى عاىل مطلب هر از او،

 آدم حضرت دوش بر كه خلعتى اوّل و. »الحسن الخلق و العلم الميزان، يف يوضع ما اوّل«: كه است حديث
 تگش انبيا جمله ميراث او، از بعد و ،)۳۱ -بقره( كُلَّها الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ: كه. بود علم كشيدند، السّالم عليه
 من جاءَنِي قَدْ إِنِّي: فرمود جليل خليل كه است علم همان اين، و. آمد اوليا همه احوال و مقامات دفرت سر و

. )۹۶ -يوسف( تَعْلَمُونَ ال ما الله من أَعْلَمُ إِنِّي :گفت السّالم عليه يعقوب و ).۴۳ -مريم( يَأْتِكَ لَمْ ما الْعِلْمِ
 آتَيْناهُ لُوطاً وَ: فرموده ديگر جاى و ).۶۵ -كهف( عِلْماً لَدُنَّا من لَّمْناهُعَ وَ: كه دادند خرب خضر حال از و

 بهرت و مهرت حقّ در و ).۱۵ -نحل( عِلْماً  سُلَيْمانَ وَ داوُدَ آتَيْنا لَقَدْ وَ: گفت و. )۷۴ -انبياء( عِلْماً  وَ حُكْماً
 اى قطره علم، اين و. )۱۱۴ -طه( عِلْماً  زِدْنِي رَبِّ قُلْ وَ ).۱۱۳ -نساء( تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ ما عَلَّمَكَ وَ: فرمود عالم
 حيات چون ديگر، صفتهاى همچو جالله، جّل است خداوندى پاك صفت آن كه قديم، علم محيط بحر از است
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 و قدرت از السّالم عليه صفى آدم جسم و روح كه همچنان و. آن امثال و كالم و بصر و سمع و قدرت و
  :قدرتى و كسبى شد، نازل قسم دو به ترتيب آن بر هم، بود او اخالق منبع كه علم اين آمد، ودوج در حكمت

  .گرفت تعلّق علّت بى محض عطاى بر بود، قدرتى چه آن
  .گشت حواله مردم كسب و جهد به بود، حكمتى چه آن و

  .»فحسب« آمد، را انبيا عطائى قسم
 همراه يكى هر سرشت با خلقت اصل در كه مراتبى نسبت به مآد بنى ذريّت جمله بر بود، كسبى كه قسم اين

 از سلوك قاعده امّا بود، حظّى نيز عطائى قسم از انبيا متابعت قدر به را اوليا همه اگرچه و. گشت منقسم است،
 كه است، نفس روش سلوك، كه است آن از اين و ،»قطّ جاهال وليّا الله اتّخذ ما« كه است اقوى ايشان براى
  .دارد روح به تعلّق عطائى علم كه همچنان. دارد بدو تعلّق كسبى علم
 سبب بى را او كسبى علم تحصيل جرم ال احتياج، واسطه به است، آمده وجود در حكمت عالم از نفس چون و

 پذيرد مى أزل علم از فيض هميشه و است مستغنى سبب از آمد، قدرت عالم از چون روح و. نگردد ميسّر
آنَ لَتُلَقَّى إِنَّكَ وَ« واسطه، بى   .است معنى بدين اشاره ،)۶ -نحل( »عَلِيمٍ حَكِيمٍ لَدُنْ من الْقُرْ

  دادن فتوى آداب در سوّم و شصت باب
 و عالنيته، و علمه اخالص و سرّه، بصفاء تعاىل الله من يستفتى ال لمن الفتيا تحّل ال: السّالم عليه الصّادق قال

 حكم من و برهانه، و الله من بإذن االّ يصحّ ال الحكم و حكم، فقد افتى من النّ حال، كلّ  يف ربّه من برهان
  :آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال بحكمه، مأثوم و بجهله، مأخوذ جاهل فهو معاينة بال بخرب

 الحائل هو و ده،عبا بني و الله بني يدخل الّذي هو انّه المفتى يعلم ال او تعاىل، الله على أجرأكم بالفتيا أجرأكم
 يف الفتيا تحّل ال و نفعها، نفسي حرمت انا و غيرى بعلمي ينتفع كيف: عيينة بن سفيان قال النّار، و الجنّة بني

 الله صلّى النّبيّ قال بالحقّ، بلده و ناحيته و زمانه، اهل من الخلق اتّبع كان لمن االّ الخلق بني الحرام و الحالل
 تعرف هل: لقاض السّالم عليه المؤمنني امير قال و عظيمة، الفتيا النّ لعسى و لعلّ، و لربّما ذلك و: آله و عليه

 حقائق و القرءان، معانى معرفة إىل يحتاج المفتى و أهلكت، و هلكت إذا: قال ال، قال المنسوخ؟ و النّاسخ
 ما و عليه، اجمعوا ما اصول على االطّالع و االختالف و االجماع و االداب، و اإلشارات بواطن و السّنن،
  .قدر ان حينئذ ثمّ التّقوى، ثمّ الحكمة، ثمّ الصّالح، العمل ثمّ االختيار، حسن إىل ثمّ  فيه، اختلفوا

  شرح
 و عالنيته، و علمه اخالص و سرّه، بصفاء تعاىل الله من يستفتى ال لمن الفتيا تحّل ال: السّالم عليه الصّادق قال

  .حال كّل يف ربّه من برهان
 استفتا كه را كسى نيست حالل شرعيّه، مسائل در دادن فتوى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام ضرتح

 و مناهى، ارتكاب كدورت از پاكيزه نفس با و ها آلودگى لوث از پاك باطن با تعاىل، و سبحانه حقّ از نكند
 در و نباشد موافق او باطن و ظاهر و نباشد خالص طاعتش، و عبادت كه كسى براى از دادن فتوى نيست جايز
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 كسى تا: يعنى. باشد نداشته حديث يا آيه مثل قائمى مستمسك و برهان البدّى، حاالت و ضرورى مسائل جميع
  .احكام از حكمى هيچ در دادن فتوى را او نيست جايز نباشد، صفات اين به موصوف

  .برهانه و الله من بإذن االّ يصحّ  ال الحكم و حكم، فقد افتى من النّ
 به مگر نيست صحيح شرعيّات، در كردن جزم حكم و شرعي، مسائل در است كردن حكم دادن، فتوى كه چرا
  .قائم برهان و دليل به شارع، جانب از شدن مرخّص و شارع اذن
  .بحكمه مأثوم و بجهله، مأخوذ جاهل فهو معاينة بال بخرب حكم من و

 را خرب آن خود و پيغمرب وصّى يا پيغمرب به را او دهد نسبت و حديثى و خربى به كند حكم كه هر: كه فرمايد مى
  .است گناهكار و آثم و حكم، آن در است جاهل مفتى آن پس باشد، نداشته آن به قطع و جزم و باشد نديده
  .تعاىل الله على أجرأكم بالفتيا أجرأكم: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

  .است خدا بر جرأت دادن، فتوى بر جرأت: كه فرمايد مى آله و هعلي الله صلّى رسالت حضرت
 فتوى كه آن حاصل. داريد بيشرت جرأت تعاىل خداى بر گويا داريد، بيشرت جرأت دادن فتوى به كه شما از كه هر
 هب چنانكه. داد توان نمى فتوى و كرد توان نمى او ارتكاب آسانى به و است خطير امر بسيار فتوى، بر جرأت و

  :كه پيوسته صحّت
 ال لو«: گفت جواب نمودند؟ استفسار احوالش كيفيّت از و ديدند خواب به فوت از بعد را) ره( حلّى عالّمه
 و بودم نكرده السّالم عليه حسني امام زيارت اگر: يعنى ،»الفتاوى لهلكتنى االلفني، تصنيف و الحسني زيارة

 آينه هر ،)بودم نكرده السّالم، عليه علىّ مرتضى فصل بال امامت تاثبا بر است دليل هزار دو كه( ألفني، تصنيف
  .بودم كرده كه فتواها مرا كرد مى هالك

  .النّار و الجنّة بني الحائل هو و عباده، بني و الله بني يدخل الّذي هو انّه المفتى يعلم ال او
 باشد مستفتى كه اى بنده و عزّت ابجن ميان است شده داخل دادن، فتوى وقت در كه مفتى داند نمى آيا: يعنى
 چه آن در اگر كه. دوزخ و بهشت ميان در است ايستاده و كند، مى پيغمرب كار و رساند مى او به را خدا حكم و

 و شود، مى بهشت داخل و است نجات اهل از باشد، شارع گفته موافق و باشد صادق دهد، مى فتوى و گويد مى
  .شد خواهد جهنّم داخل و است هالك نباشد، دانش و علم روى از و دباش مخطى باللَّه، العياذ اگر
  .نفعها نفسي حرمت انا و غيرى بعلمي ينتفع كيف: عيينة بن سفيان قال
 نفس كه حاىل در من، غير من علم از شود منتفع چگونه: كه است گفته مى كه است مروى عيينه بن سفيان از
  .نكنم عمل گويم، مى چه آن به و باشم ممحرو او از من و نباشد منتفع او از من
  .بالحّق بلده و ناحيته و زمانه اهل من الخلق اتّبع كان لمن االّ الخلق بني الحرام و الحالل يف الفتيا تحّل ال و

 را حقّ او، متابعت كه كسى براى از مگر خلق، ميان در حرام و حالل در نيست حالل دادن فتوى: كه فرمايد مى
 و شهر آن در و باشد خود شهر اصلح و اتقى و افضل: يعنى باشد، خود ناحيه و خود زمان اهل بعتمتا از بيشرت
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  .نباشد او از به تقوى و فضيلت در ناحيه،
  .عظيمة الفتيا النّ لعسى و لعلّ، و لربّما ذلك و: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 چرا است، خطير و عظيم بسيار شرع، احكام در دادن فتوى: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى بشر سيّد حضرت
 و است تر نزديك صواب از خطا احتمال بلكه. دهد فتوى شرع، قانون خالف و كند خطا كه باشد بسيار كه

  .بيشرت صحّت از غلط امكان
 و قطع روى از را فتوى فتوى، شرايط به اتّصاف و مسئله تحقيق در جهد بذل از بعد مفتى: كه باشد اين مراد يا

 بگويد و بگويد، احتمال سبيل به بايد بلكه گويم، مى من كه است چنني البتّه خدا حكم كه نگويد و نگويد جزم
  .باشد چنني كه است نزديك يا باشد، چنني مسئله اين شايد: كه
  .أهلكت و تهلك إذا: قال ال، قال المنسوخ؟ و النّاسخ تعرف هل: لقاض السّالم عليه المؤمنني امير قال و

 در كه اى دانسته و ناسخ؟ از را قرآن منسوخ اى شناخته تو آيا: كه پرسيد قاضى يك از السّالم عليه امير حضرت
 به راه: كه فرمود حضرت نه،: گفت قاضى منسوخ؟ كدام و است ناسخ حديث كدام و آيه كدام حديث، و قرآن
 چيز چه كه اى دانسته قرآن آيات از آيه هر از شأنه، عزّ  را او مراد و اى؟ برده قرآن آيه هر از الهى قصد و مراد

 از آيه هر از الهى مراد بر و باشى، نكرده تميز منسوخ از را ناسخ گاه هر تو پس: كه فرمود نه،: گفت است؟
 جهنّمى خود دهى، فتوى و مردم ميان در كنى حكم نادانى، و جهل همه اين با و باشى نربده راه قرآنى آيات
  .كند عمل تو فتواى به كه كسى هم و هستى

 و االجماع و االداب، و اإلشارات بواطن و السّنن، حقائق و القرءان، معانى معرفة إىل يحتاج المفتى و
 الصّالح، العمل ثمّ االختيار، حسن إىل ثمّ فيه، اختلفوا ما و عليه، اجمعوا ما اصول على االطّالع و االختالف،

  .قدر ان حينئذ ثمّ ى،التّقو ثمّ  الحكمة، ثمّ
  :داد فتوى تواند تا چيز، چند شناخنت از است ناچار و بّد ال را مفتى: كه فرمايد مى
  .است مستنبط آنها از شرع احكام كه آياتى معانى شناخنت خصوص،. قرآن معانى شناخنت -يكى
 و ظواهر به بردن راه و المالّس عليهم ائمّه و پيغمرب احاديث به داشنت علم: يعنى. سنن حقايق شناخنت -دوم

  .آن آداب و روات و احاديث سندهاى فساد و صحّت و تأويالت و اشارات بواطن
  .اختالفيّات و اجماعيّات اصول بر يافنت اطّالع و اختالفيّه از اجماعيّه مسائل كردن فرق -سوم

  .آن بر بودن قادر و دادن ترجيح -چهارم
  .صغاير بر اصرار عدم و منهيّات از اجتناب و اوامر اتيان بر داشنت راسخه ملكه: يعنى عدالت -پنجم
  .نمودن احرتاز تفريط و افراط از و بودن رو ميانه كارها در و بودن، حميّت و مروّت مالزم: يعنى حكمت -ششم
  .نمودن اجتناب شبهات و محرّمات از و داشنت پرهيزكارى و تقوى -هفتم
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 اجراى بر قادر اگر داد تواند مى فتوى باشد، صفات اين همه هب موصوف كه تواند كسى اگر كه آن حاصل
  .نه نه، وگر باشد احكام

  منكر از نهى و معروف به امر آداب در چهارم و شصت باب
 يهزم لم و شهواتها، و نفسه افات من يتخلّص لم و حسّه، هوى من ينسلخ لم من: السّالم عليه الصّادق قال

 النّه المنكر، عن النّهى و بالمعروف لالمر يصلح ال عصمته، امان و توحيده و للها كنف يف يدخل لم و الشّيطان،
 بِالْبِرِّ  النَّاسَ تَأْمُرُونَ أَ: (تعاىل الله قال به، النّاس ينتفع ال و عليه، حجّة يكون اظهر فكلّما الصّفة، بهذه يكن لم إذا
 ابا انّ روى عنانك، عنه أرخيت و نفسك، به خنت بما خلقى بتطال أ خائن يا: له يقال و ،)أَنْفُسَكُمْ تَنْسَوْنَ وَ

 يَضُرُّكُمْ  ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا: (االية هذه عن: آله و عليه الله صلّى الله رسول سال الخشنىّ ثعلبة
 و مطاعا، شحّا رأيت إذا حتّى أصابك، ما على صربال و المنكر، عن انه و بالمعروف امر و). اهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّ من
 بالمعروف، االمر صاحب و العامّة، امر عنك دع و بنفسك، فعليك برايه، راى ذى كلّ  اعجاب و متّبعا، هوى
 للخلق، ناصحا عنه، ينهاهم و به يأمرهم ممّا نفسه خاصّة من فارغا الحرام، و بالحالل عالما يكون ان يحتاج
 الّنفس بمكر بصيرا منزلته، كالّ لينزل احالمهم بتفاوت عارفا البيان، حسن و باللّطف لهم داعيا قارفي بهم، رحيما

 لنفسه، يتغلّظ ال و الحميّة، يستعمل ال و منهم، يشكو ال و بها يكافئهم ال يلحقه، ما على صابرا الشّيطان، مكايد و
 مفوّضا شكر، منه قبلوا و وافقوه ان و صرب، جفوه و خالفوه فان لثوابه، مبتغيا و به مستعينا تعاىل، للَّه بنيّته مجرّدا
  .عيبه إىل ناظرا تعاىل، الله إىل امره

  شرح
 يهزم لم و شهواتها، و نفسه افات من يتخلّص لم و حسّه، هوى من ينسلخ لم من: السّالم عليه الصّادق قال

  .المنكر عن النّهى و بالمعروف لالمر يصلح ال عصمته، امان و توحيده و الله كنف يف يدخل لم و الشّيطان،
 از و را نفسانى خواهشهاى باشد نكرده سلب خود از كه هر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 از وقت هر در و باشد نربده الهى حمايت و حفظ به التجا و باشد نيافته خالصى آن، مهلكات و نفس آفات

 نهى و معروف به امر صالحيت ننمايد، استغاثه احديّت جناب از لعني ديو نآ چنگ از را خود خالصى اوقات،
  .ندارد كردن منكر از

  .به النّاس ينتفع ال و عليه، حجّة يكون اظهر فكلّما الّصفة، بهذه يكن لم إذا النّه
 از نهى و معروف به امر هر نباشد، موصوف مذكوره صفات به و باشد نكرده خود نفس اصالح كه هر: يعنى
 خواهند و. آخرت در يا دنيا در كرد، خواهند خودش به ردّ را او و خودش بر شود مى حجّت كند، مى كه منكر
 منع او ارتكاب از را ديگران چه آن و كردى؟ نمى خود چرا بود راست اگر گفتى مى تو چه آن اگر: گفت
 كرد نخواهد اثر مردم، به نصيحت و عظهمو از گويد چه هر و كردى؟ نمى امتناع خود چرا بود بد اگر كردى، مى
  .رسيد نخواهد كس به نفع او گفته از و

  )۴۴ -بقره. (أَنْفُسَكُمْ تَنْسَوْنَ وَ بِالْبِرِّ النَّاسَ تَأْمُرُونَ أَ: تعاىل الله قال

 و يكوئىن به را مردم شما كنيد مى امر آيا: فرمايد مى جماعت اين سرزنش و تعبير مقام در عالم خداوند چنانكه
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  ؟...! كنيد مى فراموش خود
  .عنانك عنه أرخيت و نفسك، به خنت بما خلقى تطالب ا خائن يا: له يقال و
 آيا روزگار، ضايع خيانتكاران اى و بدكار، خائنان اى: كه متّعظ غير واعظان اين به احديّت، جناب گويد مى و

  .ايد كرده خود به چه آن من بندگان از كنيد مى طلب
 از و بدهيد نيز ايشان فريب كه خواهيد مى ايد، داده خود فريب و ايد كرده خود نفس به خيانت چنانكه: يعنى
  ؟!بربيد راه از را ايشان كه خواهيد مى و كنيد مى ايشان به عنان ارخاى خود، حاجات و مآرب تحصيل براى
 عَلَيْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا: االية ههذ عن: آله و عليه الله صلّى الله رسول سال الخشنىّ ثعلبة ابا انّ روى

  )۱۰۵ -مائده. (اهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّ من يَضُرُّكُمْ ال أَنْفُسَكُمْ
  .پرسيد آيه معنى از آله، و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت از روزى ثعلبه أبو كه است روايت
 مطاعا، شحّا رأيت إذا حتّى أصابك، ما على اصرب و لمنكر،ا عن انه و بالمعروف امر و: آله و عليه الله صلّى قال
  .العامّة امر عنك دع و بنفسك، فعليك برايه، راى ذى كّل اعجاب و متّبعا، هوى و

 بازدار و كن منع و مستحبّات، و واجبات به را مردمان نما ترغيب و كن امر: كه فرمود سائل جواب در حضرت
 شغل اين از را خود هرگز و رسد، تو به چه هر مصائب، و مكاره بر كن صرب و ت،منهيّا و محرّمات از را بدكاران

 رأى به و امّاره، نفس مطيع و دنيا بر حريص را مردمان بيابى كه وقتى مگر مدار، فارغ منكر نهى و معروف امر
 اين در پس ،نكند اثر ايشان در نصيحت و وعظ و نكنند، علما سخن به گوش و باشند مستقلّ خود، اعتقاد و

  .باشى خود نفس اصالح مالزم و دارى كشيده منكر، از نهى و معروف امر از دست كه است تو بر وقت
 مثل را خود نفس بيابى كه وقتى تا باش، مشغول منكر نهى و معروف امر به كه باشد اين مراد كه است ممكن
 به كه شو، خود اصالح مشغول و مكن منكر نهى و معروف امر ديگر كه ذميمه، صفات به موصوف ديگران
 پند، و وعظ تأثير شرط و كرد، تواند نمى غير اصالح باشد، نكرده خود اصالح كسى تا ،»يصلح لم من«: حكم
  .كند نمى گرم را آب نشود، گرم خود ديگ، تا و. است گرفنت پند
 و به يأمرهم ممّا نفسه ةخاصّ من فارغا الحرام، و بالحالل عالما يكون ان يحتاج بالمعروف، االمر صاحب و

 كالّ  لينزل احالمهم بتفاوت عارفا البيان، حسن و باللّطف لهم داعيا رفيقا بهم، رحيما للخلق، ناصحا عنه، ينهاهم
 يستعمل ال و منهم، يشكو ال و بها يكافئهم ال يلحقه، ما على صابرا الشّيطان، مكايد و النّفس بمكر بصيرا منزلته،
 وافقوه ان و صرب، جفوه و خالفوه فان لثوابه، مبتغيا و به مستعينا تعاىل، للَّه بنيّته مجرّدا لنفسه، ظيتغلّ ال و الحميّة

  .عيبه إىل ناظرا تعاىل، الله إىل امره مفوّضا شكر، منه قبلوا و
  :چيز چند به است محتاج كند، منكر نهى و معروف امر خواهد مى كه هر: كه فرمايد مى
 ممكن نه وگر باشد، كرده ايشان ميان تميز و. خمسه احكام ساير و حرام و حالل به دباش عالم - كه آن يكى
  .گردد او عقاب و عذاب موجب و معروف، از كند نهى و منكر به كند امر كه است
  .كرد نخواهد اثر گذشت، چنانكه نه وگر نباشد، اوامر تارك و مناهى مرتكب خود - كه آن دوم
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 نه وگر نباشد، كاسده اعراض و فاسده أغراض به مغشوش و باشد درست اعتقاد و اخالص روى از -كه آن سوم
  .بود نخواهد دنيا شناعت و آخرت فظاعت غير او نتيجه
 نه وگر استعداد، اظهار و علم غرض و كماىل صاحب روى از نه باشد، شفقت و رحم روى از -كه آن چهارم
  .بود نخواهد خسران غير سابق، نتيجه مثل نيز او نتيجه
 كسانى مثل كند، معامله او با او طور مناسب و او حال موافق را كسى هر و باشد حكمت روى از -كه آن پنجم
 شاقّه عبادات به بار يك به را جماعت اين امثال. اند نچشيده الهى بندگى حالوت و اند نربده عبادت به راه كه

  .شود مى ايشان نفرت باعث و نيست حكمت موافق كه نكند، تكليف
 او به نماز آداب و كرد نماز به ترغيب نصايح، و مواعظ به را صلوتى تارك واعظى: كه است مشهور چنانكه
 آداب به خوب تا آر، بجا من با سنن و واجبات وظايف و باش من با نماز اوقات در روز چند: گفت و داد تعليم
 و برخيز كه كرد بيدار را تائب شد، كه فجر عطلو اوّل كرد، قبول شخص آن. شوى خرب با عملى و علمى از نماز
 نماز تعقيب به را او نماز از بعد و شد نماز مشغول و ايستاد نماز به عابد با و برخاست خواب از تائب كن، نماز

 كارى هنوز كند، معاشى تحصيل و رود كارى سر بر تا برخاست تائب شد، چاشت به قريب تا كرد مشغول
 به گذاشته ناقص را كار تائب است، نماز وقت كه بيا، تائب: كه داد آواز شد، نيپيش كه بود نداده فيصل
 و عصر، سنّتى به واجبى از بعد و واجبى، به نافله از بعد و كرد مشغول نافله نماز به را او عابد آمد، عابد خدمت
 نصف به قريب تا ها افلهن و مغرب همچنني و شده پسني قريب تا تعقيب، به او از بعد و واجبى، به او از بعد
  .شب

 باز معاش تحصيل و كارها ساير از و اوراد، و نماز تعقيب و نماز به شد منحصر تائب كارهاى جميع: حاصل
 نيست، حكمت موافق كه كار هر غرض،. نمود معاودت اوّل حال به و بوده كاران بى كار نماز: گفت پس. ماند

  .ندارد خير عاقبت و نيست محكم
 و صرب مالزم دهد، رو چه هر روزگار سوانح و حوادث از و نشود غافل شيطان، كيد و نفس مكر از - كه آن ششم
 واقع واعظ به نسبت ناماليمى حركت است، ايشان اصالح مقام در كه كسانى از و مردم از اگر و باشد، شكر
 از و ننمايد، ترشرويى و عبوس اظهار و نكند، كس به ايشان شكوه و نشود، تدارك و تالفى مقام در شود،
 خدا از اينها همه عوض و دارد، خالص فاسده أغراض از را خود نيّت و كند، احرتاز درشتى و تندى و غلظت
 شكر كنند، قبول را او گفته و نمايند موافقت اگر و. كند صرب كنند، جفا و نمايند مخالفت او با اگر و. خواهد
  .نباشد غافل خود عيب از و گذارد خدا به خود كار حال همه در و. كند

  خدا از خشيت و خوف بيان در پنجم و شصت باب
 ال الخشية حرم من و االيمان، قلب و المعرفة شعاع العلم و العلم، ميراث الخشية: السّالم عليه الصّادق قال

 العلماء آفة و). الْعُلَماءُ ادِهِعِب من الله يَخَْشى إِنَّما: (تعاىل الله قال العلم، بمتشابهات الشّعر شقّ ان و عالما يكون
 و حقيقته، إىل يصلوا لم فيما الخوض و المدح، حّب و العصبيّة، و الرّياء، و البخل، و الطّمع، أشياء، عشرة

 علموا، بما العمل ترك و االفتخار، و جلّ، و عزّ  الله من الحياء قلّة و االلفاظ، بزوائد الكالم تزيني يف الّتكلّف
 صلّى النّبيّ قال بعمله، مجهول بعلمه النّاس عند معروف هو من النّاس أشقى: السّالم عليه مريم بن عيسى قال
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 التّواضع من و الرّياء، إىل االخالص من و الشّكّ، إىل اليقني من يدعوكم داع كّل عند تجلسوا ال: آله و عليه الله
 و التّواضع، إىل الكرب من يدعوكم عالم من تقرّبوا و غبة،الّر إىل الزّهد من و العداوة، إىل النّصيحة من و الكرب، إىل
  .االخالص إىل العداوة من و الزّهد، إىل الرّغبة من و اليقني، اىل الشّكّ من و االخالص، إىل الرّياء من
 الصّحيح عرف و الكالم، عيوب على اشرف و بصدقه، االصناف هذه جاوز من االّ الخلق لموعظة يصلح ال و
 الّذي الرّفيق كالطّبيب كن: السّالم عليه المؤمنني امير قال الهوى، و النّفس فنت و الخواطر علل و م،السّقي من
  .ينفع بحيث الدّواء يضع

  شرح
 ال الخشية حرم من و االيمان، قلب و المعرفة شعاع العلم و العلم، ميراث الخشية: السّالم عليه الصّادق قال

  .العلم ابهاتبمتش الشّعر شقّ ان و عالما يكون
 خوف نيست، علم را كه هر و است، علم نتيجه الهى خوف: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 شرعيّه، تكاليف ساير به علم و واجب، صفات و واجب ذات معرفت: يعنى. است معرفت شعاع علم و نيست،

 إذعان به مگر شود نمى حاصل ايمان كه چرا. كامل ايمان شود مى حاصل علم از نيز و شود، مى حاصل علم از
 است محروم الهى خوف از كه هر و. علم به مگر شود نمى اين و دليل، به دين اصول به نمودن تصديق و كردن

 هر بود، خواهد محشور قيامت در ايشان با و است، منسلك جهّال سلك در است، مغبون عظمى سعادت اين از و
  .باشد كمال و علم نهايت در و باشد كافموش علم كثرت و فهم حدّت در چند
  )۲۸ - فاطر. (الْعُلَماءُ عِبادِهِ من الله يَخْشَى إِنَّما: تعاىل الله قال

 ترسند نمى علم صاحبان و علم، صاحبان مگر را، خدا ترسند نمى: كه است فرموده عزيز، قرآن در احديّت جناب
 در چنانكه وصف، بر حكم ترتّب از ثانى حصر و »انّما« كلمه از است مستفاد اوّل، حصر علم، واسطه به مگر
  .است شده ثابت عربيّت علم
 إىل يصلوا لم فيما الخوض و المدح، حبّ  و العصبيّة، و الرّياء، و البخل، و الطّمع، أشياء، عشرة العلماء آفة و

 بما العمل ترك و االفتخار، و جلّ، و عزّ الله من الحياء قلّة و االلفاظ، بزوائد الكالم تزيني يف التّكلّف و حقيقته،
  .علموا
  :كند مى نابود را علم كه است چيز ده: كه فرمايد مى
  .شود نمى جمع علم عزّت با و است خوارى و ذلّت مورث بالخاصيّة طمع كه چرا طمع، - اوّل
 خواه. است خسيس صفت كه است بخل منافى همّت علوّ و است همّت علوّ نتيجه علم كه چرا بخل، -دوم
  .مال در بخل خواه و علم در بخل
 و دنيوى نفع جلب و دنيا اعتبار مثل خدا، براى از نه باشد، ريا روى از تعلّم و تعليم كه آن مثل ريا، -سوم

  .باشد منظور امثال و اقران بر زيادتى
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 احقّ  الحقّ«: محك به و. لجاج و عناد روى از نه باشد، معدلت و انصاف روى از تعليم: يعنى عصبيّت، -چهارم
  .باشد چه هر و باشد كه كجا هر و باشد كه هر از باشد حقّ تابع ،»يتّبع ان

 تحسينش محافل و مجالس در و گويند ثنايش و مدح مردم، كه داشنت دوست: يعنى. است مدح حّب -پنجم
 بر است فيوضات افاضه مانع و است، علم تضييع موجب و است خبيثه صفات جمله از نيز صفت اين كنند،
 بر است زيادتى و تسلّط نظرش، مطمح هميشه و نيست خاىل ريا اى شايبه از صفت اين صاحب نيز و. نفس
  .است علم مزيّف و دين مخرّب صفت، اين كه گذشت و امثال، و اقران
 بسايط، و مجرّدات و الوجود واجب كنه مثل رسيد، نتوان او كنه به كه مسائلى در است نكردن خوض -ششم
  .مهلكه باطله اعتقادات تحصيل موجب و است اوقات تضييع موجب اينها، در فكر كه چرا
 محسّنات رعايت تكلّف به تأليفات، و تصانيف و مكالمات و محاورات در و بودن كالم تزيني پى در -هفتم
  .است مذموم است، اوقات تضييع و نفس رعونت متضمّن چون نيز اين نمودن، لفظى و معنوى
 مرعى را اسنّيّت و اصلحيّت و اعلميّت جهات و نكردن أدب رعايت مردم با و بودن بيگانه حيا از -هشتم
  .نداشنت
 و فظيع همه براى از و علم، اهل براى از خصوص همه، براى از است خبيثه صفات اخبث از حيايى بى: حاصل
  .اشنع و افظع علم اهل براى از و است شنيع
 قامت اعتدال و صورت حسن و جالل و جاه و مثال و مال به و باليدن ودخ به و كردن مباهات و فخر -نهم

  :بيت اين مضمون به حال زبان به و دادن، دل الزّوال سريع اعتبارى امور قبيل اين به كه آن حاصل شدن، فريفته
  نگر باال كيستى پاى زير             نگر رعنا قامت بر زمني اى         

  .شدن گويا 
 و رود مى شبى به آن كه زيرا مبال، خود جمال و مال به: اند گفته كه است آن امور اين امثال حال كه آن از غافل
  :اند گفته چنانكه دنيوى اعتبارات و شئون ساير در امر است همچنني و تبى، به اين

   زوال باشد زود را دو هر اين كه             منال ذلّت ز و مبال عزّت به         
  .نربدن كار به است علم نتيجه كه را عمل و نكردن عمل خود دانسته هب -دهم 

  .بعمله مجهول بعلمه النّاس عند معروف هو من النّاس أشقى: السّالم عليه مريم بن عيسى قال
 ميان در باشد مشهور كه است كسى مردمان ترين شقى: كه فرمايد مى السّالم، عليه اله و نبيّنا على عيسى حضرت
  .نكند خود علم به عمل علم، وجود با: يعنى. عمل به باشد مجهول و علم، به مردم
 الرّياء، إىل االخالص من و الشّكّ، إىل اليقني من يدعوكم داع كّل عند تجلسوا ال: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
  .الرّغبة إىل الزّهد من و العداوة، إىل النّصيحة من و الكرب، إىل التّواضع من و
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 به يقني از را شما خواند كه كسى از كنيد دورى: كه فرمايد مى الرّحمن، صلوة آله و عليه عالميان، سيّد ضرتح
 موجب اين البتّه نكند، امتناع كار آن از خود و بد كار از كند منع عالم، يا واعظ گاه هر كه آن مثل شكّ، سوى
 .شود مى منجرّ شكّ به ايشان يقني و كرد نمى خود ود،ب مى بد كار اين اگر: كه گفنت خواهند و است ديگران شكّ
 و است قلب قساوت موجب جماعت، اين مصاحبت و مجالست كه چرا ريا، و عجب اهل از كنيد دورى نيز و

  .خودبينى و كرب صفت به كنند منتقل فروتنى، و تواضع صفت از را شما كه دارد نيز سرايت احتمال
  .نباشد خاىل كينه و بغض و عداوت از ايشان اطنب كه كسانى از كنيد دورى نيز و

  .شويد منتقل عداوت و تيرگى به باطن پاكى و نصيحت از ايشان، مصاحبت به نيز شما كه باشد گاه كه چرا
 كه مبادا كه باشند، داشته بسيار دنيا به عالقه و دنيا حبّ  كه كسانى مصاحبت و مجالست از كنيد احرتاز نيز و
  .شويد دنيا مفتون ايشان مصاحبت به نيز شما و كند، سرايت شما در ايشان صفت ايشان مجالست به

 نمايد، مصاحبت آن، نقيض به باشد موصوف كه كسى با نبايد است، كماىل به موصوف كه هر كه، آن حاصل
  .است سرايت خوف كه
 الرّغبة من و اليقني، إىل الشّكّ من و االخالص، إىل الرّياء من و التّواضع، إىل الكرب من يدعوكم عالم من تقرّبوا و

  .االخالص إىل العداوة من و الزّهد، إىل
 و تواضع سوى به عجب، و كرب از را شما بخوانند كه كسانى با نمائيد مصاحبت و كنيد نزديكى: كه فرمايد مى

 او دلب و شود مى سلب شما از ايشان مجالست به باشيد، موصوف خسيس صفت اين به شما اگر كه فروتنى،
  .رسد مى بهم فروتنى و تواضع

 به ريا، خبيثه صفت اين از را شما و اخالص، سوى به ريا از را شما بخوانند كه كسانى با كنيد مصاحبت نيز و
  .كنند مايل اخالص، كريمه صفت

 كند، ايلم دنيا ترك به دنيا به رغبت از و آرد، يقني به شكّ از را شما كه كسى با كنيد مصاحبت قياس همني به و
  .رساند نصيحت و محبّت به عداوت از و
 الصّحيح عرف و الكالم، عيوب على اشرف و بصدقه، االصناف هذه جاوز من االّ الخلق لموعظة يصلح ال و
  .الهوى و النّفس فنت و الخواطر علل و السّقيم، من
 همّت به و باشد گذشته ها عقبه اين از كه كسى مگر ندارد، كردن موعظه و واعظى صالحيّت: كه فرمايد مى

 كالم ميان تميز و برده كالم مفاسد و عيوب به راه و باشد، كرده سلب خود از را صفات و عيوب اين صادق،
  .باشد رهيده جسمانى، لذّات و روحانى علل و نفسانى امراض از و باشد، كرده فاسد و صحيح
  .ينفع بحيث الدّواء يضع ذيالّ الرّفيق كالطّبيب كن: السّالم عليه المؤمنني امير قال

 مهربان طبيب چنانكه مهربان، مشفق طبيب مانند باش: كه فرمايد مى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
 و كن، خود مداواى و باش خود نفس طبيب نيز تو كند، نفع بيمار به و باشد نافع كه جائى به را دوا گذارد مى
  .نما خود تشفاىاس عصيان، امراض داء از توبه، دواى به
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  است قرآن قاريان آفت در ششم و شصت باب
 لعجبه، يبغضونه و لفقره، النّاس يبغض ملك، ال و مال بال كالمعجب علم بال المتّقرى: السّالم عليه الصّادق قال
 قال ة،الرّبوبّي و الخالقيّة نازع فقد به، يؤمر ما غير يف الخلق خاصم من و واجب، غير يف للخلق مخاصم ابدا فهو
 ممّن عقابا اشدّ ء شي ليس و). مُنِيرٍ كِتابٍ ال وَ هُدىً ال وَ عِلْمٍ  بِغَيْرِ الله يف يُجادِلُ من النَّاسِ  من وَ: (تعاىل الله
 يف اسمك الله يرى ال بنّي يا: البنه ثابت بن زيد قال و معنى، ال و حقيقة بال بالدّعوى النّسك قميص لبس
 ان و تلقاه، ان من خير الرّجل باسم تسمع زمان، امّتى على يأتي: آله و عليه الله صلّى بّيالنّ قال و القرّاء، ديوان
 و إليه ندبت حيث فكن قُرّاؤها، امّتى منافقى اكثر :آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و تجرّب، ان من خير تلقاه
 معتربا ليكن و جسدك، من روحك زلةبمن للَّه طاعتك اجعل و استطعت، ما الخلق من سرّك أخف و به، أمرت
 الله قال النّهار، و الّليل إناء إليه متضرّعا أمورك، جميع يف باللَّه استعن و بارئك، بني و بينك تحقّقه ما حالك
 من لتكن و عالماتهم، و زماننا قُرّاء صفة من االعتداء و الْمُعْتَدِينَ، يُحِبُّ ال إِنَّهُ خُفْيَةً وَ  تَضَرُّعاً رَبَّكُمْ ادْعُوا: تعاىل
  .فتهلك التّمنّى ميدان يف تقع لئال وجل، على أحوالك جميع يف تعاىل الله

  شرح
 لعجبه، يبغضونه و لفقره، النّاس يبغض ملك، ال و مال بال كالمعجب علم بال المتّقرى: السّالم عليه الصّادق قال
  .الرّبوبيّة و الخالقيّة نازع فقد به، يؤمر ما غير يف الخلق خاصم من و واجب، غير يف للخلق مخاصم ابدا فهو

 و مال از كه است كسى مثل باشد، خاىل علم از كه قرآن قارى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كينه و بغض مال، نداشنت از مال، بى متكبّر چنانكه و باشد داشته كرب و عجب اين، وجود با و باشد خاىل ملك
 فقر كه نادانى، وجود با گاه هر هم نادان قارى اين همچنني. دارند او بغض عجب، جهت از ردمم و دارد مردم
 و فقر وجود با گويا نموده، موسوم را خود عظيم اسم اين به و باشد كرده نام قارى را خود است، معنوى
 عجب صاحب كه هر و .خوانده قارى را خود و است داده راه خود به كرب و عجب منال، و مال عدم و پريشانى
 بى دارد، مردم با منازعه و مخاصمه دانستى چنانكه علم، از خواه و باشد مال از فقرش خواه است، فقير و است
 باشد، سبب بى كه چنني اين اى منازعه هر و معاندين، و مخالفني با منازعه مثل. باشد منازعه موجب كه سببى
 غنى و كردى فقير مرا چرا كه. ربوبيّت و خالقيّت در تعاىل خداى با مخاصمه و منازعه به شود مى راجع

 كس هر به و است مصلحت و حكمت عني كند، مى و است كرده احديّت جناب چه هر كه داند نمى و نكردى؟
 حكم در چون نيز علم بى قارى و. است داده مرض و صحّت و فقر، و غنا از است دانسته سزاوار و اليق چه آن

  .دانستى كه است آن جوابش و خالق، با نزاع به شود مى راجع خلق با او زاعن پس است، معجب
  )۸ -حج. (مُنِيرٍ كِتابٍ ال وَ هُدىً ال وَ عِلْمٍ بِغَيْرِ الله يف يُجادِلُ من النَّاسِ من وَ: تعاىل الله قال

 كالم در كنند مى لهمجاد جدال و عناد روى از كه اند كسانى آدميان، از بعضى: كه فرمايد مى عالم خداوند
 صواب از خطا او سبب به كه روشن و واضح كتاب بى و مقصد، به كند هدايت كه برهانى و دليل بى و الهى،
 هيچكس نيست و هستند خسران اهل از جماعت اين آينه هر. كنند مى تفسير را قرآنى آيات يافت، تواند تميز

  .ايشان از زيانكارتر
  .معنى ال و حقيقة بال بالدّعوى، النّسك قميص لبس ممّن عقابا اشدّ ء شي ليس و
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 محض به را عبادت لباس باشد پوشيده كه كسى عذاب از تر سخت عقابش و عذاب هيچكس نيست: يعنى
 نعوت به باطن، در و باشد زهّاد و عبّاد زّى به ظاهر، به و باشد عارى بندگى و عبادت حقيقت از و دعوى،
  .است روزگار مردم أطوار چنانكه موصوف، خسيسه اوصاف و كريهه

  .القُرّاء ديوان يف اسمك الله يرى ال بنّي يا: البنه ثابت بن زيد قال و
  :فرزند اى كه است گفته مى خود پسر به وصيّت و نصيحت مقام در ثابت بن زيد
 قرائت كه رّائىق سلك در تو نام كه مكن چنان: يعنى. قرّاء ديوان در را تو اسم تعاىل خداى نبيند كه كن چنان
  .باشد منسلك اند، عارى آن لطايف و دقايق و معانى ادراك از و اند كرده خود كسب را قرآن
 من خير تلقاه ان و تلقاه، ان من خير الرّجل باسم تسمع زمان، امّتى على يأتي: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و
  .تجرّب ان
 در كه زمانى من امّت بر آمد خواهد: كه فرموده مى كه است مروى ه،آل و عليه الله صلّى البشر خير حضرت از و
 و است كردن معاشرت از به كردن مالقات و است، مردم آن با كردن مالقات از به مردم نام شنيدن زمان، آن

 خوب مرد كه شنيدى را كه هر كه است، مرتجم زمان صفت و حال اين و كردن تجربه از به كردن معاشرت
 و شود، مى ظاهر شنيده خالف كنى، مى مالقات و رسى مى او به گاه هر است، صالح و ترس اخد و است

 در چند هر پس. شود مى ظاهر بود، شده ظاهر مالقات هنگام در چه آن خالف معاشرت، و تجربه به همچنني
 و غيبت موجب و نشود ظاهر ايشان عيب تا است بهرت ننمايد، معاشرت و نكند كس با مالقات كس زمان، اين
  .نشود مردم به ظّن سوء
 من سرّك أخف و به، أمرت و إليه ندبت حيث فكن قُرّاؤها، امّتى منافقى اكثر: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

 بني و بينك تحقّقه ما حالك معتربا ليكن و جسدك، من روحك بمنزلة للَّه طاعتك اجعل و استطعت، ما الخلق
  .النّهار و اللّيل إناء إليه متضرّعا أمورك، جميع يف لَّهبال استعن و بارئك،

 چه آن از ايشان كه چرا قاريانند، من امّت منافقان بيشرتين: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت و
 سعى سپ نيست، كردار موافق ايشان گفتار و. كنند نمى او به عمل نواهى، و اوامر از خوانند، مى مجيد قرآن از
 كرده عمل ،)۱۱۲ -هود( أُمِرْتَ كَما فَاسْتَقِمْ: كريمه مضمون به و باشد الهى فرموده موافق تو كردار كه كن

 موجب سرّ، أذاعت كه مكن، غير به خود سرّ افشاى و غير، از را خود باطن دار پوشيده دارى، قدرت تا و باشى،
 چنان و او، رضاى محض براى از و خدا براى از را خود بندگى و طاعت بگردان و. است پشيمانى و ندامت
 مفارقت است، دشوار بدن از روح مفارقت چنانكه. بدن به باشد روح عالقه بابت از عبادت به تو عالقه كه كن
 نزد گو باشد، درست تو خداى و تو ميان تو، اعمال و افعال كه كن چنان و باشد، دشوار الهى بندگى از نيز تو

 در و كن، طلب خدا از يارى و مدد روز، و شب اوقات و حاالت همه در و كارها جميع در و. شبا ناپسند خلق
: بگو فروتنى و شكستگى و عجز روى از و باش، خشوع و خضوع نهايت در پروردگار، با مناجات هنگام

 روى از تو د،آي نمى بر كارى من از تو يارى و مدد بى و قصورم و عجز نهايت در و توأم ضعيف بنده خداوندا
  .فرما كرامت دورى شيطان، و شيطان اغواى از و. ده توفيقم است، او در من خير چه هر به شفقت، و كرم
 قّراء صفة من االعتداء و ).۵۵ -اعراف( الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ  ال إِنَّهُ خُفْيَةً وَ تَضَرُّعاً رَبَّكُمْ ادْعُوا: تعاىل الله قال
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  .عالماتهم و زماننا
 روى از حاجتها، و كارها در را خود خداى من بندگان اى بخوانيد: فرموده اسمه عزّ بارى حضرت نكهچنا

 وقت در و كنند مى تجاوز اعتدال و توسّط حّد از كه را كسانى دارد نمى دوست شما پروردگار و خفيه، و تضرّع
. نيستند خشوع و خضوع مالزم و كنند، نمى تأمّل و فكر قرآن معنى در و كنند مى بلند صدا قرآن، تالوت
  .باشد مؤلّف زمان كه است زمان اين قّراء صفت شنيدى را او تفسير كه »اعتداء«: كه فرمايد مى
  .فتهلك التّمنّى ميدان يف تقع لئال وجل، على أحوالك جميع يف تعاىل الله من لتكن و

 اثناى در خواه اوقات، از وقتى در كه مبادا كه باش الهى ترس و خوف به حاالت، جميع در: كه فرمايد مى
 لعنت فوح به رحمت، روح از و بعد، فضاى به قرب بساط از و كنى، نفس آرزوى قصد تالوت، غير يا تالوت
  .گردى گرفتار

 است گشت در هميشه كه است آسيابى جهنّم در: كه فرمود كه است مروى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت از
 عمل خود علم به كه را فاجر علماى: كه فرمود حضرت؟ يا كند مى خرد چيز چه: كه دپرسيدن. كند مى خرد و

 عاملهاى و خوانند، قرآن خضوع و خشوع بى و تفكّر و تأمّل بى و باشند فاسق كه را قرآن قاريان و كنند، نمى
  .را خيانتكار وزراى و را ظالم

  باطل و حقّ بيان در هفتم و شصت باب
 و التّقوى، يف الحد خالف ال فانّه شئت، قوم اّى يف و شئت حيث كن و الله اتّق: لسّالما عليه الصّادق قال

 طاعة كّل اساس و حكمة، و علم كّل ميزان هو و رشد، و خير كّل جماع فيه و فريق، كّل عند محبوب التّقى
 إىل االّ  يحتاج ال هو و العلم، نم فّن كلّ  إليه يحتاج تعاىل، باللَّه المعرفة عني من ينفجر ماء التّقوى و مقبولة،
 العبد سرّ على تعاىل الله اطّالع من يكون التّقوى مزيد و سلطانه، و الله هيبة تحت بالخمود المعرفة تصحيح
 افرد و عنه، فاجتنب فريق كّل ايضا عليه يتّفق الله، عن يقطعك ما فهو الباطل امّا و حقّ، كّل اصل فهذا بلطفه،
 اال لبيد، قالها كلمة العرب، قالتها كلمة اصدق: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال عالقة، الب تعاىل للَّه سرّك
 الدّين اصول من التّقى و الصّفاء اهل عليه اجمع ما فالزم زائل، محالة ال نعيم كّل و باطل، الله خال ما ء شي كّل
 أجمعت قد و عليك، فتصعب مقاالتهم و الخلق اختالف يف تدخل ال و التّسليم، و الرّضى و اليقني، حقائق و

 ال و يريد، ما يحكم و يشاء ما يفعل حكمه، يف عدل انّه و ء، شي كمثله ليس واحد تعاىل الله بانّ المختارة االمّة
 وعده يف صادق و يشاء، ما على قادر أنّه و بمشيّته، االّ ء شي يكون ال و كان ال و لم،: صنعه من ء شي يف له يقال
 و الكون احداث انّ و الزّمان، و المكان و الكون قبل كان انّه و مخلوق، انّه و كالمه، القرءان انّ و وعيده، و

 ما عليك أورد فمن سبحانه، جّل و سلطانه عزّ ملكه، بفنائه ينقص ال و علما، باحداثه ازداد ما سواء، عنده فناءه
  .الفائزين مع تفوز و قريب، عن بركاته ترى لذلك، باطنك جرّد و تقبله، فال األصل هذا ينقض

  شرح
 و التّقوى، يف الحد خالف ال فانّه شئت، قوم اّى يف و شئت، حيث كن و الله اتّق: السّالم عليه الصّادق قال

