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  فهرست مطالب

  ١٤..................................................................................................................................  االول الباب

  ١٤..........................................................................  العقل عليها يطلق التي المعاني بيان و العقل معرفه في

  ٢٦......................................................................................................................................  ثاني باب

 علم شرافت بيان و علم مشابه جهل و علم حقيقت بيان و اسم كاشترا بابت از مردم اشتباه و علم اطالقات بيان در
 بيان و است جهل هك دنيوي علم و اخروي علم ميانة فرق و جهل و علم الماتع بيان و علم مشابه جهل دنائت و

  ٢٦.................................................  .علم ملحقات از كذال غير و علم طالبين اصناف بيان و عمل و علم تالزم

  ٢٦.................................................................................................................................  اول فصل

  ٢٦......................................................................................................................  .علم اطالقات بيان در

  ٢٨.................................................................................................................................  دوم فصل

  ٢٨.................................................................  .طلب اين در اختالف وجه و علم طلب در مردم اشتباه وجه بيان در

  ٣١.................................................................................................................................  سوم فصل

  ٣١.............................................................................................  :علم مشابه جهل بيان و علم حقيقت بيان در

  ٣٣..............................................................................................................................  چهارم فصل

  ٣٣.................................................................................................  .علم مشابه جهل و علم عالمات بيان در

  ٤٠...............................................................................................................................  پنجم فصل

  ٤٠........................................................................................  :علم مشابه جهل خساست و علم شرافت بيان در

  ٤٢................................................................................................................................  ششم فصل

  ٤٢..................................................................................................  .كس همه بر علم طلب وجوب بيان در

  ٤٩................................................................................................................................  هفتم فصل

  ٤٩.................................................................................................................  عمل و علم تالزم بيان در

  ٥٢...............................................................................................................................  هشتم فصل

 و علماء و ممتحن مؤمن و كامل بشيعة ايشان از كه بزرگواران آن خلفاء و) ع( ائمه منيرة هاي سينه در علم بودن محفوظ بيان در
  ٥٢..........................................................  :گويند نيز طريق شيخ و اجازه شيخ و كنند، تعبير حكماء و حلماء و اتقياء

  ٥٦..................................................................................................................................  نهم فصل

  ٥٦...............................................................................  :خلق انهيم در عالم نيا و علم نيا صاحبان لزوم انيب در

  ٦١................................................................................................................................  دهم فصل

  ٦١.................................................................  :يتعال و تبارك اهللا قال: علم صاحبان از علم كردن طلب وجوب در

  ٧١.............................................................................................................................يازدهم فصل

  ٧١.......................................................................................................  :علم طلب از وقول حرمت انيب در

  ٧٣..........................................................................................................................  دوازدهم فصل

  ٧٣.....................  :مركب جهل اي ساده جهل اهل با كردن مجالست مذمت و نيد اهل و علم اهل با مجالست شرافت انيب در

  ٧٦...........................................................................................................................  سيزدهم فصل
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:شانيا نزد در حضور و ابيغ آداب و بزرگواران آن خدمت از تعلّم آداب و امثالهم كثراهللا اعالم علماء بخدمت دنيرس انيب در
  ..............................................................................................................................................٧٦  

  ٧٩..........................................................................................................................  چهاردهم فصل

  ٧٩........................................................................................  :علم ةمذاكر و علم كردن سؤال لتيفض انيب در

  ٨٠............................................................................................................................  پانزدهم فصل

  ٨٠...........................................................................................................................  :علم بذل انيب در

  ٨١...........................................................................................................................  شانزدهم فصل

 كه است الناس عوام ةويش كه ،يعاد علم يرو از چه و اسيق و يرأ و مظنّه يرو از چه علم بدون كردار اي گفتار مذمت انيب در
  ٨١................................................  .شودينم حاصل هم مظنّه رتيبص صاحب يبرا نكهيا با داننديم واقع دنديشن را آنچه

  ٨٤............................................................................................................................  هفدهم فصل

 را يزيچ دادنست قرار نيد از اصطالح در بدعت. مظنّه يرويپ و استحسان و اسيق و يرأ مذمت و آن مذمت و بدعت انيب در
  ٨٤.................................................................................  .نديگو بدعت زين را زيچ آن خود و نباشد، نيد از كه

  ٩٠...........................................................................................................................  هجدهم لفص

  ٩٠..............................................................  :بانشد ينفسان يهواها و شهوات در و ايدن طالب كه يعلمائ رمذمت د

  ٩٢............................................................................................................................  نوزدهم فصل

 افته،ي صدور) ع( عصمت مصادر از آنچه آنكه انيب در و هم،يعل اهللا سالم عصمت مصادر از صادره اخبار اختالف سبب انيب در
  ٩٢..............................................  :بودينم) ع( عصمت مصادر از بودينم اختالف نيا اگر و دارد اتّفاق اختالف نيع در

  ٩٥...............................................................................................................................  بيستم فصل

  ٩٥................................................................................................................................  :نسخ بيان در

  ٩٧......................................................................................................................  يكم و بيست فصل

  ٩٧........................................................................................  است شده وارد لفظ باختالف كهياخبار انيب در

  ٩٩......................................................................................................................  دوم و بيست فصل

 را فضائل نيا جا هر در علم طالب كه نستيا خبر نيا نقل از منظور و) ع( نيرالمؤمنيام جناب شيفرما از علم فضائل انيب در
.است بوده علم مشابه جهل اند پنداشته علم كه آنرا و ست،ين علم كه بداند ندينب جا هر و است عالم آنها موصوف كه بداند ند،يبب
  ..............................................................................................................................................٩٩  
  ١٠١  ....................................................................................................................................  سيم باب

  ١٠١  ...............................................................................................  آن صفات و بالذات وجوب بيان در

  ١٠٢  ..............................................................................................................................  اول فصل

  ١٠٢  ................................................................  :العالم اله ديتوح و بالذّات واجب ديتوح و بالذّات وجوب انيب در

  ١٠٤  ..............................................................................................................................  دوم فصل

  ١٠٤  ........................................................................................................  :لذّات با واجب صفات انيب در

  ١٠٧  ..............................................................................................................................  سيم فصل

  ١٠٧  ..................................................................................  :شأنه يتعال حق حضرت يشناسائ و يدانائ انيب در

  ١٠٩  ...........................................................................................................................  چهارم فصل

  ١٠٩  ...........................................................................................................  :معبود انيب و عبادت انيب در

  ١١٤  ............................................................................................................................  پنجم فصل
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  ١١٤  ...  .ُمحيط ٍء َشْي بِكُلِّ إِنَُّه أَال َربِّهِْم ِلقاِء ِمْن ِمْرَيٍة  يف إِنَُّهْم أَال: قال قد و ات،الموجود عيبجم شأنه، يتعال است حق ةاحاط انيب در

  ١١٦  .............................................................................................................................  ششم فصل

  ١١٦  .......................................................  ده،يرس معتقدش ميتفخ و شده داشته اظهار اريبس اخبار در كه بداء انيب در

  ١١٨  .............................................................................................................................  هفتم فصل

  ١١٨  .....................  :يبوجه خمسه يبمباد و ،يبوجه سبعه يبادبم است مسبوق انيك عالم در يتعال حق افعال نكهيا انيب در

  ١١٨  ............................................................................................................................  هشتم فصل

  ١١٨  ..................................................................................................  :نياالمر نيب وامر قدر و جبر انيب در

  ١٢١  ...............................................................................................................................  نهم فصل

 امام معرفت در نيمتوسط يبرا و امام، انّه ثيح من يبشر امام معرفت در است منحصر نيناقص يبرا خدا معرفت نكهيا انيب در
 در نيمنته يبرا از و ابند،يب او متابعت و امام معرفت ةبواسط خود وجود در را آنها اثر كه خدا صفات معرفت در و هيبالنوران
 تا امام اطاعت مگر ستين خدا طاعت نكهيا انيب در و نباشد، انهيم در يمعرفت و عارف كه يهنگام در حق ظهور مقام معرفت
  ١٢١  ...................................................................................................  .نشده حاصل انسان از مترقب كمال

  ١٢٢  .............................................................................................................................  دهم فصل

  ١٢٢  ..............  :استعداد و اعداد يسوا آن در ستين يتيمدخل چيه را بنده و خداست جانب از وسعادت تيهدا نكهيا انيب در

  ١٢٤  ................................................................................................................................  چهارم باب

 خلق پيروي وجوب و آنها اوصاف بيان در و زمين روي در و خلق ةميان در الهي خلفاي بودن وجوب دربيان
  ١٢٤  ......................................................................................................................................  .را آنها

  ١٢٤  ..............................................................................................................................  اول فصل

  ١٢٤  .....................................................................................  :خلق ةانيم در ياله يخلفا بودن وجوب انيب در

  ١٢٦  ..............................................................................................................................  دوم فصل

  ١٢٦  ....................................................................................  :نيزم يرو در ياله يخلفا بودن وجوب انيب در

  ١٢٨  ..............................................................................................................................  سوم فصل

  ١٢٨  ..................................................................................................  :او عالئم و ياله عالم مناقب انيب در

  ١٣٥  ...........................................................................................................................  چهارم فصل

  ١٣٥  ...........................................................................................  :رسل خلفاء و رسل و اءيانب مراتب انيب در

  ١٣٧  ............................................................................................................................  پنجم فصل

  ١٣٧  .........................................................  :كنند بمحدث ريتعب او از يگاه كه امام و ينب و رسول ةانيم فرق انيب در

  ١٣٩  .............................................................................................................................  ششم فصل

  ١٣٩  :باشد مطابق اگرچه ستين حيصح ديتقل نيا بدون آنها عمل نكهيا انيب در و ناقصند، كهيكسان يبرا از ديتقل وجوب انيب در

  ١٤٩  .............................................................................................................................  هفتم فصل

  ١٤٩  ....................................................................................  :تيوال قبول از و ديتقل از وقوف حرمت انيب در

  ١٥١  ............................................................................................................................  هشتم فصل

 نه رويصغ عالم در نه ،يبوجه بود نخواهد را او عج قائم حضرت ورظه بانتظار حاجت را خود امام بشناسد هركس نكهيا انيب در
  ١٥١  ............................................................................................................................  :ريكب عالم در

  ١٥٢  ...............................................................................................................................  نهم فصل
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  ١٥٢  ................  :باشد نداشته را منصب آن تياهل نكهيا حال و را، ينيد مناصب از يمنصب شوند يمدع كهيكسان حال انيب در

  ١٥٣  .............................................................................................................................  دهم فصل

  ١٥٣  .....................  ديآ رونيب) ع( ائمه شيپ از آنچه مگر ستين يصواب قضاء اي يحقّ اي يعلم ياحد شيپ در نكهيا انيب در

  ١٥٤  ..........................................................................................................................يازدهم فصل

  ١٥٤  ....  :بالسرّ مقنّع و است سرّ اي مستصعب و است صعب ما امر اي ما ثيحد كه) ع( نيمعصوم از است شده وارد آنچه انيب در

  ١٥٥  .......................................................................................................................  دوازدهم فصل

 كه) ص( رسول جناب ثيحد يومعن شانيا جماعت لزوم يومعن شانيا از كردن مفارقت حرمت و نيمسلم جماعت لزوم انيب در
  ١٥٥  .............................................  :ثيحد آخر تا »مسلم امرء قلب عليهن يغل ال ثلثه« :كه است شده تيروا يكاف در

  ١٥٦  ........................................................................................................................  سيزدهم فصل

 از آنچه گرانيد و انه كرده مباح خود انيعيش بر بزرگواران آن و است امام حق است نيزم يرو در آنچه و نيزم نكهيا انيب در
  ١٥٦  ......................................................................................................  .باشنديم غاصب كنند تصرف آن

  ١٥٨  .......................................................................................................................  چهاردهم فصل

  ١٥٨  .............................................................................................  )ع( طالبياب و عبدالمطلّب احوال انيب در

  ١٦١  .........................................................................................................................  پانزدهم فصل

  ١٦١  ..............................................................................  :ريصغ و ريكب عالم در آن تيفيك و امام بتيغ انيب در

  ١٦٦  ........................................................................................................................  شانزدهم فصل

  ١٦٦  .............................................................................  بعد، امام با بيعت و توبه و تقليد تجديد وجوب بيان در

  ١٦٨  .........................................................................................................................  هفدهم فصل

  ١٦٨  ..............................................  :آنها وابدان ايشان شيعيان ارواح خلقت و ايشان ابدان و ائمه ارواح خلقت بيان در

  ١٦٩  .......................................................................................................................  هيجدهم فصل

  ١٦٩  ...............  :فرمودند بيان مبسوطي حديث در جندب و سلمان براي اميرالمومنين جناب كه نورانيت به اما معرفت بيان در

  ١٧٥  ............................................................................................................................  بيستم فصل

 از را خود دين و شوند مشرف ائمه خدمت به سبب اين به و مكه به بروند مردم كه است شده اين براي حج تشريع اينكه بيان در
  ١٧٥  ..........................................................................................................................  كنند، اخذ آنها

  ١٧٧  ...................................................................................................................  يكم و بيست فصل

  ١٧٧  ......................................................  شدند مي ظاهر آنها بر و آمدند مي ائمه سوي به جن و مالئكه اينكه بيان در

  ١٧٨  ...................................................................................................................  دوم و بيست فصل

  ١٧٨  ...........  امام وصله) ع( رسول آل خمس و هم غير و ارحام وصله مستحبه و واجبه صدقات از است الهيه حقوقات بيان در

  ١٨١  ..................................................................................................................................  پنجم باب

 فصل چند در آن بيان و دارد، تعلق آن به آنچه و كفر بيان در و آن به است متعلق آنچه و ايمان بيان در
  ١٨١  ....................................................................................................................................  .شود مي

  ١٨١  ..............................................................................................................................  اول فصل

  ١٨١  .....................................................................................................................  ايمان معاني بيان در

  ١٨١  ..............................................................................................................................  دوم فصل

  ١٨١  .......................................................................  :ايمان و اسالم معني تحقيق و ايمان و اسالم بين فرق بيان در
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  ١٨٤  ..............................................................................................................................  سوم فصل

  ١٨٤  :است ايمان بر اخروي اجر و ندارد منفعتي توارث و تناكح جواز و خون و عرض و مال حفظ از زيادتر اسالم اينكه بيان در

  ١٨٦  ...........................................................................................................................  چهارم فصل

  ١٨٦  ............................................................................................................  است اسالم هاي پايه بيان در

  ١٩١  ............................................................................................................................  پنجم فصل

  ١٩١  ...............................................................................  شرايع، ساير و مرتبت ختمي حضرت شريعت بيان در

  ١٩٣  .............................................................................................................................  ششم فصل

  ١٩٣  ........................................................................  :شود ظاهر اعضا همه بر كه دارد اقتضاء ايمان اينكه بيان در

  ١٩٥  .............................................................................................................................  هفتم فصل

:است تفاضل يكديگر بر آنها نقصان و تدرجا زيادتي بواسطه را مومنين و است عديده درجات ايمان براي از اينكه بيان در
  ...........................................................................................................................................  ١٩٥  

  ١٩٨  ............................................................................................................................  هشتم فصل

  ١٩٨  .........  :كند مي عومد باز و ميرود با فطري، مرتد آن صاحب بگردد كه نكند، عود كه انسان از برود شود مي اينكه بيان در

  ٢٠٠  ...............................................................................................................................  نهم فصل

  ٢٠٠  ................................................................................  :مسلم اوصاف و آن صفات و لوازم و اسالم بيان در

  ٢٠١  .............................................................................................................................  دهم فصل

  ٢٠١  ..................................................................................................  :ايمان فوائد و مومن اوصاف بيان در

  ٢٠٩  ..........................................................................................................................يازدهم فصل

  ٢٠٩  ..  :نشود دلگير تنگي و سختي هيچ به و باشد خوشنود موهبت آن به بايد نواختند، ايمان موهبت به را كس هر اينكه بيان در

  ٢١٠  .......................................................................................................................  دوازدهم فصل

:كردن صبر به است مامور تعالي حق جانب از و باشد مي سخت هم او الي و شود نمي خالي الهي ابتال از مومن اينكه بيان در
  ...........................................................................................................................................  ٢١٠  

  ٢١٢  ........................................................................................................................  سيزدهم فصل

  ٢١٢  ...................................................  :را آنها شمارند مي حقير و را مومنين كنند مي اذيت كه كساني مذمت بيان در

  ٢١٣  .......................................................................................................................  چهاردهم فصل

  ٢١٣  ...................  :شود زائل شود مي كه است ثابت غير بعضي در و نيست پذير زوال كه است ثابت بعضي در اينكه بيان رد

  ٢١٥  .........................................................................................................................  پانزدهم فصل

  ٢١٥  ......................................................................................  :آن غايات و صفات و آن اماقس و كفر بيان در

  ٢١٨  ...................................................................................................................................  ششم باب

  ٢١٨  .............................................................  .است فصل چند آن در و شانه تعالي خداي با معامله بيان در

  ٢١٨  ..............................................................................................................................  اول فصل

  ٢١٨  ...........................................................................................................................  عبادت بيان در

  ٢٢٠  ..............................................................................................................................  دوم فصل

  ٢٢٠  .....................................................................  است شده برقرار) ص( محمديه شريعت در كه نمازي بيان در

  ٢٣٣  ..............................................................................................................................  سوم فصل

  ٢٣٣  ...........................................................................................................................  :زكوه انيب در
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  ٢٣٤  ...........................................................................................................................  چهارم فصل

  ٢٣٤  ......................................................................................................................:است روزه انيب در

  ٢٣٥  ............................................................................................................................  پنجم فصل

  ٢٣٥  .............................................................................................................  :آن مناسك و حج انيب در

  ٢٣٧  .............................................................................................................................  ششم فصل

  ٢٣٧  ............................................................  :يباطن اعداء اي ستيظاهر اعداء با مجاهده آن از مراد و جهاد انيب در

  ٢٣٩  .............................................................................................................................  هفتم فصل

  ٢٣٩  .....................................................................................................  :الناس نيب محاكمه و قضا انيب در

  ٢٤٢  ..................................................................................................................................  هفتم باب
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  يادداشت ناشر چاپ سوم
  

قمري به  1317كتاب مستطاب مجمع السعادات تأليف مرحوم حاج مالّسلطان محمد گنابادي سلطانعليشاه يك بار در سال 
در چاپ سوم اين كتاب كه اينك . شمسي به صورت حروفي چاپ شده است  1353ي و بار ديگر در سال صورت سنگ

به صورت افست عيناً از چاپ دوم منتشر مي شود ، اوالً حتّي االمكان  اغالط مطبعي چاپ دوم تصحيح شده است ؛ ثانياً 
  .فهرست هايي تهيه شده كه راهنماي مطالب آن باشد 

كه با مساعدت مالي آقاي حاج عبد اهللا صادقق نژاد و به » مجموعه محبوب« تاب جزو سلسله كتابهايچاپ اخير اين ك
عنوان يك اقدام فرهنگي عرفاني به ياد مرحوم جناب آقاي حاج علي تابنده محبوبعليشاه طاب ثراه فراهم شده ، چاپ مي 

قاي غديري پور كه در غلط گيري و تهيه فهرست ناشر از ايشان همچنين از آقاي علي طاوسي و خانم ساكت و آ. شود 
هاي كتاب كمك كردند و همچنين از آقاي حاج مهدي خواجه كه در چاپ آن زحمت كشيدند ، سپاسگزار است و 

  .و له الحمد اوالً و آخراً . مزيد توفيق آنان را از خداوند رحمان مسألت دارد 
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  مقدمة چاپ دوم
  حيممحن الّربسم اهللا الّر
  و التوفيق ةعادو منه نسئل الّس

پس از ستايش ذات حق تعالي شأنه و درود بر روان پاك خورشيد آسمان هدايت و سلطان فلك سعادت بزرگترين   
و دوازده نفر جانشينان آنحضرت و پيروان ) هما السالميعل( و دختر واال گهرش فاطمه زهرا) ص( پيامبران محمدبن عبداهللا