  .رشد و خير كّل جماع فيه و فريق، كّل عند محبوب التّقى
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 هر و مباش، فارغ الهى خوف از هرگز و عالم خداوند از برتس: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 اجتناب شبهات، و محظورات و محرّمات از و نمودى عمل آن مقتضاى به و شدى خشيت و خوف مالزم گاه

 خوف با كه باش، خواهى كه قوم هر با و باش خواهى كه كجا هر شدى، موصوف تقوى صفت به و نمودى
 او خوبى در و است، الهى مقرّبان صفت تقوى، كه چرا. درس نمى تو به ضرر مكان هيچ از و هيچكس از الهى

 راهى و را، خوبيها همه است گرفته فرا و است، پسنديده و محبوب فرق جميع نزد در و ندارد، خالف هيچكس
  .الهى رحمت به رسيدن براى از راست است

  .مقبولة طاعة كّل اساس و حكمة، و علم كّل ميزان هو و
 اگر شود، مى سنجيده تقوى به حكمت و علم: يعنى. است حكمتها و علمها همه انميز تقوى: كه فرمايد مى

 آخرت نجات باعث و حكمت، او حكمت و است علم او علم. است پرهيزكار و متّقى حكمت، و علم صاحب
 علم و. حكمت او حكمت نه و است، علم او علم نه نباشد، موصوف تقوى صفت به و نباشد متّقى اگر و است،

  .الهى رحمت از حرمان و آخرت خسران مگر نيست او نتيجه نباشد، تقوى مقارن كه متىحك و
 و نيست طاعت تقوى، بى طاعت و است تقوى به منوط طاعت، هر قبول و است طاعت هر اساس تقوى نيز و
  .است ساقط اعتبار درجه از
 تصحيح إىل االّ يحتاج ال هو و العلم، من ّنف كّل إليه يحتاج تعاىل، باللَّه المعرفة عني من ينفجر ماء التّقوى و

 فهذا بلطفه، العبد سرّ على تعاىل الله اطّالع من يكون التّقوى مزيد و سلطانه، و الله هيبة تحت بالخمود المعرفة
  .حقّ كّل اصل
 هر الهى صفات و ذات به بنده معرفت و الهى، معرفت چشمه از آيد مى بيرون كه است آبى تقوى: كه فرمايد مى
 و علمها فنون جميع است محتاج تقوى به و. بيشرت او پرهيزكارى و است تر كامل تقوى مرتبه در است، بيشرت چند
 محكم به مگر نيست تقوى استحكام و نيست ممكن تقوى بى كماىل، هيچ ادراك و علمى هيچ آوردن دست
 هر و خواهد چه هر به همه، به وا حكم بودن نافذ و خاليق به چون بى خالق قهر شناسائى و معرفت بودن

  .خواهد كه تصرّفى
 سلطنت و فرمان تحت در تو كه يقني، و تحقيق به بدانى كه آن به مگر شود نمى حاصل تقوى كه آن حاصل
 را معنى اين و است او دست به همه تو، رزق و ممات و حيات و نيستى مستقلّ كار، هيچ در و خداوندى، چنني
 شود نمى حاصل اين و. شود مى آسان تو به شبهات، از امتناع و محرّمات از اجتناب دى،كر خود خاطر مركوز كه
  .مردم با اختالط كردن ترك و گيرى گوشه و خمود به مگر
 جميع به است عالم و دارد امور دقايق به علم: يعنى. است لطيف عالم، خداوند كه دانستى گاه هر نيز و

 شناختى كه تقوى اين و. شود مى زياد تو تقواى. است محيط او علم تو طنبا و ظاهر به و تو، سكنات و حركات
  .است خيرات كّل مناط و است، خوبى هر منشأ و است حقّ هر اصل دانستى، را او مرتبه و
  .عالقة بال تعاىل للَّه سرّك افرد و عنه، فاجتنب فريق كّل ايضا عليه يتّفق الله، عن يقطعك ما فهو الباطل امّا و

 باطل در و باشد الهى جناب از غفلت موجب و كند دور خدا از را تو كه است چيزى هر باطل،: كه فرمايد مى
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 پس. معتقدند و مذعن او بدى به و دارند اتّفاق اين بطالن به فرق كّل و نيست خالف چيزى چنني بودن
 دل و شود، صادر تو از كه فعلى چنني از تعاىل خداى به بر پناه و كن استعاذه و باطل، ارتكاب از كن اجتناب
  .مكن ملوّث و آلوده جسمانى، مشتهيات و نفسانى تعلّقات به است الهى معارف خزانه كه را خود
  .لبيد قالها كلمة العرب، قالتها كلمة اصدق: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
 ترين راست: فرموده كه است، آله و عليه للها صلّى پناه ختمى نظام معجز كالم منال، اين مسدّد و مقال اين مؤيّد

  :گفته كه. شاعر لبيد را او است گفته كه است كالمى عرب، را او است گفته كه كالمى
   زائل محالة ال نعيم كّل و             باطل الله خال ما ء شي كّل اال          

  
 هر و تعاىل، و سبحانه حقّ غير است ضايع و لباط همه است، عالم در چه هر كه تحقيق و يقني به بدانيد: يعنى 

 تعلّق كه چيزى به داشت توان تعلّق چه پس است، زوال عرضه در تكلّفات و تنعّمات از است دنيا عرصه در چه
  !باشد؟ عارى بقا و ثبات از هم و باشد احديّت جناب از دورى موجب هم او، به

 يف تدخل ال و التّسليم، و الرّضى و اليقني، حقائق و الدّين، ولاص من التّقى و الّصفاء اهل عليه اجمع ما فالزم
  .عليك فتصعب مقاالتهم و الخلق اختالف

 او درستى و راستى به مقام، و حال اهل همه و علم اهل كّل كه را چيزى باش مالزم و مگذار دست از پس
 و مبني، شرع احكام به شدن عالم و ،يقني حقايق به بردن راه و است، دين اصول شناخنت آن، كه دارند، اتّفاق
 مخالفني اختالف به مكن گوش. فرموده عنايت تو به االطالق على حكيم چه آن به نهادن گردن و كردن تسليم

  .باطل به شود تو كردن ميل و حقّ، از شود تو انحراف باعث مبادا كه مكن ايشان كرده و گفته به نظر و
 يحكم و يشاء ما يفعل حكمه، يف عدل انّه و ء، شي كمثله ليس واحد تعاىل الله بانّ المختارة االمّة أجمعت قد و
 و يشاء، ما على قادر أنّه و بمشيّته، االّ ء شي يكون ال و كان ال و لم،: صنعه من ء شي يف له يقال ال و يريد، ما

 انّ  و الزّمان، و المكان و الكون قبل كان انّه و مخلوق، انّه و كالمه، القرآن انّ و وعيده، و وعده يف صادق
 سبحانه، جلّ  و سلطانه عزّ  ملكه، بفنائه ينقص ال و علما، باحداثه ازداد ما سواء، عنده فناءه و الكون احداث
  .الفائزين مع تفوز و قريب، عن بركاته ترى لذلك، باطنك جرّد و تقبله، فال األصل هذا ينقض ما عليك أورد فمن
 بر است واجب كه آن بر آله، و عليه الله صلّى ما پيغمرب برگزيده امّت كّل اند كرده ماعاج و اتّفاق: كه فرمايد مى
 و است يگانه و واحد عالم، خداوند كه آن بر نمودن إذعان و كردن اعتقاد شيعه، هر بر است الزم و مكلّف هر

  .)۱۱ -شورى( ءٌ شَيْ  مِثْلِهِكَ لَيْسَ: فرموده چنانكه. نيست شبيه و مانند چيز هيچ به و ندارد انباز و شريك
 و حكمت عني كند، مى و است كرده چه هر و نيست روا او به ظلم و است عادل او كه كردن اعتقاد باز و

  .است مصلحت
 راه او به قصور و عجز و نافذست كند اراده چه هر به حكمش و است توانا و قادر او كه كردن اعتقاد نيز و

  .ندارد



۲۰۵ 

 اراده و مشيّت به آيد، مى ظهور و وجود حيّز به غيب ممكن از امكان، عالم در چه هر كه كردن اعتقاد ديگر و
  .»يكن لم يشأ لم ما و كان الله شاء ما«: كه است الهى
 و ثواب مراتب از نموده وعده چه هر و نيست روا او به كذب و دروغ و است صادق كه كردن اعتقاد ديگر

 خالف است، انذار و عقاب به متعلّق كه وعيد، در و ندارد، تخّلف احتمال و شود مى واقع البتّه بهشت، درجات
  .است جايز وعيد خلف كه است آن حقّ و است
  .قائلند اشاعره چنانكه قديم، نه است حادث و است او آفريده و است الهى كالم قرآن كه كردن اعتقاد ديگر
  .وجود از بعد هم و وجود از پيش هم چيز، همه به او علم احاطه به كردن اعتقاد ديگر
 و مكان و مركّبات و بسايط و مادّيات و مجرّدات از موجودات وجود از پيش او وجود به كردن اعتقاد نيز

  .»ء شي معه يكن لم و الله كان«: فرمود چنانكه زمانيّات، و زمان و مكانيّات
 و موجودات وجود از نه او، براى از است مساوى او نزد ايشان، عدم و موجودات وجود كه كردن اعتقاد و

 بزرگوارى و سلطنت است عزيز بس. ضررى و نقصى ايشان، اعدام از و ايشان عدم از نه و نفعى ايشان ايجاد
 هر از و كن اعتقاد و إذعان شنيدى و دانستى چه آن. شأنه جّل او، تقّدس و تنزّه. است عظيم و جليل بس و او،
 او نفع به زود كه كن، پيروى گفتيم چه آن جان و دل به و مكن عتقادا و مكن گوش بشنوى، اين خالف كه

  .شد خواهى محشور عبّاد و زهّاد با اعتقادات، اين وسيله به و رسيد خواهى

  السّالم عليهم پيغمربان شناخنت در هشتم و شصت باب
 علمه، مخزون من علّمهم و رحمته، و كرمه و لطفه خزائن من أنبياءه مكّن تعاىل الله انّ: السّالم عليه الصّادق قال
 وسائل جعلهم إذ أجمعني، الخالئق من احد أحوالهم و اخالقهم يشبه فال لنفسه، الخالئق جميع من افردهم و

 فئة و قوم كّل امر و سخطه، سبب انكارهم و خالفهم و رضاه، سبب طاعتهم و حبّهم جعل و إليه، الخلق سائر
 و تعظيمهم و وقارهم و حبّهم و حرمتهم معرفة و تبجيلهم، و بطاعتهم االّ طاعة يقبل ان ابى و رسولهم، ملّة باتّباع
 يف بعقلك تتصرّف ال و دونهم، ممّن احد منزلة تنزلهم ال و تعاىل، الله انبياء جميع فعظّم تعاىل، الله عند جاههم
 بها يتحقّق بدالئل البصائر اهل عاجما و تعاىل، الله عند من محكم ببيان االّ اخالقهم، و أحوالهم و مقاماتهم
 قابلت ان و تعاىل، الله عند لهم ما حقيقة إىل بالوصول انّى و أبصارهم، اعمى و الله اضلّهم مراتبهم، و فضائلهم
 و باللَّه، خصوصيّتهم جهلت و معرفتهم، أنكرت و صحبتهم، أسأت فقد النّاس، من دونهم بمن أقوالهم و أفعالهم
  .ايّاك ثمّ فايّاك المعرفة، و االيمان قحقائ درجة عن سقطت

  شرح
 علمه، مخزون من علّمهم و رحمته، و كرمه و لطفه خزائن من أنبياءه مكّن تعاىل الله انّ: السّالم عليه الصّادق قال
  .لنفسه الخالئق جميع من افردهم و

 خود بندگان به كه مهربانى فرط و شفقت وفور از عالم خداوند: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و معارف جميع پيغمرب، آن به داد تعليم و ايشان، به فرستاد پيغمرب خود، كرم معادن و لطف خزاين از دارد،



۲۰۶ 

 و تنزّه غايت در فرمود كرامت ايشان به نفسى و خود، براى از را پيغمربان برگزيد و را، ملّت و دين احكام
 سبب به اتّفاق سبيل به گاهى اگر و. هستند او جناب متوجّه هميشه و ندنيست غافل او از اى لمحه كه تقدّس،
 معصيت را آن شود، صادر او جناب از غفلتى ايشان از وقاع، و نوم و شرب و اكل مثل بشريّت، لوازم ارتكاب
 الله صلّى النّبيّني خاتم كه است حديث چنانكه. نمايند مى استغفار آمده بر تدارك مقام در الفور يف انگاشته،

 شد نمى واقع اوىل خالف غير حضرت آن از كه است معلوم و اند كرده مى استغفار مرتبه هفتاد روز هر آله و عليه
  :كه فرمود اشارت معانى اين به و
  .أجمعني الخالئق من احد أحوالهم و اخالقهم يشبه فال
 نيست ايشان مانند و پيغمربان، غير از يك چهي پيغمربان، احوال به مانند و انبيا اخالق به ندارد مشابهت: يعنى
  .اى آفريده هيچ
  .سخطه سبب انكارهم و خالفهم و رضاه، سبب طاعتهم و حبّهم جعل و إليه، الخلق سائر وسائل جعلهم إذ

 انكار و مخالفت و خود، رضاى سبب را ايشان اطاعت و را انبيا دوستى عالم، خداوند است گردانيده: يعنى
  .خود غضب سبب را ايشان

 و حبّهم و حرمتهم معرفة و تبجيلهم، و بطاعتهم االّ طاعة يقبل ان ابى و رسولهم، ملّة باتّباع فئة و قوم كّل امر و
  .تعاىل الله عند جاههم و تعظيمهم و وقارهم

 و خودشان، پيغمرب دين نمودن پيروى و كردن متابعت به را خود بندگان جميع عالم، خداوند است كرده امر و
 يعنى،. پيغمربان اطاعت به مگر را قوم هيچ بندگى و اطاعت كنم نمى قبول خداوندم، كه من كه است فرموده
 و است، پيغمربان تعظيم به وابسته من، تعظيم و است، پيغمربان اطاعت به وابسته من، اطاعت و بندگى قبول

 را ايشان اينكه دانسنت و شناخنت و است، پيغمربان مرتبه و حرمت شناخت به مربوط من، عزّت و حرمت شناخت
  .خداوندم كه من، نزد است مرتبه چه

  .دونهم ممّن احد منزلة تنزلهم ال و تعاىل، الله انبياء جميع فعظّم
 نكنى قياس و سلّم، و آله و عليه الله صلّى خاتم تا السّالم عليه آدم از را پيغمربان جميع دانى بزرگ بايد پس
  .آدميان از ايشان غير بهمرت به را ايشان مرتبه
 اهل اجماع و تعاىل، الله عند من محكم ببيان االّ  اخالقهم، و أحوالهم و مقاماتهم يف بعقلك تتصرّف ال و

  .مراتبهم و فضائلهم بها يتحقّق بدالئل البصائر
 در ع،اجما و حديث و قرآن از نقلى، يا عقلى دليل و حجّت بى خود، پيش از تو مكن تصرّف: كه فرمايد مى

 ايشان به ايشان، مرتبه از است رسيده تو به حديث و قرآن از چه آن از زيادة يعنى. پيغمربان اخالق و احوال
  .است طايفه آن به ردّ فقره اين و دانند، مى خدا پسر بعضى و دانند مى خدا را ايشان بعضى چنانكه مده، نسبت
  .أبصارهم اعمى و الله اضلّهم

 را ايشان چشم است كرده كور و تعاىل خداى را ايشان است كرده گمراه: يعنى. آنها به است نفرين فقره اين و



۲۰۷ 

  .را ايشان بصيرت و
  .تعاىل الله عند لهم ما حقيقة إىل بالوصول انّى و

 را ايشان قرب و عزّت و قدر كرد توان مى ادراك كى و! پيغمربان؟ مرتبه حقيقت به رسيد توان مى كجا: يعنى
  !.د؟الوجو واجب نزد
 جهلت و معرفتهم، أنكرت و صحبتهم، أسأت فقد النّاس، من دونهم بمن أقوالهم و أفعالهم قابلت ان و

  .ايّاك ثمّ فايّاك المعرفة، و االيمان حقائق درجة عن سقطت و باللَّه، خصوصيّتهم
 مردمان، ساير از انايش غير كردار و گفتار به را پيغمربان كردار و گفتار دانى مساوى و كنى مقابل اگر: يعنى
 منزلت و قرب اى بوده جاهل و را ايشان مرتبه اى نشناخته و را ايشان صحبت اى آورده بجا بد كه تحقيق به پس
 از كن حذر و برپهيز پس پيغمرب، و خدا شناخت از و ايمان درجه از اى رفته در به و تعاىل خداى نزد را ايشان
  .باشى داشته اعتقاد اين ايشان حقّ  در اينكه

  آله و عليه الله صلّى اكرم پيغمرب صحابه شناخنت در نهم و شصت باب
 لك يروى بما تره لم ما على تحكم ال و بالخفيّ، المكشوف و بالشّكّ، اليقني تدع ال: السّالم عليه الصّادق قال
 و قول اطالق على جراةبال فكيف المؤمنني، من بإخوانك الظّنّ سوء و الغيبة امر جّل و عزّ الله عّظم قد و عنه،

 لَيْسَ  ما بِأَفْواهِكُمْ تَقُولُونَ وَ بِأَلْسِنَتِكُمْ تَلَقَّوْنَهُ إِذْ( آله، و عليه الله صلّى الله رسول اصحاب يف بهتان و بزور اعتقاد
 و غيبتك يف الفعل و لقولا تحسني إىل تجد دمت ما و). عَظِيمٌ الله عِنْدَ هُوَ وَ هَيِّناً تَحْسَبُونَهُ وَ  عِلْمٌ، به لَكُمْ

 صلّى لنبيّه اختار تعاىل الله انّ اعلم و). حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ: (تعاىل الله قال سبيال غيره تتّخذ فال سبيال حضرتك
 لصحبته االستقامة و النّصر، و التّأييد بحلّّى حلّاهم و الكرامة، باجّل أكرمهم طائفة أصحابه من آله و عليه الله
 اذكر و محبّتهم فاعتقد مناقبهم، و بفضائلهم آله و عليه الله صلّى محمّد لسان انطق و المكروه، و المحبوب على

 فضيلة عليك اشتبه ان و مبينا، ضالال و خفيّا كفرا القلب يف تنبت فانّها البدع، اهل مجالسة احذر و فضلهم،
 و أبغضته لمن مبغض و رسولك، و أنت أحببته لمن محبّ  انّى اللّهمّ: قل و الغيوب، عالّم إىل فكلهم بعضهم
  .اعلم الله و ذلك، فوق يكلّف لم فانّه رسولك،

  شرح
 لك يروى بما تره لم ما على تحكم ال و بالخفيّ، المكشوف و بالشّكّ، اليقني تدع ال: السّالم عليه الصّادق قال
  .عنه

 به را مكشوف ظاهر مكن ترك و شكّ، وجود اىبر از يقني از مگذر: كه فرمايد مى السّالم عليه امام حضرت
  .نباشد معلوم بطالنش و صحّت كه مخفى امر واسطه
 مرتضى خالفت ظهور وجود با كه آن مثل مكن، مشكوك و مخفى به عمل يقني، و ظاهر وجود با كه آن حاصل
 از دست و. مشو ئلقا است، مشكوك و مخفى كه ديگران خالفت به نقلى، و عقلى برهان به السّالم عليه علىّ
  .نيست مجوّز عقال نزد مرجوح، ترجيح و است يقني و ظاهر با رجحان كه مدار بر يقني و ظاهر
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 حاصل او به يقني را تو و باشد روايت محض و باشى نديده كه چيزى صحّت بر مكن حكم: كه فرمايد مى نيز و
  .باشد نداشته عقل با موافقت و نباشد

 اعتقاد و قول اطالق على بالجراة فكيف المؤمنني، من بإخوانك الظّّن سوء و الغيبة امر جّل و عزّ الله عظّم قد و
  .آله و عليه الله صلّى الله رسول اصحاب يف بهتان و بزور
 غيبت گاه هر و را، مؤمن برادران به بودن گمان بد و غيبت امر است شمرده عظيم عالم، خداوند: كه فرمايد مى

 به كرد توان جرأت چون پس باشد، شده عذاب به وعيد او سبب به و باشد عظيم بارى، حضرت نزد مؤمن
 رسيده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت صحبت شرف به كه كسانى غيبت به خصوص! كس؟ هيچ غيبت
 مؤيّد و! گفت؟ توان ايشان به بهتان و افرتا و دروغ چون و نموده، او شريف صحبت ادراك ايمان، با و باشند

  : كه غيبت اهل توبيخ و تعبير مقام در است فرموده كه مجيد قرآن در تعاىل بارى حضرت قول است ينا
 - نور.(عَظِيمٌ الله عِنْدَ هُوَ وَ هَيِّناً تَحْسَبُونَهُ وَ عِلْمٌ، به لَكُمْ لَيْسَ ما بِأَفْواهِكُمْ تَقُولُونَ وَ بِأَلْسِنَتِكُمْ تَلَقَّوْنَهُ إِذْ
۱۵(  

 نداريد او به علم كه چيزى ايشان حقّ در گوئيد مى و خود زبانهاى به را مردم اندازيد مى كه شما حال بدا: يعنى
 عظيم بسيار تعاىل، خداى نزد عمل اين كه دانيد نمى و شماريد مى سهل را عمل اين و كنيد مى ايشان غيبت و

  .شديد بسيار او گناه و است
 وَ : تعاىل الله قال سبيال، غيره تتّخذ فال سبيال، حضرتك و غيبتك يف الفعل و القول تحسني إىل تجد دمت ما و

  )۸۳ -بقره. (حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا

 حديث چنانكه. بدى به نه كن حمل خوبى به را مردم فعل و قول دارى، قدرت و توانى مى تا: كه فرمايد مى
 بد ظاهر حسب به و غيبت، در چه و تو حضور در چه رسد، ظهور به كسى از ناماليمى امر گاه هر: كه است
 چند هر كوشيد، آن تصحيح در و داد صورت را امر آن باشد، بعيد چند هر تأويالت و توجيهات به بايد باشد،

 خود نفس مالمت بايد نيابد، صورت توجيهات و محامل به اگر و برسد بيشرت و هفتاد به توجيهات و تأويالت
 بر محمول مؤمنني اعمال و افعال غرض. ندارم او توجيه بر قدرت ناقصم، و ام مظنّه بد بس از من كه كرد،

 به پس متعذّر، بلكه است متعسّر ديگر، فعل فساد به علم تحصيل و رسد، بهم فساد به علم تا است، صحّت
 كه باشد گاه كه چرا نمايند، غيبت و كنند ذمّ عمل آن به را او نبايد شود، ديده كسى از كه نامناسبى محض
  .نباشد او مراد است ظاهر چه آن و صحيح باشد غرضى كار، آن در او غرض

 بحلّّى حلّاهم و الكرامة، باجّل أكرمهم طائفة أصحابه من آله و عليه الله صلّى لنبيّه اختار تعاىل الله انّ اعلم و
 آله و عليه الله صلّى دمحّم لسان انطق و المكروه، و المحبوب على لصحبته االستقامة و. النّصر و التّأييد

  .فضلهم اذكر و محبّتهم فاعتقد مناقبهم، و بفضائلهم
 و را جماعتى او اصحاب از آله، و عليه الله صلّى خود پيغمرب براى از برگزيد عالم، خداوند كه بدان: يعنى

 ايشان داد زينت و باشد، حضرت آن صحبت شرف ادراك كه كرامتى بزرگرتين جماعت، اين به فرمود كرامت
 رضاى موافق گويند و كنند چه هر كه باشد افعال و اقوال در استقامت از عبارت كه نصرت، و تأييد زينت به را

 و محبوب و ضرّا و سرّا بر كردن صرب بر را ايشان داد قوّت نيز و نباشد، بيرون شريعت قانون از و باشد الهى
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 به جناب آن از چه هر و نمايند صرب آالم، و حنم از رسد ايشان به حضرت آن صحبت در چه هر كه مكروه،
 نمودن ياد و كردن ذكر به را حضرت آن زبان گردانيد گويا نيز و. نمايند انقياد و اطاعت شود رجوع ايشان
  .ايشان مناقب و فضايل
 فضيلت كن ياد و را ايشان دوستى باش معتقد پس كسانند، چنني اين پيغمرب اصحاب كه دانستى گاه هر پس
  .را يشانا
 بعضهم فضيلة عليك اشتبه ان و مبينا، ضالال و خفيّا كفرا القلب يف تنبت فانّها البدع، اهل مجالسة احذر و

 رسولك، و أبغضته لمن مبغض و رسولك، و أنت أحببته لمن محّب انّى اللّهمّ :قل و الغيوب، عالّم إىل فكلهم
  .اعلم الله و ذلك، فوق يكلّف لم فانّه
 دل، در رويد مى بدعت، اهل مجالست از كه چرا بدعت، اهل همنشينى و مجالست از كن دورى: هك فرمايد مى
 او مرتبه ندانى و باشد مشتبه تو به حضرت آن اصحاب از بعضى فضيلت اگر و گمراهى و ضاللت و خفى كفر
 را او تو كه هر رمدا مى دوست من خداوندا،: بگو نموده توسّل خدا به و مشو، او ذمّ  و مدح متعرّض پس را،

 تو و دارد، بغض را او تو رسول و تو را كه هر دارم بغض و دارد، مى دوست را او تو رسول و دارى مى دوست
  .پوشيدگيها همه به دانايى

  .نيستى مكلّف اين از زياده به تو و

  مسلمانان حرمت بيان در هفتادم باب
 أبلغ كان من و المسلمني، على حرمته الله عظّم قد من االّ المسلمني حرمة يعظّم ال: السّالم عليه الصّادق قال
 الله رسول قال ايمانه، سرت هتك فقد المسلمني بحرمة استهان من و للمسلمني، حرمة اشدّ كان رسوله، و الله حرمة
: آله و عليه هالل صلّى النّبيّ قال و اإلسالم، يف القربى ذى اعظام تعاىل، الله اجالل من انّ: آله و عليه الله صلّى
 الكتاب، يف الله ذكره من االّ  التّوبة يكفّره بذنب مسلما تكفّر ال و منّا، فليس كبيرا يوقّر ال و صغيرا يرحم لم من
  .تطالب به أنت الّذي بشأنك اشتغل و). النَّارِ من الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ يف الْمُنافِقِنيَ  إِنَّ(  :تعاىل الله قال

  شرح
 أبلغ كان من و المسلمني، على حرمته الله عظّم قد من االّ المسلمني حرمة يعظّم ال: السّالم هعلي الصّادق قال
  .ايمانه سرت هتك فقد المسلمني بحرمة استهان من و للمسلمني، حرمة اشدّ كان رسوله، و للَّه حرمة

 عظيم كه كسى مگر را مسلمانان حرمت و عزّت دارد نمى بزرگ: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .مسلمانان بر را او عزّت تعاىل خداى باشد كرده

 براى از محض ايشان تعظيم و آرد مى بجا مسلمانان و مؤمنان حرمت و عزّت خدا، براى از كه هر كه آن حاصل
 احرتام در مبالغه كه هر و دارد، مى محرتم و عزيز مردم نظرهاى در را او نيز عالم خداوند حضرت كند، مى خدا
 مؤمنان استخفاف پى در كه هر و كند، مى بيشرت نيز را مؤمنان عزّت و احرتام البتّه كند، مى بيشرت او رسول و الهى
 به كند، مى ايشان احرتام در رخنه و گيرد مى سهل را ايشان مرتبه و كند مى نظر حقارت نظر به را ايشان و است



۲۱۰ 

  .است دريده را انبيا رمتح پرده و است كرده انبيا استخفاف كه تحقيق
  .اإلسالم يف القربى ذى اعظام تعاىل، الله اجالل من انّ: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

 قريب كه هر كردن تعظيم است عالم خداوند تعظيم جمله از: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
  .اسالم در حضرت آن به است العهدتر

  .منّا فليس كبيرا يوقّر ال و صغيرا يرحم لم من: آله و عليه الله صلّى ّيالنّب قال و
 پس نيارد، بجا ايشان پيران توقير و تعظيم و را مسلمانان اطفال نكند رحم كه هر: كه فرمايد مى حضرت آن نيز و
  .بيزارم و ناراضى او از من و من، امّت از نيست او
  .الكتاب يف الله ذكره من االّ ةالتّوب يكفّره بذنب مسلما تكفّر ال و

 گناه آن كه آن شرط به امّا مكن تكفير شود، صادر او از كه عصيانى و گناهى محض به را مسلمانان: يعنى
 در را ايشان است كرده ياد تعاىل خداى كه را كسانى مگر ردّه، و شرك مثل نباشد، توبه قابل كه نباشد گناهى
  :فرمايد مى چنانكه منافقان مثل وده،نم ايشان طعن و لعن و مجيد قرآن
  )۱۴۵ -نساء. (النَّارِ  من الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ يف الْمُنافِقِنيَ إِنَّ: تعاىل الله قال
 زبان به كه كسانى: يعنى منافقان، كه راستى و تحقيق به شأنه، عزّ بارى خداوند است فرموده چنانكه: يعنى
 نيست، قبول ايشان توبه و است جهنّم ته در آخرت، در ايشان جاى دارند،ن اعتقاد دل به و گويند مى اسالم كلمه
  .ايمان و اسالم اختيار و كفر و نفاق ترك به مگر
  .تطالب به أنت الّذي بشأنك اشتغل و
  .بود خواهى مؤاخذ او به قيامت روز در و اند طلبيده تو از كه كارى به باش مشغول و

  مادر و پدر به نيكوئى در يكم و هفتاد باب
 إىل بصاحبها بلوغا أسرع عبادة ال إذ تعاىل، باللَّه العبد معرفة حسن من الوالدين برّ : السّالم عليه الصّادق قال

 كانا إذا تعاىل الله حقّ من مشتقّ الوالدين حقّ النّ تعاىل، الله لوجه المسلمني الوالدين برّ من تعاىل الله رضى
 و الشّكّ، إىل اليقني من و معصيته، إىل تعاىل الله طاعة من الولد يمنعان يكونان ال و السّنّة، و الدّين منهاج على
 قال معصية، طاعتهما و طاعة فمعصيتهما كذلك كان فإذا ذلك، خالف إىل يدعوانه ال و الدّنيا، إىل الزّهد من
 يف امّا و). تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ به لَكَ لَيْسَ ما بِي لِتُشْرِكَ جاهَداكَ إِنْ وَ حُسْناً، بِوالِدَيْهِ الْإِنْسانَ وَصَّيْنَا وَ: (تعاىل الله
 ممّا عليهما تضيّق ال و صغرك، حال يف عنك احتمال ما نحو اذاهما احتمل و بهما، ارفق و فدارهما العشرة باب
 فانّ  أصواتهما، فوق صوتك ترفع ال و عنهما، وجهك تحوّل ال و الملبوس، و المأكول من عليك وسّع قد

  .المحسنني أجر يضيع ال الله فانّ الطفه، و القول بأحسن لهما قل و تعاىل، الله امر من تعظيمهما

  شرح
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 إىل بصاحبها بلوغا أسرع عبادة ال إذ تعاىل، باللَّه العبد معرفة حسن من الوالدين برّ : السّالم عليه الصّادق قال
 كانا إذا تعاىل الله حقّ من مشتقّ الوالدين حقّ النّ تعاىل، هالل لوجه المسلمني الوالدين برّ من تعاىل الله رضى
 و الشّكّ، إىل اليقني من و معصيته، إىل تعاىل الله طاعة من الولد يمنعان يكونان ال و السّنّة، و الدّين منهاج على
  .الدّنيا إىل الزّهد من

 پروردگار شناخت نتيجه مادر و پدر به نيكوئى و سلوك حسن: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 خود صاحب پيشرت و بيشرت حسنه اعمال ساير از كردن ايشان به نيكوئى و والدين رضاى تحصيل كه چرا است،

 از محض ايشان به نيكوئى و باشند مسلمان والدين كه آن شرط به كند، مى نزديك او رضاى و الهى رحمت به را
. است الهى به خدمت ايشان، به خدمت و است پروردگار حقّ از مشتّق مادر، و پدر حقّ كه چرا باشد، خدا براى
  :شرط چند به امّا

  .باشند مستقيم دين و حقّ راه به -كه آن يكى
  .نافرمانى و معصيت به را وى نكنند ترغيب و تعاىل، خداى بندگى و اطاعت از را فرزند نكنند منع - كه آن دوم
 و علم تحصيل از را او نشوند مانع كه آن مثل. نكنند مايل شكّ به دارد كه يقيني از را فرزند -كه آن سوم

 صورت اين در اطاعت كه. است فيه مشكوك كه تقليد به نكنند ترغيب و است، واجب كه اجتهاد، تحصيل
  .نيست جايز بلكه نيست واجب

 خواهند، خالفش والدين و باشد تقوى و زهد به راغب و باشد نداشته چندان دنيا به عالقه فرزند اگر همچنني و
  .نيست الزم اطاعت باز

 است فرموده چنانكه بس، و است واجب والدين اطاعت ندارد، آخرت به ضرر چه هر در كه، آن كلى ضابطه
  :كه
  .معصية طاعتهما و طاعة فمعصيتهما كذلك كان فإذا ذلك، خالف إىل يدعوانه ال و
  .ندارد بيان به احتياج و است ظاهر معنيش و

. تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ به لَكَ لَيْسَ ما بِي لِتُشْرِكَ جاهَداكَ إِنْ وَ حُسْناً بِوالِدَيْهِ الْإِنْسانَ وَصَّيْنَا وَ: تعاىل الله قال
  )۸ -عنكبوت(

 خود والدين به كه را انسان ما كرديم وصيّت: كه مجيد قرآن در اسمه، عزّ بارى حضرت است فرموده چنانكه
 كه كنند فرزند به كفر و شرك تكليف كه آن مگر نپيچيد سر ايشان، فرموده و گفته از و كنيد يكوئىن و إحسان

  .است الزم مخالفت بلكه نيست، الزم اطاعت هنگام اين در
  .صغرك حال يف عنك احتمال ما نحو اذاهما احتمل و بهما، ارفق و فدارهما العشرة باب يف امّا و
 رسد، تو به اذيّتى ايشان از اگر و باشد هموارى و مدارا طريق به بايد والدين، با كسلو و معاشرت باب در امّا و

 ايشان رعايت بزرگى در اگر اند، كشيده تو از شمار بى آزار و بسيار زحمت كوچكى در ايشان كه چرا نما، تحمّل
  .باشد سهل شوى ايشان آزار متحمّل و كنى
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  .الملبوس و المأكول من عليك وسّع قد ممّا عليهما تضيّق ال و
 و خورش از است نگرفته تنگ و است داده وسعت تو به تعاىل خداى چه آن از والدين به نگيرى تنگ بايد و

  .پوشش
 بأحسن لهما قل و تعاىل، الله امر من تعظيمهما فانّ أصواتهما، فوق صوتك ترفع ال و عنهما، وجهك تحوّل ال و

  .المحسنني رأج يضيع ال الله فانّ الطفه، و القول
 روى از ايشان با گوئى مى چه هر و والدين صداى از بلندتر را خود صداى مكن بلند و والدين از مگردان رو و

 كه تو و تو به است خدا نيكوئى موجب والدين، به تو نيكوئى كه چرا. درشتى روى از نه گو، مهربانى و لطف
 كه چرا شود، مى لطف و مهربانى مقام در تو با نيز عالم وندخدا باشى، مهربانى و نيكوئى مقام در مادر و پدر با

  .را كاران نيكو مزد گذارد نمى ضايع عالم خداوند
. پرسيدند حضرت آن از اين سبب. خورد نمى چيزى والدين با هرگز السّالم عليه سجّاد حضرت كه است روايت
  .شود من عقوق موجب و باشد او به ايشان نظر كه اى لقمه به كنم سبقت كه ترسم مى: كه فرمود

  پند و موعظه بيان در دوّم و هفتاد باب
 مثل فانّ االخالص، حّد الفعل و الصّدق، حّد القول يجاوز ال ما المواعظ احسن: السّالم عليه الصّادق قال

 غيره يوقظ ان صلح معاصيه، و مخالفاته و غفلته رقدة من استيقظ فمن الرّاقد، و كاليقظان الموعوظ و الواعظ
 و السّمعة باستحباب الحياء ترك و الغيّ، مراتع يف الخائض االعتداء، مفاوز يف السّائر امّا و الرّقاد، ذلك من

 خال الحقيقة يف هو و باطنه، عمارة بكالمه المظهر الصّالحني، بزىّ المتزيّى الخلق، يف التّصنّع و الشّهرة و الرّياء،
 و عزّ الله قال بمقالته، النّاس اضلّ و بهواه، أفتنه فما الطّمع ظلمة غشيها و المحمدة، حّب وحشة غمرتها قد عنها
 الدّنس، من قلبه طهّر و التّوفيق، حسن و التّأييد بنور الله عصمه من امّا و): الْعَشِيرُ لَبِىْٔسَ وَ  الْمَوْىل لَبِىْٔسَ: (جّل
 من الحكمة خذ: الحكماء قال كان، كيفما قائله كيرت و األصل، من الكالم فيستمع التّقى، و المعرفة يفارق فال
 ال و الكالم، عن فضال لقاؤه و رؤيته الله يذكّركم من جالسوا: السّالم عليه مريم بن عيسى قال المجانني، أفواه

 و استفادتكم، يف صادقني كنتم ان له، ليس بما لمدّعى ذلك فانّ  بواطنكم، تخالفه و ظواهركم توافقه من تجالسوا
 و قلبك و دينك يف تؤثّر ذلك فانّ ساعة، لو و مجالسته و لقاءه و رؤيته فاغتنم خصال ثالث فيه من لقيت إذا

 و الّرحمة انتظر و بالحرمة، فجالسه ربّه، ينازع ال صدق و صدقه، يجاوز ال فعل و فعله، يجاوز ال قول عبادتك،
 و عليه، تعاىل الله فضل بعني إليه انظر و فتخسر، تلزمه ال كى وقته راع و عليك، الحجّة لزوم احذر و الربكة،

  .ايّاه كرامته و له، تخصيصه

  شرح
  .االخالص حّد الفعل و الصّدق، حّد القول يجاوز ال ما المواعظ احسن: السّالم عليه الصّادق قال

 راست ىگوي چه هر كه: است كلمه دو اين پند و وعظ بهرتين: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و نرسد، دروغ به و نگذرد صدق حّد از گفتار و باشد اخالص روى از بندگى، و اطاعت از كنى چه هر و گويى
. باشد واعظ بر محمول مذكور، فقره كه است ممكن و. نشود منجرّ ريا به و نكند تجاوز اخالص حّد از كردار
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  :يعنى
  .نگذرد اخالص ّدح از كردارش و نكند تجاوز صدق حّد از قولش بايد واعظ
 مؤثّر وعظش متّعظ، غير واعظ كه كند اثر ديگران به تا كند، عمل خود گويد مى چه آن به بايد واعظ: يعنى
  :كه عبارت اين است ثانى حّل مؤيّد و نيست

 ان صلح معاصيه، و مخالفاته و غفلته رقدة من استيقظ فمن الرّاقد، و كاليقظان الموعوظ و الواعظ مثل فانّ 
  .الرّقاد ذلك من غيره ظيوق
 در كه هر كه، چرا كند، عمل او به نيز خود گويد مى چه آن به واعظ كه است ناچار و بّد ال تحقيق به: يعنى
  .بيدار كند كى خفته را خفته: كه كرد تواند نمى بيدار را غافلى خود مثل ندارد، بيدارى و است غفلت خواب

 و الشّهرة و الرّياء، و السّمعة باستحباب الحياء ترك و الغيّ، مراتع يف خائضال االعتداء، مفاوز يف السّائر امّا و
 غمرتها قد عنها خال الحقيقة يف هو و باطنه، عمارة بكالمه المظهر الصّالحني، بزىّ المتزيّى الخلق، يف التّصنّع
  .بمقالته النّاس اضلّ و بهواه، أفتنه فما الطّمع ظلمة غشيها و المحمدة، حّب وحشة
 چرد مى و است رفته فرو و حقيقى، موالى عصيان بيابانهاى در گردد مى سرگردان و حيران كه هر: كه فرمايد مى
 غير مردم، وعظ و پند از غرضش و است مانده بيرون شرم، و حيا دايره از و نافرمانى، و گمراهى چراگاههاى در

 ساخته صالح و تقوى لباس به را خود ايشان، فريب و مردم قلوب جلب براى از و نيست، ريا و شهرت و سمعه
 را او دل است گرفته فرو كه يقني و تحقيق به كسى چنني باشد، خراب باطن و معمور ظاهر به و باشد آراسته و

 طمع و توقّع مگر موحشه صفات اين بر را او نيست باعثى و. مردم ستايش و جاه حّب وحشت و تيرگى و ظلمت
 گيرد پند خود كه آن بى كه است، انداخته مهلكه صفات اين به را خود مردم قلوب بجل براى از كه مردم از
 چنني و كند مى راهنمائى يافنت، راه و اهتدا بى و نمايد مى غير اصالح خود، اصالح بى و دهد مى ديگران پند

 اى موعظه و دخو مقاله به را مردمان است كرده گمراه و خورده خود فريب و است خورده خود نفس گول كسى
  .است تعجّب ماء »ما« لفظ. كند مى ديگران به كه
  )۱۳۶ -حج. (الْعَشِيرُ لَبِىْٔسَ وَ  الْمَوْىل لَبِىْٔسَ :جّل و عزّ الله قال

 براى از او جنود و شيطان است اى عشيره بد چه و موىل بد چه: كه فرموده ايشان شأن در جهان خداوند چنانكه
  .ايشان

 فيستمع التّقى، و المعرفة يفارق فال الدّنس، من قلبه طهّر و التّوفيق، حسن و التّأييد بنور هالل عصمه من امّا و
  .كان ما كيف قائله يرتك و األصل، من الكالم
 وگر وعظ از گيريد مى چه آن به است واعظ كردن عمل پند، و وعظ تأثير شرط كه گفتيم چه آن: كه فرمايد مى
 موعوظ اگر امّا. ندارد چندان كمال كه است ناقص موعوظ به نظر شود، مى مردم گمراهى زيادتى باعث نه

 معاصى و گناه چرك از او دل و باشد مجتنب نامشروعات و قبايح ارتكاب از الهى توفيق نور به كه باشد كسى
 عوظى،مو چنني واعظ چند هر باشد، متلبّس الجملة يف تقوى، دثار و معرفت شعار از و باشد منزّه الجملة، يف

 به و گردد مى متأثّر او پند از و شود مى منتفع او وعظ از كذايى موعوظ باز كه باشد نافرمانى و معاصى مرتكب
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 من إىل تنظر ال و قال ما إىل انظر«: مضمون به و گردد مى او معرفت نور زيادتى باعث »نور على نور« حكم
  .گردد مى منتفع او وعظ و پند از و دارد مى بر سخنگو از نظر داده سخن به گوش ،»قال
  .المجانني أفواه من الحكمة خذ: الحكماء قال

 مذموم و ناپسند مجنون كردار و گفتار غالب چه مجنونها، ذهنهاى از را حكمت فراگير: اند گفته حكما چنانكه
 كه از ار أدب: كه پرسيدند لقمان از چنانكه. است ممدوح و اعتبار مناط او، كردار و گفتار خالف و است

  .نمودم اختيار را او خالف و كردم او نقيض شد، صادر ايشان از چه هر كه ادبان، بى از: گفت آموختى؟
  .است اين مؤيّد نيز شد مذكور اقتدا باب در كه حنفيّه بن محمّد كالم و
 و الهى محبّت فرط جهت از كه است كسى مجذوب و باشد مجذوب »مجنون« از مراد كه است ممكن و

 و كند، نمى آميزش و اختالط مردم با و ندارد محسوسات عالم به الفت و انس احديّت، جناب به توجّه تنهاي
 و گويند جماعت اين امثال چه هر كه است معلوم و است معرفت شراب مست و است ساكت اوقات، اكثر
 به نظر امّا است، وبخ نفسه يف حلّ، اين چند هر واجب، و است الزم او متابعت و است اعتبار مناط كنند،
  .است انسب اوّل حّل كالم، سوق
 توافقه من تجالسوا ال و الكالم، عن فضال لقاؤه و رؤيته الله يذكّركم من جالسوا: السّالم عليه مريم بن عيسى قال

  .بواطنكم تخالفه و ظواهركم
 كه كسانى با نمائيد تمصاحب و مجالست و بنشينيد: كه فرمايد مى السّالم عليه و نبيّنا على عيسى حضرت
 ظاهر كه كسى با منشينيد و. ايشان با تكلّم جاى چه باشد، خدا مذكّر ايشان، مالقات و ايشان با نشسنت محض
  .مخالف باطن و او با باشد موافق شما

 او صالح تا كرد، مجالست و مصاحبت بايد خوب باطن و ظاهر به و تقوى و صالح اهل مردم با كه آن حاصل
 به مبادا كه نمود بايد اجتناب باشند، موسوم نفاق سمت و باطن خبث به كه كسانى از و كند ايتسر تو به

  .شود موسوم ايشان سمت به و كيبد به خود، مقتضاى از شده ايشان باطن مشاكل نيز تو باطن ايشان، مصاحبت
  .له ليس بما لمدّعى ذلك فانّ
 موصوف كه چيزى گويد مى نفاق، سمت به است ومموس و باطن خبث به است موصوف كه كسى اين كه چرا
 گويد مى و نمايد مى عمل ،»يفعلون ال ما يقولون«: مقتضاى به و نيست او در كه كند مى دعوائى و نيست او به

  .كند نمى كه چيزى
  .استفادتكم يف صادقني كنتم ان
  :كه گوئيد مى راست و الهى معارف استفاده در صادق شما باشيد بوده اگر
  .نشست بايد كه با و نشينيد مى كه با كه بدانيد و گفتيم كه كنيد چنان است، الهى معارف تحصيل شما لبمط
 و قلبك و دينك يف تؤثّر ذلك فانّ ساعة، لو و مجالسته و لقاءه و رؤيته فاغتنم خصال ثالث فيه من لقيت إذا و
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  .عبادتك
 را او ديدن دان غنيمت پس است خصلت سه او در كه كسى به رسيدى و كردى مالقات گاه هر: كه فرمايد مى
 با ساعت يك تو نشسنت كه چرا باشد، ساعت يك كه چند هر شمار عظيم فوز را او همنشينى و را، او مالقات و

 زياد را تو عبادت و دهد، مى جال را تو دل و دهد مى قوّت را تو دين و تو، دين در كند مى اثر كسى، چنني
  .رسد مى تو به منافع همه اين او، با الستمج بركت به و كند مى
  .بالحرمة فجالسه ربّه ينازع ال صدق و صدقه، يجاوز ال فعل و فعله، يجاوز ال قول
 نيز خود نواهى، و اوامر از گويد مى غير به چه آن به باشد، كردار موافق او گفتار كه آن خصلت سه آن از يكى
  .كند عمل
  .باشد مجتنب و محرتز حيله و مكر و دروغ از و باشد تدرس و راست هم كردارش كه آن دوم
 يا خود هالكت موجب كه راستى مثل نباشد، الهى رضاى منافى كه گفتنى راست باشد، راستگو كه آن سوم

 خصلت سه اين به موصوف كه كسى با بنشني پس. است مهلك راست از به منجى، دروغ چه. نشود مؤمنى
  .حرمت و عزّت به است،
 او عزّت و حرمت رعايت او، با مجالست هنگام در كه آن يا محرتمى، و معزّز خدا پيش اى نشسته او با تا يعنى
  :يعنى. بيند آزار تو مجالست از او كه مكن چنان و كن

. بنشني باشد، راضى اگر و منشني بسيار باشد، متأذّى صحبت طول در اگر كن، مجالست او با او خواهش موافق
  .باش او رضاى تابع سلوك، أطوار ساير رد قياس همني به و
  .الربكة و الرّحمة انتظر و
 و نصيب با او رحمت نظر بركت به و است تو با او رحمت نظر كه باش الهى رحمت منتظر اى نشسته او با تا و

  .مندى بهره
 آن به بركت و رحمت عزّت، امر به رحمت ماليكه است، نشسته عامل عالم مجلس در تا مؤمن كه است حديث
 ماليكه و است الهى رحمت مشمول است، نماز مشغول تا مصلّى كه است حديث چنانكه. كنند مى نثار مؤمن

 فضال از بعضى را نماز از بعد ماليدن سر بر دست استحباب وجه و. كنند مى او نثار مغفرت و رحمت رحمت،
  .اند كرده تفسير كرامتها اين تملّك و رحمتها اين كردن جمع به
 تخصيصه و عليه، تعاىل الله فضل بعني إليه انظر و فتخسر، تلزمه ال كى وقته، راع و عليك، الحجّة لزوم حذرا و
  .ايّاه كرامته و له،
 تو به حجّت إتمام و باشد رسانده تو به كسى چنني خود كرم و فضل به عالم خداوند( اينكه از كن حذر و