  .مند آن بزرگوارانسعادت
عرفاء االلهيين و برهان المين تأليف عرفاني حضرت سلطان وكتاب شريف مجمع السعادات س. سپس عرضه ميدارد  

الحكماء الربانييقدس  يدختيد بيشاه شهيد الحاج مال سلطانمحمد سلطانعليالكامل السع يالمول العلماء المحققين ن و رأس
اين كتاب شريف بعض اخبار . و شرح بعض اخبار مجمله كتاب مستطاب كافي است ميباشد كه مشتمل بر تفسير سره

ل امأثوره را در اعتقادات و احكام عمليه و آداب اجتماعي و آنچه براي يكنفر سالك راه خدا از آداب ظاهر و اعم
  . شريعت الزم است با بياني ساده و روشن شرح فرموده است

ق خاتمه يافته و در تاريخ چهارم جمادي الثانيه  1315شم ذي الحجه الحرام تاليف اين كتاب شريف در تاريخ ش  
  . ق بچاپ رسيده است 1317
مد كاظم سعادتعلي شاه اصفهاني حآن بزرگوار بواسطة عالقه و عشق زيادي كه براهنما و پير خود جناب حاج م  

  . اري كردندزعادات نامگمجمع الس و ةو بيان السعاد قدس سره داشتند سه تأليف اولي خود را بنام ايشان نموده و سعادتنامه
 جمادي الثانيه همان مچاپ سنگي طبع شده و نسخه چاپ در چهار اقمري ب 1317كتاب مجمع السعادات در سال   

سال بخط مرحوم عبدالخالق بن حاج ميرزا رضا لنجاني اتمام يافت و چون مدتها است نسخه اين كتاب شريف كمياب و 
است درخواست و خواهش  يقاً مدتيحفظهم اهللا وزادهم توف يندارند چند نفر از برادران گرام يدان دسترسب دوستان

دارند كه اقدام بتجديد طبع آن نمايند و اخيراً فقير هم موافقت نموده و آقايان مذكور متعهد خرج چاپ آن گرديدند و 
اهللا جذب هد هبتحت نظر و مراقبت برادر مكرم جناب حاج سيي زاده اهللا توفيقا و ثبته علي دينه و ايكه در اين امر احاطه  ده

  . تي چشم قبول اين امر را نموده انجام شداحكامل دارند با كسالت مزاج و نار
مزيد  كه متعهد مخارج چاپ گرديدند و مايل نيستند نام آنان ذكر گردد كمال خورسندي حاصل است از آقاياني  

  . راي آنان خواستارمتوفيق و وسعت و بركت ب
م اهللا نيز در تصحيح و هد قدرت اهللا آزاد و سيد فضل اهللا دانشور علوي و رضا پاسوار و فقم آقايان سيكرّبرادران م  
مد اهللا توفيق چاپ حدند تا آنكه بوگيري و مراقبت امور چاپ بدستور جناب حاج آقاي جذبي همت نم له و غلطمقاب

يد توفيقات برادران محترم نامبرده و اجر دارين براي آنان مسئلت دارم در پايان تذكراً حاصل شد از خداوند منان مز
ترم آقاي دكتر حاي كه بخط خود آنجناب است و متعلق ببرادر م عرضه ميدارم كه صفحات اول و وسط و آخر نسخه

نورعلي تابنده ميباشد كليشه شده و براي تيرك ضميمة كتاب گرديدمن و تب .  
  الم علينا و علي عباد اهللا الصالحينو الس

  فقري سلطاحنسني تابنده رضا عليشاه
  عيد تولد حضرت  1394شعبان المعظم  15بتاريخ 

قائم آل مح1353شهريور  12د عجل اهللا تعالي فرجه مطابق م  
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  حيممحن الّربسم اهللا الّر
قابليت انسان را چندين هزار كثرت  نتهاست و قامتمايرا سزاست كه ساحت توحيدش بي  سپاس بي قياس يگانه  

  :بخلعت فاخرة وحدت آراست
  يش روشن تر نداريل از خويدل                 ين هزاريچند يول يزيك چيتو 

و اهل بيت طاهرين و اوصياء  حممد مصطفيو درود نامحدود از دربار حضرت و دود نياز راه مرشد خانقاه وجود اعني   
  . عالي اعال صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين عليحلقة اهل صفا و پيشواي ارباب وفا معصومين آنجناب خصوصاً سر 

حيدر محمد عفي اهللا عنهما از اول جواني بمطالعه و تفكر در كتب تفاسير  سلطان حممد بنبضاعت  و بعد چون اين بي  
و گاهي بعض نكات و لطايف كه در مشعوف بوده و اغلب اوقات خود را در آنها صرف مينمود ) ع( نيو اخبار معصوم

بود كه و موفق شده بوضع تفسير كتاب الهي آنها، گار بماندزخاطر ميĤمد بخيال ميĤورد كه ثبت اوراق نمايد تا در رو
بقدر وسع خود توضيح نمايد و شرح جملة اخبار  اخبار مجلة اصول كافي را ثبت نموده و بعد از اتمام آن در انديشةاين

كه آيات محكمات و فرايض ، ة دينيهثوم ثالعلناچار بنحو اجمال اشاره نمود ب، سطش زياده از حد ميشدآن كتاب چون ب
  : اشاره بĤنها رفته است كه فرمود) ع( ن قائمات باشد كه در خبر حضرت ختمي مرتبتنعادالت و س

و اصول عقايد را ، را بقيد تحرير درآورد و مجملي از اين علوم قائمه ةعادله او سن ةمه او فريضكحم ةآي: هثامنا العلم ثال  
بترتيب اصول كافي مرتب ساخت و در ذيل آن اشاره ببعض اخبار مجملة اصول كافي نيز نمود و آن دو قسم ديگر را 

  .و ترتيب دادم او را بر مقدمه و دوازده باب و خاتمه جممع السعاداتو ناميدم اين مجموعه را به ، بوضع مناسب ترتيب داد
صنفي مجذوب صرفند يا ، در بيان اينستكه اصناف انسان با كثرت اصناف و افراد از سه صنف بيرون نيستند – مهمقد  

و ثاني ملحق ، قرار گرفته 1َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َمليٍك ُمقَْتِدرٍ  يفي نيست زير كه صنف اول بديوانة محض و با اينها كتاب و خطا
قه را اگر انذارات الهي نفع نبخشد رافسرده و بر عامل طبع و ماده چسبيده و اين ف طبع ريربحيوان گرديده و صنفي بزمه

و كتاب نافع و صنفي بحرارت شوق گرم و ببرودت نفس  و طبع سردند و اين را خطاب ، خطاب و كتابي نافع نخواهد بود
ورت مباركة علماء و نشستن در حضور قه بهترين معدات نظر كردن بصرو براي اين ف، و تبشير و انذار جاذب و رادع است

و بعد از اينها بهترين اسباب نظر كردنست در تفسير آيات و اخبار ائمه ، آن بزرگواران و گوش دادن باقوال ايشانست
  . و آثار بزرگان دين كه البته گرمي شوق را زياده و گرمي طلب را بلذت وجدان متصل ميسازد عليهم السالم مينومعص

چه  عليهم السالم ع اين مجموعه نيست مگر آثار بزرگان دين و كلمات بشارت آيات آن معصومينو چون مجمو  
رين بعين انصاف نظر نمايند و نظر لجاج و اعتساف را اظاميد كه ن، بلفظ خبر نقل شده باشد يا بغير لفظ خبر ذكر شده باشد
  .از خود دور دارند و از نظر كردن در آن بهره بردارند

  موفقُ و المعينُ وه حبي و نعم الوكيلواهللا ال

                                                 
 .در منزلگاه صدق و حقيقت نزد خداوند عزت و سلطنت جاوداني متنعمند 55سورة قمر آية  - 1



14 

 

  
  الباب االول

  2المعاني التي يطلق عليها العقل العقل و بيانِِ فةفي معر
جامع جميع تواند ، بدانكه عقل در لغت اطالق ميشود بر معاني عديدة متباينة متخالفه كه مشكل است كه معني واحد  

و در عرف عام اطالق ميشود بر ادراك انساني و بر مبدء ، داخل باشد باشد و شايد اكثر معاني آن در معني بستن تواند
بقوة عاقله و بĤن قوه ممتاز ميشودانسان از ساير انواع حيوان و باين  و د بنفس ناطقهنادراك انساني كه از آن گاهي تغبير كن

و چه عادل و اطالق ميشود بر هيئت  ي و چه فاسقي و چه ذكّبغ چه، نامندذوي العقول معني است كه جملة افراد انسان را 
محموده كه در انسان يافت ميشود در گفتار و در رفتار و اطالق ميشود بر جودت رأي و سرعت تفطن بغايات و منافع و 

  . ه ناميدندنمفاسد مترتبة بر شئي در امور دنيا و باين معني معاويه را اعقل زما
پس ميگويند عقل بالقوه و عقل بالملكه و عقل مستفاد و ، ينسانو در عرف حكماء اطالق ميشود بر مراتب نفس ا  

چنانكه ميگويند مرتبة اولي نفس است و ، اي از نفس انساني عقل بالفعل و در عرف علماء اخالق اطالق ميشود بر مرتبه
ات و فعل و اين معني و در عرف حكماءالهيين اطالق ميشود بر جوهريكه مجرّد باشد از ماده در ذ، ثانيه قلب و ثالثه عقل

هم يعلو در نزد انبياء و اوصياء طاهرين ، مقابل نفس و طبع است كه آن در فعل محتاج بماده است و اين در ذات و فعل
اي از نفس انساني كه بجودت رأي و حسن تدبير در  اطالق ميشود بر قوه، و پيرو آن بزرگوارانند عرفاء شامخينالسالم 

اي در انسان  و باين معني مقابل است با قوه، يتي كه مؤدي شود بكسب خير و فالح در آخرتثبحيامور دنيا موصوف باشد 
لكن اهل اهللا اين قوه را شيطنت ، كه جودت رأي و حسن تدبير در امور دنيا داشته باشد و از اين قوه عوام بعقل تعبير كنند

قل و جهل كه مقابل هم ذكر كنند عترين خلق شمارند و  هلكري خوانند و ثاني راكه در اين قوه اكمل ناس مينمود جاو نُ
عبارت از اين دو قوه است در عالم صغير و چون عالم صغير نسخة مختصرة عالم ، و از براي هر يك جنودي تعيين نمايند

م مالئكه كه عبارتست از عالم ارواح طيبه كه عال، كبير است پس در عالم كبير دو عالمي كه در مقابل اين دو قوه است
و چنانچه عقل اطالق ميشود بر ذوات  ،بعقل و جهل مسمي است، است و عالم ارواح خبيثه كه عالم جن و شياطين است

و در عرف ، اطالق ميشود بر مدركات و ادراكات اين ذوات و اين قوه، جوهرية عقول عالم كبير و بر قوة عاقلة عالم صغير
  . اكات و اين مدركاتاهل اهللا علم اطالق ميشود بر اين ادر

  ي بفقه استه پيوسته در اشتداد و ترقّو چون ادراك قوة عاقلة انسانيزيرا كه فقه عبارتست از علم ديني ، ي است مسم
و همچنين جهل چنانكه اطالق ميشود بر ذوات جن و شياطين و بر قوة نفسانيه انسان اطالق ، كه سبب شود علم ديگر را

ة انسان را بجهل مركب و داء عياء كات اين ذوات و اين قوه و ادراكات و مدركات قوة نفسانيادرا و ميشود بر مدركات
مثل جهل ، و چون عقل عالم صغير بوجهي نازلة عقل عالم كبير و بوجهي مظهر او و بوجهي متحد است با او، نمامند مي

  :نوي اشاره نمودعالم صغير كه با جهل عالم كبير همين حكم دارد و در اين معني مولوي مع
  اند بهر حكمت را دو صورت گشته      اند  چون ملك با عقل يك سر رشته

  بوده آدم را عدو حاسدي      نفس و شيطان نيز ز اول واحدي 
ه است كه عوام عقل نامند و خواص گاهي جهل و گاهي نفس مطلق و مة نفسانيمرادازنفس اينجا همان قوة عالّ  

                                                 
 هائيكه بر آن اطالق ميشود در شناسائي عقل يا خرد و معني - 2
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و چون در عرف اهل اهللا عقل و جهل در قوة علّامة عقالنية عالم ، اهي بشيطنت و نكري خوانندگاهي نفس اماره نامند و گ
پس آيات ، ة و مدركات و ادراكات او استعمال ميشودة خياليمة نفسانيكبير با صغير و مدركات و ادراكات او و در قوة عالّ

و ذم او شده مراد از آنها قوة عالّمة  كر جهلدر آنها دو اخباريكه در آنها ذكر عقل و مدح او شده و آيات و اخباريكه 
و قوة عالّ، ه خواهد بودعقالنياي بر خالف آن نباشد ه يا مدركات و ادراكات اين دو قوه اگر قرينهمة نفساني .  
  بدانكه صادر اول كه اون كبير ت اخيرة انسال مخلوقات و ثاني موجوداتست و بمنزلة جانست در هيكل عالم و فعلي

كه ادراك كليات يعني موجودات وسيعة محيطه مينمايد و بواسطة آنكه وجود مطلق بواسطة او ، است بعقل نامند او را
روحش گويند زيرا كه حيات جميع ، ه عقال للوجود المطلق و نورش نامند لظهوره بذاته و اظهاره لغيرهد گردد كانّمقي

بعلم و آب ، افاضة حق و تصوير نقوش كاينات است بر الواح نفوس كليه و جزئيه بقلم او را نامند كه واسطة، احياء باوست
ل ايل بِقاَو حيات و محبت و عشق و رحمت و نعمت و غير اينها خوانند باعتبارات عديده و اين عقل از روي امتثال امر 

از مقام عالي بدون خالي كردن مقام از مقام عالي خود تنزل كرد بدون تجافي از مقام خود مثل تنزل نفس ناطقه  ثراتكال
تنزل نفس ناطقه و اتحاد او با طبع و  رعالي خود را بسوي مقام مدارك باطنه و ظاهره و قواي محركه و طبع و جسم كه اگ

اي از  جسم نبودي كجا زيد را جسم ميخواندند؟ بلكه چنان تنزل و اتحاد يافته كه عوام انسان را غير جسم ندانند و مرتبه
حتّي اينكه جمعي از متكلمين و موصوفين بر سم علم منكرند تجرّد نفس ناطقه را و او را ، ي او غير مرتبة جسم نشناسندارب

  . اند گفته الورد سريان املاء يفكجسم ساري در بدن 
يعي صادر و از باب شدت اتحاد نفس با ساير مراتب نازله است كه جميع افعال و آثار مراتب نازله را كه بر مجراي طب  

بلكه چنين مينمايد كه نسبت دادن افعال و آثار بمراتب نازله ، ميشود بنفس نسبت ميدهند از روي حقيقت نه از روي مجاز
و چشمم ديد و گوشم ، صحيح است حقيقتاً، من ديدم و شنيدم و رفتم و آمدم و نشستم و برخاستم، ي نداشته باشدتحقيق

، دور از حقيقت مينمايد و اين عكس آثاري است كه بر مجراي طييعي صادر نميشود در نظر، شيند و پايم رفت و دستم زد
چون آفات و نقايص تن و اعضاي تن كه نسبت آنها به تن و اعضاي تن صحيح است حقيقتاً و نسبت آنها بنفس قبيح در 

انا اويل : طييعي بĤن فرمود سبت آثار غيرنافعال و آثار طبيعي بنفس و قبح  تو از جهت حسن نسب، نظر و گوشها ميĤيد
تعالي شأنه و جملة مراتب است  نازلة حق ، زيرا كه عقل كل بمنزلة جان عالم است 3مين كو انت اويل بسيئات كمن كحبسنات
پس عقل ، است تعالي شأنه و جملة مراتب انسان نازلة جان اوست يتنازلة عقل كلّند چون جان انسان كه نازلة خ، نازله

و  عهحد شد با صور منطبتنزل كرد بعالم طبع و متّ، نزّل اول نفوس كليه شد پس از آن نفوس جزئيه گرديدكلّ در اين ت
آغاز صعود نمود و بر مدارج  ثراتكأدبر عن الفرق و كثرات بانتها رسيد بامر مجسم و ماده چون اين تنزل و توجه بعال

و تعقّل در عالم طبع مختفي بود  رو چون آثار شعو، رديدمواليد برگشت كرد و در برگشت با هر يك از مواليد متحد گ
واني از يمراحل جمادي و نباتي و ح و چون بعد از طي، هيچيك از مراتب طبع را در نزول و صعود بعقل و عاقل نناميدند

و ادراكش  انسان را عاقل و مبدء ادراك، افق انساني طالع و آثار علم و دانش انساني كه از خواص عقل است هويدا شد
  .را عقل ناميدند چنانكه او را عالم و فقيه و ادراكش را علم و فقه ناميدند

و چون ادراك انسان و مبدء ادراك او را در حال صعود و ترقي بسوي كماالت انساني بعقل و علم و فقه ناميدند اين   
آخرت و در ترقي بود علم و فقهش خواندند  هر علمي را كه رو بسوي، حيثيتّت صعود و اشتداد در اين اسمها معتبر دانسته

                                                 
 يبخودت از من سزاوار تر تو يها  يسته ترم و تو بانتساب بدياز خودت شا ،تو بمن يها  يمن به انتساب خوب - 3



16 

 

اسم جهل بر او ، ت صعود وقوف يافت اسم علم و فقه از او برداشتهو آن علم و ادراكي را كه رو بسوي دنيا بود و از حيثي
است نامند و اگر در آيات و اخبار گاهي بعلم نامند يا صاحبان اين جهل را فقهاء  داء عياءگذارند و بجهل مركب كه 

  .يا از باب مماشات با عوام يا شراكت با علم و فقه در اصل ادراك خواهد بود چنانكه در باب علم بيايد انشاءاهللا، نامند
يا ارشاد و ، پس آن عالم و عارفي كه روي او بدنيا باشد و مدعي علم و عرفان شود يا مدعي منصب فتوي و قضاوت  
كه ، راهزني بندگان خدا نمايد و ضرر آنها از قتلة بندگان خدا بيشترگردد ابليسي خواهد بود بجهل آغشته كه  تهداي
  : فرمود
 شيعتنا من جيش يزيد علي اصحاب احلسني ءهؤالء اضر علي ضعفاو در خبر ديگر  4قطاع طريق عبادي املريدين ِءهؤال  

كه  6َو الرُّْهباِن لََيأْكُلُونَ أَْموالَ النَّاسِ بِالْباِطل إِنَّ كَثرياً ِمَن الْأَْحبارِ: و بجهت تحذير از امثال اين عالم و صوفي فرمود 5)ع(
و روآوردة بسوي ، خوردن اموال مردم بطريق باطل دليل بودن اين عالم وصوفي است از جملة روآورندگان بسوي دنيا

  .دنيا پيروي را نشايد
دم استقالل محكوم بحكم نفس و چون اين عقل از افق انسان طالع گشت و در اول طلوع از باب ضعف ظهور و ع  

گاهي چون بهيمه در پي خورد و خواب و گاهي چون سباع گرفتار زدن و بستن و گاهي ، حيواني و حيل شيطاني است
و ادراك او را شيطنت و ، حد با نفس اماره و باسم نفس اماره مسمي گرددوار خداع و مكًار شود و در اين مقام متّ شيطان

هر كس كه در اين مقام واقع شود روي ادراك او بدنيا و مقصد او دنيا خواهد بود و هر چه در اين  و، نكري و جهل نامند
مقام دانائي او بيشتر جهل او افزونتر خواهد شد و از طريق انساني دورتر و از دين و آئين بركنارتر خواهد بود و از جهت 

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا : عالم نماي امت مرحومه فرمود تعريض بجهال اشارة به اين دانا و بطالن او و لزوم دوري گزيدن از او و
يعني بسياري از رؤساي ملت و طريقت در مرتبة حيواني واقف و إِنَّ كَثرياً ِمَن الْأَْحبارِ َو الرُّْهباِن لََيأْكُلُونَ أَْموالَ النَّاسِ بِالْباِطل 