 جواب از تو و كنند حجّت تو بر را او قيامت روز و ندانى عظيم فوز را اين و نشوى منتفع او از تو و) نموده
 ندهد، رو كلّى غنب و نشود واقع تو به عظيم خسران تا باش، كس چنني و وقت چنني منتظر هميشه و باشى عاجز

 او شكر و فرموده كرامت تو به عالم خداوند كه دان، مى عظيم نعمت را اين و تفضّل چشم به كن مى نظر او به و
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  .دانسته نعمت چنني مستحقّ را تو كه آر، بجا را

  وصّيت در سوّم و هفتاد باب
 و قاعدا تعبده و تعصيه ال و دائما، تذكره ان و ربّك تنسى ال ان ألزمها و الوصايا افضل: السّالم عليه الصّادق قال

 الهالك، ميدان يف تقع و فتضّل ،جالله و عظمته آثار تحت من تخرج ال و ابدا، اشكره و بنعمته، تغرتّ ال و قائما،
 مورثة محنه و االبديّة، بكراماته محشوَّة بالياه انّ اعلم و المحن، بنيران احرقك و الضّرّاء و البالء مسّك ان و

 الله صلّى الله رسول استوصى رجال ان روى لذلك، وفّق و علم لمن أنعم من لها فيا حني، بعد لو و قربه و رضاه
 الشّرك فيه فانّ  منه تعتذر ما و ايّاك: فقال زدني،: فقال ربّك، منازعة فيه فانّ ابدا، تغضب ال: فقال آله و عليه

 تعاىل الله من استحى: فقال زدني،: فقال القربى، و الوصلة فيها فاّن مودّع، صّل: فقال زدني،: فقال الخفىّ،
 و االوّلني من المتواصون به يتواصى ما تعاىل الله جمع قد و اليقني، زيادة فيه فانّ جيرانك، صالح من استحياءك
 إِيَّاكُمْ وَ قَبْلِكُمْ  من الْكِتابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَصَّيْنَا لَقَدْ وَ: (تعاىل الله يقول الّتقوى، هي و واحدة، خصلة يف اآلخرين

 به و القصوى، الرّتب و علىال الدّرجات إىل وصل من وصل به و صالحة، عبادة كّل جماع فيه و). الله اتَّقُوا أَنِ
 مَقْعَدِ  يف. نَهَرٍ وَ  جَنَّاتٍ  يف الْمُتَّقِنيَ  إِنَّ: (تعاىل الله قال الدّائم، االنس و الطّيّبة بالحياة الله مع عاش من عاش
  .)مُقْتَدِرٍ مَلِيكٍ عِنْدَ صِدْقٍ

  شرح
 و قاعدا تعبده و تعصيه ال و دائما، تذكره ان و ربّك تنسى ال ان ألزمها و الوصايا افضل: السّالم عليه الصّادق قال

 الهالك، ميدان يف تقع و فتضّل جالله، و عظمته آثار تحت من تخرج ال و ابدا، اشكره و بنعمته، تغرتّ ال و قائما،
  .المحن بنيران احرقك و الضّرّاء و البالء مسّك ان و

 را او و باشى خدا ياد به هميشه كه است آن ها،وصيّت ترين فاضل: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 هيچ در و. آرى بجا مأمورى چنانكه را او بندگى و ندارى روا خود به را او نافرمانى و عصيان و نكنى فراموش
 فريفته او نعمت به و نباشى غافل او از راحت، در نه و زحمت حال در نه و ايستاده نه و نشسته حال در نه حال
 او بزرگوارى و عظمت ذكر از و آرى بجا او نعمت شكر و نكنى صرف نااليق مصارف در را او نعمت و نشوى
 مسّ  چند هر نشوى، غافل او شكر اداى و عظمت ياد از اى لمحه و نيفتى هالكت و گمراهى به تا نشوى، غافل
  .گذشت چنانكه ،است قرب دليل بال، به ابتال كه چرا محنتها، آتش به بسوزد و ضرّاء و بال را تو كند
 و علم لمن أنعم من لها فيا حني، بعد لو و قربه و رضاه مورثة محنه و االبديّة، بكراماته محشوّة بالياه انّ اعلم و

  .لذلك وفّق
 و محنتها نتيجه و ندارد انقطاع هرگز كه عزّتهائى و كرامتها به است آميخته الهى، دردهاى و بالها كه بدان

 الوقوع متيقّن چه هر چه،. باشد مدّتى از بعد چند هر است او جناب به قرب و ردگارپرو رضاى الهى زحمتهاى
 و كند گوارا خود به را دنيا محنتهاى و كوفتها كه كسى حال خوشا. است نزديك كه باشد دير چند هر است،
  .باشد داشته را اين توفيق
 زدني،: فقال ربّك، منازعة فيه فانّ ابدا، تغضب ال: فقال آله و عليه الله صلّى الله رسول استوصى رجال ان روى
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 القربى، و الوصلة فيها فاّن مودّع، صّل: فقال زدني،: فقال الخفىّ، الشّرك فيه فانّ منه تعتذر ما و ايّاك: فقال
  .اليقني زيادة فيه فاّن جيرانك، صالح من استحياءك تعاىل الله من استحى: فقال زدني، :فقال
: كه فرمود حضرت ده، پندى و وعظي مرا كه كرد طلب آله و عليه الله صلّى پيغمرب از شخصى كه است روايت
 دست از اختيار عنان غضب، هيجان كه چرا مده، راه خود به غضب حادثه و واقعه هيچ در و مشو غضبناك هرگز
  .باشد آخرت و دنيا خسران موجب كه بگويد چند حرفى غضب، استيالى حني در كه باشد گاه و ربايد مى آدمى
 در تو كار بايد: يعنى شوى، عذر به محتاج كه مكن كارى: كه فرمود حضرت. كن زياد حضرت، يا: گفت سائل
 عذر به محتاج چه هر چه شوى، عذر به محتاج شود، ظاهر گاه هر كه نباشد كارى و باشد يكسان نهان و ظاهر
 او از اجتناب جلى شرك مانند خفى شرك و است خفى شرك نيست، خالص چه هر و نيست خالص البتّه است،
 براى از است شريك شدن قائل باللَّه العياذ جلى، شرك كه است آن جلى و خفى شرك ميان فرق و است الزم
  .دانند مى خدا نيز را ايشان و قائلند السّالم عليهما مريم و عيسى الوهيّت به كه نصارى مثل. الهى اقدس ذات
 از و نمودن، عمل ،»هواه الهه جعل و«: مضمون به و خير عمل در است دادن دخل را خدا غير خفى شرك و

  .ورزيدن انحراف ،)۱۱۰ -كهف( أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ: مشحون بالغت مضمون
 نماز هر در و باش خشوع و خضوع به بسيار نماز در: كه فرمود حضرت. كن زياد حضرت، يا: گفت سائل باز
  .رسيد نخواهى ديگر نماز به و كنى مى كه است نماز آخرين كه انگار نىك مى كه
: يعنى. همسايه از كنى مى شرم چنانكه عالم خداوند از دار شرم: كه فرمود حضرت، يا كن زياد: گفت سائل باز

 به است عالم كه خداوند نمائى، مى اجتناب قبايح از بعضى ارتكاب از و كنى مى مالحظه همسايه از چنانكه
 واسطه به و مالحظه اين به است سزاوارتر محتاجى، او به اخروى و دنيوى حاالت جميع در و تو باطن و ظاهر
 نزد خفّت و منقطع، و جزئى است خفّتى خلق، پيش خفّت چه ناشايست، كردن ترك به است تر اوىل او اطّالع
 به راه گاه هر و ندارد آخر و هستند مطّلع ههم تعاىل حقّ  و محشر اهل كّل و است عامّ و است كّل تعاىل، بارى
 او به الخفيّات عالم حضرت گذرانى، مى خاطر به و گوئى مى و كنى مى چه هر كه دانستى و بردى معنى اين
 اجتناب و شود مى زياد تو يقني نيست، در به او علم از عالم ذرّات از اى ذرّه هيچ و دارد او به علم و است مطّلع
  .شود مى تر محكم قبايح از تناعام و مناهى از
 الله يقول التّقوى، هي و واحدة، خصلة يف اآلخرين و االوّلني من المتواصون به يتواصى ما تعاىل الله جمع قد و

  .)۱۳۱ - نساء( الله اتَّقُوا أَنِ إِيَّاكُمْ وَ قَبْلِكُمْ من الْكِتابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَصَّيْنَا لَقَدْ وَ: تعاىل
 چنانكه. است تقوى آن كه خصلت، يك در را وصيّتها كّل اسمه، عزّ بارى حضرت است كرده جمع: يعنى

 برتسيد: كه كنيم مى وصيّت نيز را شما و اند بوده شما از پيش كه را نصارى و يهود كرديم وصيّت ما: كه فرموده
  .نامشروع و بد كارهاى از برپهيزيد و عالم خداوند از
 عاش من عاش به و القصوى، الرّتب و العلى الدّرجات إىل وصل من وصل به و صالحة، عبادة كّل جماع فيه و
  .الدّائم االنس و الطّيّبة بالحياة الله مع
 و عاليه درجات به بنده رسد مى تقوى سبب به و را، عبادات همه تقوى است كرده جمع: كه فرمايد مى
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 تعاىل، خداوند با را خود عمر گذراند مى و كند مى زندگى پرهيزكارى، و تقوى سبب به و بلند، هاى مرتبه
  .اسمه عزّ بارى حضرت مگر نيست متّقى مونس و يار و پاكيزه، و پاك بسيار گذراندن

  )۵۵ ،۵۴ - قمر.(مُقْتَدِرٍ مَلِيكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ يف. نَهٍَر وَ جَنَّاتٍ يف الْمُتَّقِنيَ إِنَّ: تعاىل الله قال
 و پاكان جاى در بهشت، در پرهيزكاران و متّقيان كه تحقيق به: كه عزّت خداوند است فرموده چنانكه

 چيز همه به و است چيز همه مالك كه پروردگارى چنان آن هستند، خود پروردگار نزد در و هستند راستگويان
  .است توانا

  صدق درباره چهارم و هفتاد باب
 غير من بمعناه، ء شي كّل بها ء يستضي كالشّمس عالمه، يف متشعشع نور الصّدق: السّالم عليه الصّادق قال

 ال الّذي المعنى هو و لديه، ما صدق بحقيقة كاذب كّل يصدّق الّذي هو حقّا الصّادق و معناه، على يقع نقصان
 بالكذ من به ما لعدم كاذبا له اقسم حني كذبه يف ابليس صدّق السّالم، عليه آدم مثل ضدّه او سواه، معه يسمع
 و ظاهرا معهود غير هو و أبدعه من اوّل كان شيئا، أبدع ابليس النّ و عَزْماً، لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ السّالم، عليه آدم يف

 السّالم عليه ادم أفاد و االبد، بقاء على السّالم عليه ادم صدق من ينتفع لم معنى على بكذبه هو فخسر باطنا،
 اصطفائه من ينتقض لم معنى، على الحقيقة يف عهده يضادّ عمّا مه،عز بنفي المالئكة بشهادة كذبه بتصديقه
 عليه عيسى صدق عن ذكر كما لعبده، الله تزكية يقتضي ما الصّدق حقيقة و الصّادق، صفة فالصّدق شيئا، بكذبه
 آله، و عليه الله صلّى محمّد امّة رجال من للصّادقني مرآة هو و صدقه، من إليه أشار ما بسبب القيامة يف السّالم
  ).صِدْقُهُمْ الصَّادِقِنيَ يَنْفَعُ يَوْمُ هذا: (تعاىل الله فقال
 أ تعلم ان أردت فإذا نفذ، به أهوى أينما سمائه و أرضه يف الله سيف الصّدق: السّالم عليه المؤمنني امير قال و

 يف كانّك جلّ، و عزّ الله من بقسطاس عيّرهما و دعوك، غور و معناك قصد يف فانظر كاذب؟ ام أنت صادق
 الصّدق حّد ادنى و الصّدق، لك ثبت بدعواك، معناك اعتدل فإذا). الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ الْوَزْنُ وَ: (تعاىل الله قال القيامة،

 لم ان روحه، النّازع كمثل ذكرنا، بما الموصوف الصّادق مثل و اللّسان، القلب ال و القلب اللّسان يخالف ال ان
  !صنع؟ي ذا فما تنزع

  شرح
 غير من بمعناه، ء شي كّل بها ء يستضي كالشّمس عالمه، يف متشعشع نور الصّدق: السّالم عليه الصّادق قال

  .معناه على يقع نقصان
 عالم در جال و نورانيّت غايت در است صفتى راستى، و صدق: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و مشاعر و قوا ساير به او نور كند مى سرايت دارد، كه جالئى و نورانيّت غايت از و است معقول عالم كه خود
 شنيدن از را سمع و ناماليم، ديدن از را چشم كه آن مثل. دارد مى باز كريهه اعمال و ردّيه افعال از نيز را ايشان

  .شود مى مانع شرع خالف ارتكاب از را اعضا و قوا ساير همچنني و نامناسب،
 در باشد من نجات سبب كه ده پندى و وعظي مرا: كه كرد سؤال او از كسى كه، است مشهور ابرأك از يكى از

. باش محرتز دروغ، و كذب رذيله از و مدار بر راستى و صدق از دست و باش صدق مالزم: كه فرمود. قيامت
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  :كه گفت چند هر سائل
 سائل. مواعظ همه بر است مشتمل كه كن عمل گفتم چه آن به: گفت مى او جواب در كن، زياد را وعظ
 او از يافته، صدق منافى را او آرم عمل به خواستم كه ناماليمى كار هر و گفت، مى او كه بود چنان: گويد مى

  .نمودم مى احرتاز
 كثيفه أجسام آفتاب چنانكه. محسوس عالم در است آفتاب مانند معقول، عالم در صدق: كه فرمايد مى ديگر و
 و دهد مى جال و كند مى نورانى را حواّس و قوى ساير هم راستى و صدق بخشد، مى نور و كند مى ظاهر را

 أجسام كّل آفتاب طلوع به چنانكه و. دانستى چنانكه دارد، مى باز نامشروع و ناماليم اعمال و افعال از را ايشان
 همچنني يابد، نمى راه نقصان ،أجسام استضائت به آفتاب نور در و شوند مى منوّر و كنند مى نور قبول كثيفه،
  .شود نمى كم چيزى او كمال از و است قوا ساير نورانيّت موجب هم راستى و صدق

 ضدّه او سواه، معه يسمع ال الّذي المعنى هو و لديه، ما صدق بحقيقة كاذب كلّ  يصدّق الّذي هو حقّا الصّادق و
  .السّالم عليه آدم يف الكذب من به ما لعدم كاذبا له اقسم حني كذبه يف ابليس صدّق السّالم، عليه آدم مثل
 چه آن چه را، كاذب هر قول داند راست و كند تصديق كه، است كسى حقيقت و حقّ  به صادق: كه فرمايد مى
 دروغ و كذب او اعتقاد به و است عارى ناراستى، حقيقت و كذب معنى از و است صدق حقيقت است، او نزد

 را همه خود به قياس دروغ، خواه و راست خواه باشد كه هر از شنود، مى چه هر جهت اين از. ندارد وجود
 بود، خاىل حيله و دروغ شوائب از و بود حقيقى صادق چون كه السّالم عليه آدم حضرت مثل. پندارد مى راست
  :كه نمود اين به اشارت نيز عالم خداوند و. كرد قبول را او دروغ قسم و خورد شيطان از گول
  )۱۱۵ -طه. (عَزْماً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ

 راست را او گفته خورد، دروغ قسم ابليس چون امّا كند، خدا حكم مخالفت اراده كه را آدم ما نيافتيم: يعنى
  .كرد چه آن كرد و پنداشت

 ينتفع لم معنى على بكذبه هو فخسر باطنا، و ظاهرا معهود غير هو و أبدعه من اوّل كان شيئا، أبدع ابليس النّ و
  .االبد بقاء على السّالم عليه ادم صدق من
 بدعت كه كسى اوّل شيطان گرديد كرد، كه دروغ اخرتاع و شد ناشى شيطان از كه بد، بدعت اين سبب به و

 خيال به و باطن، حسب به نه و ظاهر حسب به نه نبود، هرگز كه چيزى نمود احداث و زمني، روى در گذاشت
 و گفت السّالم عليه آدم به كه دروغ اين به و شد، زيانكار و خاسر بدعت، اين سبب به و. گذشت نمى هم كسى
 آدم حضرت به و نشد مرتتّب او دروغ بر چيزى سرمد، وبال و ابد خسران غير و نشد او عايد نفعى داد، او فريب
 لباس به را دروغ و ختسا قسم به مؤكّد را دروغ او كه چرا نرسيد، نقصانى او تصديق سبب به نيز السّالم عليه

 خللى او نبوّت در لهذا نكرد، باطل به ميل و نشد منحرف خود جبلّت مقتضاى از او و كرد، آدم تلقني صدق،
  .نيافت راه

 يف عهده يضادّ عمّا عزمه، بنفي المالئكة بشهادة كذبه بتصديقه السّالم عليه ادم أفاد و: كه فرمايد مى چنانكه
  .شيئا بكذبه اصطفائه من تقضين لم معنى، على الحقيقة



۲۲۰ 

 آن كه نمود او به چنان را خود و صدق، لباس به را دروغ السّالم عليه آدم حضرت به ابليس كرد تلقني: يعنى
  .گويد مى راست چه
 ميل و نفس خواهش به كه را آدم حضرت ما نيافتيم كه ماليكه دادند شهادت كه آن اين مؤكد و مقال اين مؤيّد
 از بعد كذب كه بود جهت آن از را منهيّه شجره اكل او، ارتكاب بلكه. باشد كرده الهى امر تمخالف خود، طبع
 آدم، حضرت فريب براى از و كرد إبداع را او شيطان بود، محض ليس و صرف معدوم و نداشت وجود كه آن
 قسم به مؤكّد را بدعت اين و آورد ظهور به غيب، مكمن از محمود آن اغواى براى از را نامحمود خصلت اين
  .گذشت چنانكه نيست، الهى قرب و نبوّت منافى اين و داد آدم فريب راه اين از و ساخت نيز

 يف السّالم عليه عيسى صدق عن ذكر كما لعبده، الله تزكية يقتضي ما الصّدق حقيقة و الصّادق، صفة فالصّدق
  .آله و عليه الله صلّى محمّد امّة رجال من للصّادقني مرآة هو و صدقه، من إليه أشار ما بسبب القيامة
 صفت اين به قيامت روز در را صادق و صادق، براى از است زينتى و است صفتى راستى، و صداقت: يعنى
 خواهد ثنا و مدح صدق صفت به را صادقان قيامت، روز در اسمه، عزّ بارى حضرت نيز و خوانند، مى صدق
 عليه را ما پيغمرب امّت صادقان و كنند مى مدح »الصّادقني مرآة« به ار السّالم عليه عيسى حضرت چنانكه. كرد

  .فرموده چنانكه نمايند، مى مدح ذيل،: هدايه وافى آيه به السّالم
  )۱۱۹ -مائده. (صِدْقُهُمْ الصَّادِقِنيَ يَنْفَعُ يَوْمُ هذا: تعاىل الله فقال

 پيغمرب امّت صادق و شيعيان مدح السّالم، ليهع و نبيّنا على عيسى حضرت مدح از بعد بارى حضرت چنانكه
  .ايشان راستى را راستگويان كند مى نفع كه است روزى قيامت روز: گويد مى و كند مى آله و عليه الله صلّى

 أ تعلم ان أردت فإذا نفذ، به أهوى أينما سمائه، و أرضه يف الله سيف الصّدق: السّالم عليه المؤمنني امير قال و
 يف كانّك جلّ، و عزّ الله من بقسطاس عيّرهما و دعوك، غور و معناك قصد يف فانظر كاذب؟ ام أنت صادق
  .القيامة

 به آسمان، و زمني در است خدا شمشير درستى، و راستى: كه السّالم عليه المؤمنني امير حضرت است فرموده و
  .كند مى جا و كند مى نفوذ آيد، مى فرود كه جا هر

 خود، نوع بنى اشخاص ساير از شد، موصوف كمال صفت اين به و يافت كمال اين وفيقت كه شخص هر: يعنى
 و صدق صفت به و نه يا صدق به موصوفى كه بدانى خواهى تو اگر پس. رساند مى بهم زيادتى و يابد مى تميز

  نه؟ يا متّصفى راستى
 به و عدل ترازوى و الهى قسطاس هب را چيز دو اين و گوئى مى زبان به چه آن به است تو دل در چه آن بسنج
 ربّانى عدل ترازوى به را خود اعمال و افعال قيامت، روز در كه قياس همان كن، سنجيده بصيرت معيار
 دعواى در كه بدان نيافتى، تفاوت خود، ظاهر و باطن در و يافتى موافق را دو هر و بسنجيدى اگر سنجى، مى
  :فرمايد مى نكهچنا. موّفقى توفيق اين به و صادقى خود
  )۸ - اعراف. (الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ  الْوَزْنُ وَ :تعاىل الله قال



۲۲۱ 

  .است عملها همه از تر سنگني عمل ترازوى در قيامت، روز در راستى و حقّ: كه فرمايد مى عالم خداوند چنانكه
  .الصّدق لك ثبت بدعواك معناك اعتدل فإذا
  .باشى محّق صدق، دعواى رد و باشى صدق مالزم نيز دنيا در كه چنان پس
 در و صدق، معنى تو براى از شود مى ثابت شدى، صدق مالزم نهان، و آشكار و باطن و ظاهر در گاه هر و

  .شد خواهى محشور صدّيقان سلك در قيامت
  :صدق چهار وجود به مگر آدمى در شود نمى حاصل صدق كمال كه دانست بايد
 از خواه و ماضى از خواه و خلق با خواه و خدا با خواه دهد، كه خرب هر و گويد چه هر كه زبان صدق - اوّل

 به رغبت و دنيا به ميل وجود با اين بر بنا پس. باشد صادق دهد خرب و گويد چه هر به و گويد، راست مستقبل،
 إِيَّاكَ  وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ«: گفنت و ،)۷۹ - انعام( »الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجْهِيَ وَجَّهْتُ«: گفنت در دنيا

  .بود خواهد كاذب، آيات و ادعيه از اينها امثال و ،)۵ -حمد( »نَسْتَعِنيُ
 فعل، هر نيّت در كه است آن مقتضى تحقيقي، درستى و راستى و حقيقى صدق: يعنى. است نّيت صدق -دوم

 كاذب نيّت آن در االّ و نكند دخيل را او غير بارى، حضرت تقرّب به و نباشد ملحوظ خدا غير عبادت و طاعت
  .بود خواهد
 اگر و كند عدالت شود، رجوع او به اى ناحيه واليت اگر كه باشد آن عزمش: يعنى. است عزم صدق -سوم

 تدريس و اى ناحيه واليت و قضا در اگر و نمايد إحسان حاجت اهل و ضعفا به شود، تموّل و ثروت صاحب
  .كند رجوع او به تدريس و واليت يابد خود از اوىل اى، مدرسه
 رجا و خوف و توكّل و محبّت و است زهد كه: سّت مقامات از مقام هر در: يعنى. است مقامات صدق -چهارم

 كامل مذكوره، مقامات از مقام هر در و نشود راضى آن ضعيف مرتبه به و كند طلب را مقام آن حقيقت رضا، و
 اين به و. صادق نه بود خواهد كاذب شود، راضى مراتب اين ناقص تبهمر به و باشد آن خالف به اگر و باشد

  :فرمود اشارت تفصيل
  .اللّسان القلب ال و القلب اللّسان يخالف ال ان الصّدق حّد ادنى و

 ادناى زبان، با دل و دل با زبان نكردن مخالفت و باطن و ظاهر تساوى از صدق تفسير در گفتيم چه آن: يعنى
  .است صدق مرتبه
  !يصنع؟ ذا فما تنزع لم ان روحه، النّازع كمثل ذكرنا، بما الموصوف الصّادق مثل و

 حالت، آن در او چنانكه. باشد روح نزع در كه است كسى مانند تحقيقي، صادق و حقيقى صدق: كه فرمايد مى
 چرا است، تر راضى مردن به نيز است درستى و راستى مالزم كه راستگو آدم. است حيات از تر راضى موت به
 كمال اين از و آيد عمل به صدق منافى مبادا كه دارد كشيده را نفس عنان بايد هميشه و است او زندان دنيا كه

 و اعادى از بسيارى با بايد اى لحظه هر و اى لمحه هر در و يابد ظهور باطن با ظاهر مخالفت و شود محروم
  .نباشد فارغ جهاد اين از هرگز و نمايد دهمجاه و محاربه و كند نربد جنّ، و انس از دشمنان



۲۲۲ 

  .است تر سهل و آسانرت البتّه او، به نسبت موت و! داشت؟ تواند اعتبار چه زحمت همه اين با دنيا حيات

  توكّل در پنجم و هفتاد باب
 كما كّلون،المتو االّ  ختامها يفّض ال و بها يشرب فال الله بختم مختوم كأس التّوّكل: السّالم عليه الصّادق قال
 كفاه الله إىل انقطع من). مُؤْمِنِنيَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا الله عَلَى وَ( ،)الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الله عَلَى وَ: (تعاىل الله قال
 النّاس، اقوى يكون ان سرّه من إليها، كله و الدّنيا إىل انقطع من و يحتسب، ال حيث من يرزقه و مئونة، كّل الله

 يد يف بما فليكن النّاس، اغنى يكون ان سرّه من و. الله فليتّق النّاس، اكرم يكون ان سرّه من و الله، على فليتوكّل
 اصل و االيثار، التّوكّل حقيقة و التّوكّل، قفل االيمان و االيمان، مفتاح التّوكّل جعل يده، يف بما اوثق الله

 هو و التّوكّل معلول اثر فان االيثارين، احد ايثار من توكّله يف المتوكّل ينفّك ال و بحقّه، ء الشّي تقديم االيثار
 متعّلال، ال متوكّال تكون ان أردت فان معه، بقي سبحانه الباري هو و التّوكّل علّة معلّل اثر ان و به، حجب الكون
 تسابق ال ان التّوكّل حّد ادنى و للحيوة، الموت توديع كلّها امانيّك دع و تكبيرات، خمس روحك على فكبّر

 و تشعر، ال أنت و ايمانك عقد بأحدهما فتنقض معدومك، تستشرف ال و مقسومك، تطالع ال و بالهمّة، مقدورك
 بعض انّ روى انّه هي و الحكاية، هذه بمعرفة فاعتصم حقّا، المتوكّلني شعار بعض على تقف ان عزمت ان

 كان االمام و التّوكّل، يف مسألة بجواب علىّ اعطف عنك الله رضى: لفقا االئمّة، بعض على قدم المتوكّلني
: له فقال ايّاه إبدائه قبل من عنه سال فيما صدقه على اشرف و الورع، نفيس و التّوكّل، بحسن الرّجل يعرف
 و جيبه، يف يده السّالم عليه االمام فادخل فقير، بهما اجتاز إذا بجوابه مطرق هو فبينا ساعة، انظرنى و مكانك
 كنت االمام ايّها: السّائل فقال لك، بدا عمّا سل و هات: له فقال السّائل على اقبل ثمّ الفقير، فناوله شيئا اخرج
 الّسالم عليه االمام فقال عنّى؟ ابطائك يف شأنك فما تستنظرنى، ان قبل مسألتي جواب من متمكّنا قادرا أعرفك
 جيبى يف و التّوكّل، بعلم اتكلّم ان عليه مطّلع ربّى و بسرّى، ساهيا ارانى أكن لم إذا كالمى قبل المعنى لتعترب
 يأوي ال ان حلف و شهقة، السّائل الرّجل فشهق فافهم، به ليعلم ثمّ إيثاره، بعد االّ ذلك يل يحّل لم ثمّ دانق،
  .عاش ما ببشر يأنس ال و عمرانا،

  شرح
  .المتوكّلون االّ ختامها يفّض ال و بها يشرب فال الله بختم مختوم كأس التّوّكل: السّالم عليه الصّادق قال

 گذاشنت، او به خود كارهاى و عالم خداوند به كردن توكّل: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كرده خدا به توكّل كه كسانى مگر را او مهر شكند نمى و جام آن از آب آشامد نمى الهى، مهر به سر است جامى
  .گذاشته او به خود كار و ندباش
. الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الله عَلَى وَ :كه فرموده مجيد قرآن در احديّت جناب چنانكه :تعاىل الله قال كما

  )۲۳ -مائده. (مُؤْمِنِنيَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا الله عَلَى وَ: فرموده ديگر جاى در و )۶۷ -يوسف(

 نيز و .او غير به نه واگذارد او به خود كار و است توكّل اهل از كه هر كند توكّل بايد ميانعال خداى بر: يعنى
 تقديم كه چرا او، غير بر نه ايمان اهل از شما باشيد بوده اگر اسمه، عزّ بارى حضرت بر شما كنيد توكّل بايد
  .است حصر مفيد ظرف



۲۲۳ 

 مئونة، كّل الله كفاه الله إىل انقطع من: فرمود كه است ىمرو التّحيّات افضل آله و عليه كاينات سيّد حضرت از
  .إليها وكله الدّنيا إىل انقطع من و يحتسب، ال حيث من يرزقه و

 آخرت، و دنيا مهمّات از را، او مهمّات همه كند مى كفايت شد، خدا به متوسّل و خدا غير از بريد كه هر: يعنى
 لطف و خدا از چشم و شد دنيا متوجّه كه هر و. ندارد گمان كه ئىجا از او به رساند مى و تعاىل، بارى حضرت

  .دنيا با را او گذارد مى و دارد مى بر او از مرحمت نظر تعاىل خداى پوشيد، خدا
 اكرم يكون ان سرّه من و الله، على فليتوكّل النّاس، اقوى يكون ان سرّه من: كه است مرورى حضرت آن از باز و

  .يده يف بما اوثق الله يد يف بما فليكن النّاس، اغنى يكون ان سرّه من و. الله فليتّق النّاس،
 بر كند توّكل بايد پس مردمان، ترين قوى باشد بوده اينكه از باشد مسرور و باشد خوشاينده را كه هر: يعنى
 باشد، مسرور صفت اين از و باشد مردمان ترين كريم كه خواهد كه هر و گذارد، او به خود كار و تعاىل خداى
 ترين غنى كه خواهد كه هر و. كند اجتناب ناشايست، اعمال و افعال از و. تعاىل خداى از برتسد بايد پس

 است، خدا نزد چه آن و خدا به او اعتماد و وثوق و باشد خدا به او اعتماد و وثوق بايد پس باشد، مردمان
  .است خود دست در چه آن از باشد بيشرت
  .التّوكّل قفل االيمان و االيمان، احمفت التّوكّل جعل
 ايمان داخل توكّل، وسيله به: يعنى توكّل قفل را ايمان و ايمان، كليد را توكّل تعاىل خداى است گردانيده: يعنى
  .گشود توان مى را ايمان قفل و شد توان مى
  .بحقّه ء الشّي تقديم االيثار اصل و االيثار، التّوكّل حقيقة و

 پريشانى و عسر وجود با و كردن اختيار خود بر را خود غير: يعنى. است غير ايثار توكّل، حقيقت: كه فرمايد مى
 غير، آن كه آن شرط به امّا خود، بر است غير تقديم »ايثار« اصل و نمودن، غير صرف را نفقة نفقة، به احتياج و

  .موقع غير و باطل نه باشد، صحيح و حقّ مصرف
 معلّل اثر ان و به، حجب الكون هو و التّوكّل معلول اثر فان االيثارين، احد ايثار من توكّله يف المتوكّل ينفّك ال و

  .معه بقي سبحانه الباري هو و التّوكّل علّة
  :چيز دو از يكى كردن اختيار از متوكّل شود نمى منفكّ: كه فرمايد مى
 و باشد كسى بار زير در دنيا در كه واهدنخ: يعنى. خلق از باشد نيازى بى توكّل، از متوكّل غرض كه آن يكى
 عزّ او إحسان و خدا داده به و كند مى توكّل اختيار جهت اين از و باشد كسى إحسان و كسى مال به نظرش
 امّا است، ممدوح و مرغوب چند هر توكّل، از قسم اين. پوشد مى خلق إحسان و خلق از چشم نموده اكتفا شأنه،
 حجاب مرتبه در هنوز توكّل، از قسم اين صاحب و است مغشوش و نيست خالص كه چرا نيست، كامل توكّل
  .است محروم توكّل، علياى درجه به وصول و قرب مرتبه رسيدن از و است
 الهى قرب كه را توكّل حقيقى علّت كند اختيار كه است آن است، خالص و كامل توكّل كه توكّل، دوم قسم
 خدا با چنينى اين متوكّل و است او غير چه هر از بعد و باشد الهى قرب توكّل، از متوكّل غرض: يعنى. باشد
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 يبصر الّذي بصره و به، يسمع الّذي سمعه كنت«: مشحون بالغت مضمون به و نيست جدا او از هرگز و است
  .است عامل و فائز ،»به
 الموت توديع كلّها يّكامان دع و تكبيرات، خمس روحك على فكبّر متعلّال، ال متوكّال تكون ان أردت فان

  .للحيوة
 تحقيقي، صاحب و حقيقى موالى غير و است توكّل حقّ كه باشى، ثانى معنى به متوكّل كه خواهى اگر پس
 گفته خود بر است مقرّر ميّت نماز براى از كه تكبير پنج و گير مرده را خود پس نباشد، تو منظور ديگر چيز هيچ
 كه عارضى حيات از ابدى حيات تحصيل براى از و تعلّقات، همه از كن عودا و آرزوها، همه از بگذر و گير

  .گير مرده را خود زندگى در ،»تموتوا ان قبل موتوا«: حكم به و بگذر، مكاره و آالم به است مشوب
 بأحدهما فتنقض معدومك، تستشرف ال و مقسومك، تطالع ال و بالهمّة، مقدورك تسابق ال ان التّوّكل حّد ادنى و
  .تشعر ال أنت و ايمانك قدع
 پيش شده، قسمت حقيقى رزّاق جانب از تو براى از كه روزيى كه است اين توكّل مرتبه ترين پست: كه فرمايد مى
 كه نبازى، در او تحصيل براى از را خود عزيز عمر و باشى، نداشته هم مقرّر قدر از زيادة توقّع و نطلبى، وقت از

  .است كامل ايمان زوال موجب اينها، از كدام هر رّضتع و است توكّل منافى اينها
  .الحكاية هذه بمعرفة فاعتصم حقّا، المتوكّلني شعار بعض على تقف ان عزمت ان و

 صفت اين در و كاملند، توكّل در كه توكّل اهل طريقه و شعار از بعضى بر شوى واقف كه خواهى مى اگر: يعنى
  :حكايت اين به ده گوش و تحكاي اين به زن در چنگ پس كاملند كمال

 يف مسألة بجواب علىّ اعطف عنك الله رضى: فقال االئمّة، بعض على قدم المتوكّلني بعض انّ روى انّه هي و
 قبل من عنه سال فيما صدقه على اشرف و الورع، نفيس و التّوكّل، بحسن الرّجل يعرف كان االمام و التّوكّل،
 عليه االمام فادخل فقير، بهما اجتاز إذا بجوابه مطرق هو فبينا ساعة، رنىانظ و مكانك: له فقال ايّاه إبدائه
 فقال لك، بدا عمّا سل و هات: له فقال السّائل على اقبل ثمّ الفقير، فناوله شيئا اخرج و جيبه، يف يده السّالم
 عنّى؟ ابطائك يف شأنك فما تستنظرنى، ان قبل مسألتي جواب من متمكّنا قادرا أعرفك كنت االمام اّيها: السّائل
 اتكلّم ان عليه مطّلع ربّى و بسرّى، ساهيا ارانى أكن لم إذا كالمى قبل المعنى لتعترب السّالم عليه االمام فقال
 شهقة، السّائل الرّجل فشهق فافهم، به ليعلم ثمّ إيثاره، بعد االّ ذلك يل يحّل لم ثمّ دانق، جيبى يف و التّوكّل، بعلم
  .عاش ما ببشر يأنس ال و عمرانا، وييأ ال ان حلف و

 از خداى: گفت و آمد السّالم عليهم ائمّه از يكى خدمت به توكّل اهل از شخصى: كه است اين مذكور حكايت
 را سائل السّالم عليه امام حضرت. فرما مرحمت جوابى توكّل باب در دارم سؤاىل و كن شفقت باشد، راضى تو
 كه فهميد باطن علم به نيز و است كامل تقوى و توكّل در و است توكّل اهل از كه دانست مى و شناخت مى

 جواب تا ده مهلت مرا زمانى و كن توقّف خود جاى به: گفت سائل به برپسد، خواهد مى چه و چيست سؤالش
 حضرت پيش از فقيرى مدّتى اندك از بعد تا انداخت زير به مبارك سر حضرت و كرد چنان سائل. گويم تو

 و كرد سائل به مبارك روى و داد فقير به و آورد بيرون جيب از چيزى و خواند را فقير حضرت شد، گذارا
 سؤال جواب به قادرى كه دانم مى و شناسم مى را شما من حضرت، يا: گفت سائل. خواهى چه هر برپس: گفت
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 سؤال جواب در و يدىطلب مهلت من از كه داشت اين بر چه را تو پس بطلبى، مهلت من از كه آن از پيش من
  نمودى؟ تأخير من

 در تا جواب، ذكر از پيش سؤال جواب از شوى گوشزد تو كه بود اين من تأخير از غرض: كه فرمود حضرت
 پيش كه است فصحا و بلغا قانون چنانكه. شود راسخ و متمكّن خوب تو، ذهن در جواب جواب، ورود هنگام

 مطلب به منبّه از سامع اگر كه اينها، غير و قصّه شأن ضمير مثل. كنند مى ذكر منبّهى سامع به خطير معنى ايراد از
 مذكور عربّيت در تفصيل به اين و كنند مى مطلب ذكر منبّه، ذكر از بعد نه وگر خوب، فيه نحن ما مثل. رسيد
 از تو سؤال كه دانستم مى من تو سؤال از پيش: كه گويد مى و فرمايد مى منبّه بيان سائل براى از حضرت. است
 عّالم و باشد دنيا مال دانگ يك من جيب در و كنم توكّل بيان كه نخواستم توكّل، حقيقت بيان و است توكّل

 اين از فقيرى، به او كردن بذل از بعد مگر كار اين نبود حالل مرا چون و باشيم، مطّلع او به من، و الغيوب
  .شد واقع تأخير تو سؤال جواب در جهت
 كه كرد ياد قسم و كشيد سينه از سوزناكى آه و عظيمى فرياد كرد فرياد شنيد، حضرت از كالم اين كه سائل
  .نگيرد انس هيچكس با باشد زنده تا و نباشد مردم ميان و نكند وطن معموره در و نربد بسر مردم ميان در ديگر
 او به ارضى و سماوى كتب كلّ  اگر ناقابل و شود مى متأثّر چنني اى، اشاره اندك به كه است چنني قابل نفس

  .كند نمى اثر اصل در و است آب بر نقش مثل كه بخوانى،

  اخالص در ششم و هفتاد باب
 فمن الرّضا، توقيعه و القبول، مفتاحه معنى هو و االعمال، فواضل يجمع االخالص: السّالم عليه الصّادق قال
 اعتبارا عمله، كثر ان و بمخلص فليس منه يتقبّل ال من و عمله، قّل ان و المخلص فهو عنه رضى و منه الله تقبّل
 و حركة كّل علم إصابة مع المحابّ  كّل ببذل االستقامة وجود القبول عالمة و ابليس، و السّالم، عليه بآدم

 العمل، و المعمول و العامل و االعمال و العلم، به ما تقويم يف مهجته باذل و روحه ذائب المخلص و سكون،
 قال كما التّوحيد، يف التّنزيه معانى تصفيه هو و الكلّ، فاته ذلك فاته إذا و الكلّ، أدرك فقد ذلك أدرك ذاإ النّه
 هلك و الصّادقون، االّ العالمون هلك و العاملون، االّ العابدون هلك و العابدون، االّ العاملون هلك: االوّل

 خطر لفي الموقنني انّ  و الموقنون، االّ المتّقون هلك و ون،المتّق االّ المخلصون هلك و المخلصون، االّ الصّادقون
 بذل االخالص حّد ادنى و). الْيَقِنيُ يَأْتَِيكَ حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ: (آله و عليه الله صلّى لنبيّه تعاىل الله قال عظيم،
 حقّ بوفاء طالبه لو انّه لعلمه، هبعمل مكافاة ربّه على به فيوجب قدرا، الله عند لعلمه يجعل ال ثمّ طاقته، العبد

 الفوز و النّار من النّجاة اآلخرة، يف و االثام جميع من السّالمة الدّنيا، يف المخلص مقام ادنى و لعجز، العبوديّة
  .بالجنّة

  شرح
 فمن الرّضا، توقيعه و القبول، مفتاحه معنى هو و االعمال، فواضل يجمع االخالص: السّالم عليه الصّادق قال
 اعتبارا عمله، كثر ان و بمخلص فليس منه يتقبّل ال من و عمله، قّل ان و المخلص فهو عنه رضى و منه الله تقبّل
  .ابليس و السّالم، عليه بآدم
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 اخالق مكارم و اعمال فضايل همه است كرده جمع اخالص،: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 شدن قبول اخالص، عالمت و اخالص كليد و است، اخالص به عمل هر كمال و عمل هر فضيلت: يعنى. را

 و است بارى حضرت مقبول كه عملى هر پس. است پروردگار خوشنودى و رضا اخالص، توفيق و است عمل
 كم عملش كه چند هر مخلص، عمل، آن صاحب و است اخالص به موسوم عمل آن است، راضى آن به خداى
 به موسوم عمل آن نه نباشد، راضى عمل آن به پروردگار حضرت و نباشد ىاله مقبول كه عمل هر و. باشد

 مديد، مدّت كه اللّعنة، عليه ابليس چنانكه. باشد بسيار عمل آن چند هر مخلص، عامل نه و است اخالص
 آدم حضرت و شد محو همه السّالم عليه آدم سجود ترك به نبود اخالص به مقارن چون و كرد پروردگار عبادت

 و عاليه درجات مستحقّ و گشت احديّت درگاه مقبول كرد، اخالص روى از كه استغفار يك به السّالم يهعل
  .گرديد اليقه مراتب

  .سكون و حركة كّل علم إصابة مع المحاّب كّل ببذل االستقامة وجود القبول عالمة و
 هر كردن بذل به مگر شود نمى حاصل استقامت، معنى و است استقامت وجود عمل، قبول نشانه: كه فرمايد مى
 و اعمال و افعال جميع در بودن مستقيم و. حاجت ارباب به است بيشرت او به تعلّق و است تر محبوب چه

  .خطا نه باشد صواب شود، صادر او از كه عملى و فعل هر: يعنى. سكنات و حركات
 إذا النّه العمل، و المعمول و العامل و االعمال و العلم، به ما تقويم يف مهجته باذل و روحه، ذائب المخلص و

  .التّوحيد يف التّنزيه معانى تصفية هو و الكلّ، فاته ذلك فاته إذا و الكلّ، أدرك فقد ذلك أدرك
 خاىل زايفه، فاسده أغراض از و باشد خالص شود، صادر او از عملى هر كه است آن صدد در كه هر: فرمايد مى
 نهايت بايد: يعنى. معمول و عامل و عمل و علم تقويم در را خود خون ريزد ىم و را خود روح گدازد مى. باشد
 در خود و باشد مقبول او عمل و نرود بيرون اخالص از او علم تا نمايد، جهد بذل غايت و آرد عمل به سعى
 و لافعا و رسيد مرتبه اين به كه هر و. باشد مندرج حقيقى، معمول سلك در او معمول و حقيقى عامل سلك
 هر از و. نيكوئى و خير مراتب جميع به است رسيده كه تحقيق به پس كرد، خالص غشّ و غّل از را خود اعمال
 چنني اين و. مربّات و خيرات جميع او از است شده فوت كه تحقيق به پس عليا، مرتبه اين شود فوت كه

  .است الهى حقيقى توحيد و تنزيه لوازم از اخالص،
 و الصّادقون، االّ العالمون هلك و العالمون، االّ العابدون هلك و العابدون، االّ العاملون لكه: االوّل قال كما
 لفي الموقنني انّ و الموقنون، االّ المتّقون هلك و المّتقون، االّ المخلصون هلك و المخلصون، االّ الصّادقون هلك
  .عظيم خطر
 مراد، كه است ممكن و. باشد اسمه، عزّ  بارى حضرت ادمر و باشد تعاىل اوّل ،»اوّل« به مراد كه است ممكن
: كه فرمايد مى حال هر به. ندارد وجه اوّل به حضرت اسم از عدول كه چرا است، انسب اوّل و باشد اوّل امام
 ناچيز و نابود هم بندگى و عبادت عمل و باشد حقّ بندگى و عبادت جز كه عملى هر است اعتبار بى و نابود
 و اعتبار بى هم علم به مقرون عبادت و باشد دانش و علم روى از ايشان عبادت كه كسانى دتعبا مگر است،
 ايشان عبادت هم صادق علماى و. باشد صادق كردار و گفتار در علم آن صاحب كه علمى مگر است، نابود
 نابود نيز نمخلصا عبادت و باشد، اخالص روى از ايشان عبادت كه علمائى عبادت مگر است ناچيز و نابود
 روى از ايشان تقواى كه آنان مگر است نابود هم متّقى عبادت و باشند، پرهيزكار و متّقى كه آنان مگر است،



۲۲۷ 

  !نه؟ يا جست توانند سالم آيا كه اند عظيم خطر در هم يقني اهل و باشد، يقني
  )۹۹ -حجر. (الْيَقِنيُ تِيَكَيَأْ حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ: آله و عليه الله صلّى لنبيّه تعاىل الله قال

 نسبت و. موت را تو فرارسد كه وقتى تا را خود پروردگار كن بندگى: كه فرمايد مى خود حبيب به عالم خداوند
 به خود اختيار به آدمى كه است چيزى نه موت، كه آن به اشارت و موت تلخى واسطه به نه داد، موت به اتيان
 اشاره يا. موت به او نه است رسيده او به موت گويا موت، حكايت در سپ شود، راضى مردن به و برسد او

  :يعنى. موت از بعد و موت از قبل أهوال اعتبار به موت مرتبه عظمت به باشد
 واقع اگر و است متعذّر بلكه متعسّر او، به ضعيف بنده رسيدن است، هول و خوف نهايت در موت كه بس از

  .بنده طرف از هن است متصوّر موت، طرف از شود
) كه است منقول( است، دوانى جالل ملّا تالمذه جمله از كه شيرازى محمود الدّين جمال خواجه از چنانكه
 ترقّى را ما الجملة يف و برسيم فضيلت به ما كه باشد روزى آيا شيخنا، كه كرد عرض استاد خدمت به روزى
 شما به فضل امّا رسيد، نمى فضل به هرگز شما: كه ودفرم استاد بود؟ توانيم فضال عداد در و شود حاصل علمى
  .رسيد خواهد شما به و كرد خواهد تنزّل رفته رفته دانش، و فضيلت يعنى. رسد مى

 ترك و مجاهدات و رياضات از كه هر يعنى حقّ، به وصول مرتبه به كنند مى تفسير را يقني) متشرع غير( صوفيّه
 قلم از و است ساقط او از تكليف و عبادت ديگر شد، حقّ به اصل و هيوالنى، غواشى رفض و بدنى تعلّقات
 رياضت، قصواى درجه و اعلى مرتبه به رسيدن اگر چه است، محض پوچ: يعنى. ال اين، و. است بيرون تكليف
  .باشد ساقط اوصيا و انبيا از بايست مى بود، مى تكاليف سقوط منتج
 لعلمه، بعمله مكافاة ربّه على به فيوجب قدرا، الله عند لعلمه يجعل ال ثمّ طاقته، العبد بذل االخالص حّد ادنى و
  .لعجز العبوديّة حقّ بوفاء طالبه لو انّه

 جهد بذل وجود با و باشد ممكن كه قدر آن عبادت، در است طاقت كردن بذل اخالص، مرتبه ترين پست: يعنى
 أجر مستحقّ عمل، اين سبب به من! الها بار: كه فنتگ و دانسنت، اعتبار بى و قدر بى را عبادت و طاعت طاقت، و
 بيرون آن عهده از هرگز كى فرمايى، مطالبه است بندگى و عبادت حقّ چه آن من از اگر و نيستم ثواب و