و دليل اين آنستكه خود را برتر از ساير ، لم و عمل آنها بجانب دنياستض بهائم معتكفند و روي آنها و روي عبدر مر
پس از اين كسانيكه سراچة ، بندگان مادانند و بهر حيله كه توانند مال مردم را بدست آورند و براي خود بمصرف رسانند

تي اين متاع را از شما بگيرند و اند برحذر باشيد و متاع نفيس دين خود را بĤنها نسپاريد كه باندك فرص طبع را وطن گزيده
  .را چون خود بيدين گذارند شما

، روي او بجانب دنيا و خير حيواني خود را منظور دارد هآنرا كه ديدي از رؤساي ملت و طريقت ك، پس عزيز برادر  
مشغول كنند و از  چه در آن خير مسلمانان باشد يا شرّ ايشان البته از آنها حذر كن كه باندك فرصتي ترا چون خود بدنيا

  .دين و دنيا محروم دارند
و چون عقل از اين مقام يك قدم برتر گذارد و اندك ظهور و قوت گيرد بحيثيتي كه گاهي مختفي و حكم   

در اين مقام با نفس لوامه متحد باشد و گاهي مطيع نفس ، و حكم او ظاهر گردد جهل غالب آيد و گاهي عقل غالب
پس حكم عليحده نخواهد ، كند و حين اكتفاء حكم جهل گيرد و حين ظهور حكم عقل ت اومحيواني و گاهي مال

، ةهللا شود نه للدنيا و نه للعاد او و چون از اين مرتبه برتر آيد و بكلي روي او بخدا و آخرت شود و علم و عمل، داشت

                                                 
 اينها راهزنان بندگاني كه سوي من روي ميĤورند ميباشند - 4

 زدند) ع( ايكه سپاه يزيد بر اصحاب حسين ان اينان بر شيعيان ما بيشتر است از صدمهيز - 5

 .Ĥورندهمانا بسياري از دانايان و زاهدان ميباشند كه اموال خلق را بباطل بدست مي. 34سورة توبه آية  - 6
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چنانكه صاحب ، باشد ةاشد هللا و لالخرمانع شود و علم او هر چه باشد و عمل او هر چه ب عقل هويدا و حكم او جاري و بي
ِلُيكَفَِّر اللَُّه َعْنُهْم أَْسَوأَ : نفس اماره علم و عمل او سرنگون و راجع بسجين است و براي صاحبان اين دو مقام است كه فرمود

  8اوصليناصبي كه زني  و فرمودند در حق 7الَّذي َعِملُوا َو َيْجزَِيُهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ الَّذي كاُنوا َيْعَملُون
  ناقص از زر برد خاكستر شود      كاملي گر خاك گيرد زر شود 

  جهل شد علمي كه در ناقص رود      جهل آيد پيش او دانش شود 
  ت شودكفر گيرد كاملي ملّ        هرچه گيرد علّتي علت شود 

و بشهود معلومات خود  و در اين مقام عقل متحد با نفس مطمئنه است و چون يك درجه از اين مقام برتر آيد
در اصطالح قلبش نامند كه طفل متولد از نفس و عقل و عيساي منعقد گشته از نفخة رسول غيبي در جيب ، ملتذّ گردد

اگرچه ، و چون يك مرتبة ديگر برتر آيد اسمش را در اصطالح عقل گويند و گاهي روح نامند، باشدها السالم يعلمريم 
و در اصطالح اهل اهللا ، تر باشد عقل شناسند و هركس كه حيل شيطاني را بيشتر داند عاقلدر عرف عوام نفس اماره را 

مقام نفس مطمئه را عقل نامند و ادراك او را حكمت و علم و فقه نامند و ادراك مقام اماره را جهل و جزيره و بالدت 
  . گويند

ر و مراد از عقل يا عقل عالم كبير است يا بدانكه در آيات و اخبار ذكر عقل بسيا، چون اين مقدمه معلوم شد
و همچنين ذكر ، اش مقام نفس مطمئنه است اش بعد از قلب است يا آن عقل كه مرتبه آن عقل كه مرتبه، عالم صغير قلع

جهل بسيار شده است و مراد مرتبة نفس اماره است و ادراكات او يا مراد مرتبة جنّ و شياطين است و ادراكات آنها كه 
اهللا  ملا خلق: است كه) ع( پس حديث شريف كافي كه مروي از جناب باقر، دو مرتبه جهل عالم صغير و كبير است اين

 كملتكو ال ا كجاليل ما خلقت خلقاً هو احب ايل من فادبر مث قال و عزيت، فاقبل مث قال له ادبر، ه مث قال له اقبلقالعقل استنط
مراد از عقل يا عقل عالم كبير است يا يكي از دو  9اثيب كاعاقب و ايا كاهني و ايا كأمر و ايا كاال يف من احب اما اين ايا
قبال عقل عالم كبير يا صغير اقبال بر كثراتست بجهت اصالح عالم كثرت و اقبال هر او مقصود از ، مرتبة عقل عالم صغير

و از اين ، د با مراتب نازله چنانكه گذشتيك بتنزّل از مقام عالي است بدون اينكه مقام خود را خالي گذراند و باتحا
زيرا كه اين اقبال بر كثرات كه بامر تكويني حق است اقبال است بسوي او نه ، الحق معني تعبير باقبال فرمود نه ادبار عن

ويت و تربيت تقو چون تنزل عقل بانتها رسيد و از تنزل و توجه عقل بعالم كبير و صغير مقصود حق كه ، ادبار از آن
ثانياً امر فرمود بادبار از كثرات و توجه بعالم توحيد و بازگشت به مقام اول و عقل ، كثرات صغير و كبير بود حاصل شد

اند كه مراد اقبال عقل  هم امتثال نموده كثرات را پشت سر انداخت و عالم توحيد را قبلة خود ساخت و بعضي احتمال داده
ادبار از عالم توحيد باشد و توجه بكثرات بجهت اصالح و ، و مراد از ادبار ،عالم صغير باشد يا بجانب حق حين سلوك

ت يا رسالتتكميل نفوس بشريخالفت شود اي ه بعد از آنكه قابل نبو .  

                                                 
 .و بسي بهتر از اين اعمال نيكشان بĤنها پاداش عطا ميكند. ترين گناهانشان را مستور و محو ميگرداند تا خداوند زشت. 35سوره زمر آية  - 7

 زنا كند يا نماز بخواند يكسان است - 8

عقب برو عقب رفت در اين وقت : اه گفتجلو بيا جلو آمد آنگ: چون خداوند عقل را خلق فرمود با وي مكامله كرد سپس بوي فرمود - 9
ايكه دوستش داشته  ام و تو را بدرجة كمال نميرسانم، مگر در بنده تر از تو خلق نكرده بعزت و جاللم سوگند كه خلقي دوست داشتني: فرمود

 آنان خواهم داد باشم مخاطب و مسؤل من در اوامر و نواهي فقط تو خواهي بود و كيفر پاداش بندگان را بمقياس وجود تو در
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سيد عقل و جند او را و جهل و جند او را ابشن: منقول است كه فرمود) ع( و در حديث ديگر كه از جناب صادق
در اين حديث مقدم  10ادبر فادبر مث قال له اقبل فاقبلعقل را پس گفت باو كه  ه خلق كردك: دو بعد فرمو، كه راه يابيد

داشت ادبار را بر اقبال و مراد ادبار عقل عالم صغير است يا عقل عالم كبير از عالم كثرت بسوي عالم توحيد يا مراد ادبار 
اند كه در اين حديث مراد از ادبار پشت كردن از كثرات عقل عالم كبير يا صغير است از عالم توحيد بسوي كثرات و ميتو

مقام انابه  اقبالكه مراد از ادبار مقام توبه باشد و از ، اقبال بر حق بعد از پشت كردن از كثرات باشد، باشد و مراد از اقبال
مثل قرآن ذو وجوه  هم السالميعلو چون اخبار ائمة معصومين ، كه اقبال و ادبار هر دو از يك جهت و بيك جهت باشد

البحر االجاج  اجلهل من مث خلق: پس اين وجوه تمام مراد است و در همين حديث فرمود، است و بهمة وجوه مراد است
بلكه مراد ، جهل اينجا عدم ملكة علم نيست كه جهل ساذج نام نهند 11قبِليظلمانيا فقال له ادبر فادبر مث قال له اقبل فلم 

ه در صغير قوة عالمة نفسانيه باشد كه مقام كروي آنها بكثرات و دنيا باشد يا مبدء اين ادراك  ادراكات و مدركاتيست كه
، بالسه ميكننداو مقام نفس اماره است و در كبير قوة عالمة شيطانيه باشد كه مقابل عقل كل است كه از او تعبير بابليس اال

ة شيطانيه ناشي است مالمت تعبير ميشود و اين قوة علر اُجاج و بظو چون از عالم طبع و ماده و از عالم جنّ و شياطين ببح
از عالم ظلماني شيطاني و او ناشي است از عالم طبع و ماده و همچنين قوة عالمة نفسانيه از ماده و طبع ناشي است و با 

ظلمانياً و مراد از ادبار  راجاجحعانت و اغواي شيطان بحيل و اعمال شيطاني مشغول ميشود فرمود خلق كرد جهل را از ب
اقبال بسوي توحيد است و ، اينجا يا ادبار از توحيد است باقبال بر كثرات يا ادباريست كه مرادف توبه است مراد از اقبال

و اين امر هم امر تكويني است و همچنين ادبار از قوا و استعداد بسوي فعليات خوي ، ادبار از توحيد خوي شيطان است
  . ال بسوي توحيد از سجية او بيرونستاوست لكن اقب

، ر كنم ميانة سه خصلتكه جبرئيل گفت بĤدم كه مأمور شدم كه ترا مخي) ع( و در حديث جناب اميرالمؤمنين
مراد بعقل يا مقام نفس مطمئنه است يا مقام عقل بعد از قلب و هر يك كه اراده شود حياء و دين را العقل و احلياء و الدين 

كه ) ع( و در حديث جناب صادق، ه من الفعل الزم داردنانحكه ساير خصال حسنه را و بالفعل يا بالقوه القربيالزم دارد چ
و معلوم است كه ، مراد مقام نفس مطمئنه است يا مقام عقل بعد از قلب 12تسب به اجلنانكالعقل ما عبد به الرمحن و ا: دوفرم

و ميتوان اراده كرد از عقل در اين خبر ادراكات عقالني ، ب جنان ميشوداين دو قوه است كه بĤنها عبادت رحمان و اكستا
سائل در مقام ، را و چون معاويه در نهايت جودت رأي بود بحسب دنيا حتي اينكه او را به اعقل زمانه ملقب نموده بودند

حضرت فرمود كه ! بادت نداردر و تعجب سؤال نمود كه معاويه اعقل زمان بود و ماها را اعتقاد اينست كه او هيچ عتحي
حد با نفس اماره بود و او اگر چه بصورت بعقل ميماند كه عوام او را عقل ه بود كه متّمة نفسانيآنچه در معاويه بود قوة عالّ

نكري است كه تمامي ، لكن او عقل نيست بلكه او شبيه است بعقل و اسم او نكري و شيطنت است نه عقل، پندارند
امنا : كه فرمود) ع( و حديث جناب باقر، و غير معروف و حالت او حالت انكار است نه تسليم و انقيادمعروفات پيش ا

   13.الدنيا من العقول يف ماهللا العباد يف احلساب يوم القيامه علي قدر ما آتيه يداق

                                                 
 .جلو بيا جلو آمد: عقب برو و بر عقب رفت پس گفت - 10

 .جلو بيا، جلو نيامد: سپس فرمود. آنگاه خداوند ناداني را از دريائي شور و تاريك خلق فرمود و بوي گفت عقب برو، عقب رفت - 11

 .هشت ميسر گرددعقل حقيقي آنست كه بمعرفت و عبادت الهي راهبر و به پيروي از آن وصول بب - 12

 . گيري ميفرمايد البته خداوند در حساب روز قيامت بندگان را بمقدار عقلي كه در دنيا بĤنها مرحمت فرموده دقت و خرده - 13
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وت است در بني نوع چون مبدء ادراك بتفا، مراد از عقول اينجا مبدء ادراك است اعم از ادراك نفساني و عقالني    
و در حديث جناب ) ع( تي كه بعضي ابله و محجور عليه ميباشند و بعضي چون معاويه و بعضي چون عليانسان بحيثي

مراد از عاقل صاحب مرتبة  14العاقل افضل من سهر اجلاهل مما قسم اهللا شيئاً افضل من العقل فنو: كه فرمود) ص( رسول
ه است و اين و صاحب عقل فعليت الهي رة صاحب نفس مطمئنهيت اخيل و چون فعلا صاحب مقام عقياست  نفس مطمئنه

م بر آن چيز است و هر فعليت كه براي آن چيز باشد البته در گرفته كمعلوم و مبرهن است كه فعليت اخيرة هر چيز حا
و اينهم معلوم ، ل باشده يا عقنو چون فعليت اخيرة انسان نفس مطمئ، بفعليت اخيره است و در حكم و در تحت اوست

است كه در هر نفس كشيدن و در هر شغل و هر ادراك و هر قول انسان از قوه بيرون ميĤيد و فعليتي در آن ميافزايد چه 
شاعر و ملتفت باشد بفعل و قول خود و بحصول فعليت يا متلفت نباشد و هر فعليت كه پيدا ميشود بحكم فعليت اخيره 

انسان صاحب نفس اماره باشد جملة فعليات بحكم فعليت نفس اماره خواهد بود پس اگر عبادت  و اگر، باشد و الهي باشد
 :و در آية شريفة 15لََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَّذي كاُنوا َيْعَملُون: و در آية شريفه، كند عبادت او چون معصيت فعليت شقاوت آورد

يعني در صاحب نفس  بهمين مطلب اشاره استَرُهْم بِأَْحَسنِ الَّذي كاُنوا َيْعَملُونأَْجفر اهللا عنهم اسوأ الذي عملوا و جيزيهم كلي
اماره جملة فعليات حاصله از صورت عبادات و چه فعليات صادره از معاصي تمام را جزا ميدهيم بجزاء أسوء اعمال و 

  .درصاحب نفس مطمئنه عكس اين ميكنيم و كسي را بر ما بحثي هم نخواهد بود
ربه بر حسب ظاهر فهم عوام است  ةعباد العاقل افضل من سهر الجاهل يعني سهره في نوم، س بنابراين آنكه فرمودندپ    

ه كبلكه نوم عاقل باعث فعليات حسنه است چنان، واال در سهر جاهل هيچ فضيلت نيست تا اينكه نوم عاقل افضل باشد
و جاهل هر فعليت كه براي او حاصل شود ، فعليت اخيره باشددانستي كه هر نفس فعليتي حاصل شود و آن فعليت بحكم 

ر صورت عبادت مورث فعليتي شود كه نفس را از تمكين ددر حكم فعليت نفس اماره باشد پس سهر و شخوص جاهل 
  .صلي زني او: عقل بيرون برد و متمكّن در جهل سازد چنانكه فرمودند
خود را باين بيعت چون پيوند كردن درخت ميوة تلخ است بپيوند بدانكه بيعت كردن با ولّي امر و متصل كردن 

ها در پاي او ريزند تمام آنها  و ساير شيريني نيريوند هر چه آب شين پيش از ايچنانكه در خت تلخ پ درخت شيرين
خورده لكن  چون آن كس كه هيچ پيوند واليت نخورده يا پيوند، رابعروق خود ميكشد و تمام آنها را ثمرة تلخ بار آورد

ترين  نماز و روزه و چه زنا و قتل نفس تمام اينها تلخي بار آورد و جزاي زشت كند پيوند ميوة تلخ خورده باشد هر چه
و هرگاه پيوند واليت خورده و بيعت ولويه نموده و بذر واليت در دل او جا گرفت هر چه كند تمام ، اعمال باو دهند

واليت را قوت دهد و بار شيرين آورد و جزاي جملة اعمال او جزاي اعمال نيك باشد هاي او بذر  عروق او از جملة كرده
مغز باشد كه اليق  باشد و اعمال او و خود او چون جوز و فستق بي 16ايست كه بدون تأبير و بدون اين پيوند چون نخله

 "ل او مغز گيرد و اين وقت صاحب و چون پيوند واليت باو رسيد كه بيعت خاصة ولويه نمود خود او و اعما، آتش باشد
االلباب مذكور  االلباب محسوب خواهد شد و از اين جهت است كه هر جا در كتاب ذوي گردد و از زمرة ذوي "لب 

زيرا كه عقل متحد با نفس مطمئنه يا عقل بعد از قلب بدون اين پيوند واليت محال است ، است بشيعة خود تفسير فرمودند
                                                                                                                                                         

 
 .خداوند بين بندگان چيزي بهتر از عقل تقسيم نكرده است ازينرو خواب عاقل بهتر از بيداري جاهل است - 14

 .آنچه كفار عمل ميكنند كيفر كنيمبدتر از  27سوره فصلت آيه  - 15

 نر دادن درخت خرما: ريتأب - 16
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موصوف ميشود اين  بشدت و ضعف باشد در هر مقام كه ن اين عقل مطلق كه قوة علّامه باشدو چو، كه حاصل گردد
از آنها  يشود كه ببعضيو م آنها موصوف شودتمام  است كه صاحب مقام نفس اماره ميشود كه بتمام جنود جهل وكمال

و ميتواند كه ببعضي از  ها موصوفتواند كه بجنود جهل و عقل و كمال آنين صاحب نفس لوامه ميموصوف شود، و همچن
  .آنها و بضعيف آنها موصوف شود وهمچنين صاحب نفس مطمئنه

و نه اينكه ، و كماالت آنها باشد جهلپس چنين نيست كه هركس متمكن در نفس اماره باشد داراي تمامي جنود   
ادق عليه السالم در حديث جنود چنانكه از جانب ص، صاحب نفس مطمئنه داراي تمامي جنود عقل و كماالت آنها باشد

نبي يا مؤمن ممتحن و اما  يا وصي جمع نميشود همة اين خصال مگر در نبي: عقل و جهل در كافي مأثور است كه فرمود
باقي شيعيان پس هيچيك خالي نيستند از بعض اين خصال تا اينكه پاك شوند از جنود جهل و در اين وقت خواهند بود 

الم و چون عالم طبع واقع در ميانة ظلمت و نور و عالم شياطين و مالئكه است و نبياء و اوصياء عليهم السدر درجة عليا با ا
و  است بلكه مجموعة عالم طبع هر دو را در اين عالم تصرف و تسلط است و همچنين عالم انسان كه نوع اخير عالم طبع

تر است از مابقي  ور اهل اين دو عالم در انسان بيشتر و نمايانساير عوالم است واقع در بين اين دو عالم بلكه تصرف و ظه
ما َيْعلَُم َتأْويلَُه إِالَّ : بنابراين اقوال و افعال و احوال و اخالق بني نوع انسان از جملة متشابهاتي خواهد بود كه، لم طبعااجزاء ع

ار انسان را مبدء و غايت شيطان و شيطاني و رحمان و رحماني زيرا كه گفتار و كردار و رفت 17اللَُّه َو الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْم
 پس بصير نافذ البصر بايد كه مبدء هريك را معين بيند و غايت هريك را تميز تواند دهد تا حكم تواند كند، ميشود باشد

  كه هر يك را مبداء كيست؟ و غايت چيست؟ 
عبادات شمارند مغرور مباش كه شايد مبدء و غايت  بكثرت عبادات كه عوام الناس عادات خود را، پس عزيز من    

  : آنها شيطان باشد
  نفس مكّار است و مكري زايدت    گر نماز و روزه ميفرمايدت

كه جهال اسم آنها را علم گذارند و صاحبانش را عالم شمارند فريفته ، بسياري ادراكات و مدركات محفوظه به و    
و ، پذير نيست اند و بهيچوجه عالج باشد كه اطباء نفوس بداء العياء ناميده نفس چه ميشود كه فضلة شيطان و جهاالت، مشو

و اين ادراكات بار نفس و محفوظ ، نامند و حكيم و عارف جهل مركب خواند لصاحبان شرايع اينگونه علوم را جه
  :هاو اين عالم مشتري جويد از عوام نه اينكه نفرت گيرد از آن، اوست نه حامل نفس و حافظ او

  طالب روي خريداران بود    علم و گفتاري كه آن بيجان بود 
  كزنفور مستمع دارد فغان     علم تقليدي و تعليمي است آن
  خالص مني كه تا يابد از اين عال     طالب علم است بهر عام و خاص

 18ْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعاًالَّذيَن َضلَّ َسْعُيُه قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخَسريَن أَْعماال: و آية شريفة    
  اشاره باين جاهل عالم نماست

و در حديث شريف از اينها بهؤالء الخبائث تعبير فرمود كه بدترين خلق خدايند و بحسن قول وجودت لفظ و   

                                                 
 ران در دانشال آنرا نداند جز خدا و استويتاو:7ه يسوره آل عمران آ - 17

تباه  يفان يايات دنين مردم آنها هستند كه عمرشان را در راه حيانكارتريم شما را كه زيدهيرسول ما خبر م يبگو ا 104ه يسوره كهف آ - 18
 .كننديم يكوكاريپنداشتند نيال باطل ميده اند و بخكر
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إِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب  :اني باشد كه فرمودمهارت در ترتيب مقدمات شيفته نگردي كه ميتواند از جملة كس
  .19ُمَسنََّدة

من عرف : و خيال او خودسر نيست در اغلب كليل الّلسان است كه فرمود و آخر تست بلكه چون روي عالم بعقل    
كم است بجهت اينكه او بايد جامع طرفين و  و آن كس كه چون ائمه هدي عليهم السالم طليق اللسان باشد 20اهللا كلّ لسانه

يا در بارة آن كس كه معرفت بĤثار براي او  21من عرف اهللا طال لسانه: كامل جهتين باشد و دربارة اوست كه فرمودند
  : حاصل شده است چنانچه مولوي فرمود

  و انكه دريا ديد او حيران بود    آنكه كف را ديد سرّ گويان بود 
  وانكه دريا ديد شد بي ما و من    د در سخنآنكه كف را ديد آي

و البته صورت عدالت و عفت بطن و فرج و سخاوت دست و حلم و حيا و صبر و قنوع و رأفت و مودت و خضوع     
ماره كه مرتبة جهل است صادر ااينها بحسب صورت از مقام نفس  مكه تما، و تواضع و غير اينها از جنود عقل راه ترا نزند

و خوارق عادات و اطالع بر مغيبات ، كسي بايد كه شناسد كه از كدام مقام صادر و به كدام مصدر راجع است، تواند باشد
پس تميز رحماني و شيطاني بغير اجازة صاحب اجازه كه ، اس را فريبد از ملك و شيطان هر دو ميتواند باشدكه عوام النّ

ممكن نيست و سلسلة اجازة مشايخ روايت و مشايخ طريقت  مبدء و غايت جملة افعال در پيش او هويداست بحسب ظاهر
و از عرفاء اصلح اهللا احوالهم اهتمام تمام بامر  امثالهم تا اين زمانها اتصال داشته و برقرار بوده و هريك از فقهاء كثرّ اهللا

لكه اين اجازه را چنانكه كاشف از ب، نمايند بلكه بدون اجازه بمقام فتيا و دستگيري قيام ننموده و نمي، اجازه داشته و دارند
  .ناقل باين مقام نيز دانند، جواز و صحت اقدام بر فتيا و ارشاد ميدانند

بطريق باطن نيز تواند حاصل شود و آن بĤنست كه خود را ، و چنانكه معرفت اين مقام بمعرفت اجازه حاصل ميشود    
ه حق را براي تو آشكار و باطل را بر تو ظاهر دارد و البته از اغراض پاك كرده ملتجي بحق تعالي شوي و از او بخواهي ك

و در ، خداوند جواد كريم چون ترا باين صفت بيند آنچه شايستة تو داند القاء نمايد و حق را از باطل براي تو تميز دهد
من اظلم نور : لقهامنا اعان علي هدم عكسلط ثالثاّ علي ثالث ف من يا هشام: كه بهشام فرمود كه) ع( حديث جناب كاظم

امنا اعان هواه علي هدم عقله و من كف، ت نفسهاالمه و اطفاء نور عربته بشهوكمته بفضول كره بطول امله و حمي طرائف حكتف
من سلط طول امله علي تفكره و همچنين در دو فقرة : سوق عبارت اين بود كه بفرمايند 22هدم علقه افسد عليه دينه و دنياه

  .ت ادا كرد بجهت افادة اين معني مع شئي زائدلكن باين صور، بعد
و چون تفكر سبب ظهور ، بدانكه تفكر عبارتست از تأمل كردن در مقدمات معلومه و منتقل شدن بمجهوالت    

و امل ترقب حصول ، چه اضافة بيانيه باشد و چه بتقدير الم، مجهوالت و موجودات ذهنيه است نور را اضافه كرد بر تفكر
                                                 

 .وارنديكه چوب خشك بر د يداد گوئ يشان گوش فرا خواهيند بسخن هاياگر سخن گو 4ه يسوره منافقون آ - 19

 آنكس كه خدا را شناخت دم فرو بست - 20

 اد استيآنكس كه خدا را شناخت سخنش ز - 21

آنكس كه روشني فكر را با : م بزوال عقل خود نموده استامر غلبه و تسلط دهد چنانست كه اقداي هشام كه هر كس سه امر را بر سه ا - 22
غرقه شدن در آرزوها تاريك كند و لطايف حكمت و درايت را بزياده روي در كالم از بين ببرد و شمع روشن پند آموزي را در لجة تمايل 

ود كمك نموده و كسيكه بفساد عقل مبتلي شود دين و دنياي وي هر دو تباه بشهوات نفس خاموش كند همانا هواي نفس را در محو عقل خ
 .شود
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يا ترقب ، الحصول است ةاست بدون تهية اسباب آنها يا با تهية اسباب آنها وطول ترقب مشتهيات بعيد مشتهيات نفس
پس بنا بر اين طول امل عبارتست از تفكر كردن در امور ، مشتهيات مترتبة متعاقبة كثيره بحيثيتي كه مدت عمر را فرا گيرد

مانع خواهد بود ، ه كردنست از امور اخر و يه بسوي امور دنيويهدنيويه و مشتهيات نفسانيه و چون اين امل و طول امل توج
دون اطفأ ، اظلم نور تفكره: ا نميكند فرمودر ولكن چون بكلي سلب اين تفكر و اين توجه، از امور اخرويه و تفكر در آنها

قال يافتن است از گيري كه انت بخالف شهوات نفس كه اشتغال بĤنها بكلي قوة تفكر در امور آخرت را ميبرد و عبرت
و چون انسان بمراقبت نفس خود مشغول ، در اينجا اطفأ فرمود از انسان بر ميدارد و از اين جهت فعةمبادي بسوي مطالب د

ولويه باشد يعني پيوند شيرين خورده باشد المحاله در اين  صةشود هرگاه سالك الي اهللا باشد يعني صاحب بيعت خا
و چون در مراقبت از براي سالك ، تبيني اينس ميشود كه حكمت و خورده ر مجهوله معلوممراقبت از براي او دقايق امو

و مطلق كالم كه اشتغال بظاهر و خيال و ترتيب لفظ و توجه ، طرائف حكمته: خورده بيني تازه بتازه حاصل ميشود فرمود
ياده از قدر ضروت باشد كه البته آنچه بيني باز ميدارد خصوص كه ز بسوي اسماء غير باشد از اين مراقبت و اين خورده

، و چون تشبيه فرمود عقل را بسقفي كه استوار باشد بر اين سه پايه فرمود كه، پيدا شده است از صفحة نفس محو شود
هركه مسلط كند آن سه صفت جهل را بر اين سه صفت عقل هدم عقل خود كرده است و در همين حديث شريف فرمود 

فمن طلب  وآال خرة طالبةٌ و مطلوبةٌ طالبه مطلوبه ايالدنِلاَ نَُّهم علموا ِانّ  ةاالخر يف االدنيا و رغبو وايف الء زهدالعق يا هشام ان: كه
در حديث در  23الدنيا طلبته االخره فيأتيه املوت فيفسد عليه دنياه و آخرته االخره طلبته الدنيا حيت يستويف منها رزقه ومن طلب

ت دنيا عاطففقرة طالبي در مطلوبياز دنيا در آيات و اخبار اراده ، ت آخرت عاطف را آوردت او نياورد و در فقرة طالبي
اني و اغراض دنيوي و در اين حديث معناي ثاني ويروي نفس انساني كه بجانب نفس حيوانيست يا مشتهيات ح، ميشود

  . مراد است
، الب بطلب تكويني باشد و چه طالب بطلب اختياريبدانكه هر طالبي در عالم امكان بلكه در عالم وجود چه ط    

اهللا عليه محةرقال المولوي  ت طالب است طلب خود را؛ كمامطلوب او در عين مطلوبي:  
  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار    ق و زار رزآنچنانكه عاشقي بر 

  آب هم نالد كه كو آن آب خوار      تشنه مينالد كه كو آب گوار
  :آنرا چون هيچ قراري نيست بلكه چون اسم جهان از يكديگر جهانند كما قال المولويلكن دنيا و اجزاء     

  از فراق آن بينديش آن زمان        هرچه از وي شاد گشتي در جهان 
  آخر از وي جست و همچون باد شد    زانچه گشتي شاد بس كس شاد شد
  توبجه، پيش از آنكو بجهد از تو    از تو هم بجهد تو دل بر وي منه 

    اجزاي دنيا در طالبيت خود ناتمامند و از اين جهت عاطف را در فقرة دنيا ساقط نمود نظير حلو حامض ت و مطلوبي
قرار و سزاوار  ت تمام زيرا كه اجزاي آن در طلب مواليد عاشق و بيت و مطلوبيدار قرار است و در طالبي و چون آخرت

  :كما قيل، عشوق باشندآنست كه مواليد را نيز اجزاي آخرت مطلوب و م

                                                 
گيري كرده و بĤخرت رو ميĤورند زيرا ميدانند كه دنيا خود عاشقي معشوقه نما است، و آخرت  دمندان از دنيا كنارهراي هشام بطور قطع خ - 23

الب و جوياي او ميشود كه حق خود را از وي استيفا كند، و آنكه عاشقي است كه معشوق هم هست پس آنكس كه آخرت طلب باشد دنيا ط
 دنيا طلب شد آخرت در طلب و تعقيف وي است تا آنگاه كه بدام مرگش اندازد در حالكيه دنيا و آخرتش فاسد شده باشد
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  زنان بين دم بدم بهر تو نعره      عاشقانت در پس پرده كرم 
  عاشقان پنج روزه كم تراش      عاشق آن عاشقان غيب باش 
  بر تو ميخندند و عاشق نيستند      غيرتم آيد كه پيشت بيستند

    و از جهت تمام بودن طالبيت اجزاي آخرت در فقرة آخرت عاطف را آوردت و مطلوبي .  
فظ و العلم و بالعقل الفطنه و الفهم و احل العقل و العقل منه االنسان  دعامه: وارد است كه فرمود) ع( و از جناب صادق    
و ، ومل، يفك كراً فطناً فهماً فعلم بذلكاان عاملاً حافظاً ذكالنور  ان تأييد عقله منكمل و هو دليله و مبصره و مفتاح امره فاذا كي

عرف جمراه و موصوله و مفصوله و اخلص الوحدانيه هللا و االقرار بالطاعه  كصحه و من غشه فاذا عرف ذلو عرف من ن، حيث
ا ملا فات وارداً علي ماهو آت يعرف ما هو فيه وال شئي هو هيهنا و من اين ياتيه و ايل ما هو صائر و كان مستدر كفاذا فعل 

قابل حيوانست و در اين وقت مراد از عقل ما به االمتياز از حيوان مان مراد بانسان اينجا يا انس 24له من تائيد العقلك كذل
و اگر ، خواهد بود كه آنست فصل اخير انسان ممتاز از حيوان كه مقام نفس اماره را شامل ميشود تا مقام عقل بعد از قلب

امرتبة لوامه تخواهد بود اين عقل را؛ اذا كان تأييد عقله من النور تقييد : كه فرمود) ع( اين معني مراد باشد فرمودة حضرت
االمتياز از شيطانست كه آن مرتبة لوامه از حيثيت روي  يا مراد از عقل مابه، و مطمئنه را امتياز دهد براي او صاف مذكوره

النور  اذا كان تأييده من: كه) ع( مطمئنه يا مرتبة مطمئنه يا عقل بعد از قلب است و در اين وقت مقصود از فرمودة حضرت
يا بيان خواهد بود يا تقييد خواهد بود بحالت التفاوت دون غفلت و بهر تقدير چون فصل اخير و جزء صوري هر نوع 

فصله و صورته النوعيه  دعامه االنسانالتحصل ساير اجزاء نوع است صحيح است كه گفته شود كه؛  به القوام نوع و ما مابه
االنتقال الي  عةتصور المعني المقصود من لفظ المخاطب او سر الفهمو  هشئي قصد تعريفهي التنبه ب الفطنهو ، التي هي العقل

هو تمكين الصوره الحاصله في  احلفظالزائله عن الحافظه و  ةالصورهو ارجاع  ركالذالمعني المقصود من لفظ المخاطب و 
ت ذات او بعقل است كه اگر عقل نباشد در الحافظه بحيث اذا ازيلت تمكن الذهن من ارجاعها و كمال انسان بحسب تمامي

انسان كه اگر عقل نباشد هيچ امر او بر وفق تدبير  رو عقل است كليد جملة امو، ذات ناقص است نه در صفات ذات تنها
واقع است در بين عالم ظلمت و نور و عالم جنّ و ملك و ميتواند كه ، مهو چون عقل بمعني مطلق قوة عال، انجام نگيرد

و در اين وقت آنچه از ادراكات براي او حاصل شود جمله آنها جهل خواهد بود ، بعالم ظلمت و شياطين شود متوجه
و علم و فهم و فطانت و ذكر و حفظ از آن دور خواهد بود و ميتواند كه متوجه بعالم ملك و نور باشد و ، چنانكه گذشت

ون باوصاف مذكوره موصوف و چ، موصوف خواهد شد در اين وقت مدد از عالم نور خواهد گرفت و باوصاف مذكوره
ود شناسا خواهد شد بطريق خود و هشود در مقام علم دانا خواهد شد بمبدء و منتهي و اوصاف خود و در مقام وجدان و ش

                                                 
بدرجات كمال رسانده و راهنمائي  كارفرما و رهبر انسان عقل است و زيركي و فهم و حفظ و دانائي از خواص عقل و اوست كه انسان را - 24

ارد خالصه كليد اقدامات و وسيلة گشايش كارها عقل است پس اگر مايه و پاية عقل انسان از است و بدقت و كنجكاوي در امور واميد نموده
م خواهد بود، و بسبب يفهنور انسانيت و روشنائي عبوديت الهي باشد دانشمند و با حافظه و خود نگهدار و بري از غفلت و نسيان و زيرك و 

وجود اين صفات به چگونگي حاالت خود و علت آن احوال كه چرا چنين است و اين حال از كجا آمده آگاه شده و نصيحت كننده و فريب 
مطلع خواهد  دهندة خود را از هم تميز خواهد داد آنگاه كه باين مقام رسيد از مركز جريان عوامل و طرق اتصال آنها و همچنين علل قطع آنها

پس در اذعان بيگانيگي باري تعالي و اطاعت اوامر وي خالص و مخلص ميشود و چون باين درجه فائز شد انساني است كه گذشته و آينده  دبو
چه عالمي است و چرا در آنست و از كجا آمده و بكجا ميرود بديهي است كه تمام اين امور بكمك  ررا درك ميكند و متوجه ميشود كه د

 . ل انجام ميگيردعق



24 

 

بعالمي الفصل و الوصل پس دانا خواهد شد كه چگونه بوده است مبدء فاعلي او يا چگونه بوده است مبدء قابلي او كه 
يا بچه اوصاف موصوف است يا كدام وصف را بايد موصوف شود يا چگونه خواهد مرد ، فة قذرة گنديده بوده استنط

ه بچيا چگونه خواهد بود در آخرت؟ و خواهد دانست كه براي چه كار خلق شده يا ، يا چگونه سزاوار است كه بميرد
شده يا خواهد دانست كه عالم را براي چه كار خلق علت خلق شده كه لم اشاره بفاعل باشد يا براي چه غايت خلق 

  يا فاعل عالم چه چيز است يا غايت عالم چيست؟، اند كرده
و بمقام علم معلوم تواند شود ، اند مشهود هر سالك نتواند باشد راي او خلق شدهبو چون مبدء و غايت و كاريكه     

بذوق و وجدان و شهود و عيان ميتواند معروف سالك و چون خير و شرّ انساني ، دون عرف، علم بذلك كيف: فرمود
؛ يعني چون خير و شرّ او معروف او باشد و شناساي رذائل و خصائل خود گشته و شناساي هحصنَعرف من : باشد فرمود

چرا كه خواهد شناخت ، پس هركس خيرخواه او باشد خواهد شناخت كه خيرخواه اوست، دنائت دنيا و علو عقبي شده
و خواهد شناخت مجراي خود را يعني ، ز دنيا و صفات رذيله او را دور و بعقبي و صفات حسنه او را نزديك ميكندكه ا

شناسا خواهد شد كه از طريق ، انسان مدام در خروج از قوه بسوي فعليت است و چون عقل او مدد از نوري گرفته باشد
بوجدان خواهد يافت كه رو بدنيا ميرود؟ يارو بعقبي؟ و چون  سفل سير او و فعليت اوست؟ يا از طريق علو؟ و بشهود يا

ار و تن و روح و نفس حيواني و نفس انساني و كار بدو نيك و طريق يخدينا و عقبي و رذائل و خصائل و اشرار و اَ
ك خواهد شناخت كه از كدام يك از فعليات دور ميشود و بكدام ي، بوجدان يا شهود معروف اوست، شقاوت و سعادت
و كدام يك از رذائل و خصائل و كدام يك از ، يا خواهد شناخت كه از كدام يك از دنيا و عقبي، اتصال پيدا ميكند

  . بايد دور شود و بكدام يك بايد نزديك شود، اشرار و اخيار و تن و روح و بد و نيك و طريق شقاوت و سعادت
و ، كه پيوسته نقائص را طرح ميكند و فعليات را ميگيرد، است بحسب فطرت ةو چون انسان بر دوام در زكوه و صلو    

پس جائز ، فطري خود يعني بافتادن افتادنيها و گرفتن گرفتنيها ةسالك چون مدد از نور گيرد شناسا شود بزكوه و صلو
است  اي از او شأنش جدائي و فرقت يا خواهد شناخت كه كدام مرتبه، است كه از مفصول و موصول اين معني مراد باشد

  . و كدام مرتبه شأنش اتصال و وحدت
و تمام ، تن انسان شأن آنها جدائي و فرقت است و غيبت از يكديگر است طبع و عالمبدانكه تمام اجزاي عالم     

هاي ما  مثل خيال) ع( محدت و شهود است و چون خيال اماأن آنها اتصال واجزاي عالم ملكوت و عالم روح انسان ش
وه محتملة مجوزه در الفاظ ميتواند در خيال امام جمع باشد پس جبلكه چنان وسعتي دارد كه تمام و ،قصها ضيق نداردان

من : وارد شده كه) ع( و در حديثي از جناب صادق، وه محتمله مراد باشد مثل قرآنجتمام و) ع( رواست كه از لفظ امام
 هو در اين حديث شريف هم اشاره بوجو 25التوحيد القرار يف ون فقد بلغ مبلغكالس ه منكالوصل و احلر الفصل من عرف

  . مذكوره ميتواند باشد
و همچنين مرتبة تن از انسان كه مطابق عالم طبع از انسان كبير است متجدد بذاته و ، بدانكه عالم طبع بشر اشرها    

بير و انسان صغير ذاتي تن انسان ك، پس حركت، متحرك بوجوده ميباشد و منطبق بر زمان از حيثيت تجدد زمان است
و وحدت ذاتي عالم ملكوتست و ذاتي عالم روح انسانيست و هر ، و همچنين فصل و جدائي و سكون و اتصال، است