  !؟... آمد توانم مى
  .لجنّةبا الفوز و النّار من النّجاة اآلخرة، يف و االثام جميع من السّالمة الدّنيا، يف المخلص مقام ادنى و

 مرتبه ادناى نيست، ديگر غرض به مغشوش و است خدا براى از محض عملش كه كسى مرتبه ترين پست: يعنى
  .بهشت دخول به شدن فائز و جهنّم عذاب از نجات آخرت در و است گناه و اثم از سالمت دنيا، در او

  جهل شناخنت در هفتم و هفتاد باب
 و ظلمة إقبالها ادم، بنى يف ركّبت صورة الجهل علمت، لما تظهر ان هلالج من حسبك: السّالم عليه الصّادق قال

 نفسه، بخصال جاهال تجده تارة االنسان إىل ترى اال الشّمس، مع الظّلّ كتقلّب معها متقلّب العبد و نور، ادبارها
 منه فهو غيره يف لها احامد لها، ساخطا بطباعه، عالما تجده تارة و لها، ساخطا غيره، يف بعيبها عارفا لها، حامدا
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 و الرّضا الجهل مفتاح و اخطا، الخذالن قابله ان و أصاب، العصمة قابلته فان الخذالن، و العصمة بني منقلب
 استحقاق، بال بالعلم دعواه الجاهل صفة ادنى و التّوفيق، موافقه إصابة مع االستبدال العلم مفتاح و به، االعتقاد

 فالكلّ الحرص، و الدّنيا و الجهل االّ نفيه حقيقة إثباته ء شي ليس و جحوده، اهاقص و بالجهل، الجهل أوسطه و
  .كالكلّ منهم الواحد و كواحد، منهم

  شرح
 و ظلمة إقبالها ادم، بنى يف ركّبت صورة الجهل علمت، لما تظهر ان الجهل من حسبك: السّالم عليه الصّادق قال

  .الشّمس مع الظّّل كتقلّب معها متقلّب العبد و نور، ادبارها
 خود دانسته به كلّى اعتماد كه همني جهل از را تو است بس: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 مخصوص علم، حقيقت كه اى ندانسته و است علم اى، دانسته خود اعتقاد به چه آن كه دارى گمان و دارى

 علم اطالق و عالمات، و امارات جز ديگران براى از نيست حاصل و بس، و است اوصيا و انبيا و عالم خداوند
  .جهل امارات از مگر امارات بر نيست

 از او شدن دور و است، تيرگى و ظلمت موجب كسى به او آوردن رو كه است صورتى جهل،: كه فرمايد مى و
 أطوار: ىيعن. آفتاب با سايه گشنت همچو صورت، اين با گردد مى آدمى و است، معرفت و نور موجب كسى،
 عالم و كند مى خود ستايش و خود عيبهاى به است جاهل گاهى است، مختلف صورت اين به نسبت آدمى
 در تيرگى و ظلمت كه است جهل اقبال وقت وقت، اين و گويد، مى ديگران به ناسزا و ديگران عيب به است
 خود به ناسزا و سخط و خود عيب به است بينا گاهى و. است غافل خود عيب از و رسيده بهم او نفس
 سبب به كه است جهل ادبار وقت وقت، اين و گويد، مى ايشان مدح و است غافل ديگران عيب از و گويد مى
 سخط خود به و بيند مى را خود عيبهاى نور، آن به و است رسيده بهم او نفس در جالئى و نور جهل ادبار
 و خود، معايب به است او بودن عالم كه عصمت نميا است دائر آدمى أطوار و احوال هميشه و گويد، مى

  :كه فرمود اشارت معانى اين به و خود، عيبهاى به است او بودن جاهل كه خذالن
 تجده تارة و لها، ساخطا غيره، يف بعيبها عارفا لها، حامدا نفسه، بخصال جاهال تجده تارة االنسان إىل ترى اال

 أصاب، العصمة قابلته فان الخذالن، و العصمة بني منقلب منه فهو غيره، يف لها حامدا لها، ساخطا بطباعه، عالما
  .اخطا الخذالن قابله ان و

 عيب پى در و كند مى خود به ستايش و ثنا و خود عيبهاى به است جاهل گاهى آدمى كه بينى نمى آيا: يعنى
 االحوال منقلب ميشهه ضعيف آدمى پس. است عكس به گاهى و گويد، مى ديگران به سخط و است ديگران
 در و داد توفيقش تعاىل، خداى اگر پس. است ثانى كه خذالن و است اوّل كه عصمت ميان است داير و است
 خطوات پى در باللَّه عياذا اگر و نجات، اهل از آخرت در و است صواب راه در شد، خود نفس عيبهاى پى

 خطاكاران جمله از شد، ديگران عيبهاى سوسجا و نشد خود اصالح پى در شده، نفسانى خطرات و شيطانى
  .بود خواهد ايشان با حشرش آخرت در و است

  .التّوفيق موافقه إصابة مع االستبدال العلم مفتاح و به، االعتقاد و الرّضا الجهل مفتاح و
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 ش،دان و علم كليد و خود، عمل به بودن خرسند و خود كرده به است بودن راضى نادانى، و جهل كليد: يعنى
  .باشد خوب چند هر ندادن، راه او به اعتبارى و قدرى و است خود عمل گرفنت سهل
  .استحقاق بال بالعلم دعواه الجاهل صفة ادنى و
  .دانشى بى و جهل وجود با است علم كردن دعوى جهل، صفت ترين پست و
  .بالجهل الجهل أوسطه و
  .نكردن علم دعوى و جهل به است بودن لجاه است، اوّل از كمرت اندكى قبحش كه جهل اوسط مرتبه و
  .جحوده اقصاه و
 بسيط جهل اصطالح، در اين و. داند نمى كه دانسنت و خود جهل به است داشنت علم جهل، مرتبه اقصاى و

  .است مركّب جهل اوّىل چنانكه است،
  .الحرص و الدّنيا و الجهل االّ نفيه حقيقة إثباته ء شي ليس و

  .حرص و دنيا و جهل مگر باشد داشته دخل او در نفى يا باشد، نفى عني او ثبوت كه چيز هيچ نيست: يعنى
  .است نفى عني اين و ندانسنت مگر نيست، جهل حقيقت كه آن واسطه به جهل امّا
 مگر آرد نمى دست به كند، مى دنيا براى از سعى و كوشش و است دنيا طالب كه هر كه آن واسطه به دنيا امّا و

  .مقسوم مقرّر روزى مگر ندارد حاصل دنيا از و تعب، و زحمت
 اين خسّت و دنائت بيان كالم، اين از مراد و. زحمت و تعب غير ندارد حاصلى حرص از هم حريص، همچنني و
 پستى و دنائت مرتبه چه به كه است معلوم باشد، عدم مستلزم يا عدم عني وجودش چه هر چه است، چيز سه

  !باشد؟ نداشته اهتمام نهايت خسيسى صفت چنني ازاله براى از كسى كه نباشد حيف دارد،
  .كالكلّ منهم الواحد و كواحد، منهم فالكلّ
 به اينها از سه هر پس هستند، شريك مذكور معنى در حرص، و دنيا و جهل كه شد معلوم چون: كه فرمايد مى
 كه هر و دارد، حرص و است دنيا طالب هالبتّ جاهل هر چه سه، هر منزله به كدام هر و هستند اينها از يكى منزله
  .است جاهل و است دنيا طالب البتّه حريص هر همچنني و. است حريص و است جاهل البتّه است دنيا طالب

  مؤمن برادران بزرگداشت در هشتم و هفتاد باب
 ما: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال لهم، الله تحيّة من أصلها الدّين اخوان مصاحفة: السّالم عليه الصّادق قال

 كلّ  تبجيلهما و حبّهما كثّر ال و امّهما، ولدتهما كيوم يعودان حتّى ذنوبهما، تناثرت االّ الله يف اخوان تصافح
 الّتي الفوائد فنون من صاحبه يزيد ان تعاىل، الله بدين أعلمهما على الواجب و مزيد، له كان االّ لصاحبه واحد
 االخر على و عذابه، من يخوّفه و الله، برحمة يبشّره و القناعة، و الرّضا و االستقامة إىل دهيرش و بها، الله أكرمه
 لتوفيقه به مستعينا و باللَّه معتصما إليه، يدلّه بما يستدلّ و به، يعظه و إليه يدعوه بما يتمسّك و باهدائه، يتبارك ان
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 أحاذر، بما أستطيع ال و أرجو، ما املك ال: قال نت؟أ أصبحت كيف: السّالم عليه مريم بن لعيسى قيل ذلك، على
 كيف: قال أصبحت؟ كيف: القرنّى الويس قيل و منّى، أفقر فقيرا أرى فال المعصية، عن منهيّا و بالطّاعة، مأمورا
 أصبحت: عنه الله رضى ذرّ  أبو قال يصبح؟، أ يدرى ال امسى إذا و يمسي؟ أ يدرى ال أصبح إذا رجل يصبح
 الخاسرين من أصبح فقد الله، غير همّه و أصبح من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و نفسي، أشكو و ربّى اشكر

  .المبعدين

  شرح
 ما: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال لهم، الله تحيّة من أصلها الدّين اخوان مصاحفة: السّالم عليه الصّادق قال

  .امّهما ولدتهما كيوم يعودان حتّى هما،ذنوب تناثرت االّ الله يف اخوان تصافح
 الهى تحيّت و مصافحه ديگر يك با مؤمنان تحيّت و مصافحه: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كدام هر با نيز عالم خداوند آرند، مى بجا تحيّت و كنند مى مصافحه هم با كه مؤمن دو هر: يعنى. ايشان با است
 و عليه الله صلّى پناه، رسالت حضرت و. كند مى كدام هر حال شامل را خود رحمت و دكن مى تحيّت اينها از
  :كه فرمايد مى آله،
 گناهان همه از و ريزد مى ايشان بدنهاى از ايشان از كدام هر گناهان كنند، مصافحه هم با مؤمن دو گاه هر

  .اند شده زائيده مادر از تازه كه گويا شوند، مى پاك صغيره
 يزيد ان تعاىل، الله بدين أعلمهما على الواجب و مزيد، له كان االّ لصاحبه واحد كّل تبجيلهما و حبّهما ثّرك ال و

 و الله، برحمة يبشّره و القناعة، و الرّضا و االستقامة إىل يرشده و بها، الله أكرمه الّتي الفوائد فنون من صاحبه
 إليه، يدلّه بما يستدلّ و به، يعظه و إليه يدعوه بما يتمسّك و ه،باهدائ يتبارك ان االخر على و عذابه، من يخوّفه
  .ذلك على لتوفيقه به مستعينا و باللَّه معتصما
 بجا ديگرى از بيشرت را او توقير و تعظيم و باشد بيشرت ديگرى به او محبّت كه مؤمن برادر دو از كدام هر: يعنى
 واجب و الزم او بر باشد، ديگرى از بيشرت او علم كه ايشان از كدام هر و است، بيشرت او به الهى رحمت آرد،
 چنانكه و ندارد دريغ ديگرى از فرموده، كرامت او به بارى حضرت كه عوايد، شجون و فوايد فنون از كه است

 قانع و راضى خود داده به و رسانيده مستقيم راه به و كرده راهنمائى و ارشاد را او تعاىل، و سبحانه حق حضرت
 از برتساند و الهى، رحمت به را او دهد بشارت و فرمايد مرحمت مالطفات انواع اين به را ديگرى نيز او رده،ك

 او نصيب اى هديّه چنني تعاىل بارى حضرت كه آرد، بجا الهى شكر كه است الزم ديگر آن بر و. الهى عذاب
 و شود متّعظ او وعظ از و كند، گوش گويد را او چه هر بايد فرموده، كرامت را او نعمتى و برادر چنني و كرده،
 اى لمحه و باشد، خدا لطف به متمسّك و متشبّث حال همه در و باشد، او منقاد و مطيع حال همه در و گيرد، پند
  .بداند عظيم نعمت اين قدر و نباشد، فارغ الهى شكر از
 مأمورا أحاذر، بما أستطيع ال و أرجو، ما املك ال: قال أنت؟ أصبحت كيف: السّالم عليه مريم بن لعيسى قيل

  .منّى أفقر فقيرا أرى فال المعصية، عن منهيّا بالطّاعة،
 در كنم مى صبح: فرمود جواب الله؟ روح يا كنى مى صبح چگونه: كه پرسيدند السّالم عليه عيسى حضرت از
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 رسد، نمى او به دستم الهى توفيق و مدد بى و نيستم او مالك دارم، او آرزوى و خواهم مى كه را چه هر كه حالتى
 توفيق و مدد بى و ندارم او دفع بر قدرت كنم، دفع خود از را او شرّ كه خواهم مى و كنم مى حذر چه هر از و

 و معصيت از ايستادن باز و بندگى و طاعت به مأمورم حال همه در و. كرد توانم نمى دفع خود از را او شرّ  الهى
  .باشد من از فقيرتر كه ىكس بينم نمى و نافرمانى،
 و صبح بال، توزّع و خاطر تشويش چه به كه است معلوم دانستى، كه است اين حالش كه كسى كه آن حاصل
  .كند مى شام
 يدرى ال امسى إذا و يمسي؟ ا يدرى ال أصبح إذا رجل يصبح كيف: قال أصبحت؟ كيف: القرنىّ الويس قيل و
 صبح به گاه هر كه كسى كند مى صبح چگونه: گفت كنى؟ مى صبح نچو: كه پرسيدند قرنى اويس از يصبح؟ أ

  نه؟ يا رسد مى صبح به كه نداند رسيد، شام به گاه هر و نه؟ يا رسد مى شام به كه نداند رسيد،
  .نفسي أشكو و ربّى اشكر أصبحت: عنه الله رضى ذّر ابو قال
 ندارم شكايت و آرم مى بجا الهى شكر و كنم مى صبح: كه گفت مذكور سؤال از جواب در عنه الله رضى ابوذر
  .خود نفس از مگر
  .المبعدين الخاسرين من أصبح فقد الله، غير همّه و أصبح من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال و

 پس باشد، خدا غير او قصد و همّت و كند صبح كه هر: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت
  .است دور خدا رحمت از و است زيانكاران از او هك تحقيق به

  توبه در نهم و هفتاد باب
 فرقة فكلّ حال، كّل على التّوبة مداومة من للعبد بّد ال و عنايته، مدد و الله حبل التّوبة: السّالم عليه الصّادق قال
 من األصفياء توبة و الخطرات، وينتك من االولياء توبة و السّرّ، اضطراب من االنبياء فتوبة توبة، لهم العباد من

 اصل يف علم و معرفة منهم واحد لكلّ و الذّنوب، من العامّ  توبة و الله، بغير االشتغال من الخاصّ توبة و التّنفّس،
 و الحياة بماء الذّنوب من باطنه يغسل فان العامّ، توبة فامّا هاهنا، شرحه يطول ذلك و امره، منتهى و توبته

 ذنوبه يستصغر ال و عمره، من بقي ما على الخوف و مضى، ما على النّدم اعتقاد و دائما، يتهبجنا االعرتاف
 و الشّهوات، من نفسه يحبس و الله، طاعة من فاته ما على االسف و البكاء يديم و الكسل، إىل ذلك فيحمله
 الجهد ميدان يف نفسه يروض و سلف، ما إىل العود عن يعصمه و توبته، وفاء على ليحفظه تعاىل الله إىل يستغيث

 و نهاره، يظمئ و ليله يسهر و السّوء، قرناء يعتزل و المظالم، يرّد و الفرائض، من الفوائت عن يقضى و العبادة، و
 البالء و المحن عند يثبت و ضرّائه، و سرّائه يف االستعانة منه سائال تعاىل باللَّه يستعني و عاقبته، يف دائما يتفكّر
 الله فَلَيَعْلَمَنَّ( درجاته، يف رفعة و عمله، يف زيادة و ذنوبه، من طهارة ذلك يف فانّ التّوّابني، درجة عن يسقط كيال
  ).الْكاذِبِنيَ لَيَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذِينَ

  شرح
  .حال ّلك على التّوبة مداومة من للعبد بّد ال و عنايته، مدد و الله حبل التّوبة: السّالم عليه الصّادق قال
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 او وسيله به كه است بندى حقّ، نافرمانى و گناه از رجوع و توبه: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و بّد ال و شوند، مى ربّانى عنايت و لطف مشمول و الهى رحمت به شوند مى نزديك گناهكاران، و مجرمان
 الهى غفران و عفو مقدّمات جمله از كه چرا. االتح جميع در توبه مداومت و مواظبت از را، آدمى است ناچار
 خود معاصى، جنود هجوم از همواره ندانسته، برى تقصير از را خود حاالت از حاىل هيچ در بنده كه، است آن
 اعتذار و ندامت اشك قطرات به را الهى سخط و خشم آتش و كشد استغفار مأمن و انابت حصني حصن به را
  .نشاند فرو
 عذاب از امان دو زمني، روى در بود: كه آن مضمونش و السّالم عليه است امير حضرت كالم مقال ناي مؤيّد و

 خواهد و است مانده كه ديگر امان و باشد آله و عليه الله صلّى خداى پيغمرب كه آن از يكى شد برداشته الهى،
 من كه آن نيست: كه فرموده عزّت خداوند چنانكه. تعاىل خداى از است آمرزش طلب و توبه قيامت، روز تا بود
 ايشان كنم عذاب من كه آن نيست و باشى، ايشان ميان در پيغمرب اى تو و را تو امّت كنم عذاب خداوندم، كه
  .كنند آمرزش طلب ايشان كه آن حال و را

 توبة و خطرات،ال تكوين من االولياء توبة و السّرّ، اضطراب من االنبياء فتوبة توبة، لهم العباد من فرقة فكلّ
 و معرفة منهم واحد لكلّ و الذّنوب، من العامّ توبة و الله، بغير االشتغال من الخاصّ توبة و التّنفّس، من األصفياء

  .هاهنا شرحه يطول ذلك و امره، منتهى و توبته اصل يف علم
 توبه از نحو آن را ديگر صنف كه او، به مخصوص است اى توبه را انسان أصناف از صنف هر: كه فرمايد مى

  .نيست مناسب
 سبب به اگر دارند، احديّت جناب به تقرّب نهايت ايشان چون كه است نفس اضطراب از پيغمربان توبه امّا

 ايشان استغفار و توبه باشد، رسيده بهم نفس در اضطرابى و غفلتى را ايشان بشريّت، لوازم و مباحات ارتكاب
 متوجّه ايشان نفيس نفس كه بس از: يعنى. نيست لطف از خاىل اضطراب به تعبير و بود خواهد آن از بازگشت
 ماهى تعلّق قبيل از اسمه، عزّ او جناب به ايشان تعلّق گويا نيست، غافل او از اى لمحه و است تعاىل بارى جناب
 او جناب از نيز ايشان شدن غافل است، ماهى اضطراب موجب آب، از ماهى ماندن جدا چنانكه و آب، به است
  .است ايشان اضطراب موجب مباحات، ارتكاب سبب به
 ايشان خاطر به گاهى كه است فكرها و خطرات از السّالم عليهم ائمّه بابت از خدا دوستان و اولياء توبه و

  .كنند مى خطور
 داده رو غفلتى زدنها نفس از بعضى در را ايشان اگر كه است، زدن نفس از خالص مؤمنان و أصفياء توبه و

  .باشد او از رجوع توبه باشد،
  .خدا غير به است مشغوىل از علم اهل و خواصّ توبه و
  :فرمايد مى بيان تفصيل به را صنفها اين از كدام هر توبه كيفيّت و است گناهان از عوام توبه و

 مضى، ما على النّدم داعتقا و دائما، بجنايته االعرتاف و الحياة بماء الذّنوب من باطنه يغسل فان العامّ، توبة فامّا
 ما على االسف و البكاء يديم و الكسل، إىل ذلك فيحمله ذنوبه يستصغر ال و عمره، من بقي ما على الخوف و
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 عن يعصمه و توبته، وفاء على ليحفظه تعاىل الله إىل يستغيث و الشّهوات، من نفسه يحبس و الله، طاعة من فاته
 المظالم، يردّ و الفرائض، من الفوائت عن يقضى و العبادة، و الجهد انميد يف نفسه يروض و سلف، ما إىل العود

 منه سائال تعاىل باللَّه يستعني و عاقبته، يف دائما يتفكّر و نهاره، يظمئ و ليله يسهر و السّوء، قرناء يعتزل و
 من طهارة ذلك يف فانّ ،التّوّابني درجة عن يسقط كيال البالء و المحن عند يثبت و ضرّائه، و سرّائه يف االستعانة
  .درجاته يف رفعة و عمله، يف زيادة و ذنوبه،
 را خود باطن بايد حيات، آب به: كه است اين تقصير، از ايشان رجوع طريق و عوام توبه كيفيّت: كه فرمايد مى
 نادم و انپشيم ها گفته و ها كرده از و كنند، اعرتاف خود تقصير به و دهند، شو و شست معصيت و گناه لوث از

 كه نگيرند سهل را گناه و شود، واقع تقصيرى ديگر مبادا كه باشند ترسناك و خائف باقيمانده عمر از و باشند،
 طاعتها، فوت از و باشند، ناله و آه به هميشه و است، رجوع و توبه تسويف و كسالت موجب گناه گرفنت سهل

 كنند استغاثه و كند، نفسانى شهوات به ميل كه گذارندن و دارند كشيده هميشه را نفس عنان و باشند، متأسّف
 به رجوع عدم بر را ايشان او دهد توفيق و توبه، كردن وفا بر كند حفظ را ايشان او كه تعاىل بارى حضرت به

 مستحبّات، و واجبات از فوايت كردن قضا و طاعت و عبادت به را نفس دهند رياضت و سابقه، اعمال و افعال
 به روزها و. باشند آن ملتزم و كنند خود شعار را خيزى سحر و كنند دورى بد مصاحبان از و مظالم، كردن ردّ و

 جميع در و نمايند، مسألت بارى حضرت از را عاقبت حسن و باشند عاقبت فكر در هميشه و گذرانند روزه
 قدم ثابت محنتها و بالها در و نكيباند راست راه از را ايشان تا كه جويند خدا از يارى و استعانت حاالت،
 بجا را مذكورات اين تائب، گاه هر و نشود، ساقط تائبني درجه از و نيابد، راه ايشان صرب بناى در خلل تا باشند
  : كه است فرموده چنانكه پروردگار نزد شود مى بلند اش مرتبه و گناهان از شود مى پاك آورد،

  )۳ -عنكبوت. (الْكاذِبِنيَ لَيَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذِينَ الله فَلَيَعْلَمَنَّ

 كه آنان به و هستند صادق خود توبه در كه كسانى به است، دانا و عالم تعاىل خداى كه تحقيق و يقني به: يعنى
 به كه است آن كاذب توبه و. نمودى معلوم را صفتش و دانستى كه بود آن صادق توبه هستند، كاذب توبه در

 گريه و كند نمى پشيمانى و ندامت اظهار و نيست قلب صميم از و ندارد خرب دل به و الله، فراستغ گويد، مى زبان
 را توبه. ندارد جهنّم از خالصى و است، بيرون كاران توبه سلك از توبه، چنني اين صاحب نمايد، نمى زارى و

  .كرد بايد نبّاش بهلول مثل
 سالم و شد حضرت مجلس داخل كنان گريه روزى ت،اس صحابه بزرگان از كه جبل بن معاذ كه است روايت
 نو جوانى الله رسول يا: گفت معاذ معاذ؟ اى چيست تو گريه سبب: كه فرمود سالم، ردّ از بعد حضرت. كرد
 مالزمت ادراك اراده و كند مى زارى و گريه مرده، بچه زن مانند و است ايستاده خانه در در صورت، خوش خطّ

 كنان گريه همچنان جوان. كرد طلب را او و فرستاد كس حضرت. كنم مى گريه او يهگر از من و دارد شريف
 را تو چيز چه: كه فرمود سالم، جواب از بعد حضرت. كرد سالم حضرت به و شد شريف مجلس داخل
  جوان؟ اى گرياند مى

 مؤاخذه آن به مرا تعاىل خداى اگر كه ام كرده كارى من كه آن حال و نگريم چون حضرت اى: گفت جوان
 نخواهم خالصى جهنّم از و گرفت خواهد بد، كردار آن به مرا كه يقني به دانم مى و كند جهنّم داخل مرا نمايد،
  .آوردن خدا به شرك از خدا به برم مى پناه: گفت جوان اى؟ آورده خدا به شرك آيا: كه فرمود حضرت. داشت
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  :كه فرمود حضرت. نه :گفت اى؟ كشته ظلم به را مؤمنى پس: كه فرمود حضرت
 من گناه: گفت جوان. باشد بلند هاى كوه قدر به تو گناه چند هر آمرزد، مى را تو خدا اى كرده چه هر ديگر پس
 و زمني طبقه هفت قدر به تو گناه چند هر آمرزد مى را تو خدا: كه فرمود حضرت. است بلند هاى كوه از تر عظيم
  :گفت جوان. باشد درياها
 و ها آسمان مثل تو گناهان چند هر را تو گناهان آمرزد مى خدا: كه فرمود حضرت. است آن از تر معظي من گناه
 شد آلود غضب حضرت. است تر عظيم اينها از من گناه: گفت جوان. باشد كرسى و عرش مثل و باشد ها ستاره

  :گفت و انداخت پيش سر جوان عالم؟ خداوند يا است بزرگرت تو گناه جوان، اى تو بر واى: گفت و
 او از عالم خداوند كه است عظيم چند هر گناه پس: كه فرمود حضرت. است تر عظيم چيز همه از خداوند
 جوان، اى تو بر واى: گفت حضرت. شد ساكت و. حضرت يا نه: گفت جوان. است عفو اميد و است تر عظيم
 و قبورم نبّاش من كه حضرت يا بدان ،كنم مى خرب بلى: گفت جوان. خود گناهان از گناه يك به مرا كن خرب
 از بعد و شد فوت انصار از دخرتى كه آن تا. موتى كفن دزديدن و است قبور نبش من كار كه است سال هفت
 را او قرب و رفتم او قرب سر بر شد، تاريك شب و رفتند خود هاى خانه به اقوامش و كردند دفن را او كه آن

 قدم چند رفتم، و گذاشتم قرب لب بر برهنه را او و كردم جدا او از كفنها و آوردم بيرون قرب از را ميّت و شكافتم
 بود، مشهور جمال و حسن در او و نكردى نگاه خوب را دخرت اين تو كه كرد وسوسة مرا شيطان رفتم كه

 مرا تا ود،نم جلوه من به را او بدن مواضع ساير و كفل و كرد عرض من به را او ناف و بدن سفيدى و بازگشتم
 بر واى جوان اى: گفت كه شنيدم او از صدائى ناگاه پس. گذاشتم جا همان به و كردم جماع او با و برد راه از
 گروه ميان در مرا كه كند، حكم عدل به تو، و من ميان روز آن در كه قيامت روز دهنده جزا و سزا از و تو

 اين از كه ندارم گمان من. بردادى قيامت روز تا جنب مرا و كردى سلب من از كفن و گذاشتى برهنه ها مرده
 حضرت فرمائى؟ مى چه حضرت، يا من كار است اين برسد، تو مشام به بهشت بوى هرگز كردى، تو كه عمل
  :كه فرمود
 عذاب به و جهنّم به تو، نزديكى چه. بسوزيم ماها تو، آتش از كه مبادا كه نابكار فاسق اى من از شو دور
 شد مدينه متوجّه و برخاست حضرت نزد از جوان آن كه آن تا فرمود تكرار مرتبه چند حضرت را اين و ؟.!جهنّم

 و پوشيد پالسى و شد مشغول عبادت به جا آن در و رفت كوهى باالى به روزى تا كرد مى تردّد مدينه در و
  :گفت مى و كرد مى مناجات پروردگار حضرت به و كرد چنرب گردن به را دستها
 همه به و عالمى خداوند تو و كرده غل گردن به دستها تو، نزد ام ايستاده بهلول، توأم، عاصى بنده من! ونداخدا
 مرا رفتم، تو پيغمرب خدمت به و پشيمانم خود كرده از و است شده صادر خطائى چنني من از و دانايى چيزها
 و سلطنت حقّ به و تو بزرگ نامهاى حقّ به مكن مى سؤال و. ترسانيد بيشرت مرا و كرد دور خود پيش از و راند

 و روز چهل تا. برنگردانى محروم خود رحمت از و نكنى، باطل مرا دعاى و نكنى، نااميد مرا كه تو، بزرگوارى
 در و كردند مى گريه او گريه به صحرا وحوش و ها درنده و كرد مى ناله و استغاثه چنني اين كوه، سر آن در شب
 من دعاى اجابت اگر من؟ حاجت در كردى چه خداوندا: گفت و برداشت آسمان جانب به را دستها چهلم روز
 اجابت اگر و اى، كرده اجابت كه شود معلوم مرا تا خود پيغمرب به فرست وحى پس اى، آمرزيده مرا و اى كرده
 آخرت به مرا كار و بسوزان مرا و فرست آتشى دنيا در پس قيامت، روز در دارى من عذاب اراده و اى نكرده
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  .مينداز
 وَ: شد نازل آيه اين و آله و عليه الله صلّى پيغمرب به فرستاد وحى باالستحقاق رحيم و االطالق على توّاب پس

 آل( الله إِلَّا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ من وَ لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا الله ذَكَرُوا أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا أَوْ فاحِشَةً َفعَلُوا إِذا الَّذِينَ
 خداوند: كه گفت و شد نازل آله و عليه الله صلّى پيغمرب به جليل، ملك نزد از جربئيل حضرت ،)۱۳۵ - عمران
 كجا به پس رانى مى خود پيش از شوى، او شفيع كه آيد مى تو نزد من بنده: كه گويد مى و رساند مى دعا عالم
 اين و شد نازل حضرت به كه آيه اين! خواهد؟ كه از خود گناه آمرزش و! كند؟ قصد كه جانب به و! رود؟

 شما از كيست: كه پرسيد مى اصحاب از و رفت بيرون شهر از رسيد، او به عزّت جانب از كه آميز عتاب خطاب
  .است موضع فالن در او كه دارم خرب من الله رسول يا: گفت معاذ كار؟ توبه نبّاش جوان به مرا كند داللت كه

 به را دستها و سنگ دو باالى بر است ايستاده جوان كه ديد كرد، نگاه. رفت جا آن به صحابا با حضرت
 و ريخته چشمش هاى مژه گريه بسيارى از و شده سياه رنگش برهنگى، و گرسنگى زحمت از و كرده غل گردن
 دانستم مى اشك كردى، زيبا مرا صورت و مرا كردى خلق خوب خداوندا،: گويد مى و است، مشغول مناجات به
 من به بسيار إحسان خداوندا، مرا؟ داد خواهى جا خود همسايگى در يا مرا؟ سوخت خواهى جهنّم در كه

 من روزى بهشت آيا رسيد؟ خواهد كجا به من آخر كه دانستم مى كاش دادى، من به عظيم نعمتهاى و كردى،
  مرا؟ راند خواهى جهنّم سوى به يا كرد؟ خواهى

 روز در مرا آمرزيد خواهى كه دانستم مى كاش است بزرگرت تو كرسى و عرش و ها آسمان از من گناه خداوندا،
 درنده حيوانات او دور و كرد مى سر بر خاك و گريست مى و گفت مى چنني اين. مرا كرد خواهى رسوا يا قيامت
  .كردند مى زارى و گريه او گريه به اينها همه و بسته صف مرغان او، سر باالى در و بودند كرده احاطه
 پاك او سر از خاشاك و خاك خود مبارك دست به و كرد جدا گردن از را او دستهاى و رفت او نزديك حضرت

 و آمرزيد تعاىل خداى را تو و دوزخ، آتش از خدائى كرده آزاد تو كه را تو باد بشارت! بهلول اى: گفت و كرد
  .گذشت تو تقصير از
  .كرد بايد چنني را گناه تدارك و بايد مى چنني اين توبه: گفت خود اصحاب به آن از بعد

  نفس رياضت و جهاد در هشتادم باب
 من و الله، برضا ظفر هواه و نفسه جند هزم من و هواه، و نفسه للَّه جاهد لعبد طوبى: السّالم عليه الصّادق قال
 فوزا فاز فقد تعاىل الله خدمة اطبس على الخضوع و االستكانة، و بالجهد بالسّوء االمّارة نفسه عقله جاوز

 و سالح قطعهما و لقتلهما ليس و الهوى، و النّفس من الله بني و العبد بني أوحش و أظلم حجاب ال و عظيما،
 مات صاحبه مات فان باللّيل، السّهر و بالنّهار الظّمأ و الجوع و الخضوع و الخشوع و الله، إىل االفتقار مثل آلة

 سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ: (تعاىل الله قال االكرب، الرّضوان إىل عاقبته ادّى استقام و عاش ان و شهيدا،
 على تحثيثا عيّرها و لمها و نفسك فوبّخ االجتهاد، يف منك أبلغ مجتهدا رأيت إذا و). الْمُحْسِنِنيَ لَمَعَ الله إِنَّ وَ

 خطوة عليه يذهب ال الّذي للفأرة كالرّائض سقها و النّهى، من عنانا و االمر، من امازم لها اجعل و عليه، االزدياد
 و قدماه يتورّم حتّى يصلّى: آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و أخرها، و اوّلها صحّح قد و االّ خطواتها، من

 اال بحال، الرّياضة و التّعبّد و االجتهاد عن يغفلوا ال و امّته، بها تعترب ان به أراد ؟!شكورا عبدا أكون فال أ :يقول
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 قطعت لو و واحدة ساعة عنها تصرب لم بنورها، استضأت و بركاتها رأيت و الله، عبادة حالوة وجدت لو انَّك و
 لك ما: خثيم بن لربيع قيل التّوفيق، و العصمة من السّلف فوائد بحرمان االّ عنها اعرض من اعرض فما إربا، إربا
  .البيات أخاف النّى: قال باللّيل؟ متنا ال

  شرح
 من و الله، برضا ظفر هواه و نفسه جند هزم من و هواه، و نفسه للَّه جاهد لعبد طوبى: السّالم عليه الصّادق قال
 فوزا فاز فقد تعاىل الله خدمة بساط على الخضوع و االستكانة، و بالجهد بالسّوء االمّارة نفسه عقله جاوز
  .عظيما
 هميشه او، جناب به تقرّب و خدا براى از كه اى بنده حال خوشا: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق ماما حضرت

 و نفس كه نگذارد و ندهد دست از اختيار عنان و نشود غافل او از هرگز و باشد نفس جهاد مقام در
 و يافت نفس جهاد فيقتو كه هر و باشند، او مقهور و مغلوب همه بلكه. شوند غالب او بر نفس خواهشهاى

 فريب كه هر و را، الهى رضاى است آورده دست به كه تحقيق به پس كرد، خود مغلوب را اّماره نفس جنود
 بزرگوارى و عظمت از و شد ناله و آه و عبادت مالزم و كرد عمل عقل حكم مقتضاى به و نخورد امّاره نفس

 تحقيق و يقني به پس نمود، خود العني نصب را او جناب بساط قرب و نشد غافل اسمه، عزّ خداوندى حضرت
  .رستگاران و مقرّبني سلك در منسلك است گرديده و عاليه، درجات به است رسيده كه
 مثل آلة و سالح قطعهما و لقتلهما ليس و الهوى، و النّفس من الله بني و العبد بني أوحش و أظلم حجاب ال و

 و شهيدا، مات صاحبه مات فان باللّيل، السّهر و بالنّهار الظّمأ و الجوع و الخضوع و الخشوع و الله، إىل االفتقار
  .االكرب الرّضوان إىل عاقبته ادّى استقام و عاش ان
 امّاره نفس از پروردگار، و بنده ميان تر، تيره و تر مظلم مقامى هيچ و تر موحش حجابى هيچ نيست: كه فرمايد مى
 مظلم، موحش دو اين قمع و قلع و كنند مى دور خدا از را بنده همه، از بيشرت چيز دو اين: يعنى. او خواهشهاى و

 مالزم را تشنگى و گرسنگى و نمودن، او به استغاثه و عجز و پروردگار جناب به بردن التجا به مگر نيست ميسّر
 دعوت و رسيد او به موت نفس، با جهاد و نربد اين اثناى در اگر پس. نمودن مواظبت را خيزى سحر و شدن،
 شود مى محشور شهدا با قيامت در و است، شهيد ثواب برابر ثوابش و است مأجور و مثاب نمود، اجابت را حقّ
 الهى رضاى كه است أكرب رضوان او عاقبت نيافت، راه او در انحرافى و ماند حال همني به و زيست اگر و

 معنى دو هر به »أكرب رضوان« و. بود خواهد او جاى است، رضوان نامش كه بهشت، مراتب اعالى يا باشد،
  .است شده تفسير
  )۶۹ -عنكبوت. (الْمُحْسِنِنيَ لَمَعَ الله إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ: تعاىل الله قال

 ما، رضاى حصيلت براى از و كرد جهاد ما راه در كه هر: است فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه
  .را كاران نيكو مزد ما، گذاريم نمى ضايع و را حق راه او به نمائيم مى ما داد، خود نفس به زحمت

 لها اجعل و عليه، االزدياد على تحثيثا عيّرها و لمها و نفسك فوبّخ االجتهاد، يف منك أبلغ مجتهدا رأيت إذا و
 قد و االّ خطواتها، من خطوة عليه يذهب ال الّذي للفأرة ائضكالرّ سقها و النّهى، من عنانا و االمر، من زماما
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  .أخرها و اوّلها صحّح
 و توبيخ پس باشد، تو از بيشرت نفس، جهاد و عبادت در او جهد و جّد كه را كسى بينى مى گاه هر: يعنى

 رسيدن امكان وجود با و باشى پست مرتبه اين در تو چرا كه كن، خود نفس مالمت و كن خود نفس سرزنش
 از قدم كه مگذار و دار محكم را نفس عنان و امر مهار آخر! باشى مانده پست مرتبه اين به عاليه، مراتب به

 نهايت در كه اصيل نجيب اسب راندن مثل را، نفس انداز راه به و را نفس بران و گذارد، بيرون اطاعت جادّه
  .نگذارد بيرون اهر از قدم راهى، خوش و هموارى غايت از و رود راه هموارى

 ان به أراد ؟!شكورا عبدا أكون فال ا: يقول و قدماه يتورّم حتّى يصلّى: آله و عليه الله صلّى الله رسول كان و
  .بحال الرّياضة و التّعبّد و االجتهاد عن يغفلوا ال و امّته، بها تعترب
 عبادات اى دقيقه احديّت جناب به او تمنزل و قرب وجود با آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت: كه فرمايد مى
 من باشم نبوده آيا: كه فرمود مى حال اين به و كرد مى ورم او مبارك پاهاى نماز، كثرت از و شد نمى فوت او از
 حضرت آن به تأسّى نيز را امّت ،»ملوكهم دين على النّاس«: حكم به و! كننده؟ شكر نيك بنده پروردگار، نزد
  .متحتّم نفس، جهاد از كسالت و غفلت از احرتاز و واجب او به اقتدا و است الزم مقدور، قدر به
 لو و واحدة ساعة عنها تصرب لم بنورها، استضأت و بركاتها رأيت و الله، عبادة حالوة وجدت لو انّك و اال

  .التّوفيق و العصمة من السّلف فوائد بحرمان االّ عنها اعرض من اعرض فما إربا، إربا قطعت
 مشاهده را آن كيفيّت و كنى ادراك را پروردگار بندگى فوايد و را عبادت لذّت تو بيابى اگر: كه فرمايد مى

 و فارغ او عبادت از اى لمحه گردانى، پاك را او كدورتها از و دهى جال را خود نفس عبادت، نور به و نمائى
 و عبادت از كه هر پس. بچينند مقراض به را تو بدن گوشت چند هر بود، توانى نمى عاطل او بندگى از اى لحظه
 كيفيّت و لذّت او، كه يقني و تحقيق به پس ندهد، نشان چندان عبادت به رغبت و كند اعراض خدا بندگى
  .است نربده راه آن عوايد و فوايد به و است نيافته عبادت
  .البيات أخاف النّى: قال باللّيل؟ تنام ال لك ما: خثيم بن لربيع قيل
 از ترسم مى: گفت كنى؟ نمى اسرتاحت و روى نمى خواب شب چرا: كه پرسيدند است، زهّاد از يكى كه يعرب از

  .نيابم رجوع و انابه توفيق و باشم خواب در من و رسد من به مرگ كه ترسم مى: يعنى. مرگ شبيخون

  فساد در يكم و هشتاد باب
 الله خان من و عالنيته، الله اصلح سريرته اصلح من و ن،الباط فساد من الظّاهر فساد: السّالم عليه الصّادق قال
 طول من يتولّد الفساد هذا تعاىل، الله عن بالغفلة العبد يرضى ان الفساد اعظم و عالنيته، الله هتك السّرّ يف

  :قوله يف قارون قصّة يف تعاىل الله أخرب كما الكرب، و الحرص و االمل
 أصلها و اعتقاده، و قارون صنع من الخصال هذه كانت و. الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ ال الله إِنَّ  ضِالْأَرْ يف الْفَسادَ  تَبْغِ ال وَ
 اتّباع و الشّيطان موافقة و المحمدة، حّب و شهواتها، إقامة و هواها، و النّفس متابعة و جمعها، و الدّنيا حّب من

 الدّنيا، رفض و النّاس، من الفرار: ذلك عالج و مننه، نسيان و الله عن الغفلة بحسب يجتمع ذلك كّل و خطواته،
 و له، الطّاعة لزوم و الله، ذكر بدوام الشّهوات منابت عروق قطع و العادات، عن االنقطاع و الرّاحة، طالق و
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 فتحت فقد ذلك فعلت فإذا القرابة، و الولد و االهل من العدّو شماتة و القربى، مالمة و الخلق، جفاء احتمال
 من قلبك فككت و الغافلني، جملة من خرجت و الرّحمة، و بالمغفرة إليك نظره حسن و الله، عطف ببا عليك
 الملك على بالدّخول االذن رجوت مسلكا سلكت و إليه، الواردين معشر يف الله باب قدمت و الشّيطان، أسر

 يحرم ال االذن شرط على كالمل بساط وطئ من و االذن، شرط على بساطه استيطاء و الرّحيم، الجواد الكريم
  .الرّحيم الجواد و الكريم الملك النّه كرامته، و سالمته

  شرح
 الله خان من و عالنيته، الله اصلح سريرته اصلح من و الباطن، فساد من الظّاهر فساد: السّالم عليه الصّادق قال
  .عالنيته الله هتك السّّر يف

 به و است پاك باطنش كه هر است، باطن فساد از ظاهر فساد :كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و. دارد مى محرتم و عزيز مردم، نظر در و كند، مى صالح هم را او ظاهر تعاىل خداى نيست، ملوّث ذميمه صفات

 و خفيف باطن، مثل نيز را او ظاهر عزّت حضرت است، سياه و تيره شيطنت، و مكر و غدر از باطنش كه هر
  .اردد مى خوار
 كما الكرب، و الحرص و االمل طول من يتولّد الفساد هذا تعاىل، الله عن بالغفلة العبد يرضى ان الفساد اعظم و

  .الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ ال الله إِنَّ الْأَرْضِ يف الْفَسادَ تَبْغِ ال وَ : قوله يف قارون قصّة يف تعاىل الله أخرب
 و امل طول از مگر شود نمى ناشى غفلت اين و احديّت، جناب از است بودن غافل فساد، ترين عظيم: يعنى
  :كه داده خرب قارون، قصّه در عزيز قرآن در جليل خداوند چنانكه. كرب و حرص

  ).۷۷ -قصص( الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ ال الله إِنَّ الْأَرْضِ يف الْفَسادَ تَبْغِ ال وَ

 دارد نمى دوست تعاىل خداى كه درستى به زمني، در معاصى علف و تكبّر و بيدادگرى و كارى تباه مجوى: يعنى
 جريج، ابن روايت به قارون. رسد ظهور به ايشان از بد افعال و كنند تعظّم و تفاخر دنيا در كه را كنندگان فساد
 عمران السّالم، عليه موسى پدر و است قاهث بن يصهر قارون پدر چه بوده، السّالم عليه موسى حضرت عمّ پسر
 در و خواندندى منوّر طلعت، زيبائى و صورت خوبى غايت از را قارون و يعقوب بن الوى اوالد از قاهث بن

 و بود آورده او به ايمان كه است، حضرت آن مختار سبعني از يكى و بوده اسرائيل بنى همه از اقرأ تراه قرائت
 كافر باطن به امّا بود، آورده ايمان ظاهر به وى: كه گويند و بود متخلّق و متواضع مردى احتياج، و فقر زمان در
 پس. گردد ظاهر عالميان بر او كفر تا انفاق، به و سازد ممتحن را او كه خواست تعاىل حق. سامرى مانند بود،
  .كرد امتحان جاه و مال كثرت وسيله به را او
 و هواها، و النّفس متابعة و معها،ج و الدّنيا حّب من أصلها و اعتقاده، و قارون صنع من الخصال هذه كانت و

 و الله عن الغفلة بحسب يجتمع ذلك كّل و خطواته، اتّباع و الشّيطان، موافقة و المحمدة، حّب و شهواتها، إقامة
  .مننه نسيان
 هر به و بود جمع قارون در همه حرص، و امل طول و غفلت بابت از مذكوره، خصلتهاى اين: كه فرمايد مى
 و است دنيا داشنت دوست ذميمه، صفات اين اصل و منشأ و بود موصوف مذكوره، رذيله اتصف اين از كدام
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 كه محمدت، داشنت دوست و نفس خواهشهاى آوردن عمل به و هوا، و نفس كردن پيروى و دنيا كردن جمع
 به اينها ههم و داشنت، او اغواى به گوش و شيطان كردن متابعت و گويند او خوبى و كنند او ثناى و حمد مردم
  .او نعمتهاى كردن فراموش و است بارى حضرت از غفلت سبب

 منابت عروق قطع و العادات، عن االنقطاع و الرّاحة، طالق و الدّنيا، رفض و النّاس، من الفرار: ذلك عالج و
 و االهل من دوّالع شماتة و القربى، مالمة و الخلق، جفاء احتمال و له، الطّاعة لزوم و الله، ذكر بدوام الشّهوات

 و الرّحمة، و بالمغفرة إليك نظره حسن و الله، عطف باب عليك فتحت فقد ذلك فعلت فإذا القرابة، و الولد
 سلكت و إليه، الواردين معشر يف الله باب قدمت و الشّيطان، أسر من قلبك فككت و الغافلني، جملة من خرجت
 وطئ من و االذن، شرط على بساطه استيطاء و الرّحيم، وادالج الكريم الملك على بالدّخول االذن رجوت مسلكا
  .الرّحيم الجواد و الكريم الملك النّه كرامته، و سالمته يحرم ال االذن، شرط على الملك بساط
 است، دنيا كردن ترك و خاليق، از است كردن دورى فرع، و اصل از ذميمه، خصلتهاى اين عالج: كه فرمايد مى
 خواهشهاى و شهوات منشأ و گرفنت، كناره مردم ميان تعارفات از و نبودن، راحت پى در و راحت دادن طالق و

 و بندگى، و طاعت مالزمت و الهى، ذكر دوام به مگر شود نمى ميسّر اينها به وصول و كندن، بر بيخ از را نفسانى
 به را اقربا و دشمنان اتتشم و نداشنت، باك مردم ساير و خويشان مالمت از و خلق، آزار و جفا نمودن تحمّل
 شفقت و عطوفت از درى خود، روى به اى گشوده يقني به پس آوردى بجا را اينها تو گاه هر. كردن آسان خود
 منسلك بيداران فرقه در رفته، بيرون غافالن سلك از و اى، شده حقيقى رحيم رحمت نظر منظور و را، الهى
 و اى، گشته ملحق خدا جانب به روندگان گروه با و اى، داده صىخال لعني شيطان بند از را خود دل و اى، شده
 بر قدم گذاشنت به شود مرخّص و بهشت دخول به شود مأذون كه باشد زود راه آن رونده كه اى رفته راهى به

 و عقاب از سالمت از شود نمى محروم الملوك، مالك بساط بر گذاشت قدم كه هر و الملوك، مالك بساط
  .»االبواب لهم مفتّحة«: كرامت از ماند نمى دور و عذاب،

  تقوى در دوم و هشتاد باب
 هو و الشّبهة، عن فضال الحالل ترك هو و الله، يف باللَّه تقوى أوجه، ثالثة على التّقوى: السّالم عليه الصّادق قال