كس اين دو عالم را شناخت و از هم امتياز داد متمكن در توحيد و در اثبات مبدء محيط خواهد بود و جايز است كه اراده 

                                                 
 .سكون ادراك كرد در حقيقت بپايگاه مستحكم و مستقري از توحيد رسيده است هركس جدائي را از اتصال شناخت و حركت را از - 25
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العزله و از  نةالبينو لصفةا نةامكانيه و جهت فصل و بينونت خود را من اهللا نحو بينو شود از فصل جهت فصل و بينونت اشياء
بالموصوف و نحو اتصال الشعاع بالشمس و جايز است كه اراده شود كه  الصفةوصل جهت اتصال اشياء بخدا نحو اتصال 

و جايز ، و الوجود باشد ةيلمھّ ا يجهتهر كس جهت تمايز اشياء را از يكديگر شناخت و جهت اتصال و اتحاد آنها كه 
است كه اراده شود كه هر كس شناخت جهت جدائي و بعد خود را از خدا و جهت اتصال و قرب خود را بخدا و اشاره 

العبوديه جوهره : كه فرمود عةيبهمين جهت اتصال و انفصال دارد حديث مأثور از جناب صادق در مصباح الشر
يعني عبوديت و ربوبيت يك  26وديه وجد يف الربوبيه و ما خفي يف الربوبيه اصيب يف العبوديهنههاالربوبيه فما فقديف العبك

حقيقت است كه بدو اعتبار دو اسم يافته و اين دو اعتبار چنين نيست كه محض اعتبار معتبر باشد بدون منشأ انتزاع در 
و اين حقيقت فعل حق و صنع اوست و ، ر ذات اوبلكه آن حقيقت در واقع و نفس االمر دو نسبت دارد بدون تعدد د، واقع

و اين حقيقت باعتبار امكان و مصنوع بودن عبوديت است و باعتبار ، اضافة اشراقية اوست كه تجلّي حق است بر ممكنات
وجوب و صنع و صانعيو چون نسبت اين حقيقت بمصنوع در عين انيكه منشأ انتزاع دارد موصوف ، ت استت ربوبي

فما فقد : دم است و هر قدر كه اين نسبت از نظر بكاهد نسبت بصانع بهمان اندازه نمايان تر ميشود فرمودببطالن و ع
پذير است و هر قدر كه فقدان  اشياء كه اسمش عبوديت است باطل و فقدانالربوبيه يعني اين نسبت ب العبوديه وجد في في

يشود آن نسبت كه اسمش ربوبيت است و چون اين حقيقت باعتبار ذاتي اين نسبت در نظر بيشتر آيد بهمان اندازه نمايان م
ديه يعني آن و ما خفي في الربوبيه اصيب في العبو: نسبتي كه بصانع دارد امريست حق و غير باطل و غير معدوم فرمود

 ؛ند و هيچ نداندر نيست لكن از نظرهاي قاصرين پنهان ميتواند شود بحيثيتي كه غير ممكن هيچ نبيادنسبت بطالن و عدم بر
چون معتزله ، و بهمان اندازه كه نسبت بصانع از نظر پنهان شود نسبت بمصنوع در نظر آيد كه غير مصنوع ندانند و نبينند

االمرين آورند لكن بحسب حال غير مصنوع ندانند  كه قول و حال ايشان مطابق است و مثل اغلب مردم كه بر زبان امر بين
ات در آن پيدا ليعو چون انسان پيوسته از قوه و استعداد بيرون ميĤيد و فعليتي از ف، مستقل دانندو مصنوع را در كار خود 

ميشود و چون انسانيت مغلوب و يكي از قواي ثالث كه بهيميت و سبعيت از ت و شيطنت باشد غالب باشد المحاله آن فعلي
انسانيت غالب شود جملة فعلياتي كه از او فوت شده و و چون بنور عقل ، ت فوت ميشود و بدست شيطنت ميافتدانساني

د و پيش از آنكه او را بسوي مرگ و آخرت رها را بدست آو غصباً بدست شيطان آمده بدست انسانيت آيد و فوت شده
ين وقت و در ا 27رحم اهللا امرء اعد لنفسيه و استعد لرمسه): ع( بعنف ببرند او مستعد و مهيا و وارد شود بر او كما عن علي

كه خوبست يا بد ، ام يا آن اوصاف يا آن احوال يا آن اعمال و اقوالي كه در آنستمقشناسا خواهد بود آن دار يا آن 
الهيست يا شيطاني و خواهد شناخت كه براي چه كار اينجاست و در دنيا يا براي چه غايت اينجاست و از كجا باينجا 

  . د و بكجا عاقبت كار او خواهد انجاميديا از كجا براي او ميĤيد آنچه ميĤي، آمده
  

                                                 
ايست كه اصل آن ربوبيت پس آنچه در بندگي محو ميشد در ربوبيت يافت ميشود و آنچه در ربوبيت پنهان است در عبوديت  بندگي مايه - 26

 .ميĤيد بدست
 .رحمت خداي بر آن كسي باد كه خود را براي مرگ آماده و تهيه گورخويش را ديده باشد - 27
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  باب ثاني
اسم و بيان حقيقت علم و جهل مشابه علم و بيان  كدر بيان اطالقات علم و اشتباه مردم از بابت اشترا

شرافت علم و دنائت جهل مشابه علم و بيان عالمات علم و جهل و فرق ميانة علم اخروي و علم دنيوي 
  . از ملحقات علم كالعلم و عمل و بيان اصناف طالبين علم و غير ذجهل است و بيان تالزم  که

  

  فصل اول
  .در بيان اطالقات علم  
چون وجود و هستي كه اطفال از آن معني ، بدانكه علم در زبان عرب چون دانائي در زبان عجم مفهوم آن بديهي است 

كه هر كس متعرض يا ترسيم و تحديد علم و از اين جهت است ، فهمند و بحسب حقيقت چون وجود مجهول الكنه مي
ايست ميانة عالم و معلوم يا صورت حاصلة  كه گفتند علم اضافه، شده بيشتر او را مخفي كرده و اختالف در بيان آن نموده

يا علم از جملة ، و اين دو منقوض است بعلم شخص بذات خود و بعلم بمعدومات مطلقه، از معلوم است در نفس عالم
يا علم ، بمكنات االعراض بالمحل و اين منقوض است بعلم باريتعالي شأنه سانيه است و كيفي قائم بنفس قيامكيفيات نف

ت نفس است يعني از آنجا كه نفس آئينة اينكه علم بخالقي يا، يا باتصال بعقل فعال است، النوع است از دور بشماهدة رب
انسان چون صفحة اعيان و موجودات خارجيه است نسبت  سراپا نماي حق است پس صفحة اذهان و موجودات ذهنية

همچنين وجود جملة موجودات ذهنية علم ،  بحضرت حق سبحانه چنانكه وجود جملة ممكنات علم حق است تعالي شأنه
نفس است بĤنها و چنانكه جملة موجودات عينيه قيام دارند بحق مثل قيام فعل بفاعل همچنين جملة موجودات ذهنيه قيام 

و اين سه چهار قول راجع ، يا اينكه علم ببودن شئي است نور في ذاته يا نور براي غير، الفعل بالفاعل رند بنفس نحو قيامدا
ادراك نشود و مفهوم عام او بديهي است ، بيك قول ميتواند باشد و جملة اين اقوال از اينست كه حقيقت علم چون وجود

يشود در عرف ارباب فنون بر فنون علميه چون حكمت و كالم و فقه و اصول و اطالق م، و مدرك است بĤثار چون وجود
و در عرف ارباب حرف اطالق ميشود بر حرف و صنعتها و در عرف منطقيين اطالق ميشود بر صورت ، و منطق و غيرها

ا قعود و چه حاصلة در ذهن انسان چه تصور مفرد چون تصور زيد و چه مركّب غير تام چون زيد موصوف بصفت قيام ي
مركب تام بدون تصديق چون تصور اينكه زيد آمد يا رفت بمحض خيال يا باحتمال وقوع يا با شك در وقوع و اينها همه 

و ، و چه مركّب با تصديق ظنّي يا علم تقليدي يا علم عادي يا علم يقيني و اينها را تصديق نامند، از اقسام تصور است
و اطالق ميشود بر علم مقابل معرفت كه ادراك ، كه ادراك بعد از نسيان است تاطالق ميشود بر علم مقابل معرف

و اطالق ميشود بر ادراك نفس از جهت توجه بسوي تصورات منطقي ه است يعني ادراك مفرد نه ادراك مركّب تام
و از ، وجه بجهت دنياآخرت و بسوي خدا و الزم اين ادراك افتاده كه در اشتداد باشد و مقابل اينست ادراك نفس با ت

حيثيت توجه بجهت دنيا و در اصطالح اهل اهللا قسم اول را علم نامند و قسم ثاني را جهل بلكه جهل مركب نامند كه 
ثبات علم بمعني اول از اين دو او در آيات و اخبار در اغلب موارد سلب و ، پذير نيست حكما بداءالعياء نامند كه چاره

اگرچه اين دو  الق ميشود در مقابل مظنّه و اطالق ميشود در مقابل علم تقليدي و علم عاديمعني استعمال ميشود و اط
و اين معني با معني علمي كه اشتداد ، ه نيست و باين معني بسيار در آيات و اخبار استعمال شده استمعني هم خالي از مظنّ

  . در آن مأخوذ است در كمتر موارد از هم منفك ميشوند
س انساني واقع است در ميانة عالم نور و ظلمت و يزدان و اهريمن و از اين جهت است كه ثنويه باشتباه بدانكه نف    
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البحرين و مجموعة عالمين  و چون مجمع، افتاده و اين دو عالم را قديم و دو اصل يا مستقل در كار و دو مبدء ميدانند
جملة موجودات در او گذاشته شده است او را خداوند متعال ت است و نمونة هرچيز در اوست و قوه و استعداد براي فعلي

و نفس انسان ، روئي بعالم كثرت و ظلمت و اهريمن و روئي بعالم وحدت و نور و يزدان، صاحب دو رو قرار داده است
آن  ايكه دارد نمونة جهل و عقل عالم كبير و مظهر آن دو است و بهر جهت كه رو آورد و در باين دو رو و دو مرتبه

و چون انسان بر وي جهل رو آورد هر فعليت كه ، جهت بكمال رسد اقوي و اكمل خواهد بود از جهل يا عقل عالم كبير
از اعمال و اقوال و علوم و وجدانات و مكاشفات براي او پيدا شود تمام مساوي نفس و اسباب بعد از خدا و حجاب او 

و اين شخص ، و زنا و نماز براي او يكسان است، نيران او خواهد بودخواهد شد و روز قيامت سالسل و اغالل و قيود و
و چون نفس انسان در اينحال مظهر شيطان است تمام فعليات حاصله ، علّتي و هرچه گويد يا كند يا داند او را علّت شود

  :اهللا عليه بهائي رضوان چنانكه اشاره فرمود شيخ، فضالت او خواهد بود كه بر روي نفس نشسته باشد، در اين روي از نفس
  سنگ استنجاي شيطانش شمار       دل كه فارغ شد ز مهر آن نگار 
  فضلة شيطان بود بر آن حجر      وين خياالت محال و آن صور 

  سنگ استنجا بشيطان ميدهي     تو بغير علم عشق ار دل نهي 
  سنگ استنجاي شيطان در بغل      دغلاي  شرم بادت زانكه داري

  اي مدرس درس عشقي هم بگوي      يطان بشويلوح دل از فضلة ش
  مغز را خالي كني اي بوالفضول      چند از اين فقه و كالم بي اصول 

  چند باشي كاسه ليس بوعلي        دل منور كن بانوار جلي
لتموه وسوسه         ها القوم الّذي في المدرسهايكلّما حص  

  نصيبخري الفي النّشأه اُ ممالك      فكركم ان كان في غيرالحبيب
ْأَْخَسريَن پس عزيز من عقل خود را حكم ساز و روي جهل و عقل را از هم تميز ده و مباش از كسانيكه بودند از     

و اين تميز و بصيرت براي تو نباشد مگر  28الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعاً أَْعماال
وگرنه چون علماء سوء از باب ، را بشروطي كه بايد قبول كني) ع( وقتيكه پيروي كني عالم وقت خود را و واليت علي

عقل دور و از علم و فقه مهجور ماني و سخرة نفس و شيطان شوي و در پندار اين باشي كه مقرّب حقّي و در ضالل و 
حال آنكه ، از منكر ندانسته امر بمعروف و نهي از منكر كنياضالل ماني و گمان بري كه هدايت خلق ميكني و معروف 

منافق وار امر بمنكر و نهي از معروف نمائي و پيروي امر و نهي شيطان كني و بخيال اين باشي كه امر و نهي حق بيان 
بيقين ، ذيرندميكني تميز خواهي نظر كن اگر خوش داري كه اعمالت را خلق بينند و پسندند و اقوالت را خلق شنوند و پ

 29لََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَّذي كاُنوا َيْعَملُونات برابر و بحكم  ات با اعمال شنيعه دان كه تو در روي جهل واقعي و نماز و روزه
و اگر وحشت و خلوت خواهي و از خلق كناره ، م ترا در ازاء شنايع اعمال تو جزا خواهند دادوجمله اعمال و اقوال و عل

                                                 
باطل پنداشتند نيكوكاري زيانكارترين مردم آنها هستند كه عمرشان را در حيات دنياي فاني تباه كردند و بخيال  – 104سورة كهف آيه  - 28

 . ميكنند
 .ه كفار عمل ميكنند كيفر كنيمبدتر از آنچ 27سوره فصلت آيه  - 29
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بجزاي  30 لََنْجزَِينَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ ما كاُنوا َيْعَملُونروي عقل واقعي و جملة اعمال و اقوال و علوم ترا بحكم  داري در
  . اعمال تو جزا دهند

يا نظر كن اگر از مدح و ذم مردم بمدح و ذم راست يا دروغ خشنود و بدحال شوي در روي جهل واقعي و اگر از     
مردم منزجر هستي در روي عقل واقعي يا نظر كن اگر اعمال و علوم تو بر خود بيني و انانيت تو ميافزايد در مدح و ذم 

ر كن اگر در اعمال و علوم قصد زايد در ظروي جهل خواهي بود و اگر بر تواضع و انكسار تو ميافزايد در روي عقلي؛ يا ن
روي  رد را در آن بيني دوبودن در پيش خدا باشد كه انتفاع خهرچند اين قصد زايد قصد قرب خدايا مرضي ، خود بيني

بيني بلكه محض تعلّق امر بتو و محبت تو با آمر و ناهي باعث عمل و علم تو است  و اگر قصد زايد نمي، جهل خواهي بود
 يال در روو ا،اگر در حين علم و عمل از مشتهيات حيواني غافل يا منزجري در روي عقلي كن نظريا ، در روي عقلي

در روي جهلي يا نظر و باطنه را معطل خواهي در روي عقلي واال ّ هيا نظر كن اگر حين علم و عمل مدارك ظاهر يجهل
يا نظر كن اگر علم و ، هاي تو فراموشت باشد در روي عقلي و الّا در روي جهلي كن اگر هنگام علم و عمل ياد گرفتني

و اگر جملة علوم و اعمال تو در نظر تو ناقص و خود را ملوم ميداني در  عمل تو در نظرت خوب ميĤيد در روي جهلي
بيني در روي عقلي  و فقرا را حقير و اغنيا را عظيم نمي، نييا نظر كن اگر مايلي بفقراء و مساك، علم و عمل در روي عقلي

ر روي عقلي و اال در روي ت بندگان خداخواهي اگر چه بتعب افتادن خودت باشد دحو اگر را، و الّا در روي جهلي
بدانكه ادراك نفس را از ، و از اين قبيل عالمات جهل و عقل بسيار است و چون دانستي روي جهل و عقل را، جهلي

و جهل مركّب گويند و ، اند و جهلش خوانند جهت روي جهل اگرچه يقين باشد در آيات و اخبار بمظنّه تعبير كرده
و ظلمت و از راه بيرون كنندة نفس است نه ، ل او كه شأن علم استمبال اوست نه حامشابه علمش دانند و بار نفس و و

، كبر و فخر و عجب و حقد و حسد و بخل و غير اينها از رذائل را سبب است، نور و براه آورندة نفس كه شأن علم است
  . نه اينكه دل را از اين رذائل پاك دارد كه شأن علم است

  
  فصل دوم

  . اشتباه مردم در طلب علم و وجه اختالف در اين طلبدر بيان وجه   
چنانكه مشهود است از ، بدانكه جملة خلق بالفطره طالبند دانائي را و مفطورند بر اينكه داناتر از خود را پيشتر از خود دانند

اد شمارد و هر اي داناتر از پيشة خود را مقدم دارد و است صاحبان حرف و صاحبان صناعات علميه كه هر صاحب پيشه
و از آنجا كه دانائي ، صاحب فنّي از فنون علميه داناتر از خود را حرمت گذارد و مقدم دارد مگر آنرا كه حسد مانع آيد

هر چيز براي نفوس خوشتر است از ناداني آن ومردم در خلقت مختلفند و بحسب اختالف در فطرت هر كسي بدانائي 
ايرا اختيار و بعضي در پي صناعات علميه برآمده اينها  ها برآمده هركس پيشه رفهاينست كه بعضي در پي ح، چيزي راغب

فنوني را كه فايدة آنها بدنيا راجع است چون فنون طبيعي و ، بعضي اختيار كردند از جملة فنون علميه، هم مختلف گشته
و بعضي اختيار ، مقدمه يا بالعرضال اي در آنها متصور نيست مگر من باب رياضي و علوم غريبه كه بحسب آخرت فائده

كردند علومي را كه بحسب ظاهر غايت آنها آخرت ميتواند باشد مثل فقه و كالم و تفسير و درايت و روايت و حكمت 
بعضي را قصد از علوم اخروي رياسات دنيويه و مناصب سلطانيه است و ، ات و قصود مختلفندالهي لكن اينها هم در ني
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ولكن چون اسم علم چنانكه دانستي مشترك است ميانة حرف و ، ر طلب علوم اخروي برآيندت دقليلي بخلوص ني
چنانكه بيايد در فصل وجوب طلب علم ، هاي اهل آن مخزون است صناعات علميه و ميانة علم حقيقي اخروي كه در سينه

تراك امر علم اخروي بر آنها اش م آخرت برآيند بواسطة اينلاز اهل علم اين بندگان خدا كه بخلوص نيت در طلب ع
و بعضي علوم عربيه را چون مقدمة فهم آيات و اخبارند علم مطلوب پندارند و بهمانها مشغول و از مقصد دور ، مشتبه شود

و بعضي ديگر فقه و اصول را كه صورت علوم شرعيه است مقصود گرفته بر صورت آنها اقتصار ورزند و از ، مانند
و ، بعضي بفلسفه و منطق گرفتار كه اين ميزان صحيح و سقيم افكار و آن باعث معرفت ربوبيستو ، مقصود كناره گيرند
اگر بدون اقتداء باخيار و بغير پيروي ابرار و بدون تكليف و اذن و اجازة ايشان باشد غرور نفس را  ندانسته كه اين فنون

برآمدند مبتلي بامثال اين علوم بوده و خود را كسي ) ع( ءزياد و بر كبر و خيالء نفس افزايد آنها كه در مقام انكار انبيا
و انكار آنها برآمده در صدد قتل و هتك حرمات  پنداشته و علم اخروي و اهل آنرا حقير شمرده باالخره در مقام تكذيب

   31كاُنوا بِها َيْسَتْهزُِؤنَأَنْ كَذَُّبوا بِآياِت اللَِّه َو   ثُمَّ كانَ عاِقَبةَ الَّذيَن أَساُؤا السُّواى، آنها برآمدند
و بعضي صورت كتب صوفيه و عرفا را علم مطلوب گرفته و بكلمات آنها مشعوف گشته بواسطة حفظ بعض     

، كلمات از آنها بدون اتصاف بصفتي از صفات آنها خود را كسي پنداشته و در پي تنقيص و مذمت علماي اعالم برآمده
و ذّم آنها را شيوة خود  حا را سرمة چشم خود قرار دهند چون علماء سوء پنداشته قدفقهاي نيك را كه بايد خاك پاي آنه