 من تقوى و خاصّ،ال تقوى هو و الحرام، عن فضال الشّبهات ترك هو و الله، من تقوى و الخاصّ، خاصّ تقوى
 هذه مثل و نهر، يف يجرى كماء التّقوى مثل و العامّ، تقوى هو و الحرام، ترك هو و العقاب، و النّار خوف

 منها شجر كّل و جنس، و لون كّل من النّهر ذلك حافّة على مغروسة كأشجار التّقوى، معنى يف الثّالث الطّبقات
 الثّمار و االشجار تلك من الخلق منافع ثمّ كثافته، و لطافته و مهطع و جوهره، قدر على النّهر ذلك من يستمصّ

 يف َبعْضٍ  عَلى بَعْضَها نُفَضِّلُ  وَ واحِدٍ بِماءٍ   يُسْقى صِنْوانٍ غَيْرُ وَ صِنْوانٌ: تعاىل الله قال قيمتها، و قدرها على
كُلِ  مقادير مثل طعمها، و لونها يف ثّمارال و االشجار طبائع مثل و لالشجار، كالماء للطّاعات فالتّقوى. الْأُ
 عبادته كانت اتقى كان من و اتقى، كان بالرّوح جوهرا أصفى و االيمان، يف درجة اعلى كان فمن االيمان،
 قال منثور، هباء فهي التّقوى على مؤسّسة غير عبادة كّل و اقرب، الله من كان كذلك كان من و اطهر، و أخلص
  :تعاىل الله

  )هارٍ جُرُفٍ شَفا  عَلى بُنْيانَهُ  أَسَّسَ  من أَمْ خَيْرٌ، رِضْوانٍ وَ الله من  تَقْوى  عَلى بُنْيانَهُ سَّسَأَ فَمَنْ أَ( 
 بال ذكر و عصيان، بال طاعة الحقيقة يف هو و بأس، به عمّا حذرا بأس بأخذه ليس ما ترك التّقوى تفسير و
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  .مردود غير مقبول جهل بال علم و نسيان،

  شرح
 هو و الشّبهة، عن فضال الحالل ترك هو و الله، يف باللَّه تقوى أوجه، ثالثة على التّقوى: السّالم عليه صّادقال قال

 من تقوى و الخاصّ، تقوى هو و الحرام، عن فضال الشّبهات ترك هو و الله، من تقوى و الخاصّ، خاصّ تقوى
  .العامّ تقوى هو و الحرام، ترك هو و العقاب، و النّار خوف

  :است گونه سه بر تقوى: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 به كه هر و گذشنت، است خدا غير چه هر از خدا، براى از و خدا راه در: يعنى. است الله يف باللّه تقواى -يكى
 اين و هه،شب و حرام به افتادن ترس واسطه به گردد نمى حالل پيرامون و را حالل كند مى ترك رسيد، مرتبه اين

  .است كمياب بسيار مرتبه اين و گويند، مى »الخاّص خاصّ تقواى« را اين و است تقوى مرتبه اعالى مرتبه،
  .است خواصّ تقواى اين و حرام، از خوف واسطه به است شبهه از گذشنت اين و است الله من تقواى -دوم
 تقواى اين و عقاب، و عذاب ترس واسطه هب كند مى حرام ترك: يعنى. عذاب از و است جهنّم از تقواى -سوم
  .است النّاس عوام
 حافّة على مغروسة كأشجار التّقوى، معنى يف الثّالث الطّبقات هذه مثل و نهر، يف يجرى كماء التّقوى مثل و

 و لطافته و طعمه و جوهره، قدر على النّهر ذلك من يستمصّ  منها شجر كّل و جنس، و لون كّل من النّهر ذلك
  .قيمتها و قدرها على الثّمار و االشجار تلك من الخلق منافع ثمّ ته،كثاف
 مانند تقوى، از مرتبه سه اين و باشد روان نهرى در كه است آبى مانند پرهيزكارى، و تقوى: كه فرمايد مى

 و لطافت و كثافت قدر به درختان اين از كدام هر چنانكه باشند، مغروس جدول، آن لب بر كه است درختانى
 به درختان اين از كدام هر از خاليق و مكند مى و كشند مى جدول آن از آب جبلّى، طعم و ذاتى جوهر موافقت
 با مجاهدات و رياضات قدر به و نفس نزاهت و طهارت قدر به كسى هر نيز همچنني. شوند مى منتفع اختالف،
  .رسند مى تقوى هاى مرتبه از اى مرتبه به نفس،
 نُفَضِّلُ  وَ  واحِدٍ بِماءٍ  يُسْقى صِنْوانٍ غَيْرُ وَ صِنْوانٌ: كه فرموده عزيز، قرآن در عزيز، اوندخد :تعاىل الله قال

  )۴ - رعد. (الْأُكُلِ يف بَعْضٍ  عَلى بَعْضَها
 متفرق: يعنى. اين خالف به »صنوان غير« و باشد رسته اصل يك از كه است چندى هاى شاخه »صنوان«

 تفضيل و آب يك به زروع، و درختان اين شوند مى داده آب باشد، رسته بيخى از شاخى هر و باشد األصول
 يك از همه كه آن وجود با: يعنى. طعم و رنگ و شكل حسب به ميوه، در ديگر بعض بر را آن از بعض دهيم مى
 اب آن اختالف چه حكيم، صانع وجود بر كند مى داللت نيز اين پس. هستند مختلف صفات در خورند، مى آب

 و حكمت موافق به االطالق على حكيم و مختار قادر دادن تخصيص به مگر نيست، اسباب و اصول اتّحاد
  .مصلحت

 اشكال و الوان در و مقادير و اخالق و اصوات در ايشان كه است آدم بنى مثل اين: كه است مذكور »تبيان« در



۲۴۱ 

  .است يكى ايشان پدر كه آن وجود با هستند مختلف هيئات، و
 خدا رسول از من: كه گفت او كه كند مى روايت جابر از واسطه چند به است مخالفني از كه حمّاد، ابى ابن
 همه مردمان على، اى: كه فرمود كرده السّالم عليه طالب ابى بن علّى به خطاب كه شنيدم آله و عليه الله صلّى
  .كرد تالوت را آيه اين و درختيم، يك از تو و من و متعدّدند درختان از

 بى و است آب به حيوانات و نباتات حيات چنانكه است، آب مثل الهى عبادت براى از تقوى كه آن حاصل
 اعتبار تقوى بى عبادت و است پرهيزكارى و تقوى به عبادت حيات همچنني. ندارند نضارت و طراوت آب،
 است مختلف درختان قاتطب اختالف مثل تقوى، طبقات اختالف و است خاىل كيفيّت و نضارت از و ندارد
 اعالى مرتبه در كه هر و است بيشرت تقوايش است، تر كامل ايمانش كه هر. باشند مغروس جدول لب بر كه

 مرتبه در است ايمان وسط مرتبه در كه هر و. باشد تقوى اوّل مرتبه كه است، تقوى اعالى مرتبه در است ايمان
 مرتبه كه است تقوى ادناى مرتبه در است ايمان ادناى مرتبه در كه هر و است، ثانى تقواى كه است تقوى وسط
 و االشجار طبائع مثل و لالشجار، كالماء للطّاعات فالتّقوى: كه كرد اشاره معانى اين به و. باشد تقوى سوم
 كان بالرّوح جوهرا أصفى و االيمان، يف درجة اعلى كان فمن االيمان، مقادير مثل طعمها، و لونها يف الثّمار
 كّل و اقرب، الله من كان كذلك كان من و اطهر، و أخلص عبادته كانت اتقى كان من و اتقى، كان من و اتقى،
  .منثور هباء فهي التّقوى على مؤسّسة غير عبادة
 طبيعت در درختان اختالف چنانكه و درختان، براى از است آب همچو عبادت، و طاعت براى از تقوى: يعنى
 ايمان، طبقات اختالف همچنني آب، مكيدن در است درختان اختالف سبب به طعم، و لون در و ميوه در و

 است، تر صاف روحش جوهر و است اعلى ايمانش درجه كه هر: يعنى. تقوى اختالف براى از است سبب
 تر خالص او عبادت كه هر و است تر خالص او عبادت است، بيشرت تقوايش كه هر و است، تقوى خواهان بيشرت
 غبارى مثل عبادت آن نيست، تقوى بر او اساس كه عبادتى هر و. است بيشرت خدا به او قرب است، اكرتپ و

  .ندارد اعتبار و قدر يعنى است، پهن هوا روى در كه است
 جُرُفٍ  شَفا  عَلى بُنْيانَهُ أَسَّسَ من أَمْ خَيْرٌ، رِضْوانٍ وَ الله من  تَقْوى  عَلى بُنْيانَهُ أَسَّسَ فَمَنْ أَ: تعاىل الله قال
  )۱۰۹ -توبه. (هارٍ

 از ترسكارى بر را خود دين بناى افكند اساس كه كسى هر آيا: كه فرموده مجيد قرآن در تعاىل خداى چنانكه
 رودى كناره بر را خود دين نهد اساس كه آن يا است، بهرت) محكم است اى قاعده كه( او، خشنودى و خداى
 به بود، نزديك و باشد شده شكافته و باشد ايستاده خود جاى به ظاهرش و شده تهى سيل، مرور به زيرش كه

  .افتادن
 بال ذكر و عصيان، بال طاعة الحقيقة يف هو و بأس، به عمّا حذرا بأس بأخذه ليس ما ترك التّقوى تفسير و

  .مردود غير مقبول جهل بال علم و نسيان،
 در افتادن خوف واسطه به نباشد، باكى او كردن در كه است چيزى هر كردن ترك تقوى، معنى: كه فرمايد مى

: اند گفته چنانكه محّرمات، به افتادن ترس واسطه به است شبهات ترك حاصلش. باشد باك او در كه چيزى
 در بيفتد كه است نزديك قرق، حواىل در چرد مى كه حيوانى هر: يعنى ،»فيه يقع ان كاد الحمى حول رتع من«
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  .قرق
 چند هر نويسند، مى عبادت متّقى براى از را تقوى و است، عبادت جاى به تنها تقوى: كه است فرموده نيز و

 همه در متّقى و مناهى، از اجتناب و است اوامر به اتيان از عبارت عبادت، كه چرا. نباشد ديگر عبادت مشغول
 عبادت از و است تعباد در كه است صادق او به حال همه در پس است، چنني كه است صادق او به حال
  .نيست منفكّ

 خدا ياد تا متّقى و است بودن خدا ياد به ذكر كه چرا ندارد، فراموشى هرگز كه است ذكرى متّقى براى از نيز و
  .است ذاكر حكم در هميشه او پس كند، نمى محرّمات و شبهات از اجتناب نباشد،

 از انتهاء و مأمورات به اتيان كه علم نتيجه كه چرا نيست، جهل به مخلوط كه است علمى متّقى براى از نيز و
: كه است حقّ پس منتفى، او از است اينها ضّد به اتيان كه جهل نتيجه و است حاصل او براى از است، منهيّات
  .نيست جاهل و است عالم متّقى

 او در تقوى و است تقوى به گذشت چنانكه عمل قبول چه ندارد، ردّ و است مقبول همه متّقى عملهاى نيز و
  .موجود

  مرگ كردن ياد در سوّم و هشتاد باب
 بمواعد القلب يقوّى و الغفلة، منابت يقطع و النّفس، يف الشّهوات يميت الموت ذكر: السّالم عليه الصّادق قال
 نّبيّ ال قال ما معنى هو و الدّنيا، يحقّر و الحرص، نار يطفئ و الهوى، اعالم يكسر و الطّبع، يرقّ و تعاىل، الله
 اآلخرة، يف يشدّها و الدّنيا، خيام اطناب يحّل ما عند ذلك و سنة، عبادة من خير ساعة فكر: آله و عليه الله صلّى

 طول و عجزه، كثرة و حيلته، قلّة و بالموت، يعترب ال من و الّصفة، بهذه الموت ذكر على الرّحمة بنزول يشكّ  ال و
 و: قيل اللّذّات، هاذم ذكر أكثروا: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال فيه، خير فال القيامة، يف تحيّره و القرب، يف مقامه
 االّ شدّة يف ال و الدّنيا، عليه ضاقت االّ سعة يف الحقيقة على عبد ذكره فما الموت،: فقال الله؟ رسول يا هو ما

 عند اكرم كان لمن فطوبى لدّنيا،ا منازل من منزل أخر و اآلخرة، منازل من منزل اوّل الموت و عليه، اّتسعت
 فما أبعد، يعدّه هو و ادم، ولد من األشياء اقرب الموت و أخرها، يف مشايعته احسن لمن طوبى و باوّلها، النّزول
 اشتاق لذلك و المجرمني، هالك و المخلصني، نجاة الموت يف و خلق، من أضعفه ما و نفسه، على االنسان اجرا
 من و لقاءه، الله احّب الله، لقاء احّب من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال كره، من كره و الموت، إىل اشتقاق من
  .لقاءه الله كره الله، لقاء كره

  شرح
 بمواعد القلب يقوّى و الغفلة، منابت يقطع و النّفس، يف الشّهوات يميت الموت ذكر: السّالم عليه الصّادق قال
  .الدّنيا يحقّر و الحرص، نار يطفئ و الهوى، اعالم كسري و الطّبع، يرّق و تعاىل، الله

 كند مى طرف بر و ميراند مى بودن، موت ياد به و موت كردن ياد: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 جانب به ميل دهد مى قوّت و. است غفلت مورث كه را چه هر. كند مى قلع و را، نفس خواهشهاى و شهوتها
 كند، مى خاموش را حرص آتش و شكند، مى درهم را هوس و هوا عالمات و آثار و كند، مى نرم را لد و را، خدا
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  .كند مى اعتبار بى و قدر بى او نظر در را دنيا و
 خيام اطناب يحّل ما عند ذلك و سنة، عبادة من خير ساعة فكر: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال ما معنى هو و

  .اآلخرة يف يشّدها و الدّنيا،
 من خير ساعة فكر«: است فرموده كه آله، و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت كالم تفسير است معنى همني و

 آخرت براى از كه فكرى امّا. سال يك عبادت از است تر فاضل و بهرت ساعت، يك كردن فكر: يعنى ،»سنة عبادة
 و دنيا هاى خيمه طنابهاى كردن وا و دنيا، از كردن كوچ فكر و مردن فكر و باشد دنيا اعتبارى بى براى از و

 است او العني نصب مردن و كند مى مردن فكر كه هر كه است معلوم و. ديگر فكر نه باشد، آخرت در خيمه زدن
  .گشت نخواهد بدى پيرامون و بود خواهد نيكو البتّه كردارش و گفتار نيست، غافل مردن از و
 طول و عجزه، كثرة و حيلته، قلّة و بالموت، يعترب ال من و الّصفة، بهذه الموت ذكر ىعل الرّحمة بنزول يشكّ  ال و

  .فيه خير فال القيامة، يف تحيّره و القرب، يف مقامه
 شكّ  بال است، فكر اين در او تا كند مالحظه را او شد، مذكور كه نحوى به و بيارد خاطر به را مردن كه هر و

 و بيچارگى و گيرد نمى عربت مردن از كه هر و. است الهى رحمت غرق و دشو مى نازل او بر الهى رحمت
 را قيامت روز حيرانى و قرب در بسيار توّقف و آرد نمى خاطر به مردن از بعد و مردن وقت در را خود عاجزى
  .نيست او در خوبى و خير اميد پس كند، نمى مالحظه

  الله؟ رسول يا هو ما و: قيل اللّذّات، اذمه ذكر أكثروا: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
  .الموت: فقال

  .را لذّتها كننده محو بياوريد، خاطر به بسيار: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
  .مردن: فرمود آن؟ است چيز چه: كه پرسيدند

  .عليه اتّسعت االّ شدّة يف ال و الدّنيا، عليه ضاقت االّ سعة يف الحقيقة على عبد ذكره فما
 تنگ او به عيش آن كه آن مگر عيش، فراخى و وسعت حال در كسى را مردن آرد نمى خاطر به: كه فرمايد مى
 هر اوّل در چه،. گردد مى فراخ او بر تنگى آن كه آن مگر تنگى، حال در كسى را او آرد نمى خاطر به و شود، مى
 قرب در و گذاشت بايد را اينها همه كه آمد خواهد وقتى كه بياورد خاطر به و باشد عشرت و عيش عني در گاه
 به بايد را همه فوت، زمان تا تكليف زمان از است گفته و است كرده چه هر و خوابيد، تنها تاريك و وحشت پر

  .داد حساب و كرد عرض خبير، لطيف حسيب
 غموم و هموم تالطم و تنگى عني در گاه هر ثانى در و شود، مى ناگوار و منغّص او بر تنعّمات و لذّات جميع
 خود به و شود مى مبدّل شادى و وسعت به غم، و تنگى موت، ماليمات و موت بگذرد، خاطرش به و باشد

 بگذرد سختى به روزى چند اگر باشد، سختيها و شدايد چنني اين زندگى، و حيات آخر گاه هر: كه گفنت خواهد
  .كند مى آسان خود به و است سهل
 و باوّلها، النّزول عند اكرم كان لمن فطوبى الدّنيا، منازل من منزل أخر و اآلخرة منازل من منزل اوّل الموت و



۲۴۴ 

  .أخرها يف مشايعته احسن لمن طوبى
 كسى حال خوشا. دنيا منزلهاى از است منزىل آخر و آخرت، منزلهاى از است منزىل اوّل موت،: كه فرمايد مى
 كه كسى حال خوشا و باشد، دنيا از تر خوش بلكه باشد، سبك او به آخرت منزل اوّل موت، نزول وقت در كه

 رعايت و بيارد بجا خوب است، او دنياى منازل از منزل آخر كه مؤمن، آن موت از بعد را مؤمن برادر مشايعت
 يا. ميّت »موت« از مراد و موت، به است راجع »مشايعته« ضمير تفسير اين، بر بنا. نكند فراموش را ايمان حقّ
 كه كسى حال خوشا: كه باشد اين حاصلش و. مختلف تعبير و باشد اوّل فقره مفاد نيز، دوم عبارت مفاد كه آن
 و باشد نداشته ظلمت و وحشت او قرب: يعنى. پيشرت منزلهاى از باشد، نيكوتر او براى از دنيا منازل از منزل آخر

  .گذرد آسان او به قيامت أهوال ساير و نكير و منكر سؤال و حساب
  .خلق من أضعفه ما و نفسه، على االنسان اجرا فما أبعد، يعدّه هو و ادم، ولد من األشياء اقرب الموت و
 جرأت چه و. كند مى قياس چيز همه از دورتر را او او، و آدمى به است چيزها ترين نزديك موت: كه فرمايد مى

  .كند نمى عاقبت فكر و خلقت، و بنيه فضع وجود با خود، نفس بر دارد انسان كه است عظيمى
  .كره من كره و الموت، إىل اشتاق من اشتاق لذلك و المجرمني، هالك و المخلصني، نجاة الموت يف و

 و. است گناهكاران عذاب و هالكت موجب و دنيا، زحمت از است مخلصان نجات باعث موت: كه فرمايد مى
 از گناهكاران و كنند، مى موت آرزوى و هستند، موت مشتاق ،مخلصني و عبّاد و زهّاد كه است جهت اين از

  .دارند كراهت موت از و ترسند مى موت
  .لقاءه الله كره الله لقاء كره من و لقاءه، الله احّب الله، لقاء احّب من: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 حضرت را، پروردگار رحمت لقاى ددار مى دوست كه هر: فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 مالقات دارد كراهت كه هر و. كند مى او حال شامل را خود رحمت و را، او لقاى دارد مى دوست نيز پروردگار

  .بود خواهد نصيب بى او رحمت از و دارد كراهت را او مالقات نيز او را، الهى رحمت مالقات و موت

  حساب در چهارم و هشتاد باب
 على السّرت هتك فضيحة و تعاىل، الله على العرض حياء االّ مهولة للحساب يكن لم لو: السّالم عليه الصّادق قال

 عن االّ  ينام ال و يشرب ال و يأكل ال و عمرانا، يأوي ال و الجبال، رءوس من يهبط االّ للمرء لحّق المخفيّات،
 يعاين و نفس، كّل يف قائمة شدائدها و ،بأهوالها القيامة يرى من يفعل ذلك مثل و بالتّلف، متّصل اضطرار
 مسئول، غمراتها يف و مدعوّ، عرصاتها إىل كانّه بالمحاسبة، نفسه يأخذ حينئذ الجبّار، يدي بني الوقوف بالقلب
 أنفسكم حاسبوا :االئمّة بعض قال و. حاسِبِنيَ بِنا  كَفى وَ بِها أَتَيْنا خَرْدَلٍ من حَبَّةٍ مِثْقالَ كانَ إِنْ وَ: تعاىل الله قال
 موت، النّار ذكر و موت، الجنّة ذكر: عنه الله رضى ذرّ  ابو قال توزنوا، ان قبل أعمالكم زنوا و تحاسبوا، ان قبل
 و الجنّة امر يف اللّيل طول يف يفكّر كان السّالم عليه زكريّا بن يحيى انّ روى موتني، بني يحيى لمن عجبا فيا

  .إليك اللّهمّ المستقرّ؟ اين و المفرّ؟ اين اللّهمّ: الصّباح عند يقول ثمّ النّوم، يأخذه ال و ليلته فيسهر النّار،

  شرح
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 على السّرت هتك فضيحة و تعاىل، الله على العرض حياء االّ مهولة للحساب يكن لم لو: السّالم عليه الصّادق قال
 عن االّ  ينام ال و يشرب ال و يأكل ال و عمرانا، يأوي ال و الجبال، رءوس من يهبط االّ للمرء لحّق المخفيّات،
 يعاين و نفس، كّل يف قائمة شدائدها و بأهوالها، القيامة يرى من يفعل ذلك مثل و بالتّلف، متّصل اضطرار
  .مسئول غمراتها يف و مدعوّ، عرصاتها إىل كانّه بالمحاسبة نفسه يأخذ حينئذ الجبّار، يدي بني الوقوف بالقلب
 روز حساب براى از باشد نبوده تقدير، و فرض سبيل به اگر: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 پرده شدن دريده رسوائى و احديّت جناب به اعمال و افعال كردن عرض خوف غير خوفى و هول هيچ قيامت،
 چيزى و نكند جا معموره در و نيايد زير به كوه سر از هرگز آدمى كه داشت آن جاى مخفيّات، روى از سرت

 بسيار بالهاى سرت، هتك و رسوائى غير كه آن با و. رمق سّد قدر به هم آن و اضطرار وقت مگر نياشامد، و نخورد
 معاينه به را آخرت عقبات كه كسانى و است سهل آنها پيش در رسوائى اين كه دارد، شمار بى عقبات و

 ازددت ما الغطاء كشف لو«: كه فرمايد مى سّالمال عليه امير حضرت چنانكه اوصيا، و انبيا مثل اند، ديده مى
 هر در و اند كرده نمى تجاوز رمق سّد از و اند كرده مى قناعت معاشى، و لباسى ادنى به كه اند بوده چنان ،»يقينا
 و است شده قائم قيامت گويا چنانكه. اند كرده مى مشاهده عظيم هولهاى و سختيها آن با را قيامت نفس،
 از قطمير و نقير از و خواهند مى حساب اينان از بد، كردار و گفتار از و پروردگار نزد اند شده هواداشت خاليق
  .كنند مى سؤال ايشان
  )۴۷ -انبياء. (حاسِبِنيَ بِنا  كَفى وَ بِها أَتَيْنا خَرْدَلٍ من حَبَّةٍ مِثْقالَ كانَ إِنْ وَ: تعاىل الله قال

 اعمال كيفيّت و كمّيّت به راه و هستيم عالم خداوند كه ما: فرمايد ىم مجيد قرآن در عالم پروردگار چنانكه
 ارزنى قدر به چند هر كنيم، مى ايشان از را آنها همه بازخواست و داريم همه به علم و بريم مى هي كما بندگان،
 عدل ازوىتر به و نشود حساب كه شود نمى كثير خواه و قليل خواه باشد، كه هر از عملى و فعلى هيچ و باشد

  .بماند مجمل و نشود سنجيده
  .توزنوا ان قبل أعمالكم زنوا و تحاسبوا، ان قبل أنفسكم حاسبوا: االئمّة بعض قال و
 و خواهند حساب شما از كه آن از پيش بكنيد، خود نفس حساب: كه اند فرموده السّالم عليهم ائمّه از بعضى و

 الحاسبني أسرع كه آن از پيش: يعنى. كنند وزن ديگران كه آن از پيش حيا، ترازوى به را خود عملهاى بسنجيد
 از پيش و كنيد امتناع آثام، و جرائم ارتكاب از و كنيد خود عمل حساب دنيا در خود كند، شما اعمال حساب

 عبوديّت و حيا ترازوى به دنيا در خود شود، سنجيده عدل ميزان به قيامت، روز در شما اعمال و افعال كه آن
  .سازد منحرف است، بندگى و عبوديّت الزمه چه آن از را شما نفس، مشتهيات كه نگذاريد و يدبسنج
  .موتني بني يحيى لمن عجبا فيا موت النّار ذكر و موت، الجنّة ذكر: عنه الله رضى ذر أبو قال
 دخول كه چرا است، مردن ياد نيز دوزخ ياد و است مردن ياد بهشت ياد: كه فرمايد مى عنه الله رضى ذر ابو

 كه است عجب و نيست ممكن مردن ياد بى دوزخ، و بهشت ياد و است ميسّر مردن از بعد دوزخ، و بهشت
  .شود مى غافل مردن از و برد مى خود به حيات گمان اين، وجود با آدمى
 النّوم، يأخذه ال و ليلته فيسهر النّار، و الجنّة امر يف اللّيل طول يف يفكّر كان السّالم عليه زكريّا بن يحيى انّ روى
  .إليك اللّهّم المستقرّ؟ اين و المفرّ؟ اين اللّهمّ: الصّباح عند يقول ثمّ
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 كرد مى دوزخ و بهشت فكر و بود بيدار شب تمام در حضرت آن: كه است مروى السّالم عليه يحيى حضرت از
 است كجا و گريزگاه؟ است كجا ،خداوندا: گفت مى شد مى صبح چون و آورد مى روز به را شب فكر، اين در و

 بعد! دوزخ؟ يا بهشت بود، خواهد كجا من قرارگاه دانم نمى و گريزم كجا به دانم نمى خداوندا: يعنى قرارگاه؟
  .تو سوى به مگر نيست مفرّى و گريزگاه، است تو سوى به خداوندا: يعنى ،»إليك اللّهم«: گفت مى آن از

  ظنّ  حسن در پنجم و هشتاد باب
 نظر ما كّل يرى ان عالمته و صدره، سالمة و المرء ايمان حسن من أصله الظّّن حسن: السّالم عليه الصّادق قال
 صلّى النّبّي قال الصّدق، و الصّيانة و االمانة و الحياء من قذف و فيه ركّب حيث من الفضل و الطّهارة بعني إليه
  :آله و عليه الله

 خصلة يف إخوانكم احد رأيتم إذا: كعب بن ابّى قال الطّبع، نقاء و القلب بها تغتنموا بإخوانكم ظنونكم أحسنوا
 يف تعذّروه لم حيث أنفسكم فلوموا االّ و احدها على قلوبكم اطمانّت فإذا تأويال سبعني فتاوّلوها منه تستنكرونها

 عليه داود إىل تعاىل و ركتبا الله اوحى منه، أنفسكم على باالنكار اوىل أنتم و تأويال سبعون عليه يسرتها خصلة
 الّذي مثل االّ الباقي يف يظنّوا لئالّ الجميل الحسن االّ  منّى يروا لم فانّهم نعمائي و آالئي عبادى ذكّر: السّالم
 ال و المغفرة، يتمنّى و المعصية يف يتمادى المغرور و العبادة حسن إىل يدعوا الظّّن حسن و إليهم، منّى سلف
 آله و عليه الله صلّى الله رسول قال عقابه، يخاف و ثوابه يرجوا له، المطيع االّ الله خلق يف الظّّن حسن يكون
 فقد بربّه، ظنّه موجبات حقيقة وفاء عن زاغ فمن محمّد، يا بى عبدى ظّن حسن عند انا: تعاىل ربّه عن يحكى
  .هواه أسر يف المخدوعني من كان و نفسه، على الحجّة اعظم

  شرح
  .صدره سالمة و المرء ايمان حسن من أصله الظّنّ حسن: السّالم عليه الصّادق قال

 چند هر ايمان، حسن از شود مى ناشى نيك، گمان و ظّن حسن: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
  .است بيشرت خدا به او ظّن حسن است، سالمرت سياهى و تيرگى از اش سينه و است قايمرت ايمانش آدمى

 و االمانة و الحياء من قذف و فيه، ركّب حيث من الفضل و الطّهارة بعني إليه نظر ما كّل يرى ان هعالمت و
  .الصّدق و الصّيانة

 غير كند نظر چه هر به كه است آن شريف، وصف اين به آدمى اتّصاف نشانه و ظّن حسن عالمت: كه فرمايد مى
 است داده جا و انسان بدن در است كرده تركيب شأنه، جّل عالم خداوند كه چرا. نباشد بني عيب و نبيند خوبى
  .ظّن حسن مگر صفتها آن مقتضاى نيست كه چندى صفتهاى او، نفس در

 وجود با بدى، بر مؤمنني افعال حمل چه است، ظاهر را ظّن حسن او كردن تقاضا و است حيا صفت آن، از يكى
  .است حيا منافى خوبى، احتمال
 خوبى ايشان، در نيكوئى و خوبى بودن وجود با و بودن مؤمنان عيبجوئى پى در كه چرا امانت، صفت -دوم

  .است خيانت عني ديدن، بدى و نديدن
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  .است ظاهر چنانكه اند، ظّن حسن مقتضى نيز، صدق و است صيانت كه ديگر صفت دو همچنني و
  .الطّبع نقاء و القلب اءصف بها تغتنموا بإخوانكم ظنونكم أحسنوا: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 كه چرا مؤمن، برادران به را خود گمانهاى كنيد نيكو: آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت است فرموده چنانكه
 سوء مگر نيست بعضى، با بعضى كدورتهاى منشأ چه، طبع، پاكى و است دل صفاى موجب مؤمن به ظّن حسن
 شود، مى مبدّل جال و صفا به محاله ال نيز دل كينه و باطن كدورت شد، مبدّل ظّن حسن به ظّن سوء گاه هر ظنّ،
  .شود نمى كينه صاحب هيچكس با و بيند نمى خوبى جز هيچكس در است، چنني كه هر و

 قلوبكم اطمانّت فإذا تأويال، سبعني فتاوّلوها منه تستنكرونها خصلة يف إخوانكم احد رأيتم إذا: كعب بن ابّى قال
 باالنكار اوىل أنتم و تأويال، سبعون عليه يسرتها خصلة يف تعذّروه لم حيث أنفسكم فلوموا االّ و احدها، على
  .منه أنفسكم على
 خصلتى مؤمن، برادران از يكى به ديديد شما گاه هر: گويد مى است متقّدمني اجالّى از يكى كه كعب، بن ابّى
 به را بد ظاهر به خصلت آن كه بايد شما پس باشد، بد و منكر شما نظر به و باشد ناخوش ظاهر حسب به كه

 از كدام هيچ به شما دل اگر و سأزيد راجع خوبى به بدى از و بكيبانيد ظاهر، از محمالت به و تأويالت
 با كه باشد بدبني تو نفس و باشى بد قدر اين چرا كه كنيد خود نفس مالمت نرساند، بهم اطمينان تأويالت،

 »سبعون« لفظ و او تا انكار به سزاوارترى نفس، اين با تو و شد نتوانى كدام هيچ به راضى تأويالت، همه اين
  .نيست مراد معيّن، عدد خصوص و است كثرت از كنايه
 الحسن االّ مّنى يروا لم فانّهم نعمائي، و آالئي عبادى ذكّر: السّالم عليه داود إىل تعاىل و تبارك الله اوحى

 المغرور و العبادة، حسن إىل يدعوا الظّّن حسن و إليهم، منّى سلف الّذي مثل االّ قيالبا يف يظنّوا لئالّ الجميل،
 يخاف و ثوابه يرجوا له، المطيع االّ الله خلق يف الظّنّ حسن يكون ال و المغفرة، يتمنّى و المعصية يف يتمادى
  .عقابه

 كه، ايشان به بگو و بيار من بندگان خاطر به: كه كرد وحى السّالم عليه داود حضرت به اسمه، عزّ بارى حضرت
 پيشرت است رسيده ايشان به من از چه آن مثل مگر اوقات باقى در خود پروردگار به نكنند اعتقاد و نربند گمان

 هر در و اند بوده من نعمت غرق دنيا در چنانكه: يعنى. گوناگون نعمتهاى و إحسان و لطف از سابقه ايّام و
 همان به قيامت در حتّى نيز آينده ايّام در اند، بوده متنعّم من عظيمه نعمتهاى و جسيمه الطاف به اوقات، از وقت
 واقع خطائى و تقصيرى بنده از اگر كه، دارد معنى اين خدا، به ظّن حسن و باشند داشته من به ظّن حسن طريق
 رجوع و توبه بى نافرمانى، و سيارب جرائم وجود با كه آن نه باشد، داشته مغفرت اميد انابه، و توبه از بعد شود،

  :ناظم است گفته خوب چه دارم خدا به ظّن حسن من: گويد پشيمانى، و ندامت و
   كرده تولّا حقّ، عفو به انگاه و             كرده بديها و نكرده نيك اى                   

   ناكرده چون كرده كرده، چو ناكرده             نبود هرگز كه تكيه مكن عفو بر             
 إِنَّ  وَ ظُلْمِهِمْ  عَلى لِلنَّاسِ مَغْفِرَةٍ  لَذُو رَبَّكَ إِنَّ وَ :آيه نزول از بعد آله و عليه الله صلّى پيغمرب كه است روايت 

 وعيد اگر و نبودى، گوارنده احدى عيش هيچ نبودى، خدا عفو اگر: كه فرمود ،)۶ -رعد( الْعِقابِ لَشَدِيدُ رَبَّكَ



۲۴۸ 

 الهى رحمت قدر بندگان، اگر: كه فرمود آن از بعد و. ماندندى باز طاعت از كرده عفو بر تكيه همه ،نبودى حقّ
 او نكال و عقوبت و عذاب قدر اگر و شدى، روشن بدان ايشان چشمهاى دانستندى، را الهى مغفرت و عفو و
  .نشدى روشن يزچ هيچ به ايشان چشم و ايستادى نه باز گريه از ايشان چشم هرگز شناختندى، را
 عن زاغ فمن محمّد، يا بى عبدى ظّن حسن عند انا: تعاىل ربّه عن يحكى آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .هواه أسر يف المخدوعني من كان و نفسه، على الحجّة اعظم فقد بربّه، ظنّه موجبات حقيقة وفاء

 با من عمل محمّد، اى كه فرستاد من به وحى تعزّ جناب: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
 او با او ظّن موافق هم من دارد، من به ظنّ  حسن و است خوب من با ظنّش اگر من، به است او ظّن موافق بنده،
 تحصيل من به ظّن حسن و اين از شد منحرف و كرد ميل كه هر و. گذرم مى او تقصيرات از و كنم مى سلوك
 بر چه را تو كه برپسند او از اگر قيامت در و خود، نفس بر را حجّت است كرده عظيم كه تحقيق به پس نكرد،
 فريب جمله از و. تو كرم يا تو، به ظّن حسن: كه گفت تواند نمى و ندارد جواب كردى؟ نافرمانى كه داشت اين

  .بود خواهد نفس هواى قيد در شدگان مغرور و خورندگان
 است، مشيّد رأفت و لطف اساس بر بندگان، با تعاىل و سبحانه حقّ معامله ناىب چند، هر كه دانست ببايد امّا
 از چنانكه. است ممهّد رحمت و عفو انوار اشعّه بسط جهت به تكليفى نشأة، اين انشاى و ابدا اصل بلكه

 الله، رونتستغف و تذنبون انّكم ال لو«: فرمود حضرت آن كه است مروى آله و عليه الله صلّى انبيا خاتم حضرت
 آخرت مزرعه را دنيا نيز، بندگان كه بايد ليكن ،»لهم فيغفر الله يستغفروا ثمّ يذنبوا حتّى أخر، خلقا الله لخلق
  .پردازند دل زمني در حقّه، عقايد افشاني تخم به اوال دانسته،

 آن، از بعد. سازند پاك رديّه، اخالق و معاصى خاشاك و خار از نموده آبيارى را آن طاعات، مياه به ثانيا و
 در فشاند، دانه مزرعه اين در كه هر پس. باشند بوده فيوض وفود نزول مرتقّب گسرتانيده، اميدوارى و رجا بساط
 چه جّنت، دلگشاى حدائق از نشاند، نهاىل باغچه اين در كه هر و نديد كه نعمت خرمنهاى چه عقبى زمني
 - مزّمل. (أَجْراً أَعْظَمَ وَ خَيْراً هُوَ الله عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ، من أَنْفُسُِكمْلِ تُقَدِّمُوا ما وَ نچيد، كه لذّت هاى ميوه
۲۰(  

  تفويض در ششم و هشتاد باب
 هو حقّا المفوّض و الرّغد، الدّائم العيش و االبد، راحة يف الله إىل امره المفوّض: السّالم عليه الصّادق قال

  :السّالم عليه المؤمنني امير قال كما ،تعاىل الله دون همّة كّل عن العايل
   خالقى إىل امرى فوّضت و             يل الله قسّم بما رضيت         

   بقي فيما يحسن كذلك             مضى فيما الله احسن كما             
 مَكَرُوا ما سَيِّئاتِ  الله فَوَقاهُ. بِالْعِبادِ صِيرٌبَ  الله إِنَّ الله إِلَى أَمْرِي أُفَوِّضُ وَ: فرعون آل من المؤمن يف تعاىل الله قال 
 به، اتى فقد بأحكامه اتى فمن حكم، منها حرف لكلّ أحرف خمسة التّفويض و. الْعَذابِ سُوءُ فِْرعَوْنَ بِآلِ حاقَ وَ

 و الوعد، تصديق و العهد ءوفا من الواو و تعاىل، الله غير همّة كّل فناء من الفاء و الدّنيا، يف التّدبير ترك من التّاء
 يصبح ال المفوّض و إليه، الضّرورة و للَّه الصّافى الضّمير من الضّاد و برّبك، اليقني و نفسك من الياس من الياء



۲۴۹ 

  .بدينه معافى االّ يمسي ال و اآلفات، جميع من سالما االّ

  شرح
 هو حقّا المفوّض و الرّغد، الدّائم العيش و االبد، راحة يف الله إىل امره المفوّض: السّالم عليه الصّادق قال

  .تعاىل الله دون همّة كّل عن العايل
 زحمت هرگز تعاىل، خداى به را خود كار كرد، تفويض كه هر: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 را ودخ نفس كه است كسى حقّ، به مفوّض و است وسيع و آماده او روزى و است راحت در هميشه و بيند نمى
  .باشد خدا غير آن كه مطلبى و قصدى هر از دارد باز
  :السّالم عليه المؤمنني امير قال كما

   خالقى إىل امرى فوّضت و             يل الله قسّم بما رضيت                
   بقي فيما يحسن كذلك             مضى فيما الله احسن كما             

 قسمت االرزاق قاسم و عالم خداوند چه آن به ام راضى من: كه فرمايد مى مالسّال عليه المؤمنني امير حضرت 
 زمانهاى در چنانكه و است، كرده خلق مرا كه كسى به را خود كار من ام گذاشته و من، براى است كرده

 چنني نيز هآيند زمان در و ام بوده متنعّم او إحسان خوان از هميشه و ام نبوده فارغ او إحسان از اى لمحه گذشته،
  .كند نمى قطع و كم را خواران روزى وظيفه باالستحقاق، رحيم و االطالق على كريم كه چرا بود، خواهد
 ما سَيِّئاتِ الله فَوَقاهُ. بِالْعِبادِ بَصِيرٌ الله إِنَّ الله إِلَى أَمْرِي أُفَوُِّض وَ: فرعون آل من المؤمن يف تعاىل الله قال

  )۴۵ -۴۴ غافر. (الْعَذابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ حاقَ وَ مَكَرُوا
 كنم مى تفويض من: گفت مى او كه فرعون آل مؤمن از كند مى حكايت مجيد، قرآن در عالم خداوند چنانكه
 مكر از را خود بنده كند مى محافظت و خود، بندگان به است دانا و بينا او و تعاىل خداى به را كارم و را امرم

 بدترين فرعون، آل به گرفت فرو و. است »نجّار حبيب« ،»فرعون آل مؤمن« از مراد و .ايشان بدى و فرعون
  .عذابها

  .به اتى فقد بأحكامه اتى فمن حكم، منها حرف لكلّ  أحرف خمسة التّفويض و
 اين از مستنبطه احكام كه هر پس هست، حكمى حرفى هر براى از و است حرف پنج تفويض: كه فرمايد مى

  .را تفويض حقّ است آورده بجا كه تحقيق به وردآ بجا را حروف
 و الوعد، تصديق و العهد وفاء من الواو و تعاىل، الله غير همّة كّل فناء من الفاء و الدّنيا، يف التّدبير ترك من التّاء
  .إليه الضّرورة و للَّه الصّافى الضّمير من الضّاد و بربّك، اليقني و نفسك من الياس من الياء
  .دنيا به تعلّق ترك و تدبير ترك به است اشاره »تفويض تاى«: كه يدفرما مى
 را خود تدبير و داند، مصلحت و حكمت عني را او كرده و گذارد خدا به خود كارهاى كه بايد مؤمن: يعنى



۲۵۰ 

  .باشد نداشته عالقه دنيا، متعلّقات و دنيا به و باشد دنيا تارك و نداند اعتبار مناط
  .است او به قرب منافى چه هر از كردن دورى و است خدا از شاغل چه هر فناى به است اشاره ،»فاء« و
 به إذعان و تصديق و نمودن، عمل ،»بالعهد أوفوا«: مضمون به و عهد به كردن وفا به است اشاره ،»واو« و

  .شنتدا منسلك ،)۴۵ -مريم( الْوَعْدِ صادِقَ  كانَ إِنَّهُ :كريمه آيه سلك در را خود و كردن، وعد
  .واگذاشنت پروردگار به ضروريّات و ضمير صفاى به است اشاره ،»صاد« و »يا« و
  .بدينه معافى االّ يمسي ال و اآلفات، جميع من سالما االّ يصبح ال المفوّض و
 پس داند ساقط بالكلّيّه را خود تدبير و گذارد خدا به را خود كارهاى كه است كسى مفوّض كه دانستى چون و
 شام و رساند مى شب به كه را روز هر و آفات، جميع از است سالم كند، مى صبح و آرد مى روز به كه را شب هر
 و. است دنيا به عالقه مفاسد، اكثر منشأ كه چرا. نامناسب اعمال و افعال از است محفوظ دينش كند، مى

 آفات از نيست، دنيا جمع و دنيا مال پى در چون و است، محفوظ اخروى آفات از است، دنيا تارك چون مفوّض
  .است سالم نيز دنيا

  يقني در هفتم و هشتاد باب
 و عليه الله صلّى الله رسول أخرب عجيب، مقام و سنّى حال كّل إىل العبد يوصل اليقني: السّالم عليه الصّادق قال
 ازداد لو: فقال ماء،ال على يمشى كان السّالم، عليه مريم بن عيسى انّ عنده ذكر حني اليقني شأن عظم عن آله

 على تتفاضل كانت الله من محلّهم جاللة مع السّالم، عليهم االنبياء رتب انّ بهذا فدّل الهواء، يف لمشى يقينه
 فمن ضعفه، و اليقني قوّة يف متفاوتون ايضا المؤمنون و االبد، على اليقني لزيادة نهاية ال و غير، ال اليقني حقيقة
 قد باطنا، و ظاهرا عبادته و الله، امر على االستقامة و باللَّه، االّ القوّة و الحول من التّربّى فعالمته يقينه منهم قوى

 عني من كلّها يرى النّه الذّلّ، و العزّ و الذّمّ، و المدح و النّقصان و الزّيادة و العدم، و الوجود حالتا عنده استوت
 و حقيقة، بغير النّاس أقاويل و العادات، اتّبع و بذلك، سهلنف رخّص و باالسباب، تعلّق يقينه ضعف من و واحدة،
 ال العبد انّ و تعاىل، الله االّ معطى ال و مانع ال انّه باللّسان يقرّ إمساكها، و جمعها و الدّنيا، امور يف السّعى
 يَقُولُونَ : تعاىل الله قال قلبه، و بفعله ذلك ينكر و الرّزق، يف يزيد ال الجهد و له، قسم و رزق ما االّ يصيب

  .يَكْتُمُونَ بِما أَعْلَمُ الله وَ قُلُوبِهِمْ يف لَيْسَ ما بِأَفْواهِهِمْ
 ال و حدوده، يتعدّوا لم ما العيش باب يف الحركات و الكسب، يف لهم اذن حيث لعباده تعاىل الله عطف انّما و

 يف يقفوا ال و التّوكّل، محجّة عن يعدلوا ال و ،حركاتهم جميع يف آله و عليه الله صلّى نبيّه سنن و فرائضه يرتكوا
 من معهم ليس الّذين الهالكني من كانوا لهم، حّد ما بخالف ارتبطوا و ذلك نسوا إذا امّا و الحرص، ميدان

 و حراما االّ  نفسه إىل كسبه من يستجلب فال متوكّال، يكون ال مكتسب كّل و الكاذبة، الدّعاوى االّ الحاصل
 الكسب يف المأذون و يمسك، ال و الدّين سبيل يف ينفق و يجوع و كسبه، من يحصل ما يؤثر ان متهعال و شبهة،
 فوته و عنده ذلك كون باّن عالما كاالمني، فيه قام عنده المال كثر ان و متوّكال، بقلبه و متكسّبا، بنفسه كان من

  .الله يف إعطاؤه و منعه يكون و جلّ، و عزّ الله امره فيما أنفق أنفق، ان و للَّه، أمسك أمسك، ان سواء،

  شرح



۲۵۱ 

 و عليه الله صلّى الله رسول أخرب عجيب، مقام و سنّى حال كّل إىل العبد يوصل اليقني: السّالم عليه الصّادق قال
 ازداد لو: فقال الماء، على يمشى كان السّالم، عليه مريم بن عيسى انّ عنده ذكر حني اليقني شأن عظم عن آله

 على تتفاضل كانت الله، من محلّهم جاللة مع السّالم، عليهم االنبياء رتب انّ بهذا فدّل الهواء، يف مشىل يقينه
  .االبد على اليقني لزيادة نهاية ال و غير، ال اليقني حقيقة
 و بيند مى گويا كه يقيني معاد، و مبدأ احوال به داشنت يقني: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 و رفيعه درجات و عاليه مراتب به را خود صاحب رساند مى را، آن أهوال و را قيامت احوال كند مى اهدهمش
 يقني، مكان رفعت و شأن عظمت از است داده خرب آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت و غريبه عجيبه مقامات

 حضرت رفت، مى راه آب وىر بر السّالم عليه عيسى حضرت: كه شد مذكور حضرت خدمت در كه زمانى در
  .رفت مى راه هم هوا روى بر بود، مى زيادتر السّالم عليه عيسى يقني اگر: كه فرمود
 مختلف مرتبه، رفعت وجود با انبيا كه. است رفيع بسيار يقني، مرتبه كه دارد داللت حضرت كالم اين پس

  .يقني مرتبه در هستند
 االّ  القوّة و الحول من التّربّى فعالمته يقينه منهم قوى فمن ضعفه، و اليقني قوّة يف متفاوتون ايضا المؤمنون و

 و الزّيادة و العدم، و الوجود حالتا عنده استوت قد باطنا، و ظاهرا عبادته و الله، امر على االستقامة و باللّه،
  .واحدة عني من كلّها يرى النّه الذّلّ، و العزّ و الذّمّ، و المدح و النّقصان،

 مختلف نيز مؤمنان. يقني مرتبه در هستند مختلف مكان، رفعت و شأن مناعت با انبيا چنانكه: كه ايدفرم مى
 و عبادت مراتب در است ايشان ضعف و قوّت يقني، در ايشان ضعف و قوّت عالمت و يقني، مرتبه در هستند
 و تر كامل خدا به ارهاك تفويض و است بيشرت او عبادت كه هر. المهمّات كافى به مهمّات تفويض و طاعت
 بودن مساوى يقني، قوّت براى از ديگر عالمت و. است تر كامل او يقني شاملرت، خود قوّت و حول از تربّى

 اينها همه: يعنى. ذلّت و عزّت و ذمّ و مدح و تنگى و وسعت و موت و حيات و عدم و وجود از است متقابالت
 همه سرچشمه است، قوى يقينش كه هر چه،. نبيند خود در تتفاو اينها هيچكدام از و باشد مساوى او پيش
 حكمت عني را او كرده و داند مى نابود و محو را او غير و است موجودات سلسله مبدا كه بيند مى يكى را اينها
 اى چاره رضا، و تسليم غير و نيست معقول بعضى ردّ و بعضى قبول اعتقاد، اين وجود با و شمارد مى مصلحت و
  .نه
 السّعى و حقيقة، بغير النّاس أقاويل و العادات، اتّبع و بذلك، لنفسه رخّص و باالسباب، تعلّق يقينه ضعف من و
 ما االّ يصيب ال العبد انّ و تعاىل، الله االّ  معطى ال و مانع ال انّه باللّسان يقرّ إمساكها، و جمعها و الدّنيا، امور يف
  .قلبه و بفعله ذلك ينكر و رّزق،ال يف يزيد ال الجهد و له، قسم و رزق
 مسبّب وجود و است اسباب عالم عالم، اين: گويد مى و كند مى وسوسة خود با است، ضعيف يقينش كه هر و
 غير و مالبس و مناكح و مساكن و مشارب و مآكل تحصيل براى از بايد پس نيست، معقول سبب وجود بى
 كنى كه سعى هر غيرها، و مذكورات از معاش تحصيل براى زا و نمود تردّد و كرد سعى يحتاج، ما از اينها

 و شنيدن، گويند چه هر و دادن مردم سخن به گوش و كردن عادات متابعت همچنني و. مثابى و دارد گنجايش
 قبيح بايد ناتوانى و كوفت و پيرى روز احتياط براى از گذاشنت هم روى بر و اسباب و مال كردن جمع همچنني
 به او از و است حقيقى رزّاق رسان، روزى و ده روزى كه دارد اعرتاف و اقرار زبان به كه آن وجود با و. نباشد
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 عمر اين، به اعرتاف وجود با و تعب، و زحمت مگر نيست تردّد نتيجه و است مقدّر چه آن مگر رسد نمى بنده
  .آرد مى لعم به دارد، اعرتاف و گويد مى كه را چه آن خالف و كند مى تردّد صرف عزيز
  )۱۶۷ -عمران آل. (يَكْتُمُونَ بِما أَعْلَمُ الله وَ قُلُوبِهِمْ يف لَيْسَ ما بِأَفْواهِهِمْ يَقُولُونَ: تعاىل الله قال

 دل به و نيست ايشان دل در كه چيزى زبان به مردمان گويند مى: فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند چنانكه
  .دارند پوشيده دل در و كنند مى كتمان ايشان چه آن به است داناتر تعاىل خداى و ندارند او به اعتقاد

 ال و حدوده، يتعدّوا لم ما العيش باب يف الحركات و الكسب، يف لهم اذن حيث لعباده تعاىل الله عطف انّما و
 يف يقفوا ال و ل،التّوكّ محجّة عن يعدلوا ال و حركاتهم، جميع يف آله و عليه الله صلّى نبيّه سنن و فرائضه يرتكوا
 من معهم ليس الّذين الهالكني من كانوا لهم، حّد ما بخالف ارتبطوا و ذلك نسوا إذا امّا و الحرص، ميدان

 و حراما االّ  نفسه إىل كسبه من يستجلب فال متوكّال، يكون ال مكتسب كّل و الكاذبة، الدّعاوى االّ الحاصل
  .شبهة
 كسب به مهربانى، و عطوفت روى از را خود بندگان است داده خصتر عالم خداوند چند هر: كه فرمايد مى

  :شرط چند به است مشروط رخصت امّا نمودن، تردّد معاش تحصيل براى از و كردن معاش
  .ننمايد ترك و نماند باز سنن و فرايض از: الهى حدود از معاش، تحصيل براى از تردّد سبب به كه آن -يكى
 اعمال اگر و نمايند اكتفا كفاف، قدر به و نربند كار به زيادتى حرص و نورزند نحرافا توكّل راه از كه آن -دوم

 گشت، خواهند منسلك كاذبني و منافقني سلك در و بود خواهند هالكني جمله از شكّ بال ننمايند، مذكوره شرايط
  .شبهه و حرام مگر كسب از آورد نخواهد دست به پس ندارد، توكّل كسب در كه هر و
  .يمسك ال و الدّين سبيل يف ينفق و يجوع و كسبه، من يحصل ما يؤثر ان المتهع و

 راه در گرسنگى، و احتياج وجود با رساند بهم كسب از چه آن كه است آن متوكّل كاسب نشانه: كه فرمايد مى
  .ندارد نگاه و نكند امساك و نمايد ذخيره آخرت براى از و كند صرف خدا
 بانّ عالما كاالمني، فيه قام عنده المال كثر ان و متوكّال، بقلبه و متكسّبا، بنفسه كان من الكسب يف المأذون و

 و منعه يكون و جلّ، و عزّ  الله امره فيما أنفق أنفق، ان و للَّه، أمسك أمسك، ان سواء، فوته و عنده ذلك كون
  .الله يف إعطاؤه

 متوكّل دل به و كند كسب دست به كه كردن معاش تحصيل و كردن كسب به است مرخّص كسى: كه فرمايد مى
 قياس و باشد ديانت و امانت به مال، آن در او تصرّف و كاسب نظر رسد، بهم بسيار مال كسب، از اگر و باشد
 از كند ذخيره اگر. باشد مساوى او نزد او نبودن و بودن و اند سرپده امانت به او به كه است ديگرى مال كه كند
 و منع و كند صرف خير مصارف در كند صرف اگر و كند، ذخيره صحيح قصد به و دكن ذخيره خدا براى

  .باشد خدا براى از بخشش

  رجاء و خوف در هشتم و هشتاد باب
 خائفا، الله من كان عارفا باللّه كان من و النّفس، شفيع الرّجاء و القلب، رقيب الخوف: السّالم عليه الصّادق قال



۲۵۳ 

 تعاىل الله وعد إىل بهما يبصر عقله عينا و تعاىل، الله رضوان إىل المحقّق العبد بهما يطير االيمان جناحا هما و
 يميت الخوف و القلب، يحيى هو و الله فضل داعى الرّجاء و. وعيده باتّقاء الله عدل طالع الخوف و وعيده، و

 النّفس بموت و بقي، ما خوف و مضى ما خوف خوفني، بني المؤمن: آله و عليه الله صلّى النّبّي قال النّفس،
 و يضلّ، ال الرّجاء و الخوف ميزان على الله عبد من و االستقامة، إىل البلوغ القلب بحياة و القلب، حياة تكون
 و استحقاقا به يتوصّل عمل له ال و صحيفته يختم، بما عالم غير هو و العبد يخاف ال كيف و ماموله، إىل يصل
 نعمائه و الله آالء بحر يف غريق هو و بالعجز، نفسه يعرف هو و يرجو ال كيف و فرّ،م ال و ء شي على له قدرة ال
 على يعبد الزّاهد و متّهم، بغير أحواله بمشاهدة الرّجاء على ربّه يعبد فالمحبّ تعدّ، ال و تحصى ال حيث من

 خوفان، الخوف و وف،الخ على نعمل: تعال الرّجاء، على النّاس عمل قد: حبّان بن لهرم اويس قال الخوف،
 عاكف ان، رجاء الرّجاء و ثابتا، خوفا يورث منه المعارض و الرّجاء، يورث الخوف من فالثّابت معارض، و ثابت
  .الحياء و التّقصير و العجز اصل يصحّح منه البادي و المحبّة، نسبة يقوّى منه فالعاكف باد، و

  شرح
  .النّفس شفيع الرّجاء و القلب، رقيب الخوف: السّالم عليه الصّادق قال

 و كند مى محافظت و است دل ديدبان و دل رقيب الهى خوف: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 نفس به و است نفس شفيع حقّ، رحمت اميدوارى و رجا و بد، اعمال و افعال از را نفس دارد مى نگاه
 در و است كريم تعاىل خداوند امّا است، رحمت از بعد و خسران موجب الهى حكم مخالفت چند هر: گويد مى

  .دار جمع خاطر ندارد، قدرى او رحمت جنب در تو گناه و است رحم و كرم مرتبه اعالى
 است، اميد و رجا مثمر كه مكرمت و لطف شمول و رحمت و عفو وفور به تعاىل، و سبحانه حقّ كه آن حاصل

 محفوف است، بيم و خوف مورث كه سطوت، و قهر جنود به او جالل و كربيا بارگاه همچنني. است موصوف
  .است
 باقر حضرت از چنانكه. باشد نبوده زياد ديگرى بر يك هيچ باشد، يكسان بيم و اميد بندگان در كه بايد پس
 نور و خيفة نور نوران، قلبه يف و االّ مؤمن عبد من ليس«: كه فرمود حضرت آن كه است مروى السّالم عليه
  .»هذا على يزد لم هذا وزن لو رجاء،
 وزن اگر كه. اميد نور يكى و بيم نور يكى: است نور دو او دل در كه آن مگر مؤمن، اى بنده هيچ نيست: يعنى
  .نباشد زيادتى ديگرى بر را آنها از يك هيچ شود، كرده
 و جّن نيكى به آئى، او نزد اگر كه پندارى چنني كه ترسيدنى خداى، از برتس: كه است لقمان وصاياي جمله از

 به آئى، او نزد اگر كه برى گمان كه اميدواريى او، رحمت به باش اميدوار و. را تو كند عذاب آينه هر انس
  .را تو بيامرزد و بخشد آينه هر انس و جّن گناهان

 و تعاىل، الله انرضو إىل المحقّق العبد بهما يطير االيمان جناحا هما و خائفا، الله من كان عارفا باللّه كان من و
 فضل داعى الرّجاء و. وعيده باتّقاء الله عدل طالع الخوف و وعيده، و تعاىل الله وعد إىل بهما يبصر و عقله عينا
  .النّفس يميت الخوف و القلب، يحيى هو و الله
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 و خوف و دارد، بيشرت خدا ترس و است بيشرت او خوف خود، پروردگار به است شناساتر كه هر: كه فرمايد مى
 عقل چشم دو ترس و اميد باز و. الهى رضوان سوى به بال، دو اين به مؤمن پرد مى كه هستند ايمان بال دو رجا،

  .را الهى وعيد و وعد بيند مى چشم، دو اين به عقل كه هستند،
 فراخور عقاب، و ثواب و است عادل تعاىل خداى: كه گويد مى: يعنى است عدل به خوف نظر كه دانست بايد

 بهم او در بيم و خوف راه، اين از و عقاب، بد عمل قدر به و دهد مى ثواب خير عمل قدر به و دهد مى عدالت
  .رسد مى
 ناهى« جاى به و است واقع نسخ از بعضى در چنانكه باشد، »عدل« بايد مى »وعد« جاى به ترجمه اين بر بنا

 و نمائيم، اراده مطلق ميل او از و كنيم تجريد ارتكاب »ناهى« در كه آن مگر. »وعده ناهى« ،»وعيده
 خداوند: گويد مى و الهى كرم و فضل جانب به را بنده خواند مى رجا و. است شايع فصحا كالم در »تجريد«

 قلب كه است قلب حيات باعث رجا و. گذرد مى بندگان تقصير از و است عفو كرم مقتضاى و است كريم عالم
 او سبب به نفس كه است نفس مردن و هالكت باعث خوف، و آيد، مى بر ورتكد از و شود مى تازه او سبب به

  .شود مى افسرده
 حياة تكون النّفس بموت و بقي، ما خوف و مضى ما خوف خوفني، بني المؤمن: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 إىل يصل و يضلّ، ال الرّجاء و الخوف ميزان على الله عبد من و االستقامة، إىل البلوغ القلب بحياة و القلب،
  .ماموله
  :خوف دو ميان در است شده واقع مؤمن: كه فرمايد مى العالمني، ربّ صلوة اله و عليه المرسلني، سيّد حضرت
  .نباشد الهى رضاى موافق شده، تلف و گذشته عمر مبادا كه گذشته خوف -يكى
 اعتقاد در انحرافى لعني، شيطان اغواى به ر،احتضا وقت يا مرض يا صحّت حني در مبادا كه آينده خوف -دوم
 دل، زندگى و شود مى زنده دل امّاره، نفس موت به و. دهد رو نامشروعى ارتكاب او، فريب به يا رسد، بهم او

 افعال بدى و كجى براى از است سبب امّاره، نفس زندگى چنانكه افعال، و اعمال استقامت براى از است سبب
 اگر كه نحوى به باشند، مساوى وى نزد دو هر كه رجا، و خوف ترازوى به را خدا كند دگىبن كه هر و اعمال، و

 الهى رحمت كه دارد كه اميدى به و شود نمى گمراه هرگز نباشد، راجح ديگرى بر هيچكدام شوند سنجيده
  .رسد مى باشد،
 الهى، عذاب از امن و امن به كشد مى رجا رفته رفته باشد؟ كم خوف و خوف بر باشد غالب رجا اگر كه چرا
 خوف اگر و ،)۹۹ -اعراف( الْخاسِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا الله مَكْرَ يَأْمَنُ فَال: فرموده چنانكه. است آخرت خسران عني

 چنانكه. است كفر عني الهى، رحمت از يأس و. يأس به كشد مى اين باشد، كم رجا و رجا بر باشد غالب
 رجا و خوف بايد مى كه رسيد پس ،)۸۷ -يوسف( الْكافِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا الله رَوْحِ من يَيْأَسُ ال إِنَّهُ: فرموده
  .كفر نه و آخرت خسران نه نيايد، الزم تا باشد، مساوى

 على له قدرة ال و استحقاقا، به يتوصّل عمل له ال و صحيفته، يختم بما عالم غير هو و العبد يخاف ال كيف و
 ال حيث من نعمائه و الله آالء بحر يف غريق هو و بالعجز، نفسه يعرف هو و يرجو ال كيف و مفرّ، ال و ء شي



۲۵۵ 

  .تعّد ال و تحصى
 و شقىّ؟ يا است سعيد كه را خود عاقبت نداند كه حالتى در! بنده؟ براى از نباشد ترس و خوف چون و

  حسنات؟ به يا بود، خواهد سيّئات به مشحون عملش صحيفه
  سبب به و بود توان خرسند آن به كه عملى يابد نمى كند مى كه خود عمل به نظر و
! نباشد؟ الهى مغفرت و رحمت به اميدوار و! باشد؟ نداشته رجا چون و داشت تواند اجرى استحقاق عمل، آن
 هميشه دنيا در و است ناتوانى و عجز نهايت در كه داند مى و شناسد مى را خود بنده تعاىل خداى كه حالتى در
 عنوان الظّاهر«: حكم به پس نبوده، خاىل او نعمتهاى از لمحه هيچ و وقت هيچ در و بوده او نعمتهاى غرقمست

 اتّحاد وجود با نشأه، اختالف اعتبار به كه است مستبعد باالستحقاق، كريم و االطالق على حكيم از ،»الباطن
  .نمايد سلوك تغيير قابل، و فاعل

  .الخوف على يعبد الزّاهد و متّهم، بغير أحواله بمشاهدة الرّجاء على ربّه يعبد فالمحبّ
 كه است محّب مسلك رجا، امّا منسوبند، كسى به و هستند خاصّى مسلك كدام هر رجا و خوف: كه فرمايد مى

 عذاب به و است؟ راضى محّب آزار به هرگز كى محبوب و كند مى مالحظه محبوبيّت، سمت به را خود موالى
 است كرده أخذ قهّاريّت، عنوان به را خود موالى كه است زاهد مسلك خوف، و! داد؟ تواند مى دل او عقاب و
 و شود واقع او رضاى خالف مبادا كه است هراسان و خائف او از سكنات و حركات جميع در جهت اين از و
  .گردد عقاب مستحقّ است، ايالم و غضب مناط كه قهّاريّت، صفت نيابت به احدى ذات از
  .الخوف على نعمل: تعال الرّجاء، على النّاس عمل قد: حبّان بن لهرم اويس قال

 به كار مردمان: كه گفته مى حبّان بن هرم به است، بزرگ بسيار و است صوفيّه كمّل از يكى كه قرنى اويس
 خوف اىمقتض چه آن و كنيم خوف به عمل ما تا بيا كنند، مى رجا روى از را خدا بندگى و اند كرده آسان خود
  .است اين مقتضى احتياط كه آريم عمل به است

  .ثابتا خوفا يورث منه المعارض و الرّجاء، يورث الخوف من فالثّابت معارض، و ثابت خوفان، الخوف و
  .معارض خوف يكى و ثابت خوف يكى: قسم دو به شود مى منقسم الهى خوف: كه فرمايد مى
 و اوامر به اتيان كه خوف اين مقتضاى به خائف و طبع، در است مركوز كه است خوفى ثابت، خوف امّا

 عدم سبب به و شود نمى ناشى او از است رجاء توابع از كه مسامحه و كند مى عمل است، مناهى از اجتناب
  .است مغفرت منتج شكّ بال خوف چنني اين. رساند نمى بهم اضطراب و تزلزل رجا، با خوف معارضه

 بهم تزلزل خوف، اساس در معارضه سبب به و كند مى رجا با معارضه اهىگ چند هر معارض خوف امّا و
 مورث او مثل و شود مى ثابت خوف به راجع هم معارض خوف خوف، مرجّحات مالحظه به امّا. رسد مى

  .شود مى نجات
 خوف: كه شود مى چنني معنى نسخه، اين بر بنا و است »ثانى« ،»ثابت« جاى به ها، نسخه از بعضى در و

 احتياط و است بيشرت خوف، رعايت در غبطه و صرفه چون و است ديگر خوف مورث معارضه هر در معارض،
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 بايد را »ثانى« و. رسد مى بهم ديگر خوف گويا رجا، با خوف معارضه مراتب از اى مرتبه هر در است، او با نيز
  .شد تواند جمع فوق و رابع و ثالث با تا اوّل، برابر بر كرد حمل

 و التّقصير و العجز اصل يصحّح منه البادي و المحبّة، نسبة يقوّى منه فالعاكف باد، و عاكف رجاءان، جاءالرّ و
  .الحياء
  .بادى رجاى دوم عاكف، رجاى يكى: قسم دو به است منقسم خوف، مثل هم رجا: كه فرمايد مى

 راسخ او در صفت اين و باشد جبلّى و ملكه رجا، صاحب براى از رجا صفت كه است رجايى عاكف، رجاى
 بناى چنانكه است، محبوبيّت صفت بر رجا صفت بناى كه دانستى چون و اوّليّه، بديهيّات رسوخ مثل. باشد
  .است محبّت نسبت قوّت موجب رجا قوّت پس. است قهّاريّت صفت بر خوف

 و عجز اظهار غير يشرجا مصحّح و نرسيده ملكه مرتبه به و است حال مرتبه در كه است رجايى بادى، رجاى و
 جناب از مهمّات كلّ  كفايت كه است دانسته و است برده خود تقصير و عجز به راه: يعنى نيست، تقصير
 در بنده با سلوكش دنيا در گاه هر پس. است مساوى او به آخرت و دنيا نسبت و جالله جّل است احديّت
  .بود خواهد ننيچ نيز آخرت در كه است معلوم باشد، اشفاق و مهربانى نهايت

  رضا در نهم و هشتاد باب
 فان الّراضى و المعرفة، نور شعاع الرّضا و المكروه، و المحبوب يرضى ان الرّضا صفة: السّالم عليه الصّادق قال
 ابى سمعت العبوديّة، معانى فيه يجتمع اسم الرّضا و عنه، المرضىّ هو حقيقة الرّاضى و اختياره، جميع عن

 و الرّضا، سنّة عن خارجان هما و كفر، بالمفقود و شرك، بالموجود القلب تعلّق: يقول السّالم ليهع الباقر محمّدا
  .العارفني الرّاضني حاشا مقدوراته، يف ينازعه كيف للَّه، العبوديّة يدّعى ممّن اعجب

  شرح
  .المكروه و المحبوب يرضى ان الرّضا صفة: السّالم عليه الصّادق قال

: يعنى مكروه، و محبوب به است بنده شدن راضى رضا، صفت: كه فرمايد مى السّالم ليهع صادق امام حضرت
  .باشند مساوى او پيش دو هر اين
 اسم الرّضا و عنه، المرضىّ هو حقيقة الرّاضى و اختياره، جميع عن فان الرّاضى و المعرفة، نور شعاع الرّضا و

  .العبوديّة معانى فيه يجتمع
 و جهل اثر رضا، عدم و سخط چنانكه. است الهى معرفت نور شعاع عالم، خداوند ردهك به دادن رضا: يعنى
 و تقدير او درباره حقيقى موالى چه آن و بردارد خود خواهش از دست كه است كسى راضى و است، نادانى
 كسى چنني شكّ بال شد، راضى خدا داده و كرده به و رسيد رضا مرتبه به كه هر و. شود راضى كرده، قسمت
 به كه هر: يعنى. است جمع رضا معنى در بندگى معانى جميع و است، راضى او از خدا و است خدا مرضىّ
  .است رسيده بندگى مراتب جميع به رسيد، رضا مرتبه
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  .كفر بالمفقود و شرك، بالموجود القلب تعلّق: يقول السّالم عليه الباقر محمّدا ابى سمعت
 و بسنت دل: گفت كه شنيدم السّالم عليه باقر محمّد امام خود پدر از: كه يدفرما مى السّالم عليه صادق حضرت
  .كفر مفقود، بر عالقه و است، شرك موجود، هر به داشنت عالقه
 انحاى الوجود واجب از و وجود، صاحب است ذاتى موجود، معنى كه چرا دارد، تركيب شايبه موجود چون
 منزله به ممكن، هر به عالقه كه است راست و است موجود كنمم »موجود« از مراد پس. است منتفى تركيب
 إِلَّا هالِكٌ ءٍ شَيْ كُلُّ: مقتضاى به ممكن موجود هر چون: يعنى. است اوىل فقره دليل ثانيه، فقره و است، شرك
. است كفر معدوم، به عالقه و است معدوم به موجود، به عالقه پس است، عدم حكم در ،)۸۸ -قصص( وَجْهَهُ

 به موصوف نباشد امكان اگر دارد، وجود ى شائبه موجود هو بما موجود چون و است، كفر موجود به عالقه سپ
  .ندارد وجوب امكان ندارد، وجود چون كه معدوم، مفقود خالف به بود تواند، مى وجوب
  .بس و دارد كفر امكان است، معدوم كه حيثيّت اين از او به عالقه پس
 هم را شرك كه چند هر شريك، وجود با است مبدأ وجود به اعتقاد شرك، و مطلقا، است دأمب انكار كفر، كه چرا
 اوّل، بر كرد »شرك« اطالق مذكور، فرق بر اشعار واسطه به و. گفت توان كفرش كفر، معنى بر اشتمال اعتبار به
  .ثانى بر »كفر« و
 نهادن، تسليم گردن او كرده بر و است پروردگار حضرت از بودن راضى »رضا« حقيقت كه دانستى چون و

 حقيقت از كس آن معدوم، خواه و موجود غير آن خواه دارد، خدا غير به تعلّق و عالقه كه هر كه شد معلوم پس
  .الرّضا سنّة عن خارجان هما و: كه فرمود جهت اين از گفت، توان نمى راضى را او و است بيرون رضا
  .رضا طريقه از هستند بيرون معدوم، و موجود به باشد قلب عالقه كه چيز دو اين: يعنى
  .العارفني الرّاضني حاشا مقدوراته، يف ينازعه كيف للَّه، العبوديّة يدّعى ممّن اعجب و

 با و باشد داشته اين به إذعان و اعتقاد و كند خدا بندگى دعوى كه كسى از من دارم عجب: كه فرمايد مى
 مرا چرا: گويد و باشد مجادله و منازعه مقام در او با و نباشد الهى قديرت به راضى إذعان، و اعتقاد اين وجود
  كرد؟ عليل يا كرد فقير

  بالء در نودم باب
 عنده، الثّبات و عليه الصّرب و مباشرته يف النّ عقل، لمن كرامة و المؤمن زين البالء: السّالم عليه الصّادق قال

  :آله و عليه الله صلّى النّبّي قال االيمان، نسبة تصحيح
 الله حفظ سرّ تحت البالء طعم ذاق من و فاالمثل، االمثل المؤمنون، و بالء، النّاس اشدّ االنبياء معاشر نحن
 و النّعمة، انوار المحنة و البالء نيران تحت النّ  فقده، إذا إليه اشتاق و بالنّعمة، تلذّذه من اكثر به تلذّذ له، تعاىل
 الله اثنى ما و كثير، النّعمة من يهلك قد و كثير البالء من ينجو قد و المحنة، و بالءال نيران النّعمة انوار تحت
 حقّ  وفاء و ابتالئه بعد االّ آله، و عليه الله صلّى محمّد إىل السّالم عليه ادم لدن من عباده من عبد على تعاىل

 من خرج من و البالء، نهاياتها بدايات و ،البالء بداياتها نهايات الحقيقة يف تعاىل الله فكرامات فيه، العبوديّة
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 تقدّمها محنة من شكا عبد يف خير ال و القاصدين، دليل و المقرّبني، مونس و المؤمنني، سراج جعل البلوى شبكة
 ال من كذلك النّعماء يف الشّكر قضاء حرم البالء يف الصّرب حقّ يقضى ال من و راحة، االف اتّبعها و نعمة، االف
 يف ايّوب قال و المطرودين، من فهو حرمهما من و البالء، يف الصّرب قضاء يحرم الّنعماء يف الشّكر حق يؤدّى
 كالشّكال للمؤمن البالء: وهب قال البالء، يف سبعون علىّ اتى و الرّخاء، يف سبعون علىّ اتى قد اللّهمّ: دعائه
 الصّرب رأس و الجسد، من كالرّأس االيمان من الصّرب :السّالم عليه المؤمنني امير قال و لإلبل، العقال و للدّابّة،
  .العالمون االّ يعقلها ما و البالء

  شرح
 عنده، الثّبات و عليه الصّرب و مباشرته يف النّ عقل، لمن كرامة و المؤمن زين البالء: السّالم عليه الصّادق قال

  .االيمان نسبة تصحيح
 زينت اينها، امثال و مصيبت و مرض و فقر بابت از دنيا بالهاى :كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 مباشرت در چه عقل، صاحبان براى از است واضح معنى اين و دنيا، در مؤمن براى از است عزّت و است مؤمن
 ايمان كمال و عقل قّوت دليل بال، ورود هنگام در اضطراب و تزلزل عدم و بال در ثبات و بال بر صرب و بال

  .است
 طعم ذاق من و فاالمثل، االمثل المؤمنون، و بالء، النّاس اشدّ االنبياء معاشر نحن: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 البالء نيران تحت النّ فقده، إذا إليه اشتاق و بالنّعمة، تلذّذه من اكثر به تلذّذ له، تعاىل الله حفظ سرّ تحت البالء
 النّعمة من يهلك قد و كثير البالء من ينجو قد و المحنة، و البالء نيران النّعمة انوار تحت و النّعمة، انوار المحنة و

  .كثير
 مردمان ترين سخت هستيم، پيغمربان گروه كه ماها: كه فرمايد مى التّحيّات، افضل اله و عليه موجودات، اشرف
 هر هم، ما دوستان و مؤمنان ميان در و است ديگران بالهاى از بيشرت ماها بالهاى: يعنى. بال روى از هستيم
 را بال كه هر و است، بيشرت او بالهاى تر، رفيع او نزد او مرتبه و است بلندتر پروردگار پيش او قدر كه كدام
 لذيذترين از كه كند مى لذّتى ادراك شد، شكيبايى و صرب مالزم و كرد ادراك را او كيفيّت و را او مزه و چشيد

 را آن شوق دريافت، را آن كيفيّت و كرد صرب لذّت ادراك كه هر و كرد، نتوان لذّت آن ادراك دنيا، نعمتهاى
 قرار عدالت، و حكمت مقتضاى به االطالق على حكيم كه چرا است، لذّت آن خواهان بال، زوال از بعد و دارد
 انوار زير در است گذاشته و نعمت، و سرور انوار محنت، و بال هاى آتش زير در است گذاشته و است داده

 چه و يافتند، نجات آخرت عذاب از محنتها و بالها وسيله به كه آدميان بسيار چه محنت، و بال هاى آتش نعمت،
  .شدند عقاب و عذاب مستحقّ و رسيدند هالكت به دنيا نعمت وسيله به كه بسيار

 و ابتالئه بعد االّ آله و عليه الله صلّى محمّد إىل السّالم عليه ادم لدن من عباده من عبد على تعاىل الله اثنى ما و
  .البالء بداياتها نهايات الحقيقة يف تعاىل الله فكرامات فيه، العبوديّة حقّ وفاء
 از بعد مگر خاتم، تا آدم زمان از را خود بندگان از اى بنده هيچ است نكرده مدح تعاىل خداى: كه فرمايد مى

 عزّتهاى كه شود مى ظاهر تأمّل به پس. الهى عبوديّت حقّ به او اتيان از بعد و شديده بالهاى به او كردن امتحان
 جناب كه است، شديده بالهاى و عظيمه امتحانات آن ابتداى كه است نهاياتى آخرت، در خودش بنده به الهى
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 دنيوى عزّتهاى و است دنيوى بالهاى نتيجه آخرت، كرامتهاى و عزّتها الواقع يف و. دنيا در كرده او به عزّت
 چنانكه است، دنيوى عزّتهاى نتيجه اخروى بالهاى و است اخروى بالهاى آن نهايت كه است بداياتى
  .است عدالت مقتضاى

  .القاصدين دليل و المقرّبني مونس و المؤمنني، سراج جعل البلوى شبكة من خرج من و
 و شد پاك ها آلودگى و كدورتها از و گداز كوره از شد خالص و بالها دام از رفت بيرون كه هر فرمايد مى

 شود، مى الهى مقرّبان مونس و يابند، مى راه او از مؤمنان و مؤمنني، راهنماى و مؤمنني چراغ گرديد شد، خالص
  .گردد مى حاجات و مقاصد اهل رساننده مقصد و كننده داللت و
 البالء يف الصّرب حقّ يقضى ال من و راحة، االف اتّبعها و نعمة، االف تقدّمها محنة من شكا عبد يف خير ال و

 من و البالء، يف الصّرب قضاء يحرم النّعماء يف الّشكر حق يؤدّى ال من كذلك النّعماء، يف الشّكر قضاء حرم
  .المطرودين من فهو حرمهما

 نعمت چندين به محنت آن از پيش كه محنتى از كند شكايت كه اى بنده در خوبى و خير نيست: فرمايد مى
 حقّ آرد نمى بجا كه هر و آخرت، و دنيا در بود خواهد متنعّم نعمت چندين به هم عقب در و است بوده ممتنعّ
 كه هر. عكس به همچنني و رخا، و وسعت وقت در را شكر حقّ آرد، نمى بجا البتّه بال، نزول هنگام در را صرب
 از كه هر و تنگى، و بال در را صرب حقّ آرد نمى بجا نعمت، فراخى و وسعت وقت در را شكر حقّ آرد، نمى بجا
 الهى رحمت از و است مطرودين جمله از او پس نعمت، در شكر نه و بال در دارد صرب نه است، محروم دو هر

  .است محروم
  .البالء يف سبعون علىّ اتى و الرّخاء، يف سبعون علىّ اتى قد اللّهمّ: دعائه يف ايّوب قال و

 نعمتها انواع به مرا سال هفتاد خداوندا،: گفت مى مناجات در السّالم عليه ايّوب حضرت: كه فرمايد مى
. بود تواند دارى ممتحن ها، آفت و بالها به سال هفتاد مدّت هم اگر داشتى، گرامى كرامتها اقسام به و پروردى

  .فرمانربدارم فرمايى چه هر به و توأم ضعيف بنده حال همه در و
 لوط اوالد از مادرش و است، السّالم عليه إبراهيم پسر اسماعيل فرزند واسطه، سه هب السّالم عليه ايّوب حضرت

 مروى منبّه بن وهب از و پوشانيده او به نبوّت خلعت و بود داده بسيار مال را او تعاىل حق است، السّالم عليه
 و بود او تصرّف در جبل و شام و سهيل تمام و نبود ايّوب از توانگرتر كس هيچ روزگار، آن مردمان از كه است
 جفت پانصد و بود متجاوز حصر حّد از اشجار، أصناف از مشحون باغات و اسب و شرت و گوسفند و گاو را او
  .بود كرده موكّل غالمى جفتى هر بر و داشت كشت گاو
 بنت حمهر او زن و بسيار، تجمّل و مال و فرزند و زن غالمى هر با و داشت ساربان و شبان غالم صد چهار و

 و بود كمال مرتبه به خلق حسن در و داشت دخرت هفت و پسر هفت او از و بود السّالم عليه يوسف بن افرائيم
 مهربان و مشفق غايت به درويشان بر و بود، پيش در همه از مربّات، و خيرات و تقوى و صالحيّت و عفّت در
 اّما. بود برده بسر بدن صحّت و معيشت طيب و متنع فراخى در هفتاد، قوىل به و سال هشتاد مدّت در و. بود
 و قصور اصال و آورده بجا ينبغي كما طاعات مراسم و بود گذرانده طاعت به روز، و شب خود عمر مدّت در
  .بود نيافته راه او، عبادات وظايف در فتور
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 حكم حال گذرانى، مى تنعم در كه شد مدّتى ايّوب، اى: گفت و آمد وى نزد السّالم عليه امني جربئيل روزى
 بدل بيمارى به تندرستى و درويشى به توانگرى و گردد، مبدّل محنت به نعمت و گردد منقلب تو حال كه شده
  .نيست باكى است چنني دوست رضاى چون بفرمود ايّوب. شود
 وظايف رد كه كند نوعى و كند وسوسة را ايّوب كه خواست چند هر لعني ابليس: كه آمده روايات بعضى در و

 نيست، ايّوب از شاكرتر و عابدتر زمني در را تو امروز خدايا، بار: گفت. نتوانست آيد، پديد خللى او، طاعات
 انتزاع به را او اگر. دارد بزرگوار فرزندان و بسيار مال چه است، عيش سعت و عافيت در كه است آن من گمان
  .آرد پيش نعمت رانكف طريق و برگردد تو از سازى مبتال اوالد، و اموال
 ابتاليش كوره در باره هزار اگر پسنديده، است اى بنده مرا او گوئى، مى تو كه نيست چنني: فرمود تعاىل حق

  .آيد عيار تمام اعتبار محّك بر بگدازيم
 االخالص صادق بنده ايّوب كه شود واضح عالميان ساير و ابليس بر كه آن جهت به تعاىل، و سبحانه حق پس
 و نهاد ابتال و امتحان تير بوته را وى است، بارگاه مقرّبان و درگاه مخصوصان از و است خالص محبّ  و است

  .محنت به نعمت تبديل و است بليّت نوبت حاىل كه داد خرب را وى تا فرستاد را السّالم عليه جربئيل
 پشت و بود گزارده بامداد نماز روزى تا. بود بال منتظر داده، قضا به رضا و كرده عزّت حضرت بر توكّل ايّوب
 كردند نگاه آمد، بر مسجد در از فريادى ناگاه كه فرمود مى موعظه را مجلس حاضران داده باز نبوّت محراب به

 دريا به را ها رمه تمامى و آمد در كوه از عظيم سيلى ايّوب اى«: گفت كنان فرياد و درآمد در، از شبانان مهرت
 بر اگر كه شد پيدا سمومى الله، نبّى يا«: كه رسيد در ساربانان از يكى كه بود يتحكا اين در شبان. »انداخت

 باغبان» .كرد هالك را همه و وزيد شرتان بر كردى، ثريّا وزيدى خورشيد بر اگر و ساختى، صحرا زدى كوه
  .»تبسوخ زراعت با را درختان تمام و آمد پديد اى صاعقه! خداى پيغمرب اى«: كه چاك جامه بيامد
 كنان نوحه و زنان سينه بر سنگ و درآمد فرزندان مربّى كه راند مى زبان بر حقّ ذكر و بشنيد سخنان اين ايّوب
 فرود ايشان بر خانه سقف. بودند رفته مهمانى به مهرت، برادر خانه در تو پسر يازده! خداى فرستاده اى«: كه
 همه حيات چهره بر فنا غبار و گرفت فرا را ههم كأسه، در دست را بعضى و دهن در لقمه را بعضى آمد،

 ايّوب حضرت. اندازد صربى بى و جزع ورطه در را او و تازد ايّوب بر كه خواست ناله و گريه لشكر» .نشست
 مال و فرزندان چون» .دارم را همه دارم را او چون نيست، باكى«: گفت و افتاد در سجده به و دريافت را خود
 و دل از غير به شد متألّم او اعضاى تمام و آورد وى به رو بيمارى انواع رفتند، زوال و فنا معرض در منال و

  .نماند بسالمت ديگر عضو هيچ زبان،
  :كه اند كرده نقل وهب از چه آن و

 وى حال حقيقت تا كن مسلّط او جسد و فرزندان و مال بر مرا: كه نمود درخواست احديّت جناب از ابليس،
 فانى را او اموال جميع تا گماشت بر را ديوانگان وى و گردانيد مسلّط او بر را ابليس عاىل،ت حق. گردد ظاهر

 او بدن در كرم هزار چهار كه آن تا. گردانيدند مبتال امراض انواع به را او و كردند وى بدن قصد پس. ساختند
 بنى هاى كناسه از اى كناسه در بر سال هفت را او و خوردند مى گردانيده مجروح و متعفّن را او اعضاى و افتاد

 از اعضا، خون و چرك و عفونت و فنت كثرت جهت به اباعد و اقارب از مردمان همه و بودند انداخته اسرائيل،
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  .بود او زوجه كه رحمه از غير به برميدند او
  :ركاكت و سخافت نهايت و ضعف غايت در است سخنى
 خود اولياى و انبيا بر است، او دشمنان ترين دشمن كه را ابليس ،تعاىل حق هرگز كه است بديهيّات جمله از چه

 است انبيا إرسال آن كه كند خود غرض نقض تعاىل حقّ  كه كرد تواند تجويز عاقل كدام و گرداند نمى مسلّط
 ايشان با آن جهت به و شود رميده ازو همه طبايع كه سازد ممتحن مرضى به را ايشان و بندگان هدايت براى
 از را ايشان باشد منفّرات از چه هر كه است واجب سبحانه او حضرت بر بلكه. كرد نتوانند مكالمت و الستمج
  .يابند راه ايشان از و برسند ايشان صحبت به بندگان تا دارد، نگاه آن
 جهت به برگماشت او بر نبود مردمان طبيعت منفّر كه شديده امراض اقسام تعاىل حق كه است آن حقّ و
 بر و رساند او به آخرت و دنيا در مضاعفه، اعواض شده شاكر و صابر آن بر تا شيطان، استدعاى به نه حان،امت

  .است عزّت درگاه رنگ يك مخلصان و جهت يك محبّان جمله از او كه گردد ظاهر بندگان
 مؤلّف مكال از و سال، هيجده كعب نزد و بود سال سه: كه گفته وهب. است خالف او بيمارى مدّت در و

 السّالم عليه و آله و نبيّنا على پيغمرب ايّوب حضرت احوال ذكر مجمل بود اين. بود سال هفتاد كه شود مى معلوم
 از و اند كشيده بال و محنت دنيا در خود، رتبه و حال قدر به پيغمربان از پيغمرب هر و. او محنتهاى و دردها بيان و

  .اند نبوده فارغ محنت و درد
. يافت عمر سال پانصد و هزار دو مدّت السّالم عليه نوح حضرت كه است مروى السّالم عليه صادق حضرت از

 دويست و كرد مى دعوت را خلقان بعثت، از بعد سال پنجاه و نهصد و بود بعثت از پيش سال پنجاه و هشتصد
 از را قوم دعوت، مدّت ضعر در و كرد بنا شهرها كشتى نزول از بعد سال، پانصد و بود كشتى ساخنت در سال،

 شد، مى مشغول دعوت به گاه هر و شود مى بيشرت ايشان طغيان روز هر و نشدند متأثّر هيچ. ترسانيد الهى عقوبات
 گمان و بردندى خانه به پيچيده نمدى در را وى او كسان آن، از بعد و شد مى بيهوش كه زدند مى چندان را او

  .است مرده كه بودى آن ايشان
 سنگ زير در كه زدندى او بر سنگ چندان روز هر: گويند و شدى دعوت مشغول و بيامدى بامداد يگرد روز
 او جراحت بر خود شهرپ و آوردى بيرون سنگ زير از را او و بيامدى شب در السّالم عليه جربئيل شدى، پنهان

  .شويد رستگار تا ،»الله االّ  اله ال«: بگوييد: گفتى و بيامدى صبح در باز و بازگشتى صحّت به او ماليدى،
: گفت و نمود طفل آن به را وى و آمد السّالم عليه نوح نزد گرفته بر در خود طفل كهنساىل پير: كه است مروى
 تو از بعد من شايد پدر اى: گفت كودك آن. نفريبد را تو بميرم من چون كه بايد است ساحر مرد اين فرزند اى

 آن مبارك سر و زد السّالم عليه نوح حضرت به و استد پدر از سنگ زنم، او بر تا ده من به سنگى حاال نمانم،
: كه كرد دعا اين و بناليد الهى درگاه به السّالم عليه نوح. شد روان مباركش روى بر خون و شكست را حضرت

 او بر كس هشت از زيادة ت،دعو مدّت تمام در و ،)۲۶ - نوح( دَيَّاراً الْكافِرِينَ من الْأَرْضِ عَلَى تَذَرْ ال رَبِّ
 منزله به دنيا: گفت مى و نكرد بنايى خود حيات مدّت در داشتى، كه عمر طول وجود با حضرت آن و نگرويدند

 هر و نيست تعمير و بنا قابل جاى، چنني و خروج، براى از ديگرى و دخول براى از يكى است، در دو اى خانه
  .نه صبح اميد كرد، مى شام چون و نداشت خود به شام اميد كرد، مى صبح گاه
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 رسيده، او به امّت از كه حضرت آن محنتهاى و العالمني ربّ صلوة آله و عليه المرسلني سيّد زحمتهاى مراتب و
 را شخصى روزى و نگذاشت آجر باالى آجر خود، حيات مدّت در و آيد ضبط حيطه به كه است آن از زيادة
 تر سست عمر، اساس و بنيان: يعنى ،»هذا من أعجل االمر«: كه فرمود ختسا مى آجر و گچ از اى خانه كه ديد
: كه فرمود مى و بست مى مبارك شكم به سنگ گرسنگى، شدّت از و باشد عمارت چنني اين قابل كه است آن از
  .باشد عزّت عني اهانت آن كه كننده اهانت بسا و باشد، اهانت عني اكرام آن كه نفس كننده اكرام بسا
  .بود مغموم و مهموم الم، و زحمت فرط از حضرت آن روزى كه است يتروا

 اين. است مغموم و مهموم بسيار امروز من حبيب: كه فرمود السّالم عليه جربئيل به شأنه عزّ عزّت حضرت
 و دنيا براى از تو دلگيرى اگر: كه بگو سالم و تحيّت تبليغ از بعد و رسان وى به زود ارض، خزاين كليدهاى

 در توهم مرتبه از و بردار دنيا مال از خواهى مى چقدر هر و بستان كليدها اين است، دنيا زحمت و ريشانىپ
 حضرت آن خدمت به را خود زود فرموده، موجب به السّالم عليه جربئيل حضرت. كنم نمى كم چيزى آخرت
 به من عبوديّت عرض: كه فرمود ودهنم تبسّم حضرت. كرد ادا را پيغام عالّم، ملك سالم تبليغ از بعد و رسانيد
 كسى خانه دنيا: يعنى ،»له عقل ال من يجمع لها و له، دار ال من دار الدّنيا«: كه بگو و برسان عزّت جناب
  .داد پس را كليدها و ندارد عقل كه كند مى جمع كسى را دنيا و ندارد، خانه آخرت در كه است

 خورش و پوشش است، پيغمربان اكثر پدر و است الهى خليل كه لسّالما عليه و آله و نبيّنا على إبراهيم حضرت و
  .گاهى هم آن و بوده جو آرد و خرما درخت برگ او
 به او زهد و درخت، برگ او، خوراك و بود خرما ليف او، لباس السّالم عليه آله و نبيّنا على يحيى حضرت و

 شال پيراهنهاى أحبار، و علما كه ديد و رفت قدسالم بيت به روزى سالگى، هفت شش سّن در كه بود اى مرتبه
 به و اند كرده خود گردنهاى به زنجير هاى سلسله و اند گذاشته سر بر صوف كالههاى و اند پوشيده درشت

: گفت مادر به و آمد خانه به زود ديد را اين چون. مشغولند حقّ  عبادت به جا آن در و اند بسته مسجد ستونهاى
 المقدس بيت در رهبان و أحبار با و بپوشم تا بباف صوف از كالهى و شال از پيراهنى من راىب از زود مادر اى

 كنم، مشورت وى با گوئى مى چه آن و آيد خانه به تو، پدر تا كن صرب! فرزند اى: گفت مادر. كنم خدا عبادت
  .رسانيد وا عرض به را السّالم عليه يحيى حرف آمد، خانه به كه السّالم عليه زكريّا حضرت
 هنوز تو را؟ تو است داشته اين بر چه! فرزند اى: گفت السّالم عليه يحيى حضرت به السّالم عليه زكريّا حضرت
 شربت و باشد تر كوچك من از كه كسى اى نديده آيا پدر اى: گفت پدر به السّالم عليه يحيى حضرت طفلى،
 چنان گويد مى چه آن: گفت او مادر به شود، نمى اعدمتق او گفته از كه ديد ام، ديده: گفت باشد؟ چشيده موت
 پوشيد را پيراهن السّالم عليه يحيى حضرت داد، ترتيب شال از پيراهنى و صوف از كالهى او براى از مادر. كن
 ديد و خود بدن به كرد نظر روزى تا شد، مشغول عبادت به عبّاد با و رفت مسجد به و گذاشت سر بر را كاله و
. افتاد گريه به است، شده ناتوان و ضعيف بسيار و است كرده زخم را او سر و را او بدن كاله، و پيراهن كه

 جالل و عزّت به كنى؟ مى گريه ضعيفى، و بدن زخم از السّالم عليه يحيى اى: كه كرد او به وحى عالم خداوند
 پيراهن ، شال پيراهن جاى به شوى، ادان او كيفيّت و كمّيّت به و جهنّم آتش به گردى مطّلع تو اگر كه قسم من
  .پوشيد خواهى فوالد از

 و ريخت او روى گوشتهاى او چشم اشك از كه گريست قدر آن خرب اين از السّالم، عليه يحيى حضرت
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 بسيار كردند، مشاهده را حالت آن و رفتند رسيد، پدر و مادر به خرب اين و شد ظاهر بيرون از او مبارك دندانهاى
 بينم؟ مى كه است حال چه اين فرزند اى: گفت السّالم عليه يحيى به السّالم عليه زكريّا حضرت. ستندگري بسيار

 روشن او به من چشم كه خواستم فرزندى احديّت، جناب از من دهى؟ مى راه خود به چرا زحمت همه اين و
 بزرگوار پدر اى: گفت لسّالما عليه يحيى حضرت. بيفزايد مرا غم و كند تيره مرا اوقات كه فرزندى نه شود،
 كه است اى عقبه بهشت، و دوزخ ميان: كه گفتى وعظ اثناى در روز فالن كه دارم تو از حال اين من،
  .باشند گريسته بسيار الهى ترس از كه كسانى مگر عقبه آن از گذرند نمى
 محكم گردن به را دستها شد، مى كه شب و بود حيوانات موى از او لباس پادشاهى، وجود با سليمان حضرت و

 قيمت از قوتش و گذراند مى زارى و گريه و ناله و آه به را، اوقات اكثر و بود عبادت مشغول صباح تا و كرد مى
  .آورد مى عمل به خرما برگ از كه بود زنبيل

 نيا،د ترك و زهد در او حال آلهما، و عليهما الله صلّى مصطفى، داماد و عرفا تاج و اوصيا سيّد حضرت و
  .آمد تواند ضبط حيطه به كه است آن از ظاهرتر
 آن كه ديدم. رفتم حضرت آن خدمت به روزى السّالم، عليه المؤمنني امير ظاهر خالفت زمان در: گويد مى سويد

 المال بيت! المؤمنني امير يا: گفتم نبود، حصير آن غير خانه آن در و است نشسته كوچكى حصير باالى حضرت
 و فروش از است او به محتاج خانه كه چيزى خانه اين در بينم نمى و عالمى تمام خليفه و تاس تو دست در

 فرش و اثاث است، بّد ال او از انتقال كه اى خانه در دانا و عاقل غفله، پسر اى: كه فرمود حضرت. البيت اثاث
 جا آن به ما متاعهاى بهرتين و است ايمن انتقال و زوال از خانه آن كه است ديگر خانه را ما و دهد نمى قرار
  .كنيم نقل جا آن به كه باشد زود هم خود و است شده نقل