بلكه بعضي بواسطة چهار كلمه كه از اهل حق دزديده خود را با ، قرار داده و از اين ذّم و قدح را براي خود شأني دانسته
  :دستگيري و ارشاد نمايند، و اجازهام دعوت خلق برآيند و بدون اذن ه مقيزيد زمان و جنيد دوران گمان كرده ب

  تا گمان آيد كه هست او خود كسي      حرف درويشان بدزديده بسي
  تا بخواند بر سليمي زان فسون      حرف درويشان بدزدد مرد دون
  بو مسيلم را لقب احمد كند       جامه پشمين از براي كد كند 
  ننگ دارد از درون او يزيد      خرده گيرد در سخن بر بايزيد

  شاهان را زتاج هدهدان جتا      نگ پر رسته ز پر بسته بدانبا
  حيائان بر زبان اند اين بي بسته      حرف درويشان و نكته عارفان
  منبر و محفل بدو افروختند      حرف درويشان بسي آموختند
  يا در آخر رحمت آمد درگشود      يا بجز آن حرفشان روزي نبود

 32من مات يف طلب العلم فقد مات شهيداً: د را مصداق حديث شريفو هر يك از اينها باين اشتراك اسمي خو    
را امتثال نموده و ندانسته كه آنچه را باشتباه اسمي  33ل مسلم و مسلمهكطلب العلم فريضه علي : پنداشته كه فريضة، دانسته

ل او ظلمتي افزوده علم پنداشته جهل است بلكه جهل مركب است كه از عالج بيرون شده و هر روز بعوض نور علم در د
شود و هر ساعت از مقصد دورتر و بجحيم نزديكتر شود و عن قريب حجاب از ميان بردارند و او را بسالسل و اغالل 
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چون  34إِنَّكُْم كُْنُتْم َتأُْتوَننا َعنِ الَْيمني: آن وقت زبان مالمت بر همگنان و پيشوايان بگشايد و بگويد، اعمال او گرفتار نمايند
و قليلي از بندگان خدا متلفت شوند كه علمي كه كافر . يد و من را بطرف شمال كشانيديدعد در شمال واقوما خشد كه ش

گرفتني البته آن علمي كه اين  –و مؤمن در آن مساوي باشند و هر دو در آموختن آن يكسان باشند چون جملة علوم ياد 
بلكه بايد علمي باشد كه كافر را هيچ ، علمي نخواهد بود اند و اين همه شرافت براي آن هست چنين همه تعريف كرده

بلكه ، اي از آن نباشد و خاصة مؤمن باشد و اين چنين علمي امكان ندارد كه مبتدل شود و در دست اهل و نااهل افتد بهره
رد و الّا چون اي نب چنين علمي بايد در سينة بندگان خاص خدا مخزون باشد و غير آن كس كه خدائي باشد از آن بهره

و بعد از اين التفات چون در طلب اين علم برآيند و اهل اين علم را ، علوم تحصيلي مؤمن و كافر در آن يكسان باشند
و بعضي ، راهزنان داخلي و خارجي براهزني برآيند و بعضي بتهديد از فقر و درويشي مانع او شوند، بخواهند بجويند

و بعضي خروج از دين و ملّت و آئين و شريعت كه بتقليد آباء آموخته و ، باز دارندبتهديد از ضرب و نهب و قتل او را 
  :عادت كرده منصرف سازند و عادات خود را و آموختة از آباء را دين نامند و همچنين راهزنان داخلي

 تو چو عزم دين كني با اجتهاد
 اي غوي كه مرو ز آن سو بينديش

 بينوا گردي ز ياران و ابري
 يم بانگ آن ديو لعينتو ز ب

 كه هال فردا و پس فردا تراست 
 مرگ بيني باز، كو از چپ و راست
 باز عزم دين كني از بيم جان
 باز بانگي بر زند بر تو ز مكر
 اي  سالها او را ببانگي بنده

  

 ديو بانگت بر زند اندر نهاد 
 كه اسير رنج درويشي شوي
 خوار گردي و پشيماني خوري

 ت از يقينو اگريزي در ضالل
 راه دين پويم كه مهلت پيش ماست
 ميكشد همسايه را تا بانگ خاست
 مرده سازي خويشتن را يك زمان
 كه بترس و بازگرد از تيغ فقر
 اي در چنين ظلمت نمد افكنده

  

 
 
 
 
 
 
 
 

دم مانند بعضي را ديو سيرتان انسان و قليلي از آنها كه از طعنة طعنه زنندگان نينديشند و در طلب خود ثابت ق    
مه ضاله كاحل، ورت بواسطة كلماتي كه از اهل حق دزديده راهزني نمايند و از راه دور اندازند و آنها هم بمضمونص

غافل از اينكه اين ، ندبايچون علم آخرت گشمدة آنهاست و از كلمات اين ديو سيرتان نشان گمشدة خود را مي 35املؤمن
  . في ميگردانندتاند فريفته ميشوند و دست بدست آنها ميدهند و استعداد خود را تمام يا مخ ديدهنشانيها را دز

خلفاء و ، اگر كسي بطلب دين و علم ميافتاد) ع( در زمان حضرت امير، دو اسالم بهمين منوال بودهبچنانكه از     
اميه او را راهزني مينمودند  يصوفية عامه و داعيان بن ،ميشد صعلماء عامه او را راهزني مينمودند و اگر از راهزني آنها خال

 و صوفية آنها ائمه، ميداشتند) ع( ربن محمدعفمقدم بر ج راحتي اينكه علماي عامه ) ع( و همچنين در زمان هر يك از ائمة
لم آخرت بايد بدقت پس طالب ع، را مالمت ميكردند كه شما سيرة جد خود را گذاشته و بطريق جبابره رفتار داريد) ع(

اوال بخداي خود بنالد و از او بخواهد كه راه و مرد راه را بشناساند و راه ، مراقبت داشته مالحظه نمايد كه از راه دور نشود
كه عمده و مناط در عالم همين اجازه است ، را روشن گرداند و ثانياً در طلب اجازة او برآيد كه از سابقين اجازه دارد يا نه
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  :ف درويشان كه بر زبان آورند از راه نماندتا بحر
  بو كه گردي تو زخدمت روشناس      روي هر يك مينگر ميدار پاس 

  پس بهر دستي نشايد داد دست       چون بسي ابليس آدم روي هست 
تا فريبد مرغ را آن مرغ گير      اد آورد بانگ صفيرزانكه صي  

  
  فصل سوم

  :لمدر بيان حقيقت علم و بيان جهل مشابه ع    
لكن چون باعث اشتباه بيشتر بندگان خدا اشتباه ميانة علم و جهل ، در فصل اول اي شد باين مطلب الجمله اشاره اگرچه في 

بجهت ، رضي از اغراضغت موصوف و طلب علم آخرت ميكنند بدون شائبة شده كه بيشتر با اينكه بصداقت و صدق ني
الزم دانست كه توضيح اين مطلب بهتر و بيشتر شود شايد ، از طلب ميمانند هل بعلم از راه دور ميشوند و در آخرجاشتباه 
كثرت مصاديق چون ، ي است يگانهتبدانكه علم چون وجود و نور حقيق. دالن متنبه شده ببانگ غوالن از راه نمانند ساده

شاهد آنكه مراد بجاهلون  ،36ثرها اجلاهلونكالعلم نقطه ، كثرت مصاديق وجود در وحدت او كثرت نيندازد مگر بالعرض
مراتب علم و علماء است كه بواسطة گرفتاري بحدود امكان بجهل موصوف نمودند و حقيقت او چون حقيقت وجود و 

خبري يا  و اين خبر دادن ببي، عين ذات حق است و غيب مطلق است كه هيچ اسم و رسم و اثر و خبر از او نيست، نور
و چون اين حقيقت علم ، حكمي خبري و بي ن خبر دادن از معدوم مطلق است ببيبنقطه بودن يا بغيب مطلق بودن چو

نزاً خمفياً فاحببت ان اعرف فخلقت كنت ك، ضمونمذات خود نمود بكثرت اسماء و صفات هويدا گشت و چون ب رتجلّي ب
ام شد با هزار هزار اسم فاعل خدا ن، فاعل و فعل و مفعول از هم ممتاز گشت، بر ممكنات تجلي نمود، 37ي اعرفكاخللق ل
و واليت مطلقه مسمي گشت با اسماء ديگر ) ص( هالرحمان و حقيقت محمدي ن و نفسكت و كلمة فعل بمشي، ديگر

ه در زبان حكماء ه و عرضيه مفصله بعقول طوليمنفعل صادر اول شد بمالئكة مقربين در زبان شارع و عقول كلي، غيراينها
تنزّل كرد بمالئكه مدبره . ه و الواح محفوظه نيز ناميدندمالئكه مدبره در زبان شرع و بنفوس كليتنزّل كرد ب، مسمي گشت

ي شد و  تنزّل كرد بنفوس جزئيه و مالئكة ذوي، ه و الواح محفوظه نيز ناميدنددر زبان شرع و بنفوس كلياالجنحه مسم
از آنها برنداشته چون تنزّل كرد و  اسم علم و عالم را، دت و ادراك و شعور نمايان بوچون در اين مراتب وجود و نوري

ه و طبع شد و وجود بعدم مختلط و نوريت بظلمت آغشته و شعور تركيبي بكلي برداشته شد و شعور بسيطي هم عالم ماد
دند كه پنداشتند اسم علم را برداشته جاهل نيز ننامي، تي كه فلسفي تسبيح آنها را تأويالت بارده ميكندمختفي ماند بحيثي

و بعد از انتهاء بمادة ، اينها چون استعداد ملكه علم ندارند جهل كه عدم ملكة علم از آنچه شأن علم داشته باشد ندارند
جماد و نبات و حيوان ، از جسم و طبع عنصر تجاوز نمود، تي بسير صعودي برآمداولي كه استعداد محض است بدون فعلي

م چون شعور بشعور نبود اس، چون شعور هويدا نبود و در حيوان اگرچه ادراك و شعور بود در اين مراتب هم، صامت شد
اسم علم و فقه و نور يافت و چون اين اسم بعد از طلوع از انسان ، تا اين حقيقت از افق انسان طالع گشت، علم مختفي ماند

مي كه اين حقيقت يعني ادراك و شعور صفت پس مادا، ارة انسانيهگرفت و انسان هم اسم است از براي آن لطيفة سي
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و چون انسان در اشتداد ، در پيش اهل اهللا باسم فقه و علم مسمي خواهد بود، انسانيت انسان باشد يعني نورانيت او باشد
 و هر قدمي كه پيشتر رود، است مادامي كه علم در اشتداد باشد باين معني كه هرچه روشنائي دهد قدمي پيشتر رود انسان

ده بينها خواهند گذاشت و هر گاه از دست انسانيت اين ادراك وراين اسم را براي او اهل اهللا و خ، روشنائي نيز پيشتر رود
و شعور انسان گرفته شود و بدست حيوان يا شيطان افتد و نور آنها ظلمت انسان شود اسم علم و فقه ونور و آب و حيات 

ن يا يو نادانبلكه جهل مركّبش نامند كه مركّب است از ناداني انساني، او گذارند از او برگيرند و اسم جهل و ظلمت را بر
و ، يا مركّب است از ناداني انساني و پندار و مظنّة دانائي، يانسان يو نائان يطانيو ش يوانيح يا مركّب است از دانائي ،ينادان

الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو  أَْخَسريَن أَْعماال، منداند و صاحبان اين عل از جهت اين پندار است كه بداء عياء ناميده
ت است حيات انسان است و چون بدست شيطان و و اين حقيقت چون بدست انساني 38ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعا
  . حيوان افتاد هالك انسان است

ت يا شيطانيت ت انسان است علم است و چون در دست حيوانيست انسانيحال كه دانستي كه دانائي چون در د    
را شنودي و از  سگپس عزيز من مراقب خود باش و ببين كه اگر بانگ ، جهل شود و ظلمت و ماية هالكت گردد، افتاد

تقل شوي و از اين من، آن منتقل شدي باينكه باعث اين بانگ شدت غضب اوست و اين غضب او را بمهالك مياندازد
و از اينجا در فكر اين برآئي كه ، اختيار كند و بمهالك اندازد باينكه غضب انسان چون غضب اين سگ گاهي انسان را بي

اين ادراك تو علم است ، اختيار نكند و ترا بمهالك و فضايح نيندازد غضب را مطيع كني و سورت او را بشكني كه ترا بي
و اگر در خدمت علماي اعالم و حكماي كرام مسائل فقيهة ، حيات قلب تو استو اين ادراك فقه است و نور است و 
يا مسائل ربويي را چنانكه بايد ببرهان درست نمائي ، چنانكه بر همگنان فائق آئي، شرعيه را بتقليد يا باجتهاد تحصيل نمائي

يا فتوا و قضاوت ، بر خلق خواهييا مسائل اخالق را متقن سازي لكن در اين دانائي روي تو سوي خلق باشد و جلوه 
اب در نظر داشته و اموال ايتام و غي فاد و تبسط در بالد مقصود تو باشد يا تصرف در اوقابمنظور داشته باشي يا تسلط بر ع

يا صاحب ، ت اين باشد كه تو مقرّب خدا شوي يا مرضّي در پيش خدا باشيكريا روي تو بجانب خودت باشد و ف، باشي
يا بخلق يا ، بدانكه اين دانائي تو در دست نفس و شيطان است و ترا از راه برده، د و اطالع بر مغيبات شويكشف و شهو

ها و اال چنان مستحكم گردد كه باگر بزودي چاره كردي ف، اي بخود مشغول كرده و انسانيت را معطل و مهمل گذاشته
بلكه از باب اينكه فضايح تو بر ديگران معلوم نگردد بچوب ! ذيرياز ايشان نپ، كه گمراهي، بتو بگويند) ع( اگر تمام انبياء

  !نعوذ باهللا من فتنته! تكفير آنها را ردع و منع كني و چنين پنداري كه حمايت ديني ميكني
  مكن خود را باين علّت گرفتار        همه روي تو در خلق است زنهار 

خود را گرفتار اينها مكن و علّت در خود مستحكم ، و وبالتا روي تو بجانب خلق است تمام اينها علّت است و وزر     
و همچنين اگر نفس ترا فريب دهد كه آيات و اخبار صريح است در قصد قربت يا طلب رضاي ، و از عالج بيرون مكن

نبايد فريب خوري زيرا كه قرب حق كه در ، پس بايد علم و عمل بقصد قرب حق يا طلب رضاي او باشد، حق در عبادات
نه قربي كه علّت غائي ، آن قرب حاصل كه علّت عمل است يا قربيست كه غايت عمل باشد، يات و اخبار مذكور استآ

و  ،بودن نفس ياوست نه طلب مرضّ يحق طلب خوشند يو منظور از طلب رضا باشد و تو او را بقصد زايد قصد كني
و سالك و عشاق حق تعالي ، ي بودن نفسسالك و عشاق حق تعالي پيوسته در طلب خشنودي اوست نه طلب مرضّ
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ي اگر قرب نفس خود را بسوي حق خواهي يا مرضّ، پيوسته در طلب خشنودي حقند اگرچه بهالكت و سخط آنها باشد
و عملي كه در آن عمل شوب ، اي نه خدا را تو در عمل مشركي و خود را خواسته، بودن نفس خود را خواهي

  . مل مقبول خدا نيستخودخواهي يا غيرخواهي باشد آن ع
زيرا كه وقف از عباداتست و در عبادات ، اهللا عليهم وقف برنفس را باطل دانسته نظر كن كه فقهاء كرام رضوان    

تا ، قصد قربت بايد و خلع از نفس چون انتفاع نفس در آن منظور حيثيت عبادت از آن دور و وقف آن غير صحيح است
قصد رضاي حق بدون مالحظه كردن مرضّي بودن خود ، كني بشروط و عهود آنرا قبول ن) ع( ضي عليتو واليت مرت

  .اگرچه بعد از قبول واليت سالها بايد زحمت كشي تا اين قصد را تواني خالص نمائي، نتواني
پس آنچه بر بندة خدا الزم است در اول تكليف اينست كه اول عقايد دينية خود را تصحيح نمايد و واليت مرتضي     

ت را قبول كند و مسائل فرعيه خود را بقدر ضرورت بتقليد تحصيل نمايد و باجتهاد تمام در طلب تصحيح ني) ع( علي
 متا آنگاه كه دانست كه نيت او مشوب باغراض دنيوي و نفساني نيست آنوقت بامر عال، خود در اعمال و علوم خود برآيد

و قرب حق تعالي و مرضّي بودن پيش حق خالص شود و راض فاسده غوقت خود در طلب علم برآيد كه آن علم از ا
اسم جهل او را نگيرد و الّا آنچه تحصيل كند در صفحة زيرين نفس  تا آن علم مسمي بعلم شود و، محض رضاي او باشد

ت و شيطنت نفس باشد و جهل شود و ظلمت بر نفس افزايد و نفس را از راه و از خدا دور نقش بندد و روي او بحيواني
والّا ترا بزودي هالك كند و ماية هالكت ، آن شست و شوي دهي زكند و فضلة شيطان بود بر لوح نفس كه بايد او را ا

، و نيك گفتار و نيك رفتاري و حال اينكه داخل اخسرين اعماال باشي رديگران گردد و تو پنداشته باشي كه نيك كردا
ت انسان خواهد شد كه چون ت باشد و وقتي نورانيت انسانيورانيپس حقيقت علمي كه بانسان نسبت داده ميشود بايد ن

خرت باشدلطيفة انسانيĤيعني در پي اغراض حيواني و شيطاني نباشد و چون لطيفة انساني در ترقي و خروج از قوه ، ت رو ب
يعني سبب شود علم ، دعلم او هم در ترقي باش، ديخري در اشتداد است بحسب ترقي بĤخرت باو استعداد است و بعباره اُ

پس علم انسان چون فقه معني او علم ديني است كه سبب شود علم ديگر را و غير از علمي است كه در ، ر راگاخروي دي
و اگرچه بحسب غلت ميانة علم و فقه عموم مطلق است لكن حين نسبت بانسان هر دو ، حق و مالئكه استعمال ميشود

يعني علمي كه روي او ، لم ديني است كه توسل جسته شود بسبب او بعلم ديگرت عغاند زيرا كه فقه بحسب ل مساوق
و علم در لغت بمعني ادراك ممتاز از ادراك حيوان است يعني ادراك كلّي يا ادراك ، بĤخرت باشد و در اشتداد باشد

اشد و جهل مشابه علم ت باشد و در اشتداد برآخه علم انسان در عرف اهل اهللا علمي است كه روي او ب، نسبت تامه
خرت و خدا نباشد يعني در پي اغراض حيواني يا شيطاني ، ت لطيفة انسانيه نباشدادراكي است كه نورانيĤيعني روي او ب

و اين چنين علمي نور شيطان يا حيوان است نه نور انسان و از خدا پشت كرده است نه روآوردة بخدا و دور كنندة ، باشد
  . ندة بخدااز خداست نه نزديك كن

  
  فصل چهارم 

  .در بيان عالمات علم و جهل مشابه علم    
وجدان ، بيشمار است از جملة عالمات و آثار كه اصل جملة عالماتست بدانكه عالمات علم چون عقل بسيار و آثار او 
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ه اول درجة علم ادراك كردن اثريست بدانك 39َ إِنَّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه الُْعلَماء: خشيت است در قلب خود كماقال تعالي
و چون عالم غيب بشر اشرة لذت و بهجت است از ادراك ، ايست از عالم غيب از آثار حق تعالي و ادراك كردن نمونه
اي از عالم غيب ادراك كردن سبب زيادتي شوق ميشود باصل آن  و چون نمونه، آن نمونة لذتي براي انسان حاصل ميشود

و از اين جهت ، ك جدائي و مفارقت از اصل آن نمونه و اين جدائي مورث الم و درد و حرقت استنمونه و باعث ادرا
است كه كسيكه در مقام علم واقع شد در خود خشيت مييابد كه آن حالت حاصله از لذت وصال و درد و الم فراق است 