 و خريدند مى جامه دو بخرند، جامه متعلّقان و خود براى از كه كردند مى اراده حضرت گاه هر كه است روايت
 اندكى آستني از اگر و باشد وا آن از بماند، چه آن و بردارد خواهد كه را كدام هر: كه كردند مى مخيّر را قنرب
 و شود مى ساخته اين از ديگر كار كه برب، را زيادتى اين خود تيشه با كه گفت مى و رفت مى نجّار پيش بود، بلند
  .برد مى خانه به و كرد مى جا آن به خريد، مى خانه براى از كه چيزى و گذاشت، مى خود حال به را ديگر آستني
 روى زحمتى گاهى اگر را ما پس. اند برده مى بسر قناعت، و زحمت و آزار اين به دند،بو ما مقتدايان كه اينان
 هموار خود به و باشد سهل يابد، استيال روحانى و جسمانى امراض يا و رسد بهم تنگى معاش از يا دهد،
  .كرد توان مى
  .لإلبل العقال و للدّابّة، كالشّكال للمؤمن البالء: وهب قال
 از است بند زانو و كالفه مانند مؤمن، براى از بال: گويد مى است، قال و حال اهل از يكى كه منبّه، بن وهب
 نامناسب، خيزهاى و جست و ناماليم حركتهاى از را ايشان است مانع كالفه و بند چنانكه و شرت، و اسرت براى
  .ناماليم حركتهاى و نامناسب كارهاى از را مؤمن است مانع هم بالها و كوفتها

 االّ  يعقلها ما و البالء الصّرب رأس و الجسد، من كالرّأس االيمان من الصّرب: السّالم عليه المؤمنني امير قال و
  .العالمون
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 جسد چنانكه جسد، براى از است سر مانند ايمان، براى از صرب: كه فرمايد مى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
 معنى: يعنى. بالست صرب رأس و. ندارد اعتبار و قدر نباشد او با ربص كه ايمانى همچنني ندارد، حيات سر بى
  .علم صاحبان مگر صرب، معنى و مرتبه اين به رسند نمى و شود مى معلوم بال وجود به او، وجود و صرب

  صرب در يكم و نود باب
 من بواطنهم يف ما يظهر الجزع و الصّفاء، و النّور من العباد بواطن يف ما يظهر الصّرب: السّالم عليه الصّادق قال

 أبني هو و احد، كلّ  ينكره الجزع و المخبتون، االّ عنده يثبت ما و احد كلّ  يدّعيه الصّرب، و الوحشة، و الظّلمة
 ما و مذاقه، يستمرّ ما الصّرب تفسير و الكاذب، و الصّادق عن يخرب المصيبة و المحنة نزول النّ المنافقني، على
 تغيير و اللّون تغيير و الشّخص، تحزّن و القلب، اضطراب الجزع تفسير و صربا، يسمّى ال اضطراب عن كان

 ما الصّرب و صابر، غير جزوع فصاحبها الله، إىل التّضرّع و االنابة و اإلخبات من اوائلها خلت نازلة كّل و الحال،
 فقد اوائله من دخله من و دخل، فقد هأواخر من دخله فمن حلو، أخره و اوّله لقوم و لقوم، حلو أخره و مرّ  أوّله

 اله و نبيّنا على الخضر و موسى قصّة يف تعاىل الله قال الصّرب، منه عمّا يصرب ال الصّرب قدر عرف من و خرج،
 بهتك يجزع لم و الخلق إىل يشك لم و كرها صرب فمن. خُبْراً به تُحِطْ لَمْ ما  عَلى تَصْبِرُ  كَيْفَ  وَ السّالم، عليهما
 بالرّحب البالء استقبل من و المغفرة، و بالجنّة اى الصَّابِرِينَ بَشِّرِ وَ: تعاىل الله قال ما نصيبه و العامّ، من فهو هسرت
  .الصَّابِرِينَ مَعَ الله إِنَّ: تعاىل الله قال ما نصيبه و الخاصّ  من فهو وقار، و سكينة على صرب و

  شرح
 من بواطنهم يف ما يظهر الجزع و الصّفاء، و النّور من العباد بواطن يف ما يظهر الصّرب: السّالم عليه الصّادق قال

  .الوحشة و الظّلمة
 و صفا، و نور از است آدمى باطن در چه آن كند مى ظاهر صرب،: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 باطن نور نشانه محنت، و بال در صرب: يعنى. وحشت و ظلمت از است وى باطن در چه آن كند مى ظاهر جزع،
  .است باطن تيرگى و كدورت نشانه اضطراب و جزع و است

  .احد كّل ينكره الجزع و المخبتون، االّ عنده يثبت ما و احد كّل يدّعيه الصّرب و
 و جزع انكار و داريم، صرب و هستيم صبور سختيها در ما: گويند مى و كنند مى صرب دعوى كس همه: فرمايد مى

  .طينتان پاك و كاران نيكو مگر نيستند صادق خود دعوى در و كنند ىم اضطراب
  .الكاذب و الصّادق عن يخرب المصيبة و المحنة نزول النّ  المنافقني، على أبني هو و

 خرب بال نزول كه چرا منافقني، غير از است ظاهرتر منافقني بر بال، نزول هنگام در اضطراب و جزع: فرمايد مى
 دعواى در است صادق كه شود مى ظاهر كس حال مصيبت، و بال نزول از: يعنى. دروغگو و وراستگ از دهد مى

  :گويد مى كه خود،
 كرد، احرتاز اضطراب و جزع رذيله از و كرد صرب محنت، و بال نزول وقت در اگر. كاذب يا دارم، صرب من

  .كاذب االّ  و است مربّا نفاق و كذب صمت از و است صادق كه شود مى معلوم
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 تحزّن و القلب، اضطراب الجزع تفسير و صربا، يسمّى ال اضطراب عن كان ما و مذاقه، يستمرّ ما الصّرب تفسير و
  .الحال تغيير و اللّون، تغيير و الشّخص،

 مقارن و باشد تلخ چه هر چه، نباشد، اضطراب مقارن و باشد مزه تلخ كه است چيزى هر صرب، معنى: فرمايد مى
  .لون تغيير و حال تغيير و حزن اظهار با است دل اضطراب جزع معنى و نامند نمى صرب را او باشد اضطراب
 شكوه اظهار زبان به يا شود، ديگرگون او حال يا كند، تغيير كسى رنگ مكروه، نزول حال در اگر كه آن حاصل
  .است بيرون صابران سلك از و نيست صابران جمله از او كند،
  .صابر غير جزوع فصاحبها الله، إىل التّضرّع و اإلنابة و اإلخبات من أوائلها خلت نازلة كّل و

 و نشود شكيبايى و صرب مالزم حادثه، آن اوّل در كس آن و آيد فرود كسى بر اى حادثه و مصيبتى گاه هر: يعنى
  .صرب اهل از نه است، جزع اهل از كس آن آينه هر ننمايد اسمه، عزّ بارى حضرت به رجوع و انابه
 من دخله من و دخل، فقد أواخره من دخله فمن حلو، أخره و اوّله لقوم و لقوم، حلو أخره و مرّ اوّله ما الصّرب و

  .خرج فقد اوائله
 و است ايشان ملكه صرب صفت كه بعضى به نظر شود، مى مختلف اشخاص، به نظر صرب، مراتب: كه فرمايد مى

 حالوت كه صرب آخر از دهد، مى رو ايشان به كه حوادث و باليا كامله نفوس مثل. بينند مى معاينه را صرب نتيجه
 به تلخى كه صرب اوّل از كه هر و. نمايد نمى ايشان به صرب تلخى و شوند مى صرب در داخل است، شيرينى و

 تهذيب و تر پست صرب در ايشان مرتبه و نيستند مرتبه اين در كه كسانى و كند نمى جزع و شود مى منتقل حالوت
 به لحظه و ندارند حالوت به تلخى از انتقال و شوند مى صرب در داخل صرب اوّل از اند، نكرده چندان القاخ

 ايشان زندان دنيا، دار اين و هستند ذات تقدّس نهايت در كه بعضى و. شود مى زياد ايشان اضطراب لحظه،
 است شيرينى ايشان، براى از صرب لاوّ هم محنتند، و بال آرزوى در و است محنت و بال ايشان نظر مطمح است

 فوز او براى از شهادت و بود شهادت خواهان كه بس از السّالم عليه المؤمنني امير حضرت چنانكه. آخر هم و
 كسى مانند نمود، مى نوازش او به و كرد مى بيدار خواب از را خود لعني قاتل مهربانى كمال روى از بود، عظيم
 ربّ و فزت«: گفت مى ضرب از بعد كه حدّى به تا باشد خوشحال قاتلش، دست به خود شدن كشته از كه

  .كعبه صاحب به قسم دنيا، محنتهاى از شدم خالص: يعنى ،»الكعبة
  .الصّرب منه عمّا يصرب ال الصّرب قدر عرف من و
  .كند نمى جزع نازله و حادثه نزول از هرگز برد، صرب فوايد به راه و را صرب قدر شناخت كه هر و

  .السّالم عليهما اله و نبيّنا على الخضر و موسى قصّة يف تعاىل الله قال
  .)۶۸ -كهف( خُبْراً به تُحِطْ لَمْ ما  عَلى تَصْبِرُ كَيْفَ وَ

 توانى مى صرب چون! موسى اى: فرمايد مى السّالم عليهما خضر و موسى حضرت قّصه در عالم خداوند چنانكه
. است خضرا لقبش و »ملكا« پدرش و است »ارميا« خضر نام را؟ او است فتهنگر فرا تو علم كه چيزى بر كرد
  .شد مى سبز زمني آن نشست، مى او كه جا هر چه
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: كه اند آورده. گشتى سبز بار يك به وى پيرامون گزاردى، نماز خضر حضرت چون: كه است نقل مجاهد از و
 و كرده تكيه ديدند را او رسيدند، السّالم عليه خضر انمك به السّالم عليهما آله و نبيّنا على يوشع و موسى چون
 كرده، باز خود روى از جامه السّالم عليه خضر كرد، سالم او بر السّالم عليه موسى كشيده، سر در خود جامه
 تو از و دارم صحبت تو با كه فرموده تعاىل و سبحانه حقّ ام، موسى من: گفت كيستى؟ تو: گفت و داد جواب
  .وزمبيام چيزى
 آن باالى بر و كشيده آب روى بر سبزى سجّاده كه ديد را خضر السّالم عليه موسى حضرت: كه گفته جريح ابن

 ،»اسرائيل بنى نبىّ  يا السّالم عليك و«: گفت و برخاست السّالم عليه خضر حضرت. كرد سالم وى بر نشسته،
 را تو احوال كرد، راهنمائى من به را تو هك كس آن: گفت اسرائيلم؟ بنى نبّى من كه دانستى چه: گفت موسى
 و برداشت آب اى قطره و زد آب در منقار و بيامد مرغى. پيوستند در سخن و بنشستند پس نمود، اعالم من به نيز
 جهانيان: گفت خضر. نه: گفت است؟ رمزى چه اين كه دانى: گفت موسى به خضر. برفت و ماليد خود پر در
 نسبت عالميان جمله و تو و من علم و من، علم در تو و تو، علم در اسرائيل بنى و ند،عاجز اسرائيل بنى علم در
  .ماليد خود پر در و برداشت دريا از مرغ اين كه است آب قطره يك اين مقدار الهى، علم به
 رخض: كه فرمود موسى؟ يا بود تر عالم خضر: كه پرسيدند السّالم عليه موسى امام حضرت از كه است خرب در
 آمدندى حاضر من نزد دو هر اگر. نداشت جواب السّالم عليه موسى و پرسيد السّالم عليه موسى از السّالم عليه
  .ندانستندى پرسيدمى، ايشان از چه آن من و. بگفتمى دو هر جواب پرسيدندى، من از و

 كه هر پس :تعاىل الله قال ام نصيبه و العامّ، من فهو سرته بهتك يجزع لم و الخلق إىل يشك لم و كرها صرب فمن
 چند هر ندريد، را سرت پرده و نداد راه بخود جزع و تابى بى و نگشود شكوه به لب و كراهت روى از كرد صرب
 و است ممدوح باز امّا است، افتاده اعلى مرتبه از باطن كراهت واسطه به و نيست اعلى مرتبه در صرب اين

 و بالجنّة اى ،»الصَّابِرِينَ بَشِّرِ وَ«: گفته و كرده ياد قرآن در بارى حضرت را او ثواب و. است ثواب مستحقّ
  .المغفرة
 به نمايند نمى جزع و كنند مى صرب سختيها در و صربند اهل كه را جماعتى من حبيب اى ده بشارت: يعنى

  .بهشت شدن داخل به و گناهان آمرزش
  :تعاىل الله قال ما نصيبه و الخاصّ  من فهو ،وقار و سكينة على صرب و بالرّحب، البالء استقبل من و
 بال به مرحبا بال، نزول وقت در و باشد او خواهان جان و دل به و كند بال استقبال بال، نزول وقت در كه هر و

 است عوام صرب اّول، صرب چنانكه. است الهى خواصّ صرب صرب، اين پس. باشد صابر بدن، و دل آرام به و گويد
 -انفال. (الصَّابِرِينَ مَعَ الله إِنَّ: فرموده و كرده ياد مجيد قرآن در تعاىل خداى كه است آن ،صرب اين مزد و

 آن و باشد كسى با تعاىل خداى كه باشد نمى اين از باالتر اى مرتبه و است صابران با تعاىل خداى: يعنى )۴۶
  .باشد الهى عاطفت و مرحمت مشمول كس،
  :است واقع مرتبه سه بر مجيد قرآن در صرب كه است مروى عبّاس ابن از
  .است درجه سيصد را صرب اين و فرايض، اداى بر صرب - اوّل
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  .است درجه ششصد را او و محارم، بر صرب -دوم
 اداى صرب مراتب بر مرتبه اين فضل و است، درجه نهصد را صرب اين و. مصيبتها از اوّل صدمات، بر صرب -سوم

 ورود بر صرب امّا. كرد تواند صرب محارم، از اجتناب و فرايض اداى بر مؤمن، هر كه است جهت آن از فرايض
 جهت اين از و. نگردد ميسّر تمكني، اهل اتقياى تصرّف صحّت و يقني ارباب اقوياى تحمّل قوّت به جز مصيبت

 مصائب علىّ به تهوّن ما أسألك انّى اللّهمّ«: كه فرمود مى دعا در آله و عليه الله صلّى رسول حضرت كه بود
 من بر را دنيا مصيبتهاى يقني، آن قوّت به تو كه خواهم مى يقيني تو، حضرت از من خدايا بار: يعنى ،»الدّنيا
 أبدلته عوّاده، إىل يشكنى لم و فصرب ببالء عبدى ابتليت إذا«: تعاىل الله يقول كه فرمود مى باز و. كنى آسان
 حضرت: فرمود ،»رحمتى فاىل توفّيته ان و له، ذنب ال و يربأ أبرأته فان دمه، من خيرا دما و لحمه، من خيرا لحما
 را صرب بنده آن پس گرداند، مبتال باليى به را اى بنده ما خداوندى حضرت چون: فرمايد مى اسمه، عزّ بارى
 او در صورى گوشت از بهرت معنوى گوشتى ما نياغازد، شكايت ما از پرسنده هر نزد و سازد خود حال شعار

 غبار اوساخ دهيم، شفا را او اگر پس. گردانيم روان او باطن در جسمانى، خون از بهرت روحانى خونى و پوشانيم
  .رسانيم ريحان و روح منزل به را او كنيم او روح قبض اگر و بيفشانيم، او همّت دامن از را آثام

 حزين دل با كه مسكني زده غم آن ىجزا چيست الهى: كرد مناجات السّالم عليه داود حضرت كه است روايت
 بنده آن جزاى: فرمود عال و جّل حقّ كند؟ صرب تو رضاى وفاى بر تو، بالى صدمات بر انني، و سوز پر باطن و
 كمال پس. نستانم باز او از نهايت بى نعمت اين عطاى و پوشانم ايمان خلعت را، او سليم دل كه است آن

  .كند صرب است، مذموم نآ كه حركتى هر از كه است آن صابر
 او بر حال آن مناسب ديگر اسمى محّل هر در و گردد مى مختلف حال، حسب به صرب اسامى كه دانست ببايد
 عدول محّل اين در او حقيقى اسم از و خوانند صرب را آن بود، مصائب بر صرب اگر مثال. شود مى كرده اطالق
 شجاعت را آن بود، مقاتله و حرب حال در اگر و. خوانند فتع را آن بود، فرج و بطن شهوت از اگر و. نكنند
 و. است تهتّك آن مقابل و خوانند، حلم را آن بود، خشم خوردن فرو حال در اگر و. است جنب آن مقابل خوانند
 در اگر و. است ضجر آن مقابل و خوانند، صدر سعت را آن باشد روزگار نوائب از اى نائبه ظهور حال در اگر

 زهد را آن بود، مال فضول از صرب اگر و. است أذاعت آن مقابل و خوانند، سرّ كتمان را آن بود، كالم اخفاى
 شره آن مقابل و خوانند، قناعت را آن حظوظ، از بود يسير قدر بر صرب اگر و. است حرص آن مقابل و خوانند،
  .بيابد) قناعت( صفت اين در را يمانا أبواب اكثر كند، تأمّل بصيرت نظر به چون عارف قياس، اين بر و. است

  اندوه و حزن در دوّم و نود باب
 تحت مباهاتهم طول و اسرارهم، على الغيب واردات لكثرة العارفني شعار من الحزن: السّالم عليه الصّادق قال
 و ى،القرب عيش الله مع و المرضى، عيش الخلق مع يعيش بسط، باطنه و قبض ظاهره المحزون و الكربياء، سرّ

 رؤية من يبدو الفكر و الباطن، من يبدو الحزن و مطبوع، المحزون و متكلّف، المتفكّر النّ المتفكّر، غير المحزون
 وَ  الله إِلَى حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما: السّالم عليه يعقوب قصّة يف جّل و عزّ الله قال فرق، بينهما و المحدثات،

 و االنكسار الحزن يمني و مطلوب، النّى: قال مهموما؟ مالك: خثيم بن لربيع قيل و عْلَمُونَ،تَ ال ما الله من أَعْلَمُ
 الحزن حجب لو و العامّ، و الخاصّ  فيه يشرتك التّفكّر و تعاىل، للَّه العارفون به يختصّ الحزن و الصّمت، شماله
 و البشارة، و االمن ثانيه اوّل فالحزن وه،الستنكر غيرهم قلوب يف وضع لو و الستغاثوا، ساعة العارفني قلوب عن
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 معترب، المتفكّر و متفكّر، الحزين و النّجاة، بطلب تعاىل الله إىل االفتقار ثالثه و االيمان، تصحيح اوّله ثان الّتفكّر
  .مشرب و علم و طريق و علم و حال منهما واحد لكلّ و

  شرح
 تحت مباهاتهم طول و اسرارهم، على الغيب واردات لكثرة العارفني شعار من الحزن: السّالم عليه الصّادق قال
  .الكربياء سرّ

  .است عرفان اهل شعار اندوه، و حزن: كه فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و مبدأ احوال به و است برده او جربوت و عظمت به راه و است شناخته الجملة يف را عالم خداوند كه: يعنى
 باشد، طبع منافر كه است چيزى تخيّل غم، سبب كه چرا است، مغموم و محزون اوقات اكثر دارد، بصيرت معاد
 و نيست غافل آن، أهوال و شدايد و قيامت احوال و موت ياد از هرگز چون عارف و. آن مانند و موت تخيّل مثل

  .است مغموم و محزون هميشه ناچار است، او العني نصب اينها همواره
  .القربى عيش الله مع و المرضى، عيش الخلق مع يعيش بسط، باطنه و قبض ظاهره المحزون و
 حسب به مردم با او زندگى است گشادگى و بسط باطنش امّا است، گرفتگى و قبض ظاهرش چند هر عارف و

 غايت در و است مقرّبني عيش خدا، با او عيش و است، رغبتى كم روى از: يعنى. است بيمار عيش مثل ظاهر،
  .است رغبت و ميل
 من يبدو الفكر و الباطن، من يبدو الحزن و مطبوع، المحزون و متكلّف، المتفّكر النّ المتفكّر، غير المحزون و

  .فرق بينهما و المحدثات، رؤية
 كردن، مخلوقات در تأمّل و است واداشنت فكر به را خود تفكّر كه چرا تفكّر، و حزن ميان است فرق: فرمايد مى
  .تفكّر از شود مى ناشى كه است انفعاىل حزن و

 و كسب و طبيعى است امرى حزن و. شود مى ناشى اختيار، روى از و كسبى است امرى تفكّر كه آن ديگر
  .نيست دخل او در را اختيار
 از و است عكس به تفكّر ظهور و. كند مى سرايت ظاهر به باطن از و است باطن از حزن ظهور كه آن ديگر
  .رسد مى اطنب به محسوسات ديدن
 السّالم عليه يعقوب حضرت قصّه در عالم خداوند چنانكه: السّالم عليه يعقوب قصّة يف جّل و عزّ الله قال

  ).۸۶ -يوسف( تَعْلَمُونَ ال ما الله من أَعْلَمُ  وَ الله إِلَى حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما: است فرموده
 تَفْتَؤُا كه او به ايشان گفنت از بعد خود فرزندان به السّالم، عليه اله و نبيّنا على يعقوب حضرت گفت: يعنى
 مشرف بيمارى شوى، بيمار كه وقتى تا كنى مى زارى و گريه يوسف ياد به: يعنى )۸۵ -يوسف( يُوسُفَ تَذْكُرُ
 شدّت كنم مى كايتش من كه تحقيق به: يعنى »الله إَِلى ُحزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما«: شوى هالك يا موت، بر
 او بيچارگان چاره و كسان بى كس كه چرا گويم، مى او به خود اندوه و رنج قصّه و خداى به را خود اندوه و غم



۲۶۹ 

  .بگذاريد من اندوه و حزن با مرا پس او، غير نه است،
 گفت،ب را كلمه اين اندوه، و سوز نهايت و حزن غايت از السّالم عليه يعقوب حضرت چون كه است خرب در
 مرده دو هر بنيامني و يوسف اگر كه قسم من بزرگوارى و عزّت به يعقوب اى: كه فرستاد وحى او به تعاىل حق

 حضرت مژده، اين جهت به و. رسانيدمى تو به ساخته، زنده را ايشان من كردى تو كه ناله بدين بودندى،
  .دانيد نمى شما چه آن الهى وحى از دانم مى من: كه گفت السّالم عليه يعقوب
 تو و بينم مى درهمت و شكسته بسى يعقوب اى: گفت و آمد او نزد السّالم عليه يعقوب همسايه روزى: گويند
. رسانيد مرتبه اين به مرا يوسف غم از و كرد مبتال مرا خداى: گفت شوى؟ چنني كه اى نرسيده سنّ  آن به هنوز
 به خدايا بار: گفت السّالم عليه يعقوب كنى؟ مى خلق به مرا شكايت آيا يعقوب اى: كه فرستاد وحى تعاىل حق
 بعد و تو به مگر نكنم، آن از شكايتى و نگويم يوسف غم كس هيچ به بعد من كه كردم عهد و كردم انابت تو
  .»الله إِلَى حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما«: گفتى پرسيدى او حال كه هر آن از
  :كه رسيد خطاب وى به كه بود آن اين، سبب :كه شده ثابت موثّقه احاديث در
 خلقان، همه از من و ندادى چيزى او به كرد چيزى طلب و آمد تو سراى در بر درويشى روزى يعقوب اى

 اين سبب چون و ساختم مبتال بليّه اين به را تو من شد، ظاهر تو از صورت اين چون دارم تر دوست را پيغمربان
 تو فراق اين، بركت به و بخورند را آن تا بطلب، را بلد فقراى همه و كن سرانجام وافى مطعا بوده، سائل ردّ بليّه،
 هر كه كرد ندا شهر در منادى تا بفرمود و كرد مهيّا بسيار و وافر طعامى يعقوب پس. گردد مبدّل وصال به

 كشف او از عاىلت حق و بخوردند طعام و شدند حاضر همه پس آيد، يعقوب خانه به امروز هست كه درويشى
  .كرد محنت اين
  .مطلوب النّى: قال مهموما؟ مالك: خثيم بن لربيع قيل و
  غمناكى؟ و مهمومى هميشه چرا: كه پرسيدند است زهّاد از كه خثيم پسر ربيع از

 است او رضاى موافق چنانكه وى فرمان و هستم او فرمان مسخّر من كه است طالبى مرا كه آن جهت از: گفت
  .شود نمى صادر من از مأمورم، كه همچنان و
  .الصّمت شماله و االنكسار الحزن يمني و

 صمت او، چپ و. فروتنى و است انكسار حزن، راست هست، چپى و هست راستى حزن، براى از: كه فرمايد مى
 و كمرت صمت از و بيشرت انكسار از غايتش شود، مى متمشّى حزن صمت، و انكسار از: يعنى. خاموشى و است
 صمت و است اصل صمت به نسبت فروتنى و انكسار چون. حزن حصول براى از اند تامّه علّت هم با دو ره

  .شمال را صمت و گفت، حزن يمني را انكسار. است او بر متفرّع و مرتتّب
  .العامّ و الخاصّ فيه يشرتك التّفكّر و تعاىل، للَّه العارفون به يختّص الحزن و

 تفكّر و است، الهى مقرّبان و عرفا مخصوص حزن كه چرا تفّكر، مرتبه از است بلندتر حزن مرتبه: كه فرمايد مى
  .عوام و خواصّ ميان است مشرتك



۲۷۰ 

 ثانيه اوّل فالحزن الستنكروه، غيرهم قلوب يف وضع لو و الستغاثوا، ساعة العارفني قلوب عن الحزن حجب لو و
  .النّجاة بطلب تعاىل الله إىل االفتقار ثالثه و ان،االيم تصحيح اوّله ثان التّفكّر و البشارة، و االمن
 باشند، فارغ غمّ و همّ از ايشان اى لمحه اگر است، الله اهل مطلوب و مرغوب بس از غم و حزن: كه فرمايد مى
 گذاشته ندارند مبدأ به ربطى چندان كه كسانى دل در حزن اگر و شوند مى تاب بى و آيند مى استغاثه و فرياد به

  .دانند نمى را او قدر و كنند مى دور خود از را عظيم فوز اين و. آيند مى فرياد به او استنكار از شود،
. بهشت به است بشارت او ثانى كه است اوّىل حزن، و است فاضل عرفاى و كامل مؤمنني مخصوص حزن پس
  :كه فرمود ندارد، عرفا به اختصاص تفكّر چون و

 نجات طلب براى از تعاىل بارى به احتياج و افتقار او ثالث و است، ماناي او اوّل كه است اى ثانى تفكر
  .آخرت
 النّبى به جاء ما كلّ  به و معاد و مبدأ احوال به اعتقاد و كامل ايمان تحصيل از بعد كسى اگر كه آن حاصل
 محسوسات، و خلوقاتم در كند، تفكّر ايمان تقويت براى از اگر اينها، به نمودن إذعان و آله، و عليه الله صلّى
 بسيار چنني اين تفكّر شود، كالمشاهد و بيابد تقويت او براى از است، دين اصول كه خمسه اصول علم تا

 خود ناتوانى و ضعف و را تعاىل بارى حضرت بزرگوارى و عظمت كه آن از بعد امّا. است مرغوب و ممدوح
  .باشد طلبيده او حضرت از را احديّت ابجن به قرب و آخرت عذاب از نجات و باشد كرده مالحظه را،

  .نه نه، وگر است ممدوح شروط و شرط اين به تفكّر كه آن حاصل
  .مشرب و علم و طريق و علم و حال منهما واحد لكلّ و معترب، المتفكّر و متفكّر، الحزين و

 به بصيرت و عربت نظر به و است معترب متفكّر هر و است متفكّر است، حزن صاحب كه هر: فرمايد مى
 و مشرب همچنني و نيست، ديگرى براى از كه هست صفتى و حاىل كدام هر براى از و. كند مى نظر مخلوقات

  .است ديگرى غير كدام، هر طريق
  :است محروم او از متفكّر و دارد حزن صاحب به اختصاص كه احواىل جمله از

  .است يقني مرتبه به وصول -يكى
 از بعضى براى از مرتبه اين و اينها، غير و نشر و حشر و كتاب و سؤال از متقيا احوال ديدن معاينه -دوم

  .بعيده بعضى براى از و است قريبه بالقوّه متفكّرين،
 به باشد، »انّ« برهان راه از كه تواند مى و باشد »لمّ« برهان راه از كه شود مى حزن، صاحب علم -كه آن ديگر

  .علّت به كه است معلول از و »ىاّن« مگر نيست، كه متفكّر علم خالف
 البتّه متفكّر علم و باشد، عطائى كه تواند مى و باشد كسبى كه شود مى حزن، صاحب علم طريق -كه آن ديگر
  .بس و است كسبى
  .باشد او كه نيست معترب اين متفكّر در و است گداز و سوز محزون مشرب -كه آن ديگر
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  حياء در سوّم و نود باب
 و التّوحيد ينكره ء شي كّل عند التّثبّت تفسيره و االيمان، صدر جوهره نور الحياء: السّالم يهعل الصّادق قال

 من و كلّه، خير الحياء صاحب و بالحياء، االيمان و االيمان من الحياء: آله و عليه الله صلّى النّبّي قال المعرفة،
 من خير إليه، منه بالحياء الله هيبة ساحات يف خطّىتت خطوة انّ و تورّع، و تعبّد ان و كلّه شرّ فهو الحياء حرم
 تستح لم إذا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال الكفر، الّنفاق صدر و النّفاق، صدر الوقاحة و سنة، سبعني عبادة
 و الحزن من الحياء قوّة و معاقب، به فأنت شرّ و خير من عملت ما فكلّ الحياء فارقت إذا اى شئت، ما فاعمل
 مزدجر النّاس، من معتزل بشأنه، مشتغل الحياء صاحب و الهيبة، اوّله الحياء و الخشية، مسكن الحياء و الخوف،

 خيرا بعبد الله أراد إذا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال أحدا، جالس ما الحياء صاحب ترك لو و فيه، هم عمّا
 خمسة الحياء و تعاىل، الله ذكر عن المعرضني مجالسة كرّهه و عينيه، بني مساويته جعل و محاسنه، عن ألهاه
 الهله و اهل، ذلك من واحد لكلّ و هيبة، حياء و حبّ، حياء و كرامة، حياء و تقصير، حياء و ذنب، حياء انواع،
  .حدّة على مرتبة

  شرح
  .االيمان صدر جوهره نور الحياء: السّالم عليه الصّادق قال

 صدر آن، حقيقت و ذات و نور آن جوهر كه است نورى حيا: كه فرمايد مى المالّس عليه صادق امام حضرت
  .شود مى حاصل او از كامل ايمان و حياست ايمان اجزاى عمده: يعنى. است ايمان

  .المعرفة و التّوحيد ينكره ء شي كّل عند التّثبّت تفسيره و
 منافى كه كارى هر: يعنى باشد، معرفت و يدتوح منافى كه چيزى هر در است كردن توقّف حيا معنى: فرمايد مى

 هر در: كه شود مى چنني »تثبّت« جاى به »تذويب« نسخه بر بنا و. نكند باشد، معرفت و توحيد اهل) كارهاى(
 و ننمايد او ارتكاب اختيار به و باشد داشته كراهت نهايت باشد، معرفت و توحيد اهل كارهاى منافى كه كارى

  .شود آب و بگدازد خجالت از بيايد بخاطر گاه هر و باشد پشيمان و نادم بسيار كارى، چنني ارتكاب تقدير به
  .بالحياء االيمان و االيمان من الحياء: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال

 او ايمان نيست، محكم او حياى كه هر و است ايمان جزء حيا: فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
  .ستني كامل
 مانع كه اى ملكه كه كند مى داللت و است بعضى مذهب چنانكه. كند مى ايمان تركيب بر داللت كالم، ظاهر
 ايمان كه آن مگر. است مشهور چنانكه باشد، ايمان جزء است، او از عبارت حيا و قبايح ارتكاب از است

  .دانستى چنانكه شت،دا ايمان تركيب بر داللت نيز اوّل حديث و باشد كامل ايمان به محمول
  .تورّع و تعبّد ان و كلّه شرّ فهو الحياء حرم من و كلّه، خير الحياء صاحب و

 صاحب است، محروم حيا از كه هر و است، خوبيها همه صاحب است آزرم و حيا صاحب كه هر: فرمايد مى
  .باشد پرهيزكارى و عبادت به كه چند هر است، بديها همه
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  .سنة سبعني عبادة من خير إليه، منه بالحياء الله هيبة حاتسا يف تتخطّى خطوة انّ و
 پيش در است عزيزتر الهى، هيبت فضاى در شرم و حيا روى از گذارد مى حيا صاحب كه گام يك: فرمايد مى

  .باشد حيا روى از نه كه سال هفتاد عبادت از تعاىل خداى
  .او بر حيا لفظ دارد داللت كه حيا احبص به ثانى. »الله« لفظ به است راجع اوّل، مجرورين ضميرين

  .الكفر النّفاق صدر و النّفاق، صدر الوقاحة و
  .است كفر اساس نفاق و است، نفاق هر بنيان و اساس است، او از عبارت وقاحت كه حيائى بى: فرمايد مى
 و خير من عملت ما فكلّ الحياء فارقت إذا اى شئت، ما فاعمل تستح لم إذا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .معاقب به فأنت شرّ

 قبايح، ارتكاب از است مانع كه حيا صفت گاه هر: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت چنانكه
 جريده از را خود گويا كه خواهى چه هر بكن پس باشى، محروم كمال صفت اين از تو و نباشد تو براى از

 اين در و كفر عالمت مگر نيست اين و. است شده يكسان تو براى از بدى و وبىخ و اى كرده بيرون بندگى
  .عقاب و عذاب موجب مگر نيست كه بكن بدى، خواه و خوبى خواه كنى، مى چه هر حالت

  .الهيبة اوّله الحياء و الخشية، مسكن الحياء و الخوف، و الحزن من الحياء قوّة و
 صاحب است، حيا صاحب كه هر: يعنى. است بيشرت او حياى است، بيشرت خوف و حزن را كه هر: فرمايد مى

 هيبت فراخور حيا: يعنى. است هيبت حيا اوّل و. ندارد الهى خوف ندارد، حيا كه هر و است خشيت و خوف
  .است بيشرت او حياى است، بيشرت او پيش الهى هيبت و عظمت كه هر است، الهى

 و كفّار و منافقان: يعنى )۶۷ -زمر( قَْدِرهِ حَقَّ الله قَدَُروا ما وَ: دهفرمو مجيد قرآن در عزيز خداوند چنانكه
 راه او مرتبه و قدر به و باشد داشته او شناخت كسى اگر كه اند نشناخته هست چنانكه شأنه، عزّ را او قدر فسّاق
  .محظورات جاى چه شود، نمى مكروهات مرتكب هرگز باشد، برده
  .أحدا جالس ما الحياء صاحب ترك لو و فيه، هم عمّا مزدجر النّاس، من معتزل ه،بشأن مشتغل الحياء صاحب و

 مردم از و نيست فارغ الهى ذكر از هرگز و است مشغول خود كار و خود به است حيا صاحب كه هر: فرمايد مى
 به شود ذاشتهگ حيا صاحب اگر و. دارد آن از تنفّر نهايت او هستند، مشغول مردم چه آن به و جويد مى كناره
  .كند نمى كسى با همنشينى رغبت هرگز خود، حال
 كرّهه و عينيه، بني مساويته جعل و محاسنه، عن ألهاه خيرا بعبد الله أراد إذا: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

  .تعاىل الله ذكر عن المعرضني مجالسة
 خوب او بنده كه خواهد گاه هر تعاىل خداى: كه است فرموده التحيّات آله و عليه البشر خير حضرت چنانكه
 مردم همنشينى و كند مى ظاهر را او بديهاى و كند مى پوشيده او چشم به را او خوبيهاى باشد، ترس خدا و باشد
  .شود مى ناپسند او نظر به جهله و غفلت اهل
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 ذلك من واحد لكلّ و هيبة، حياء و حبّ، حياء و كرامة، حياء و تقصير، حياء و ذنب، حياء انواع، خمسة الحياء و
  .حدّة على مرتبة الهله و اهل،
  :شود مى منقسم نوع پنج به حيا: كه فرمايد مى
 اين و است، حيا مرتبه ادناى اين و شود كباير مرتكب كه است مانع حيا: يعنى. است گناه و ذنب از حياء -يكى
  .است عوام حياى
 خالف چند هر باشد، تقصير بر مشتمل كه شود كارى مرتكب كه آيد شرمش: يعنى. است تقصير حياى -دوم
  .است اوليا مخصوص و است اوّل مرتبه فوق مرتبه، اين و باشد اوىل
 شود، او رضاى خالف مرتكب كه است مانع الهى جناب بزرگوارى و عزّت: يعنى. است كرامت حياى -سوم
 او غير متوجّه وجه هيچ به شد، او العني صبن او مرتبه و قدر و اسمه عزّ بارى حضرت بزرگوارى كه هر چه
  .است ثانى و اوّل مرتبه فوق مرتبه، اين و مكروهات و محظورات جاى چه شود، نمى

 مخالفتى مجال كه تابد مى دلش كشور سراسر بر چنان الهى محبّت انوار: يعنى. است محبّت حياى -چهارم
 وى محبّت در منهمك و الهى حّب در ممسوس كه بس از پس ماند، نمى وى اعضاى از عضوى هيچ در او براى
  .نمايد نمى او غير به التفات و كند نمى او غير به توجّه اصال كه باشد، مى
  

 ثالث در چنانكه او، رضاى خالف ارتكاب از است مانع الهى سطوت و هيبت: يعنى. است هيبت حياى -پنجم
 خوف منشأ كه غضب و هيبت افراط جا اين در. غير به توجّه از است مانع است، رجاء منشأ كه محبّت افراط
 الوصول الله رزقنا«. است اوليا و عرفا مرتبه و است حيا مرتبه اعالى حيا، از مرتبه دو اين و است، مانع است
  .»كرمه و بجوده إليهما

  دعوى در چهارم و نود باب
 كإبليس فهو واجب بغير المدّعى امّا و الصّدّيقني، و االئمّة و لالنبياء بالحقيقة الدّعوى: السّالم عليه الصّادق قال

 يكون ال الكاذب و الكذب، اظهر ادّعى فمن المره، مخالف لربّه، منازع الحقيقة على هو و النّسك، ادّعى اللّعني
 سمفل هو و محالة، ال بالبيّنة يطالب المدّعى و البلوى، أبواب عليه فتح له، يحّل ال فيما ادّعى من و أمينا،

  .هابه االّ احد يراه ال الصّادق: السّالم عليه المؤمنني امير قال لم،: له يقال ال الصّادق و فيفتضح،

  شرح
 كإبليس فهو واجب بغير المدّعى امّا و الصّدّيقني، و االئمّة و لالنبياء بالحقيقة الدّعوى: السّالم عليه الصّادق قال

 يكون ال الكاذب و الكذب، اظهر ادّعى فمن المره، مخالف لربّه، ازعمن الحقيقة على هو و النّسك، ادّعى اللّعني
  .أمينا

 الله اولياء و ائمّه و پيغمربان براى از مگر نيست دعوى، حقيقت: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 روى از ايشدعو و باشند صادق خود دعوى در و كنند دعوى كه كسانى براى از ايشان از بعد و السّالم، عليهم
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  .وهم و ظّن روى از نه باشد، تحقيق و يقني
 و ضاللت عني همه دعواها اين غير و باشند كرده استنباط اصول از خود كه مسائلى يا اجماعى مسائل مثل

 ابليس مثل نمايد، ادّعا خود حال و خود مرتبه از بلندتر اى مرتبه و كند جا بى دعواى كه هر و است گمراهى
 و شد ابدى عذاب مستحقّ و كرد كردگار نافرمانى نار، از شدن مخلوق و بسيار عبادت دعواى به كه است لعني
 شيطان فريب و خدعه از و نيست امانت و ديانت صاحب دروغ، و كذب به اتّصاف واسطه به كسى چنني

  .ندارد خالصى
 و فيفتضح، مفلس هو و محالة، ال يّنةبالب يطالب المدّعى و البلوى، أبواب عليه فتح له، يحّل ال فيما ادّعى من و

  .هابه االّ احد يراه ال الصّادق: السّالم عليه المؤمنني امير قال لم،: له يقال ال الصّادق
 كه آن همه از تر آسان و را بالها درهاى خود روى بر است گشوده پس كند، مى جا بى دعوى كه هر: فرمايد مى
 اّما. گردد مى رسوا خاليق نظر در و شود مى عاجز دارى؟ دليل هچ خود دعوى بر: كه پرسد او از كسى اگر
 حجّت و دليل بگويند كه تقديرى بر و گفتى، چنني چرا: گويند نمى را او است، صادق خود دعوى در كه كسى
  :كه فرمايد مى السّالم عليه امير حضرت چنانكه. گفت تواند مى خود دعواى طبق بر
 كسى تواند نمى كه حيثيّتى به افتد، مى او دل در او هيبت بيند مى را او كه هر است، صادق خود دعوى در كه هر
 و مشاهد راسخني، علماى أطوار از چنانكه گوئى؟ مى كجا از و كنى؟ مى دعوى چنني چرا: كه گفت او به

  .است معلوم

  معرفت در پنجم و نود باب
 عني طرفة تعاىل الله عن قلبه سها لو و تعاىل، الله مع قلبه و الخلق مع شخصه العارف: السّالم عليه الصّادق قال

 مطيّة و خلقه، على رحمته دليل و نوره، معدن و اسراره، كنز و تعاىل، الله ودائع امني العارف و إليه، شوقا لمات
 ال و نطق ال و الله، سوى له مونس فال الدّنيا، و المرات و الخلق عن غنى قد و عدله، و فضله ميزان و علومه،
 متزوّد، فضله لطائف من و مرتدّد، قدسه رياض يف فهو الله، مع و الله من و للَّه و تعاىل، باللّه االّ نفس ال و إشارة

  .االيمان فرعه اصل المعرفة و

  شرح
 عني طرفة تعاىل الله عن قلبه سها لو و تعاىل، الله مع قلبه و الخلق مع شخصه العارف: السّالم عليه الصّادق قال
 مطيّة و خلقه، على رحمته دليل و نوره، معدن و اسراره، كنز و تعاىل، الله ودائع امني العارف و إليه، شوقا اتلم

  .عدله و فضله ميزان و علومه،
 احوال و تعاىل حق صفات و ذات به و رسيد عرفان مرتبه به كه هر: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 خاليق با او بدن چند هر شود، نمى غافل خدا ذكر و خدا ياد از هرگز او دل شد، اشناس الجملة يف معاد و مبدأ
 هالك شوق شدّت از شود، غافل حقّ ياد از اى لحظه فرضا اگر و. باشد محشور و مختلط ايشان با و باشد
  .شود مى



۲۷۵ 

 به و كنند طلب او زا خاليق تا سرپده او به خود، معارف و علوم و گردانيده خود امني را عارف عزّت جناب و
  .نمايند عمل او
: يعنى خاليق، بر رحمت دليل و خود نور منبع و خود اسرار گنج را عارف عالم، خداوند است گردانيده نيز و

 تمشيت اخروى و دنيوى حيات اسباب نيز عارف از شود مى متمشّى دنيوى حيات اسباب گنج، از چنانكه
  .يابد مى
 همچنني خود، رحمت سوى به خاليق راهنماى و هادى را عارف تعاىل، و نهسبحا حقّ  است گردانيده نيز و

 وسيله به مكلّفني كه است گردانيده خود علوم حامل را ايشان: يعنى. خود علوم مطيّه را ايشان است گردانيده
  .شوند آشنا دين قوانني و شرع احكام به و برند، او صفات و ذات به راه و شناسند را او ايشان،

 و گفتار به را خود كردار و گفتار بايد كس هر: يعنى. خود عدل و فضل ترازوى را ايشان است گردانيده يزن و
 تا كند سعى نه گر و خوب، دارد ايشان اعمال و افعال با موافقت و است عيار تمام اگر بسنجد، ايشان كردار
  .نمايد ايشان به تأسّى و شود ايشان مناسب اعمال و افعال در و رساند بهم ايشان به تشبّه
 تعاىل، باللّه االّ  نفس ال و إشارة ال و نطق ال و الله، سوى له مونس فال الدّنيا، و المرات و الخلق عن غنى قد و
  االيمان فرعه اصل المعرفة و متزوّد، فضله لطائف من و مرتدّد، قدسه رياض يف فهو الله، مع و الله من و للَّه و

 اهل و دنيا به ميل باشد، گريزان ايشان از و خاليق از كند طمع قطع كه است آن فعار صفت: كه فرمايد مى
 در و خدا براى از مگر نزند، نفس و نشوند و نگويد و نباشد حقيقى مونس جز او مونس و يار باشد، نداشته دنيا
 نيز و .نيچ خوشه او فضل لطايف از و است مرتدّد الهى قدس بوستانهاى در عارفى چنني پس. خدا راه
  .نيست ايمان نيست، معرفت را كه هر و است او بر متفرّع ايمان و است ايمان اصل معرفت: فرمايد مى

  خدا راه در دوستى در ششم و نود باب
 تعاىل الله سوى ذكر كّل و شاغل، كّل عن اخاله عبد، سرّ على أضاء إذا الله حّب: السّالم عليه الصّادق قال

 ذكرا، أصفاهم و عمال، أزكاهم و عهدا، أوفاهم و قوال، أصدقهم و تعاىل، الله سرّ  النّاس أخلص المحبّ و ظلمة،
 عباده، يكرم بكرامته و بالده، الله يعمر به و برؤيته، يفخر و مناجاته، عند به المالئكة يتناهى نفسا، أعبدهم و

 إىل تقرّبوا ما لديه، منزلته و الله عند محلّه ام الخلق علم فلو برحمته، الباليا عنهم يدفع و بحقّه، سألوا إذا يعطيهم
 الله نور و احرتق، االّ ء شي على يمّر ال نار الله حّب: السّالم عليه المؤمنني امير قال و قدميه، برتاب االّ تعاىل الله
 ء شي يف هبّ ت ما الله ريح و الفيض، أعطاه االّ ء شي تحته من ظهر ما الله سماء و أضاء، االّ ء شي على يطلع ال
 من ء شي كّل أعطاه الله احبّه فمن ء، شي كّل منها ينبت الله ارض و ء، شي كّل به يحيى الله ماء و حرّكته، االّ

 أرواح و أصفيائه، قلوب يف قذف امّتى من عبدا الله احّب إذا: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال المال، و الملك
  .القيامة يوم الله عند شفاعة له و له طوبى حقّا، المحبّ فذلك بّوه،ليح محبّته عرشه سكّان و مالئكته،

  شرح
 تعاىل الله سوى ذكر كّل و شاغل، كّل عن اخاله عبد، سرّ على أضاء إذا الله حّب: السّالم عليه الصّادق قال
  .ظلمة
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 دوستى كند مى خاىل مؤمن، دل بر تابيد گاه هر خداى دوستى: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 كه است آن الهى محبّت نشانه يعنى. الهى ذكر غير ذكرها جميع از و شغلها جميع از را مؤمن دل او حضرت
 تيرگى و ظلمت موجب تعاىل خداى غير ذكر كه چرا الهى، ذكر و الهى ياد و الهى محبّت غير او دل در نباشد
 چيز هيچ با است سوزان آتش الهى محبّت: اند گفته كه است اينجا از شود نمى جمع الهى محبّت با و است دل
  .گيرد نمى الفت شغل و كار هيچ با و شود نمى جمع
 و ذكرا، أصفاهم و عمال، أزكاهم و عهدا، أوفاهم و قوال، أصدقهم و تعاىل، للَّه سرّا النّاس أخلص المحبّ و

  .نفسا أعبدهم
  :يعنى. سرّ روى زا خدا به است مردمان ترين خالص خدا، دوست: فرمايد مى
 و مشوب مباح، غير خواه و مباح خواه: ديگر أغراض به و باشد خدا براى از بايد كند خطور او دل در چه هر

 پاكرت هم عملش و باشد، ديگران از تر كننده وفا پيمان و عهد در و باشد، ديگران از راستگوتر و. نباشد مخلوط
 رياضت و زحمت و عبادت و باشد، ديگران ذكر از تر خالص و أصفى الهى ذكر در و باشد، ديگران عمل از