  :ا منزجر شده فرياد كند و بگويده بلكه از يادگرفتني، ها از نظر برود و اين حالت باعث شود كه ياد گرفتني
  كه درس عشق در دفتر نباشد      بشوي اوراق اگر همدرس مائي 

  دل از اين آلودگيها پاك كن      سينة خود را بر و صد چاك كن 
  بوحنيفه و شافعي درسي نكرد      آنطرف كه عشق ميافزود درد 

  دفتر و درس و سبقشان روي اوست      عاشقان را شد مدرس حسن دوست
  ارشانيتا عرش و تخت                                               روديم مشند و نعرة تكرارشانخا

  ني زياداتست و باب سلسله                                            درسشان آشوب و چرخ وولوله
، پس عزيز من، خوت بيشترخشيت دورتر و قسوت و ن، تر و برعكس اينست جهل مشابه علم كه او هرچه افزون    

خود را در معرض امتحان درآور و دانائي خود را مالحظه كن اگر دانائي تو دانائيست كه درد و طلب و سوز آورد و بĤن 
بدانكه در حد علم واقع و اين ، ت بري و نداني كه چه ميجوئي و ترا از همة دانائيهاي تو غافل و دلسرد دارددرد و سوز لذّ
بدانكه آن جهل است و زود ، بيني و اگر در اين دانائي هيچ درد و سوز و طلب و لذتي در خود نمي، م استدانائي تو عل

  . سينة خود را از آنها شست و شوي ده كه عماّ قريب ترا هالك سازد
زير ا كه آن ، وحشت و نفرت از خلق و كثرت مال و اوالد و جمعيت خدم و حشم است، و از جملة عالمات علم    

اي از عالم غيب را و اندك لذتي از اين ادراك يافت در طلب اصل آن مدرك برآيد چون  نمونه كرد  كه ادراك كس
و اين كس هر چيز را كه مانع اين ، حرارت او بيشتر شود سوز وتر شود و ايكه قطرة كمي از آب باو رسد كه او تشنه تشنه

ره و بشعور فطوحشت گيرد وبا او هيچ انس نگيرد و بالاوديد ازلذت و صارف از اين طلب و حاجب از اين سوز و اشتياق 
داند كه متاع او را كه علمي است كه اسمش نادانيست و نامش عجز و نيازمنديست جز خدا مشتري نيست و غير  بسيط مي

  :خدا او را مشتري نتواند بود از اين جهت از غير خدا كناره جويد و نعره زنان گويد
  ميكشد باال كه اهللا اشتري        و مرا من خدايست مشتري  

  خونبهاي خود خورم كسب حالل      خونبهاي من جمال ذوالجالل
  چه خريداري كند يك مشت گل      اين خريداران مفلس را بهل

  آن بهائي نيست بهر غرض      دانش من جوهر آمد ني عرض
  هم زمن ميرويد و من ميخورم        شكرّم نيستان قندم كان

جهت غيب بر او بكّلي پوشيده است و تمام اهتمام او باينست  جهلزيرا كه صاحب ، مشابه للعلمبخالف الجهل ال    
ثناي او بر كرده و ناكردة او وح دآنها باو شود و گوش بحرف او دهند و امر و نهي او را امتثال كنند و م كه خلق روي
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  :اق استرا مصد 40َو ُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمُدوا بِما لَْم َيفَْعلُواكنند 
  كز نفور مستمع دارد فغان      و تعليمي است آن  عل تقليدي  

  علم دنياي دني است، همچو طالب      چون پي دانش نه بهر روشني است   
  كه تا يابد از اين عالم خالص ني      طالب علم است بهر عام و خاص 

  طالب روي خريداران بود      علم و گفتاري كه آن بيجان بود 
  رد و رفتچون خريدارش نباشد م    ث اين علم زفتگرچه باشد وقت بح

پس عزيز من علم خود را امتحان نما و ببين كه اگر علم تو ترا بخلوت راهبر و از جمعيت و كثرت نفرت ميدهد آن     
اين علم تو ، و اگر علم تو ترا بكثرت آشنا و از خلوت بيگانه دارد، دست از آن برمدار، علم است و ماية حيات تو است

عالمت ديگر آنكه صاحب علم پيوسته اندوهناك و محزونست از اينكه ميداند كه ، است و ماية هالكت تو است جهل
و صاحب جهل چون غايتي از براي علم ، عمل او بقدر علم او نيست و از مطلوب محجوبست بواسطة قصور او در عمل

 لم خود و خودبين و خودخواه است كما عن الصادقندارد غير از زينت دادن نفس بصور مدركه كه پيوسته شادانست بع
الرعايه و اجلهال  كحيزهنم تر، تاب فالعلماكم من مستنصح للحديث مستنغش للكقليل و  ئةثري و ان رعاكتاب كال ةان روا): ع(

اختلف  كذل ته فعندكاجلهال يعجبهم حفظ الروايه فراع يرعي حياته و راع يرعي هل: و در خبر ديگر 41حيزهنم حفظ الروايه
يعني علماء ترك رعايت علم آنها هميشه آنها را محزون دارد و جهال حزن آنها بر حفظ  42ن و اختلف الفريقانايعالرا

يا جهال خودپسندي دارند از بابت حفظ كردن افكار بسيار چه از اخيار و ، كردن روايات و مدركات و افكار اغيار است
  .چه از اشرار

و هم حيسبون هستند  اخسرين اعماالاي؟ تا نباشي از كسانيكه  ه كن كه تو در علم از كدام فرقهمالحظ، پس عزيز من    
تر ميداند و همه كس را از خود بهتر  عالمت ديگر اينكه عالم خود را و عمل خود را از همه كس پست، اهنم حيسنون صنعاً
چرا كه كمال ، نقصان و قصور عمل ديگران خبر نداردزيرا كه قصور و نقصان عمل خود را ميداند و از ، و برتر ميشناسد

و نقصان عمل بصحت و سقم نياند نيست بيند كه چنانكه از او خواسته ت خود بكوشد ميت است و هر قدر در تصحيح ني !
عالمت ديگر اينكه عالم مايل است كه خود را در ، علمت علم است و الّا جهل است، مالحظه كن اگر حالت تو انيست

عالمت ديگر اينكه انتفاع ، عالمت ديگر اينكه خود را دشمن و غير را مهربان باشد، عب و غير را در راحت داشته باشدت
، عالمت ديگر اينكه از خوبي مردم خوشنود و از بدي آنها دلگير شود، غير را خواهد اگرچه بضرر بردن خود باشد

از ، و چابلوسي و منازعه و مجادله و كبر و فخر و عجب و رياعالمت ديگر اينكه حرص و حسد و كينه و بخل و لئامت 
  :عالم دور و بزبان حال نعره زنان ميگويد

  اي طبيب جمله علّتهاي ما    علم پر سوداي ما اي  شادباش
                                                 

 .ايرا كه هيچ در آنها وجود ندارد ستايش كنند دوست دارند كه مردم او صاف پسنديده 188سورة آل عمران آيه  - 40

روايان كتاب بسيارند اما رعايت كنندگان حق كتب از جهت عمل بمفاد آنها كمند و بسيارند آنها كه روايات را برشتة حافظة خود  - 41
شيده دارند، پس حزن علما و دانشمندان از جهت عدم رعايت كامل حق كتب است و غم نادانان از كمي محفوظات اند اما مفاهيم آنرا پو كشيده

 . رواياتست
نادانان از حفظ روايت خوشحال و مغرورند، يكدسته زندگي دنيا را رعايت ميكند و در نظر دارد، و دسته ديگر بفكر مرگند و براي پس از  - 42

 .دو دسته و دو رعايت كننده در منظور و مقصود با همدگر مختلفند مرگ ميانديشند، پس اين
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  اي تو افالطون و جالينوس ما    اي دواي نخوت و ناموس ما 
و اينكه در ميان عوام شهرت يافته ، بگويد و خود نكند عالمت ديگر اينكه عالم قول و فعل او مطابق باشد نه اينكه    

زيرا كه آنكس كه كردة او اسوة كردة تو نباشد از او بايد ، خطاست، كه علماء ميگويند بگفتة ما كنيد و بكردة ما نكنيد
ه روآورد و چون نفس انساني بيرنگ و بهرچ، گريخت و از او هيچ نبايد آموخت كه او چون خود ترا از راه بيرون برد

هرگاه بچنين جاهل عالم نمائي روآوري وگفتة او را خواهي پيروي كني البتّه رنگ او را پذيري و باخالق ، رنگ او پذيرد
را كه موصوف ساخت مشركين و مشركات را  43ْ أُولِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّار: نظر كن آية مباركة، ذميمة او مبتلي گردي

آنهم كه بزبان دعوت ، و حال اينكه كم كس است از آنها كه دعوت بدين خود كند، نندباينكه آنها بسوي آتش ميخوا
زيرا كه آنها خود ، كند البته بسوي آتش دعوت نكند لكن تمام آنها بوجود خود و زبان حال خود دعوت كنند بĤتش

  .همرنگ و سنخ آتش شده هركس با آنها نشنيد رو به آتش رود
، ز جاهلي كه بلباس عالم درآمده كه دين تو چون پنبه است و صحبت او چون آتشبرحذر باش ا، پس عزيز من    

تر  شاخهاي آن پس، دار است كه هرچه ميوة او بيشتر و اوان نضج آن نزديكتر عالمت ديگر آنكه عالم مانند درخت ميوه
او پس شود و نه زخم  ميوه است كه نه شاخ و جاهل عالم نما چون درخت بي، شود و زحمت سنگ اطفال بيشتر بيند

التواضع ان جيلس الرجل  و من، ت است از صفات علم استنياان  ع و خضوع و خشوع كه سه مرتبه از تركضتوا، سنك بيند
بيني كه بر تو كسي مقدم بنشيند و مقدم برود و در ساير امور هم تقدم جويد براي  اگر در خود و علم خود مي 44دون شرفه

عالمت ، علم تو علم است و الّا علم تو جهل است، اگر نفس را ناگوار آيد بعلم خود او را جواب گوئيو يا ، تو فرق نكند
و صاحب جهل عكس اينست ، دديگر اينكه اهل فقر و فاقه را غمخوار و پرستار باشد و اهل غني و ثروت را تملق نگوي

  :اعتنا باشد اهل ثروت را حرمت و اهل فقر را بي
  با حضور آئي نشيني پايگاه    ان بهرجاه تو بعكسي پيش كور

  ناز شهوت را از آن گشتي حطب    پيش بينايان كني ترك ادب 
عالمت ديگر اينكه علم حامل ، هدارداو جهل را بايد صاحبش نگ، عالمت ديگر اينكه علم حافظ صاحب علم است    

ها را از صاحبش مياندازد و  يق و سنگينيباينمعني كه علم جميع عال، و جهل را صاحبش بايد حامل باشد، صاحبش ميباشد
عالوه بر اينكه تمام ، و جهل هرچه بيشتر قيود و اعتبارات كه تمام آنها بارهاي گران نفسند زيادتر، او را سبك ميگرداند

 و عن الصادق، ت اهللابآيا ابوذَّكبئس مثل القوم الذين ، 45كََمثَلِ الِْحمارِ َيْحِملُ أَْسفارانقوش حاصلة نفس را بايد حامل باشد؛ 
لف ثالث كو للمت، يا طالب العلم ان للعامل ثالث عالمات العلم و احللم و الصمت، يقول) ع( انّه قال كان اميرالمؤمنين) ع(

م فبئس العامل و كان العامل يف باب احلاكو ورد اذا  46الظلمةو يظاهر  لغلبةو يظلم من دونه با ةيلمعصعالمات ينازع من فوقه با
                                                 

 .آنان شما را بĤتش جهنم ميخوانند 221سوره بقره آيه  - 43

 .تر از محلي كه حق و حد اوست بنشيند و از اقسام تواضع يكي اينستكه مرد پائين - 44

قومي كه مثل حالشان اينست كه آيات خدا را تكذيب كردند . ر كندماريست كه كتابها را بر پشت باحمثل آنان مثل  5سورة جمعه آيه  - 45
  .بسيار مردم بدي هستند

كه اي جويندة علم براي عالم سه عالمت است اول وجود علم در وي دوم : فرمود) ع( ميفرمايد كه اميرالمومنين) ع( حضرت صادق - 46
ت است اول گردنكشي و جدال با عالم برتر از خود، دوم تحميل منويات و بردباري سوم دم فروبستن، و عالم نماي خود آرا را نيز سه عالم

  . تر از خود در علم، سوم معاونت و پشتيباني از جور ستمگران خياالت خود بظلم و فشار بر پست
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رغبت كردن بسوي حكام و سالطين دليل آنست كه  47م و نعم العاملكم يف باب العامل فنعم احلاكان احلاكم و اذا كاحلا بئس
هرگاه مشعوف بميل و بتجيل حكام و سالطين ! فوافضيحتاه، ميلي دليل علم است رغبتي و بي تست و بيادراكات جهاال

  :باشد كه
  وش گردد زين نداشيخنا مده      شاه اگر گويد باو كه شيخنا

يك ، طالبان علم سه صنفند پس ايشان را بشناسيد بذوات و صفات ايشان: انّه قال) ع( الكافي عن الصادق و في    
و اين صنف طلب ، ت اخيرة آنها شيطنت شده است و ذات آنها غير شيطان نيستصنف شيطنت بر او غالب است كه فعلي

نفس را پر از نقوش مدركات خود كنند و بعد از آن با بندگان خدا مجادله ميكنند علم را بجهت اينكه صفحة جهالني 
مطلق ادراكات و  العلم ثالثه ةطلبو مراد باين علم كه فرمود ( ،نمايند و خود را غالب نمايند و نمايش دهند غلبة خود را

ت اخيرة آنها و ذات آنها و فعليت باشد ت كه حيوانيت يا بهيميو صنف ديگر بر آنها غالب شده است سبعي) مدركاتست
و اين صنف طلب علم ميكنند بجهت بزرگي يافتن و بلندي فروختن بر خلق يا غدر كردن و مكر و ، حيوانيت شده است

بچابلوسي مال مردم را بردن و صنف ديگر بر آنها غالب شده است انسانيت استت و ذات آنها و فعليت اخيرة آنها انساني ،
تي كه سبب شود دانائي ديگر را و بجهت عقل كه لب ميكنند علم را بجهت فقه كه دانائي ديني است بحيثيو اين طايفه ط

آن نور در دل آنها تابيده  48العلم نور يقدفه اهللا يف قلب من يشاء، يعني اين طايفه چون بمضمون. ت استلطيفة شريفه انساني
ا بهجيان ميĤورد كه در طلب آن نور برآيد و معني فقه هم و از آنجا كه آن نور طالب اصل خود است صاحب خود ر

ت عقل انسان است يا عقل عالم كبير لهذا آن نور بهيجان ميĤورد كه و چون اصل آن نور و لطيفة شريفة انساني، همين است
  . اين بود ذوات و صفات اين اصناف، چه شاعر بطلب خود باشد يا نباشد، اصل خود را طالب شود

ت بندگان خدا خوشنود و آنرا شيوة پس عالمت صاحب شيطنت اينست كه چون شيطان از اذي، عالمت اينها و اما    
و ابرام استخود دانسته و پيوسته در پي اذي ت بندگان خدا باشد و شغلش اينست كه مدام با بندگان خدا در مجادله و رد ،

شود و خود و علم خود را بر مردم جلوه دهد  وگفتگ در هر مجلس متعرض، و چون شيطان خودخواه و خودفروش است
و بحال خود اظهار حلم نمايد و اظهار ، يا مذاكرة علم كند بزبان، باينكه مذاكرة علم كند و ذكر حلم و توصيف او نمايد
شوع از يعني آن خشوع كه اظهار دارد بر خودبندي باشد و الّا خ، دارد خشوع را ولكن خالي باشد از ورع و پرهيزگاري

ت كه دارد آنرا يعني آن كبر و اناني، پس خداوند نرم گرداند از اين شخص يا بجهت اين كار دماغ او را، ورع خالي نباشد
كه ، كه كنايه از هالكت است و حيزوم صدر است يا وسط صدر يا كمربند او را، در هم شكند و قطع كند كمربند او را

ت و عالمت صاحب سبعي، يا وسط صدر يا كمربند يا استخوانهاي چنبرة گردن كنايه از هالكت است و حيزوم صدر است
ت اينستكه اين كس صاحب خب است يعني صاحب بلندي و ارتفاع بر ديگران نسبت بفقراء و ضعفاء كه خب و بهيمي

زيرا كه صاحب ، النبات است اذا طال ورقه نه خب بكسر خا يا فتح كه بمعني خداع جربزاست اينجا بفتح خامصدر و خب
زيرا كه متملق همة فكر ، معني صاحب ختل است كه بمعني خداع استي صاحب استطاله است و صاحب ملق بخب بمعن

ديگر ، او اينست كه اظهار دارد محبت و دوستي را كه باين اظهار دوستي فريب دهد اغنيا را و از حلواي آنها بخورد
                                                                                                                                                         

 
اشند و هرگاه ن صنف خويش باحاكمي بخدمت يا اميد نعمت و كسب عظمت ايستد آن عالم و حاكم از بد "بار"هرگاه عالمي بر در  - 47

 .د هرد و از نيكان طبقة خود باشنديحاكمي بر درگاه عالمي بپاس حرمت علم و استفادة از نصيحت وي بيا
 .اي كه بخواهد القا نموده داخل ميكند علم نوريست كه خداوند در دل بنده - 48
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ه است و استطالاينكه خب براي قوة سبعييستطيل علي مثله من اشباههه است و ه او را مناسب است و ملق براي قوة بهيمي ،
ت حلواي اغنيا را هضم ميكند و پس اين صاحب حيواني، بيان ذوملق است، يتواضع لالغنياء من دونهبيان ذوخب است و 

پس خبر داد يا دعا كرد ، ستحا و بنون خوانده شده است كه بمعني رشوت ا مضّن خود را نرم و اينجا حلوان هم بدي
ال است كه كنايه از استيص، خداوند كور گرداند بر اين شخص خبر او را، بر اينهم مثل صنف سابق و فرمود تحضر

 ءزيرا كه اين دو شخص بصورت چون علما، بحيثيتي كه از او هيچ خبر و اثر نماند و از آثار علماء اثر او را تمام كند
شيعتنا من  ءهؤالء اضر علي ضعفا: فريب دهند و باالخره بندگان خدا را از دين بيرون برند كه فرمودنمايند و مردم عوام را 

   49).ع( جيش يزيد علي اصحاب احلسني
و عالمت صاحب فقه و عقل اينست كه پيوسته محزون باشد از اينكه مراعات علم و وصول بمعلوم براي او نيست و     

بسته و در ظلمت شب بخدمت رب قيام نموده  كنَت خود حيدار باشد و در كاله رهبانيالزمة حزن و غم انيست كه شبها ب
و معني خشيت پيش گذشت كه الزم مقام علم ، فكر او پيوسته اينست كه بعلم خود عمل كند و پيوسته در خشيت است

لتيكه مهربانست با جملة بندگان و يا بندگان خدا را بخدا ميخواند در حا، است و هميشه در دل خوفناك و خدا را ميخواند
و اين در اول طلب علم است و ، ترين اخوان موثّقازو وحشت گيرنده است ، بخود مشغول است و شناساي اهل زمان خود

پس خداوند محكم گرداند از اين شخص يا بجهت اين ، الّا آخر كار عالم اينست كه با نيك و بد انس گيرد بانس خدائي
  . را و عطا كند باو در روز قيامت امان او راكار او اركان او 

مراقب خود باش و عالمات هر سه صنف را در نظر داشته باش و ببين در خود اگر عالمات دو صنف ، پس عزيز من    
و اگر عالمات صنف اخير را ، بزودي در پي چارة خود بر آي و الّا هالك و مستوجب نفرين امام شوي، بيني اول را مي

و مالحظه كن كه آن كس كه ميخواهي از او بياموزي بكدام يك از ! در پي ازدياد برآي كه خوشا حال توبيني  مي
كه او ترا چون ، و در پي او مرو، از او فرار كن! زنهار، عالمات متّصف است؟ اگر بعالمات دو صنف اول موصوف است