  .باشد ديگران از بيشرت نيز او نفس
 سألوا إذا يعطيهم عباده، يكرم بكرامته و بالده، الله يعمر به و برؤيته، يفخر و مناجاته، عند به المالئكة يتباهى
 االّ  تعاىل الله إىل تقرّبوا ما لديه، منزلته و لله،ا عند محلّه ما الخلق علم فلو برحمته، الباليا عنهم يدفع و بحقّه،
  .قدميه برتاب
 و خود پروردگار به او كردن مناجات وقت در آسمان ماليكه مخلص، محّب بنده اين به كند مى مباهات: يعنى
 تحرم به و را، خود شهرهاى و بالد تعاىل خداى دارد مى معمور خود، دوستان عزّت و بركت به و. كند مى فخر

 كند مى دفع و را بندگان ساير دعاى كند مى اجابت ايشان، دعاى عزّت به و بندگان، ساير به كند مى رحم ايشان،
 به جويند نمى تقرّب آينه هر تعاىل، خداى نزد را ايشان قرب و عزّت خاليق بدانند اگر پس. ايشان از را بالها
  .كنند مى خود ديده ياىتوت را ايشان قدم خاك و ايشان، وسيله به مگر او جناب

 االّ  ء شي على يطلع ال الله نور و احرتق، االّ ء شي على يمّر ال نار الله حّب: السّالم عليه المؤمنني امير قال و
 الله ماء و حرّكته، االّ  ء شي يف تهبّ ما الله ريح و الفيض، أعطاه االّ  ء شي تحته من ظهر ما الله سماء و أضاء،
  .المال و الملك من ء شي كّل أعطاه الله احبّه فمن ء، شي كّل منها ينبت الله ارض و ء، شي كّل به يحيى

. سوزد مى را او كند مى عبور چه هر به كه است آتشى خدا، دوستى: فرمايد مى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
 احديّت، جناب به عالقه ربقد چه،. سوزد مى را بدن آن كرد، جا كه بدن هر به الهى عشق و الهى محبّت: يعنى
 از چنانكه گيرد، مى قوّت روح و شود مى ضعيف بدن رفته رفته و شود مى كم بدن ماليمات و بدن به عالقه
 را، او كند مى روشن كه آن مگر چيز هيچ بر تابد نمى الهى نور و. شود مى مشاهده رياضت، و سلوك ارباب أطوار
 شد، روشن او دل كه يابد مى او از غفلت، از بعد بيارد خاطر به را داخ كه هر كه است معلوم تجربه به چنانكه
  .بود سياه و تيره كه آن از بعد
 منتقل نورانيّت به ظلمت از فيض آن سبب به و بخشد مى او به فيض افتد، مى چه هر روى بر الهى رحمت نيز و
 چكد، مى چه هر به الهى باران و ود،ش مى او نمّو و حركت سبب گيرد، وزيدن چه هر به الهى نسيم و شود مى
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 تعاىل خداى را كه هر پس باشد، زمني آن مناسب كه نعمتى هر رويد مى الهى زمني در و كند، مى او احياى
 امّا. خواهد كه كيفيّت هر به و خواهد چقدر هر مال و ملك از خواهد چه هر او به دهد مى دارد، مى دوست
 حضرت آوردن چنانكه را او قرب و. را او جناب جز چيز هيچ خواهد نمى تعاىل، بارى حضرت حقيقى دوست
 دار الدّنيا«: جواب و آله و عليه الله صلّى رسالت حضرت خدمت به ارض خزاين كليدهاى السّالم عليه جربئيل

  .گذشت تفصيل به و دارد اين بر داللت شنيدن، حضرت آن از ،)حديث آخر تا( »له دار ال من
 سكّان و مالئكته، أرواح و أصفيائه، قلوب يف قذف امّتى من عبدا الله احّب إذا: آله و عليه الله ىصلّ النّبيّ قال

  .القيامة يوم الله عند شفاعة له و له طوبى حقّا، المحبّ فذلك ليحبّوه، محبّته عرشه
 بندگان از اى بنده عالم پروردگار باشد داشته دوست گاه هر: است فرموده آله و عليه الله صلّى پيغمرب چنانكه
 ساكنان و خود ماليكه أرواح در و اصفيا و اوليا از خود برگزيدگان دلهاى دل در اندازد مى من، امّت از را خود
 قيامت، روز در خدا دوستان براى از نيز و باشند داشته دوست را او ايشان تا را، بنده آن محبّت خود، عرش

  .است مستجاب ايشان، شفاعت و كنند تشفاع خواهند را كه هر است، شفاعت رخصت

  خدا راه در كننده دوستى درباره هفتم و نود باب
 الله، يف االّ يتحابّان ال النّهما الله، حبيب الله يف المحبّ و الله، محّب الله يف المحبّ: السّالم عليه الصّادق قال
 ال و تعاىل، الله احّب فانّما الله يف عبدا احّب فمن احبّ، من مع المرء: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
 أجمعني عليهم الله صلوات النّبيّني بعد النّاس افضل: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال الله، احبّه االّ الله عبد يحّب
 من هما و هذين، االّ عداوة فيه بعدا يورث معلول حّب كّل و فيه، المتحابّون للَّه، المحبّون اآلخرة، و الدّنيا يف
 النّ . الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ اْلأَخِلَّاءُ: جّل و عزّ الله قال ينقصان، ال و ابدا يزيدان واحدة عني
 حبّ  ألذّه و الجنّة يف ء شي اطيب انّ: السّالم عليه المؤمنني امير قال و المحبوب، سوى عن التّربّى الحبّ اصل
  .الْعالَمِنيَ رَبِّ  لِلَّهِ الْحَمْدُ أَنِ  دَعْواهُمْ آخِرُ وَ: جّل و عزّ الله قال للَّه، الحمد و الله يف الحبّ و الله،

  شرح
  .الله يف االّ يتحابّان ال النّهما الله، حبيب الله يف المحبّ و الله، محّب الله يف المحبّ: السّالم عليه الصّادق قال

. خدا محبوب هم و است خدا محّب هم خدا، راه در محّب: كه فرمايد مى المالّس عليه صادق امام حضرت
 هم و است خدا محّب محّب هم ديگر، غرض براى از نه دارد، دوست خدا براى از را مؤمنى كه هر: يعنى

  .خدا براى از مگر نيست ايشان دوستى كه چرا خدا، محبوب محبوب
 ال و تعاىل، الله احّب فانّما الله يف عبدا احّب فمن احبّ، من مع ءالمر: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .الله احبّه االّ الله عبد يحّب
 به پس خدا، راه در را اى بنده دارد مى دوست كه هر: فرمايد مى الله سالم آله و عليه پناه رسالت حضرت چنانكه
 كه آن حاصل. دارد مى دوست را او هم خدا را، خدا دارد مى دوست كه هر و. را خدا است داشته دوست يقني

 خواه و باشد حرّ  محبوب بنده خواه است، عزيز بسيار الهى نزد خدا، براى از را اى بنده اى، بنده داشنت دوست
  .بنده
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 ونالمحبّ اآلخرة، و الدّنيا يف أجمعني عليهم الله صلوات النّبيّني بعد النّاس افضل: آله و عليه الله صلّى النّبيّ قال
  .فيه المتحابّون للَّه،

 در پيغمربان اوصياى و پيغمربان از بعد مردمان بهرتين: است فرموده آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت
  .خدا راه در خدا بندگان دوستداران و هستند خدا دوستان آخرت، و دنيا
  .ينقصان ال و ابدا يزيدان واحدة عني من هما و هذين، االّ عداوة فيه بعدا يورث معلول حّب كّل و

 و الهى، رحمت از است دورى و بعد مورث باشد، خدا براى از نه: يعنى. باشد معلول كه دوستى هر: فرمايد مى
 در و خدا براى از دوستى كه شد مذكور كه دوستى دو آن مگر نيست، خاىل دشمنى شائبه از چنني اين دوستي

  .شوند نمى كم و شوند مى زياد هميشه و اند شمهچ يك از دوستى دو اين كه باشد، خدا راه
 اوّل تقدير به چنانكه. شود مى »يورث« مفعول »عداوة« اين بر بنا نيست، »بعدا« لفظ ها نسخه از بعضى در و
  .است معلوم چنانكه »كّل« خرب »يورث« و است، حّب صفت تقدير هر به »معلول« و ،»بعدا«
  )۶۷ -زخرف.(الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعٍْض بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاءُ: جّل و عزّ الله قال

 روز در شوند مى هم دشمن دنيا، مصاحبان و دوستان: فرموده مجيد قرآن در اسمه عزّ بارى حضرت چنانكه
  .است بوده خدا راه در و خدا براى از ديگر يك با دنيا در ايشان دوستى كه متّقيان مگر قيامت،
  .المحبوب سوى عن الّتربّى الحّب اصل النّ
  .بودن برى محبوب غير از و است محبوب داشنت دوست دوستى، اصل كه چرا
  .للَّه الحمد و الله يف الحبّ و الله، حّب ألذّه و الجنّة يف ء شي اطيب انّ: السّالم عليه المؤمنني امير قال و

 دوستى بهشت، در چيزها لذيذترين و بهشت در چيزها ترينخوشبو: فرمايد مى السّالم عليه المؤمنني امير حضرت
 و باشد »اطيب« جمله از كه دارد احتمال »للَّه الحمد« و. خدا راه در مؤمنني دوستى و است، تعاىل خداى
 كه دارد احتمال و آوردن، بجا الهى حمد و كردن خدا شكر و خدا، راه در و خدا، دوستى باشد چيز سه اطيب
 احتمال هم او چه اگر »السّالم و الحضور الزّيارة« حديث در. باشد »السّالم و« بابت از و دباش كالم مقطع
 ذكر چه اگر است، معلوم چنانكه است چيز دو »اطيب« احتمال اين بر بنا اند، گفته بعضى چنانكه دارد جزئيّت

  .است اوّل مؤيّد او تلو در آيه
  )۱۰ -يونس. (الْعالَمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ نِأَ دَعْواهُمْ آخِرُ وَ: جّل و عزّ الله قال

 يك با مالقات اوّل در ديگر يك به بهشت در ماليكه تحيّت و سالم: است فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند
 الْعالَمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ: گفنت و است، الهى حمد ديگر يك به بهشت در ايشان دعاى آخر و است سالم ديگر

  .است )۱ -حمد(
 زبان كنند، مشاهده را عزّت حضرت كربيائي و عظمت انواع و آيند در بهشت به مؤمنان چون: كه است روايت

 ختم و آورند، مى بجا الهى ثناى و حمد وظايف و گشايند مى متعال ملك تسبيح و الجالل ذو حضرت نعت به
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 انواع به را ايشان و كنند سالم ايشان به ماليكه با تعاىل و سبحانه حقّ و كنند، تحميد و تسبيح اى كلمه به كالم
 تر خوش بهشت لذّتهاى جميع از را ايشان تحميد و تسبيح لذّت آينه هر و دهند بشارت مقامات علوّ و كرامات

  :بيت آيد،
   است تر خوش جاودانى بهشت از             را مشتاق عاشق نامش ذوق         

 سبحانك«: گويند كرده آن گوشت آرزوى ايشان كند، پرواز ايشان سر باالى بر مرغى چون: كه است مروى و 
: گويند كنند تناول را آن چون و افتد، ايشان دست پيش و شود بريان شده جدا مرغ آن از پرها الحال يف ،»اللّهمّ
  .اوّل مانند آيد در پرواز هب كرده پيدا گوشت مرغ هاى استخوان حال، در الْعالَمِنيَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

  شوق در هشتم و نود باب
 ال و حميما، يأنس ال و رقادا، يستطيب ال و شرابا، يلتّذ ال و طعاما، يشتهي ال المشتاق: السّالم عليه الصّادق قال
 ما إىل يصل بان راجيا نهارا، و ليال الله يعبد و قرارا، يقرّ ال و لينا، يلبس ال و عمرانا، يسكن ال و دارا، يأوي
 ميعاد يف السّالم عليه موسى عن تعاىل الله أخرب كما سريرته، يف عمّا معبّرا الشّوق، بلسان يناجيه و إليه، اشتاق
 يف ذلك من شيئا اشتهى ال و نام، ال و شرب ما و اكل ما انّه حاله عن آله و عليه الله صلّى النّبيّ فسّر و ربّه،
 ودّع و الدّنيا، من مرادك و نفسك على فكبّر الشّوق ميدان دخلت إذا و ربّه، اىل اشوق يوما، أربعني مجيئه و ذهابه
 و أجرك، الله اعظم و لبّيك، اللّهمّ لبّيك موتك و حياتك بني لّب و معشوقك، سوى عن اجزم و المألوفات، جميع
  .دونه ء شي كّل نسى قد و خالصه، االّ همّة له ليس الغريق مثل المشتاق مثل

  شرح
 ال و حميما، يأنس ال و رقادا، يستطيب ال و شرابا، يلتّذ ال و طعاما، يشتهي ال المشتاق: السّالم عليه الصّادق الق

 ما إىل يصل بان راجيا نهارا، و ليال الله يعبد و قرارا، يقرّ ال و لينا، يلبس ال و عمرانا، يسكن ال و دارا، يأوي
  .سريرته يف عمّا رامعبّ الشّوق، بلسان يناجيه و إليه، اشتاق
 از اينها لذّت و شراب و طعام خواهش شد، الهى لقاى مشتاق كه هر: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت

 و گيرد، نمى انس رفيق، و مصاحب و دوست به و شود، مى طرف بر اسرتاحت و خواب ميل و شود، مى قطع او
 و گيرد، نمى قرار جايى به و پوشد، نمى نرم لباس و شود، نمى ساكن معموره در و كند، نمى مأوى خانه و منزل در
 تمنّاى و است، الهى وصال آرزومند هميشه و شود، نمى فارغ الهى ذكر و عبادت از اوقات، از وقت هيچ در

 و ألفاظ به و كند مى مناجات شوق زبان به الهى، لقاى آرزوى از دارد دل در چه آن و دارد، الهى رحمت لقاى
  .نمايد مى تعبير اتعبار

  
  .ربّه ميعاد يف السّالم عليه موسى عن تعاىل الله أخرب كما
 به بيارم كتابى فرعون، هالك از بعد كه را اسرائيل بنى بود داده وعده السّالم عليه موسى حضرت: كه اند آورده
 فرعونيان و يافتند نجات ادري از چون پس. باشد مبيّن آن در بايد را شما چه هر كه تعاىل، خداى نزديك از شما
. فرستد بدو را كتاب آن كه كرد درخواست خدا از السّالم عليه موسى و. كردند كتاب آن طلب شدند، هالك
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  .گويم سخن تو با من كه آى طور به آن از بعد و رو روزه روز، سى موسى اى: كه شد حكم
 روزه، جهت به موسى دهن بوى چون و رفت طور به يكم و سى روز و داشت روزه روز، سى السّالم عليه موسى
 بر مسواك رايحه، آن دفع براى پس. گويد سخن تعاىل خداى با كه داشت كراهت سبب آن از بود شده متغيّر
  .شد زايل رايحه آن تا ماليد دندان
  .كردى زايل مسواك به را آن شنيديم، مى مشك بوى تو از ما: گفتند ماليكه
  .كند عود رايحه آن تا رو روزه ديگر روز: فرموده تعاىل حق

 كه وقتى خصوص نيست، ميسّر اليقه، قابليّت و استعداد تحصيل بى عاليه، مطالب به رسيدن كه، آن حاصل
 نگرفت روزه روز، چهل السّالم عليه موسى حضرت تا و باشد او جناب به قرب و تعاىل بارى به رسيدن مطلوب

  .نرساند بهم كلمه هزار چهار و بيست شنيدن و متكلّ قابليّت نرساند، بهم قرب استعداد و
 و ذهابه يف ذلك من شيئا اشتهى ال و نام، ال و شرب ما و اكل ما انّه حاله عن آله و عليه الله صلّى النّبيّ فسّر و

  .ربّه إىل شوقا يوما، أربعني مجيئه
 رفنت در نه روز، چهل مدّت در او كه السّالم عليه موسى حال از است داده خرب السّالم عليه ما پيغمرب حضرت و
 و داشت پروردگار لقاى شوق كه بس از اسرتاحت، نه و كرد خواب نه و آب، نه و خورد نان نه آمدن، در نه و

  .نيست ممكن او از گذشنت و است حيات الزمه ضرورت، قدر به نه وگر است ضرورت قدر از زيادة مراد
 سوى عن اجزم و المألوفات، جميع ودّع و الدّنيا، من مرادك و سكنف على فكبّر الشّوق ميدان دخلت إذا و

  .أجرك الله اعظم و لبّيك اللّهمّ لبّيك موتك و حياتك بني لّب و معشوقك،
 و دنيا از طمع و توقّع و بگو خود بر فنا تكبير پنج پس الهى، شوق ميدان در شدى داخل گاه هر: فرمايد مى

 رحمت سواى نيست، چيز هيچ به رغبت را مرده چنانكه گير، مرده را خود و ،برب دنيا اهل و دنيا از مرادات
 باعث چه هر از و چيز، همه از كن نظر قطع كردى، منسلك شوق اهل سلك در را خود گاه هر نيز تو. الهى
 از اميد كن قطع و كن وداع مصاحب، و فرزند و زن از: مألوفات جميع از بردار دست معشوق، از است دورى

 اجابت لبّيك است، خوانده خود جانب به را تو حقيقى معشوق كه كن قياس همان و هست، چه هر معشوق يرغ
 ابدى، حيات توقّع به و گير، مرده را خود ،»تموتوا ان قبل موتوا«: حكم به حقيقى موت ورود از پيش و بگو

 بگذر جسمانى لذّات از جاودانى، روحانى لذّات به رسيدن اميد به و كن، سلب خود از را منقطع عارض حيات
  .منقادم و مطيع بفرمايى چه هر به و تو خدمت به ام ايستاده و ضعيفم اى بنده: يعنى »لبّيك اللّهمّ لبّيك«: بگو و
  .دونه ء شي كّل نسى قد و خالصه، االّ همّة له ليس الغريق مثل المشتاق مثل و

 غرق به نزديك كه است كسى حال مانند است، الهى لقاى مشتاق كه هر و صادق عاشق حال: كه فرمايد مى
 هالكت، از يافنت نجات و غرق از خالصى غير ندارد مرادى و قصدى غرق حال در غريق چنانكه و باشد

  .معشوق به وصول غير ندارد مرادى و قصدى هيچ هم صادق عاشق همچنني
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  حكمت در نهم و نود باب
 على الله أنعم ما: قلت لو و الصّدق، ثمرة و التّقوى، ميراث و المعرفة، ضياء الحكمة: السّالم عليه الصّادق قال
 يُؤِْتي: (جّل و عزّ الله قال صادقا، لقلت الحكمة، من ابهى و أجزل و ارفع و أنعم و اعظم بنعمة عباده من عبد

 أودعت ما يعلم ال اى). الْأَلْبابِ أُولُوا إِلَّا يَذَّكَّرُ ما وَ كَثِيراً، خَيْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ من وَ يَشاءُ، من الْحِكْمَةَ
 عند الثّبات الحكيم صفة و النّجاة، هي الحكمة و بها، خصصته و لنفسي، استخلصته من االّ الحكمة يف هيّات و

: آله و عليه لهال صلّى الله رسول قال تعاىل، الله اىل الله خلق هادى هو و عواقبها، عند الوقوف و االمور، اوائل
  .مغاربها إىل مشارقها من الشّمس عليه طلعت ممّا لك خير عباده، من عبدا يديك على الله يهدى الن

  شرح
  .الصّدق ثمرة و التّقوى، ميراث و المعرفة، ضياء الحكمة: السّالم عليه الصّادق قال

 جال سبب است، درست گفتار و نيكو كردار از عبارت كه حكمت،: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 و افعال الهى، معرفت قدر به و است درست گفتار و كردار به الهى معرفت ظهور: يعنى. است معرفت روشنى و

. است راستى و صدق ميوه و تقوى ميراث مذكور، معنى به حكمت، نيز و. شود مى صادر كس از نيكو اعمال
 بى حكمت، بى راستى و است، فايده بى حكمت، بى قواىت و است، نور بى حكمت، بى معرفت كه آن حاصل
  .ندارد ثمر و است نتيجه بى و حاصل

  .صادقا لقلت الحكمة، من ابهى و أجزل و ارفع و أنعم و اعظم بنعمة عباده من عبد على الله أنعم ما: قلت لو و
 و تر جزيل و بلندتر و تر نرم و تر عظيم نيست آدمى براى از الهى نعمتهاى از نعمت هيچ: من بگويم اگر: يعنى
  .ام گفته راست حكمت، از بهرت
: كه است فرموده مجيد قرآن در عالم خداوند) ۲۶۹ -بقره. (يَشاءُ من الْحِكْمَةَ يُؤْتِي: جّل و عزّ الله قال
 تميز شيطانى، وسوسه و رحمانى القاى ميان علم، آن به كه است علمى آن كه را، حكمت تعاىل خداى دهد مى
 و است علم تحصيل ،»حكمت« به مراد يا و. رشادند طالب كه كسانى از خواهد مى كه را كه هر كرد، انتو

 قابل كه و گفت؟ توان مى كه به و گفت؟ توان مى چه و كرد، بايد مى چه كه بدانند تا آن، به عمل و علم انفاق
 و است قرآن علم آيه، اين در »متحك« به مراد: كه است روايت السّالم عليه صادق حضرت از و است؟ تعليم
 عطا من به تعاىل حق: كه فرمودند حضرت آن كه شده وارد آله و عليه الله صلّى نبوى حديث در و. فقه علم

 آن مگر نكنند، او به تالوت و باشد حكمت از چيزى او در كه نباشد اى خانه هيچ و را قرآن حكمت، از فرمود
  .مميريد نادان و گيريد تعليم و دين در شويد فقيه پس شود، ويران و خراب خانه آن كه
  ).۲۶۹ -بقره( كَثِيراً خَيْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ من وَ

 جامع او چه. بسيار نيكوئى را او اند داده كه درستى به پس است، دين علم كه حكمت، دادند را كه هر: يعنى
 و )۷۷ - نساء( قَلِيلٌ الدُّنْيا مَتاعُ قُلْ: كه خوانده اندك را دنيا لما تعاىل خداى چون و است، عقبى و دنيا خير
 دنيا اهل كه بايد عالم پس) ۲۶۹ - بقره( كَثِيراً، خَيْراً أُوتِيَ فَقَدْ: كه كرده صفت خير بسيارى به را دانش علم
  .قليل متاع را آنان و اند داده كثير خير را او كه نكشد خود احوال جبني بر ايشان خدمت داغ و نكند مالزمت را
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 و روشن آيات از شد مذكور چه آن به شوند نمى پذير پند و) ۲۶۹ -بقره. (الْأَلْبابِ أُولُوا إِلَّا يَذَّكَّرُ ما وَ
  :كه فرمايد مى چنانكه. هوس و هوا متابعت از خالص عقل صاحبان مگر حسن، هاى موعظه
  .بها خصصته و لنفسي، استخلصته نم االّ الحكمة يف هيّات و أودعت ما يعلم ال اى
 مهيّا و است گذاشته وديعه او در االطالق على حكيم كه قرآن فوايد و كماالت به برد نمى راه و داند نمى: يعنى
 و الهى محبّت غير ايشان نفس در نيست و نفس، پاكى به الهى توفيق به اند يافته اختصاص كه آنان مگر نموده،
  .او جناب به قرب
  .النّجاة هي مةالحك و

 از بعضى در و. الهى غضب و سخط از را آدمى است دهنده نجات كه است علمى حكمت: كه فرمايد مى
 بيشرت چنانكه است، عزيز قرآن حكمت از مراد نسخه اين بر بنا و است »الكتاب« ،»النّجاة« جاى به ها نسخه
  .شد مذكور

  .تعاىل الله إىل الله خلق هادى هو و عواقبها، عند الوقوف و االمور، اوائل عند الثّبات الحكيم صفة و
 بهم اضطراب و تزلزل اوّل، در دهد، رو او به اى حادثه و امرى گاه هر كه است آن حكيم صفت: كه فرمايد مى

 و كند، مردم راهنمائى و هدايت و آرد، بجا الهى شكر و باشد، راضى دهد رو چه هر به عاقبت در و نرساند،
  .خواند خدا جانب به را ايشان
 الشّمس عليه طلعت ممّا لك خير عباده، من عبدا يديك على الله يهدى الن: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال
  .مغاربها إىل مشارقها من

 بهرت حقّ، راه به را خدا بندگان از اى بنده تو كردن هدايت: كه فرمايد مى آله و عليه الله صلّى پيغمرب حضرت
  .مغرب به تا مشرق از تابد وى بر آفتاب چه هر از پروردگار نزد است تر فاضل و است

  عبوديّت حقيقت در صدم باب
 عن خفى ما و الرّبوبيّة، يف وجد العبوديّة يف فقد فما الرّبوبيّة، كنهها جوهرة العبوديّة: السّالم عليه الصّادق قال

 وَ أَ  الْحَقُّ، أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ يف وَ  الْآفاقِ يف آياتِنا يهِمْسَنُرِ: (تعاىل الله قال العبوديّة، يف أصيب الرّبوبيّة
 سبب و الكلّيّة، بذل العبوديّة تفسير و حضورك، و غيبتك يف موجود اى). شَهِيدٌ ءٍ شَيْ كُلِّ  عَلى أَنَّهُ بِرَبِّكَ  يَكْفِ لَمْ

 االفتقار طريقه و العزلة، حبّ  و الّراحة، ترك ذلك مفتاح و تكره، ما لىع حملها و تهوى، عمّا النّفس منع ذلك
 حروف و يراك، فانّه تراه تكن لم فان تراه كانّك الله اعبد: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال تعاىل، الله إىل
 بال تعاىل الله من دنوّه الدّال و سواء، عمّن بونه الباء و تعاىل، باللّه علمه فالعني الّدال، و الباء و العني ثالثة، العبد
 و الخلق، معاملة و النّفس، معاملة و الله، معاملة أوجه، أربعة على تقع المعامالت اصول و حجاب، ال و كيف
 و بقضائه، الرّضا و عطائه، شكر و حدّه، حفظ و حقّه، اداء أشياء، فبسبعة الله معاملة اصول امّا الدّنيا، معاملة
 االذى، حمل و الخوف، و الجهد، سبعة، النّفس معاملة اصول و إليه، الشّوق و حرمته، تعظيم و بالئه، ىعل الصّرب

 سبعة، الخلق معاملة اصول و الفقه، يف ربطها و محبوبها من إخراجها و االخالص، و الصّدق، طلب و الرّياضة، و
 معاملة اصول و ،)االنصاف او( االنصات و العدل و النّصح، و الشّفقة، و السّخاء، و التّواضع، و العفو، و الحلم،
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 معرفة و الزّهد، اختيار و الكثرة، بغض و المفقود، طلب ترك و بالموجود، االيثار و بالدّون، الرّضا سبعة، الدّنيا
 تعاىل، الله خاصّة من فهو نفس، يف بحقّها الخصال هذه حصلت فإذا الرّئاسة، رفض مع شهواتها، رفض و افاتها،

  .حقّا أوليائه و المقرّبني، عباده و

  شرح
 عن خفى ما و الرّبوبيّة، يف وجد العبوديّة يف فقد فما الرّبوبيّة، كنهها جوهرة العبوديّة: السّالم عليه الصّادق قال

  .العبوديّة يف أصيب الرّبوبيّة
 كالم حكم به خود، هكامل حكمت به شأنه، عزّ عزّت حضرت چون: فرمايد مى السّالم عليه صادق امام حضرت
 صفات، ساير و قدرت و علم از: خود كماليّه صفات هر از ،»ربّه عرف فقد نفسه عرف من«: نظام معجز
 آن مثل برد، تواند واجب، حقيقى صفات به راه صفات، آن وسيله به انسان تا گذاشت، وديعه انسان در اى نمونه
 از و رسيد، نتوان او علم كنه به چند هر كنند، او از جهل سلب و الهى علم به شوند، منتقل خود علم از كه

 و او، ادراك به خود، ادراك از و كنند، او از عجز سلب و واجب، قدرت به شوند منتقل خود، توانايى و قدرت
 او به ء شي آن كه است چيزى ء، شي كنه چه است، عبوديّت كنه ربوبيّت كه، رسيد پس صفات، ساير همچنني
  .شود شناخته

  .الرّبوبيّة يف وجد العبوديّة، يف فقد ماف
 در برد توان مى او به راه ذاتى، وجوب مثل نباشد، انسان در و باشد عزّت حضرت در كه صفتى هر: يعنى

  .نقلى و عقلى داليل به ربوبيّت، حضرت
  .العبوديّة يف أصيب الرّبوبيّة، عن خفى ما و
 در برد توان مى او به راه ندارد، او به راه عقل نظر، بدايت در و ربوبيّت در است مخفى كه صفتى هر و

  .دانستى چنانكه برد توان مى واجب صفات به راه انسان، صفات وساطت به: يعنى عبوديّت،
 مرتبه به واجب در واجب، كماليّه صفات به بريم مى راه او وسيله به كه انسان كماليّه صفات از كدام هر چون و

: كه فرمود حضرت. است واجبى كماليّه صفات مثال و شبح منزله به و نقص مرتبه به انسان در و است كمال
  .نگفت عكس به و است، عبوديّت كنه ربوبيّت

 صفات خالف به است، معدوم انسان در بالذّات وجوب مثل كماليّه، صفات از بعضى چون كه آن ديگر و
 اين، بر بنا يخفى، ال كما خفا ثانى در و گفت نفقدا اوّل در معدوم، نه است مخفى واجب در كه انسان كماليّه
 به كه است حلّى اين است، معلوم چنانكه. است »آخر تا العبوديّة« جمله بيان »آخر تا فقد، فما« جمله حّل
  .ندارد تكلّف به احتياج و دارد مطابقه دانستى چنانكه حديث فقرات كّل به و كرده خطور ضعيف اين خاطر
 »فقد« و »خفى« فاعل و گيرند مى »نافيه« ى »ما« مذكور فقره دو از كدام، هر در را ،»ما« علما، از بعضى

 عن خفى ما و الرّبوبيّة يف وجد ء شي العبوديّة يف فقد فما«: كه شود مى چنني كالم تقدير و دانند مى محذوف را
 به عبوديّت معنى چون: كه شود مى چنني احتمال اين بر بنا حديث معنى و. »)العبارة أخر اىل( ء شي الرّبوبيّة
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 چنانكه شود، مى مستفاد »عبد« حروف جوهر از چنانكه بندگى شرايط و است كردن عمل بندگى شرايط
  :است چيز سه آمد خواهد
 تكاليف كّل بر است مقدّم و است عني لفظ مفاد كه امكان قدر به وى، صفات و واجب ذات به علم -يكى
  .شرعيّه
  .است باء لفظ مفاد كه گذاشنت او به خود كارهاى جميع و كردن، او غير از ظرن قطع و بينونت -دوم
 به و است قرب معنى به كه بدنّو است اشاره كه است، دال لفظ مفاد كه نمودن، الهى قرب تحصيل -سوم
. يدنرس است مآرب انجح و مقاصد اقصاى كه الهى قرب مرتبه به منهيّات از اجتناب و مأمورات به اتيان وسيله

 به پس آورد، عمل به را »عبد« لفظ مفاد كه شد اين صدد در و كرد عمل بندگى شرايط به بنده گاه هر و
 عزّ  او حضرت بر ،)۶۹ -عنكبوت( سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ  ِفينا جاَهدُوا الَِّذينَ وَ: كريمه مقتضاى و تربيت مقتضاى
 است، توفيق از عبارت كه را خود به وصول اسباب نموده، انتاع و مدد اراده اين در را او كه است الزم شأنه،
 اين) اعلم الله و( شريف حديث معنى مقدّمات، اين بر بنا پس. رساند عاىل مقصد اين به و كند مهيّا او براى از

 از عبوديّت كه شد معلوم مذكوره مقدمات از كه چرا. است ربوبيّت او كنه كه است جوهرى عبوديت: كه است
 شرايط و بندگى الزمه چه آن ضعيف، بنده گاه هر چه نه، منفّك عبوديّت از ربوبيّت و نيست منفكّ بيّتربو

 الزمه چه آن كه است الزم تفضّل، يا عدالت مقتضاى به هم تعاىل بارى حضرت به آورد، بجا است عبوديّت
 انفكاك عدم »عبوديّت كنه بوبيّتر بودن« از مراد حّل اين بر بنا پس. آرد عمل به او به نسبت است ربوبيّت
  .ديگرى از است أحدهما

 متبادر كه آن ديگر و. است بعيد بسيار »انفكاك عدم« بر »كنه« اطالق كه چرا نيست، بعد از خاىل حلّ  اين و
  .است بعيد بسيار نافيه بر حمل و نافيه، نه است موصوله »ما« لفظ از
 عبوديّت: كه باشد اين مراد و اوّل، حّل غير دارد، ديگر حّل الاحتم موصوله، »ما« لفظ بودن تقدير به نيز و

 از است مركّب تصوّف، و ذوق اهل مذهب به عبوديّت كه چرا است، ربوبيّت او حقيقت كه است جوهرى
 مگر نيست ممكن، حقيقت پس. ندارد ممكن حقيقت در دخل است، اعتبارى امر كه امكان وجوب و امكان
  :فرموده ،)ره( شبسرتى محمود شيخ ومىقيّ عارف چنانكه واجب،
  نماند چيزى دگر واجب بجز             برفشاند امكان گرد ممكن چو         

 به ارتباط و انتساب محض به و هستند واجب وجود شئونات و مظاهر ايشان مذهب به موجودات، همه كه چرا 
 صور مظاهر را آينه و آتش و آب مثل قليّهصي أجسام اشراق، اهل از بعضى چنانكه. موجودند حقيقى، وجود
 معنى مسلك، اين بر بنا. دانند مى صور اين از عبارت را افالطونى مثل حكما، از بعضى و دانند، مى مثاليّه
 عبوديّت در است مفقود چه آن و است، ربوبيّت او حقيقت كه است جوهرى عبوديّت: كه شود مى چنني حديث

 است مخفى چه آن و ربوبيّت، در يافت توان مى است، صرف وجود كه است يداتتقي جميع از معرّا وجود كه
  .باشد ممكنات و موجودات كه عبوديّت در شود مى ظاهر است، بحت هستى و است مطلق وجود كه ربوبيّت در
  :كريمه ظاهر چنانكه است عبوديّت عموم اعتبار به يا عبوديّت به تخصيص و
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  .جنس اين شرافت اعتبار به يا و دارد، او بر داللت ،)۴۴ -إسراء( بِحَمْدِهِ سَبِّحُيُ إِلَّا ءٍ شَيْ  من إِنْ وَ
 معلول از استدالل كه تعاىل، بارى معرفت براى از »انّ« برهان به باشد اشاره اوىل، فقره كه است ممكن و

 استدالل كه ،»لم« برهان به باشد اشاره ثانيه، فقره و صانع، وجود به مصنوعات از استدالل مثل علّت، به است
  :آيه اين است، اين مؤيّد و معلول به است علّت از
  )۵۳ -فصلت. (الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ  يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ يف وَ الْآفاقِ يف آياتِنا سَنُرِيهِمْ :تعاىل الله قال
 گردد روشن تا ايشان، نفسهاى در و معال كنارهاى در را خود قدرت نشانهاى را مكّه كفّار ما نموديم: يعنى
  .»انّ« برهان به است اشاره شريفه آيه اين و است، قادر و حقّ ايشان خالق كه را ايشان

  )۵۳ -فصلت. (شَهِيدٌ ءٍ شَيْ  كُلِّ  عَلى أَنَّهُ بِرَبِّكَ يَكْفِ لَمْ وَ أَ

 ذات اثبات چيزها جمله از و چيز، همه بر است گواه و است كافى او بلكه! تو؟ پروردگار كافى نيست آيا :يعنى
  .شد تواند مى خودش وجود بر گواه و دليل خود پس. است خود اقدس

  :است اختالف انفس و آفاق تفسير در را علما و
 در ما كه: يعنى مكّه اهل نفسهاى »انفس« به مراد و باشد جهان كنارهاى ،»آفاق« از مراد كه آن -يكى

 آفاق در و مكّه اهل نفس در نمائيم مى بلكه كنيم، نمى قمر شقّ به اكتفا آله و يهعل الله صلّى پيغمرب معجزات
 بنا. است حقّ  آله و عليه الله صلّى ما رسول كه ايشان به شود روشن تا معجزات، و آيات ايشان نواحى و ايشان

  .است آله و عليه الله صلّى پيغمرب به راجع »انّه« ضمير تفسير، اين بر
 از آسمان، أقطار و عالم آفاق در را، خود قدرت و توحيد داليل و حجج مردمان به ما نمائيم مى كه آن -دوم

 حسن و حكمت بدايع و صنع لطايف از ايشان نفسهاى در و جبال، و بحار و اشجار و نباتات و قمر و شمس
 آفاق خالق كه را، نايشا مر شود ظاهر تا باطنه، و ظاهره عروق و رباطات و اعصاب به خلقت احكام و صورت

 اين بر بنا و همتا، بى صفات ساير و قدرت و علم در و است يكتا الوهيّت در و است حقّ به معبود انفس، و
  .تعاىل خداى به است راجع مذكور ضمير تفسير،
 مكّه، أقطار: يعنى آفاق، در آله و عليه الله صلّى محمّد نبوّت صحّت بر را خود داليل ايشان به نمائيم مى -سوم
 كه أخيار احبّاى معاونت و نصرت به آله، و عليه الله صلّى محمّد براى از بالد و قالع و حصون و قرى فتح به

 فارس و يمن و روم بالد بر ايشان شدن غالب چون اسالم، اهل جميع براى از آن، از بعد و بودند فرّار غير كرّار
 بر ايشان ضعفاى و كثير، بر ايشان قليل شدن غالب و ياصره،ق و أكاسرة جميع بر ايشان تسلّط و غرب، و شرق و

 و ادانى و معموره أقطار در آله، و عليه الله صلّى محمّدى دين دولت وصيت اسالم دعوت انتشار و اقويا،
 انفس، و آفاق نصرت و فتح اين و است معهود دايره از بيرون و است عادت خارق كه وجهى بر نواحى، اقاصى

 كه است خدائى نزد از و است حقّ قرآن كه آن، أقطار و مكّه ساكنان بر شود ظاهر تا كه است آن جهت به
 ناصرى هيچ كه آن از بعد آن، أقطار و مكّه بر حضرت آن تسلّط و غالبيّت سبب به ايشان چه است، مطلق معبود

  .است »الله عند من مؤيّد« او كه شدند عارف نداشت، معاونى و
  .حضورك و كغيبت يف موجود اى
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 و حضور و است حاضر جا همه در و است موجود همه با تعاىل خداى: يعنى است، آيه اخير جزء تفسير اين
  .است مساوى او نزد چيزها غيبت

 ترك ذلك مفتاح و تكره، ما على حملها و تهوى، عمّا النّفس منع ذلك سبب و الكلّيّة، بذل العبوديّة تفسير و
  .تعاىل الله إىل االفتقار طريقه و العزلة، حّب و الرّاحة،

 راه در همه كردن صرف و باشد متعلّق او به خاطر چه هر از است برداشنت دست عبوديّت، معنى: فرمايد مى
 از نفس كردن منع به مگر شود نمى ميسّر قصوى، درجه اين به وصول و عليا، مرتبه اين به رسيدن و. خدا

 و است راحت ترك مكاره، بر او حمل و نفسانى خواهشهاى ترك كليد و مكروهات، بر او واداشنت و خواهشها
 در خود احتياج به بردن راه به مگر شود نمى ميسّر عزلت، اختيار و راحت ترك به رسيدن و عزلت، نمودن اختيار
 غير از و كردن خود العني نصب مهمّات، كّل در را او به احتياج و افتقار و سبحانه عزّ عزّت جناب به امور جميع
  .نمودن نظر قطع او
  .يراك فانّه تراه تكن لم فان تراه كانّك الله اعبد: آله و عليه الله صلّى الله رسول قال

 و را، او بينى مى گويا چنانكه را خداى كن بندگى: كه است فرموده آله و عليه الله صلّى پناه رسالت حضرت
 باطن و ظاهر به و بيند مى را تو او كه كردى خود حاىل عبادت، در گاه هر و. بيند مى را تو او را، او نبينى تو اگر
 و كسالت روى از و نباشد او رضاى موافق كه كنى نحوى به را او بندگى كه نباشد خوب دارد، اطّالع تو

  .باشد غفلت
 الله من دنوّه الدّال و اء،سو عمّن بونه الباء و تعاىل، باللّه علمه فالعني الدّال، و الباء و العني ثالثة، العبد حروف و

  .حجاب ال و كيف بال تعاىل
 است اشاره حرف، سه اين از كدام هر و ،»دال« و »باء« و است »عني« است، سه عبد حروف: كه فرمايد مى
  :اى فايده به

 همه بر است مقدّم و مكلّف بر است واجب كه چيزى اوّل كه آن به است اشاره است، عني كه -اوّل حرف
  .است عالم خداوند معرفت واجبات،
  .باشد چه هر حق، غير از دورى و بعد به است اشاره است، باء كه -ثانى حرف
  .ثانى و اوّل حرف مفاد بر است مرتتّب كه الهى قرب به است اشاره است، دال كه -ثالث حرف

  .الدّنيا معاملة و ق،الخل معاملة و النّفس، معاملة و الله، معاملة أوجه، أربعة على تقع المعامالت اصول و
  :قسم چهار بر شود مى واقع دنيا معامالت كّل: كه فرمايد مى
  .خالق با است خاليق معامله -يكى
  .خود نفس با است ايشان معامله -دوم
  .ديگر يك با است خاليق معامله -سوم
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  .دنيا با است كدام هر معامله -چهارم
 بالئه، على الصّرب و بقضائه، الرّضا و عطائه، شكر و حدّه، حفظ و ،حقّه اداء أشياء، فبسبعة الله معاملة اصول امّا
  .إليه الشّوق و حرمته، تعظيم و

  :است چيز هفت به خالق با خاليق معامله اركان اما كه فرمايد مى
  .دين فروع ساير و جهاد و حجّ و روزه و نماز از است، الهى حقوق كردن ادا -يكى
 جانب به است عدل مرتبه كه وسط از و نكردن، تجاوز شرع حدود از و است، الهى حدود كردن حفظ -دوم

  .نشدن مايل تفريط و افراط
  .بودن شاكر و راضى حال همه در -سوم

 و دادن رضا احواالت، ساير و مرض و صحّت و غنا و فقر از او كرده به و الهى قضاى به بودن راضى -چهارم
  .نهادن تسليم گردن
  .نكردن كس به شكوه و ننمودن جزع و كردن گوارا خود به را سختيها و شدايد، و يابال بر كردن صرب -پنجم
  .بودن متذكّر را او عظمت و بزرگى حاالت، جميع در و الهى، حرمت داشنت بزرگ -ششم
  .بودن او رحمت لقاى آرزومند و داشنت، الهى لقاى شوق -هفتم
 و االخالص، و الصّدق، طلب و الرّياضة، و االذى، حمل و الخوف، و الجهد، سبعة، النّفس معاملة اصول و

  .الفقه يف ربطها و محبوبها من إخراجها
  :است هفت نيز خود نفس با آدمى معامله اصول: كه فرمايد مى
  .شود مسلّط عقل بر كه نگذاشنت و داشنت خود مغلوب و مقهور را او هميشه و نفس با جهاد -يكى
  .نمايد مأمورى ترك يا محظورى ارتكاب او خدعه و فريب به مبادا هك بودن، هراسان نفس از هميشه -دوم
  .دادن عادت آزار و رياضت به را نفس و بودن رياضت و آزار متحمّل -سوم

  .بودن محرتز حيله و خدعه و غدر و كجى و كذب از و بودن، راستى و صدق مالزم -چهارم
  .نساخنت ملوّث دنيويّه، دنيّه أغراض به ار كردار و گفتار و بودن، خالص اعمال و افعال در -پنجم
 مرغّبات در انغمار و دنيا لذّات در انهماك و تنعّم و اسرتاحت چه خواهشها، و لذّات از نفس داشنت دور -ششم
  .است نفس طغيان موجب هوى،
 :مضمون به و كردن، جهد بذل اينها اكتساب بر از و عملى، و علمى كماالت تحصيل به نفس بسنت -هفتم

  .نمودن عمل ،»اللّحد إىل المهد من العلم اطلبوا«
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 او( االنصات و العدل و النّصح، و الشّفقة، و السّخاء، و التّواضع، و العفو، و الحلم، سبعة، الخلق معاملة اصول و
  ).االنصاف

  :است چيز هفت نيز ديگر يك با خاليق معامله اصول كه فرمايد مى
 باشد مجتنب و محرتز غضب، و قهر شيوه از و برد كار به حلم كسى، از يمنامال صدور هنگام در كه حلم، -يكى
 انتقام مقام در و نشاند، فرو حلم آب به را غضب آتش يقني، راه هاديان و دين سادات اخالق مكارم تذكار به و
  .گذارد حقيقى منتقم به را روزگار ضايع و كار بد و نباشد، كسى با

  .بودن محرتز عجب و كرب شيمه از و كردن، سر مردم با تواضع و فروتنى به -دوم
  .نشدن منحرف اقتصاد و توسّط شريطه از و بودن سخا و كرم به -سوم

  .بودن مجتنب بغض، و كينه و عداوت از و بودن مهربان خاليق همه با -چهارم
  .داشنت خالص تصنّع، لوث و نفاق غبار از را اختالط و معاشرت -پنجم
  .نمودن تنحّى ستم، و ظلم رذيله از و بودن وصوفم عدل صفت به -ششم
 كالمه كثر من« مشحون، بالغت مضمون به و) النّسخ اختالف على( بودن نصفت يا خاموشى مالزم -هفتم
  .نمودن عمل ،»خطاؤه كثر
 اختيار و الكثرة، بغض و المفقود، طلب ترك و بالموجود، االيثار و بالدّون، الرّضا سبعة، الدّنيا معاملة اصول و

 من فهو نفس، يف بحقّها الخصال هذه حصلت فإذا الرّئاسة، رفض مع شهواتها، رفض و افاتها، معرفة و الزّهد،
  .حقّا أوليائه و المقرّبني، عباده و تعاىل، الله خاصّة
  :است هفت نيز دنيا با شخص هر معامله اصول: كه فرمايد مى
  .نبودن اربسي پى در و بودن راضى دنيا از اندك به -يكى
  .كردن اعانت و مدد فقر و حاجت اهل به و رساندن خير مصارف به و كردن صرف دنيا، از باشد چه آن -دوم
 او تحصيل در است، كماالت تحصيل سرمايه كه عزيز عمر و نرفنت، او پى در و نكردن طلب نباشد چه آن -سوم

  .شدن راضى ضرورت قدر به و نباخنت
 شكر و نمودن، اكتفا او قليل به و داشنت، دوست را او ادبار و داشنت، مبغوض را دنيا اقبال و بسيار مال -چهارم
  .آوردن بجا الهى
  .بودن مجتنب شبهه و حرام از و داشنت رغبت دنيا، لذّات و دنيا ترك و زهد به -پنجم
  .نبودن غافل وى مهالك و دنيا آفات از -ششم
 دنيوى مناصب و مقامات و رياست ترك و نرفنت رياست دنبال ،»رأسا تكن ال و ذنبا كن«: مضمون طبق -هفتم



۲۸۹ 

  .نمودن
 خواصّ  از يقني به مؤمن آن پس مؤمن، نفس در شايد و بايد كه چنان آن خصال اين شد حاصل گاه هر پس

 و باشد الهى محبوب محّب كه است كسى الهى، دوست كه چرا است، او مقرّب بندگان از و است الهى جناب
 و زهد اختيار و دنيا ترك و باشد او مبغوض است، الهى مبغوض كه دنيا به عالقه و دنيا و و،ا مبغوض مبغض
 الْفَضْلِ ذُو الله وَ يَشاءُ من يُؤْتِيهِ الله فَضْلُ ذلِكَ« و باشد او محبوب است، الهى محبوب كه قناعت
  ) ۴ -جمعه. (»الْعَظِيمِ

 القرب و الهوى من البعد السباب المشتمل المكني، الدّرّ و ميقالع البحر و المتني، المنت هذا ترجمة من فرغ قد
 عبد المرتاح، الفتّاح ربّه إىل المحتاج الوقاح، و الشّرور من التّجنّب و النّجاح، و الفوز لعلل المنطوى االله، إىل

  .االلف بعد ثمانني و سبع سنة االوّل، جمادى شهر منتصف الجمعة يوم الرّزّاق،
  .داريه سعادة إىل موصل و لنشاتيه، نافع فانّه فيه، بما عمل لمن طوبى

 .الطّاهرين الطّيبني اله و محمّد على السّالم و الصّالة و العالمني، رّب للَّه الحمد و