دامن او را از دست مده كه بزودي ترا ، استو اگر بعالمات صنف اخير موصوف ، بسقر فرستد و هالك گرداند. خود
  :بلكه زير پاي او خاك باش، ور گرداند بمقام قرب رساند و از جنّت بهره

  ما وسد را همچحخاك بر سر كن       خاك شو مردان حق را زير پا 
  مردة اين عالم و زندة خدا        ساية يزدان بود بندة خدا 
  آفت آخر زمان تا رهي از       گمان  دامن او گير زو تر بي

  الفلين گو چون خليل ا ال احب      اندرين وادي مرو بي اين دليل 
  در حسد ابليس را باشد غلو      ورد حسد گيرد ترا در ره گلو 

  كش حسد همراه نيست  اي خنك آن      تر در راه نيست  اي زين صعب عقبه
لم و ح، مان علم و نيكو وزيريست براي علمنيكو وزيريست براي اي: كه فرمود) ع( و در كافي است از جناب رسول    

پس عزيز من اگر در عالم اين وزرا ، و نيكو وزيريست براي نرمي صبر، مدارات و نرمي با خلق، نيكو وزيريست براي حلم
و اگر در عالم اين عالمات نديدي از او فرار كن كه ترا چون ، را ديدي از عقب او برو و خاك پاي او را سرمة چشم كن

) ع( داخل شد رسول خدا، و در همين كافي است كه، هالك كند و از استعداد قبول ايمان و قبول علم بيرون برد خود

                                                 
 .هستند) ع( ضرت حسيناينها بر شيعيان كوتاه فكر و سست ايمان ما خطرناكتر از پساه يزيد بر اصحاب ح - 49
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پس فرمود كه چه چيز است اين هنگامه؟ عرض كردند ، اند در دور كسي مسجد را ناگهان جماعتي را ديدند كه حلقه زده
ام رب و بوقايع عرب و بايعهاي  ردند داناترين مردم بنسبفرمود كه عالمه چه چيز است؟ عرض ك، ايست كه اين علّامه

جاهليكه اين علمي است كه ضرر ندارد كسي را كه نداند و نفع ) ع( پس فرمود آن حضرت! تت و باشعار عربي
و  گذاشتند از باب مماشات با قوم و همچنين نفي ضرر خو اسم علم بر صنعت تاري. بخشد كسي را كه دانا باشد او را نمي

و اگر در ، و الّا آن علمي است كه اگر صاحبش در طرف جهل واقع باشد ضررش بسيار، نفع از او كردند از باب مماشات
اينست و : بعد از آن فرمود كه، طرف عقل و علم باشد نفعش اندك يا ضررش اندك يا ضرر و نفعش يكسان خواهد بود

كه آن مرتبة عقالني و نفساني و ، سه مرتبة از انسان بجز اين نيست كه علم نيست مگر سه صنف از ادراك بحس
يا فريضة عادله كه ادراك اخالق ، ايكه عقايد دينيه باشد جسمانيت و آن سه صنف عبارتست؛ از ادراك آية محكمه

نها و ادراك اخالق رذيله و اجتناب از آنهاحسنه است و اتصĤعمل  يا سنّت قائمه كه ادراك احكام قالبيه باشد و، اف ب
  .چنانكه بيابد در فصل اقتران علم و عمل انشاءاهللا، بĤنها

چگونه اثبات و اطالق كرد علم را بر فنّ تاريخ داني از باب مماشات و همچنين ) ص( نظر كن كه حضرت رسول    
او و  و در آخر چگونه بمفاد حصر نفي كرد علم را از، نفي كرد ضرر و نفع آنرا از جاهل و عالم آن از باب مدارات

چنانكه بيايد ، تي كه باعث عمل شود و در اشتداد باشدبحيثي، منحصر كرد علم را در همين دانائي اين سه مرتبة مذكوره
، و ما خالهن فهو فضل» و در آخر بجهت اشاره بمضرّت اين علم و لزوم طرح آن فرمود، بيان اشتداد و مالزمت آن باعمل
و ، ت نفس است و در باطن مراد اينست كه آن زيادتيست كه الزم است طرح آنفضيلّ: در ظاهر من باب مماشات فرمود

يعني ، 50ْعلَُمونََو لَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَتراُه ما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َخالقٍ َو لَبِئَْس ما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كاُنوا َي: و تعايل كقال اهللا تبار
، لكن نميدانستند، اي نخواهد داشت سحر را ياد گيرد و بخرد بسرماية عمر خود در آخرت بهرهدانستند كه هر كس اين 

نظر كن كه چگونه خداوند متعال اثبات كرد اسم علم را از براي ، زيرا كه اگر اندك علمي ميداشتند اين كار را نميكردند
و ادراك از عمل و اشتداد خالي بود و در آخر آيه  كه هر ادراكي را علم نامند و چون اين علم، آنها بموافقت زبان قوم

، جهل است نه علم، يعني چون اين ادراك در روي جهالني نفس بود نه در روي عقالني، علم را مطلقا از آنها نفي كرد
و از اين ، زيرا كه علم آن ادراكيست كه در روي عقالني نفس باشد و الزمة آن ادراك است اشتداد وعمل بر طبق آن

باالعلماء من صدق فعله قوله و :يعني.فرمود، 51إِنَّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه الُْعلَماء، در بيان آية شريفة) ع( هت جناب صادقج
يعني ادراك هرگاه در صفحة عقالني نفس باشد كه اسم حقيقت بر او صادق باشد از ، 52س بعامليفل قوله صدق فعلهيمن مل 

لم آن كسي است كه گفتة او كه بيان علم او و اظهار عقايد او است از عمل جدائي نداشته پس عا، عمل منفك نميشود
  . و خواهد آمد در فصل تالزم علم و عمل كه آن علمي كه عمل با او نباشد علم نخواهد بود، باشد
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  فصل پنجم 
  :در بيان شرافت علم و خساست جهل مشابه علم

لكن جهل مشابه علم ماية اشتباه اكثر بندگان خداست كه آنچه از ، بيان نداردحاجت ب، شرافت علم فطري و بديهي است 
همين جهل مشابه او را بنظر آورند و همان را علم پندارند و بر صورت ، فضائل علم گوشزد آنها ميشود اغلب از علم

محل علم را تصحيح  و اين ندانسته كه بايد اول، مدركات خود وقوف نمايند و در طلب صورت مدركات غير برآيند
شرافت علم را اين بس كه هر ذيشعوري داناتر از خود را در هر ، نمايند و تميز دهند و بعد از آن در طلب مدركات برآيند

   53َن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرجاتَو إِذا قيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا َيْرفَعِ اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َو الَّذي: پيشه بر خود مقدم دارد و قال اهللا تعالي
 الكافي عن رسول اهللا و في 54ُصُدورِ الَّذيَن أُوُتوا الِْعلْم  َبلْ ُهَو آياٌت َبيِّناٌت يف: در شرافت علم همين آيه بس است و قال    

رستيكه كسيكه راهي برود كه طلب كند در آن راه علمي را خواهد برد خدا او را از راهي ببهشت و بد: كه فرمود) ع(
كند براي طالب علم هر  و استغفار مي، مالئكه بالهاي خود را پهن ميكنند از براي طالب علم بجهت خوشنودي بسبب او

و فضيلت عالم بر سر عابد مثل فضيلت قمر است بر ، كس كه در آسمانست و هر كس كه در زمين است حتّي ماهي دريا
ولكن بارث ، بجهت اينكه انبياء بارث نميگذارند درهمي و ديناري راند ا و علماء وارثان انبيا، ساير نجوم در شب بدر

مختار صلّي عليه  ولو در جامع االخبار از رس، پس هركس اخذ كرد از اين علم اخذ كرده حظّ وافري را، ميدهند علم را
ظر كند در علم خود يك ساعت عالم كه تكيه كند بر فراش خود و ن: ملك الجبار نقل كرده است كه فرمود رسول خدا

كه در مسجد نشسته ): ع( االخبار است كه فرمود حضرت امير و در همين جامع، بهتر است از عبادت هفتاد سال از عابد
تر ميداري يا مجلس علم را؟ آن  نماز جنازة عابد را دوست) ع( بودم كه داخل شد ابوذر و عرض كرد يا رسول اهللا

هاي شهداء و  تر است بسوي خدا از هزار جنازه از جنازه نزد مذاكرة علم دوستفرمود نشستن يكساعت در ) ع( حضرت
تر است بسوي خدا از نماز هزار شب كه در هر شب بجا آورده شود هزار  نشستن يك ساعت در نزد مذاكرة علم دوست

د كه مذاكرة علم اباذر عرض كر، تر است از هزار جنگ و از قرائت قرآن و تمام قرآن و همچنين دوست، ركعت نماز
تر است بسوي خدا از قرائت قرآن  فرمود نشستن يك ساعت نزد مذاكرة علم دوست! بهتر است از قرائت همة قرآن

و هر كس بيرون شود از ، بر شما باد كه مذاكرة علم كنيد چرا كه بسبب علم ميشناسيد حالل و حرام را، دوازده هزار مرتبه
د خداي عزّ وجلّ از براي او بهر قدمي ثواب پيغمبري از پيغمبران را و عطا سينو علم ميخانة خود كه طلب كند بابي را از 

) ع( و طالب علم را دوست ميدارد خدا و مالئكه و پيغمبران، د شهري در بهشتسيميكند او را بهر حرفي كه بشنود يا بنو
اي اباذر نشستن يك ساعت ، روز قيامتو در طلب علم بر نميĤيد مگر شخص سعيد و طوبي است از براي طالب علم در 

و نظر كردن ، نزد مذاكرة علم بهتر است براي تو از عبادت يك سال كه روزهاي او را در روزه باشي و شبها در نماز
و هر كس بيرون رود از خانة خود در طلب بابي از علم ، بسوي روي عالم بهتر است براي تو از آزاد كردن هزار بنده

  . اي او بهر قدمي ثواب شهيدي از شهداي بدر تا آخر حديث شريفمينويسد خدا بر
تعليم بگيريد علم را كه تعلّم علم حسنه است و مدارست علم تسبيح است و : كه فرمود) ع( عالم عن عليمال و في    

اهلش  و اين علم اسباب تقرّب است براي. علم جهاد است و تعليم دادن علم بكسيكه نادان باشد صدقه است زبحث ا

                                                 
 .ت كنيد كه خدا اهل ايمان و دانشمندان را رفيع ميگرداندعو هرگاه گفتند از جاي خود برخيزيد حكم خدا را اطا 11سورة مجادله آية  - 53
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بجهت اينكه علم سبب دانائي حالل و حرام است و برنده است صاحب خود را از راه بهشت و علم انيس است در وحشت 
و صاحب است در وحدت و سالح است بر اعداء و زينت است براي دوستان بلند ميكند خداوند بسبب علم اقوامي را كه 

نظر كرده ميشود اعمال ايشان و اقتباس كرده ميشود اثار ايشان و ، خلق قرار ميدهد آنها را ائمه خلق كه اقتدا كنند بĤنها
رغبت ميكنند مالئكه در دوستي ايشان و بالهاي خود را بر ايشان ميمالند در نماز ايشان چونكه علم حيات دلهاست و نور 

ابرار و عطا ميكند باو نازل ميسازد خداوند حامل علم را در منازل ، هاست از كوري و قوت ابدانست از ضعف ديده
و بعلم شناخته ميشود خدا ، مجالست اخيار را در دنيا و آخرت و بسبب علم اطاعت ميشود خداوند متعال و عبادت ميشود

و علم امام عقل است و عقل ، و بعلم صله ارحام بجا آورده ميشود و بعلم شناخته ميشود حالل و حرام، و توحيد ميشود
  .ند بعلم سعدا را و محروم ميسازد اشقيا راالهام ميك، تابع او است

ت است و ظلمت و همين بس كه علم نور انساني، اخبار در شرافت علم بسيار و آثار بزرگان بيشمار است و آيات و    
حيوانيتت و شيطاني ،و جهل نور حيوانيت و شيطانيعلم حيات انسان است و ممات حيوان و ، ت استت و ظلمت انساني

ت و انيس و صاحب انسان است و جهل عكس هجت و غذا و بت و رفعت و عزّعلم قو، و جهل عكس آنستشيطان 
علم بخدا نزديك ميكند و جهل از خدا دور و ، علم ميراث انبياء است و جهل ميراث شياطين بلكه فضلة شياطين، آنست

ها آزاد ميكند و جهل  ز جميع عالقهعلم ا، بشيطان نزديك ميكند بلكه علم همشأني خداست و جهل همشأني شيطان
بلكه پاك كننده  يجمع نشود با غرض قرب حق تعال تحصيل علم با اغراض نفساني ؛ها را يكي بر صد زياد كند عالقه

و جهد ، بيشتر جد يل نمود بلكه هر چه اغراض نفسانينتوان تحص ياست از جمله اغراض و جهل را بدون غرض نفسان
غنائي باالتر از ، اينجا معلوم ميشود كه جهل صفت نفس خبيث است و علم صفت عقل شريف و از، طالب جهل بيشتر

علم موجب رحمت و رأفت و بخشش ومدارات و كتمان و جملة خصائل است و ، تر از جهل نيست علم و فقري سخت
ور است چه خوبي متصو آن، مجمال آنچه بدي متصور است براي انسان همه از جهل مركّب است، اعث جملة رذائلبجهل 

  . براي انسان همه از علم است
نظر بحال علم خود كن كه اگر علمي است كه با اغراض نفساني جمع ميشود و بارذائل همراهي دارد ، پس عزيز من    

ل بزودي در پي عالج برآي و اين جه، ت رفاقت دارد و با ريا و سمعه و خودبيني اقتران ميجويدو با نخوت و كبر و اناني
ت را فس است و انسانيدركات در صفحة حيواني و شيطاني نكه اين م، يومركّب و فضلة شيطان را از صفحة نفس بش

  :بزودي هالك كند
  دل از اين آلودگيها پاك كن      سينة خود را برو صد چاك كن 

فعليت نيامده براي او  و اما جهل ساده را اين همه ضرر نيست زيرا كه صاحب جهل ساذج در قوه است و هنوز بهيچ    
الجهل اگر چه هنگام مرگ باشد و او داخل مرجون المراهللا است اما يخرجهم الي ، اميد اينكه بفعليت علم بيايد هست

  .العلم فيتوب عليهم المركّب فيعذبهم و اما الي
انيد برادران من كه اين بد: فتهالجمله ذوق علم چشيده و لذّت شهود و الهام ديده گ بعض علماء اخيار كه جانش في    
، چرا كه اينها علمهائيست ذوقي و شناسائيهائيست كشفي، اء دنيا و رغبت دارندگان در دنيالمهاي ما حرام است بر عملع

ايم لكن اينها را متغذّر است تحصيل كردن با دوستي جاه و بلندي مرتبه و اخالل  اگر چه ما برهان برآنها اقامه كرده
چرا كه آنها با محبت دنيا جمع ميشوند بلكه بساهست كه محبت دنيا معين ، يقي بخالف ساير علومرسانيدن بتقواي حق
بيني كه طالبان آنها متحمل ميشوند مشقتهاي بسيار و بيدارخوابيها و تكرار كردن در شب  چرا كه مي، است بر تحصيل آنها
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و همة اينها بخيال جاه و همي و بزرگي خيالي معلوم ، او روز و صبر كردن بر سفرها و محروم ماندن از لذتها و خواهشه
وي حاصل نميشود مگر با انداختن محبت دنيا از دل و اجتناب رو اما علمهاي اخ، نيست بدست خواهد آمد يا نخواهد آمد

پس قرار داد علم را ، 55ُم اللَّهَو اتَّقُوا اللََّه َو ُيَعلُِّمكُ: پس علم را طلب مكن مگر بتقوي كما قال اهللا تعالي، كردن از خواهشها
ه و رياسات بلكه با شدت حرص بر رياسات دنيوي، ميراث تقوي و ظاهر است كه علوم متعارفه ميسر ميشود بدون تقوي

چيزي ه و بزرگي جستن بر عباد و تسلّط يافتن در بالد و اهتمام داشتن بشهرت در ميانة مردم با نهايت برهنگي و بيحيواني:  
چرا كه منكشف نميشود مگر از براي صاحبان ، از اينجام معلوم شد فضل علم و حقايق و سلوك طريق االخرهپس     

چون طالب علم شوي اول شناسا شو كه علم ، پس عزيز من). ع( لب كه آنهم حاصل نميشود مگر بواليت مرتضي علي
آنگاه از ، ب اين عامل برآي و اين عالم را بجويآنگاه در طل، كدام و جهل كدام؟ و عالمات و آثار هر يك را نيك بدان
  :او طلب علم نماي كه از مقصد دور نگردي و از راه نماني

  درياب نخست صحبت پير      چون طالب ره شوي بتدبير
  پيري كه بشرع در نماند      پيري كه طريق را بداند 

  پيري كه بيابد استقامت       پيري كه نيايدش كرامت 
      

  فصل ششم 
  .ان وجوب طلب علم بر همه كسدر بي    
بدانكه انسان بالفطره از اول تولد در طلب علم است يعني رو آورده است بشعور و هوش و ادراك كه همة اينها بوجهي  

همچنين از ، كند ات ميات و ساير بديهيو بر همين طلب باقيست تا زمانيكه ادراك اولي، علم و بوجهي مقدمة علم است
ت و اوان تمرين تكليفات كه در قست يعني در طلب زيادتي ادراك است تكويناً نه اختياراً تا زمان مرا هياين مقام در ترق

ة اوست واجب يا لكن بر ولّي او كه بمنزلة نفس مربي، اين زمان اگرچه بر او هنوز بحسب تكليف چيزي واجب نيست
آنوقت چون تكليف الهي ، گاه كه زمان تكليف ميرسدامر و نهي كند تا آن مستحب است كه باختيار و شعور بشعور او را
در اينجا هم چنانكه تكويناً در طلب علم و ازدياد شعور بود بحسب تكليف و ، و اختياري مطابق تكوين است در همة امور

نسان از اولّ و بعباره اخري چون ا، امر ميكند بطلب علم) ع( اختيار هم حق تعالي شأنه او را بر زبان انبياء و خلفاء ايشان
ه را كه حجب انسانية او در رحم در خلع و لبس است كه پيوسته نقائص مادل مادت و حجب نفس ناطقه استقرار نطفه و او

و بهمان اندازه كه ، و مانع ادراك و شعورند از خود خلع و دفع ميكند و زكوه فطري و تكويني همين خلع و دفع است
ماالت مينمايد و لباس نو ميپوشد و اين جذب و لبس صلوه است مطلقا و بمقام شعور تكويناً خلع نقائص ميكند جذب ك

و از اينجا كه تكويناً در خلع و لبس است تكليفاً بر زبان ، است علم است نيز ةاين جذب و لبس چنانكه صلو كه ميرسد
و همچنانكه ، تون آن شريعت بوده استكه هيچ شريعتي نبوده مگر اينكه اين دو س، ةو صلو ةخلفاءاهللا امر شده است بزكو

 ةبعينه امر بطلب علم است بجهت اينكه نيست صلو ةزيرا كه امر بصلو، در جميع شرايع امر بصلوه بوده امر بطلب علم بوده
را مراتب است و اول  ةو چون علم و صلو، و رو بخدا رفتن نيست مگر معرفت افزودن، مگر توجه بخدا و روبخدا رفتن

                                                 
 .نافرماني حكم خدا نكنيد خداوند شما را داناي بامور ميكند 282سوره بقره آيه  - 55
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ت نيست و ع بندگان خدا را هيچ مدخليصنو در اين مرتبه كسب و 56يقذفه اهللا يف قلب من يشاءم اول نوريست كه مرتبة عل
پاياني خوابيده باشد  چون كسيكه در بيابان بي، ر و التفات است باينكه بايد كسي بجويد كه از او راه را بجويداين مقام تحي

رانه و در طلب كسي بر ميĤيد ه ندارد البته آن كس در طلب آبادي برميĤيد متحيو بيدار شود و متلفت شود كه در بيابان را
  . كه او را براه داللت كند

و مرتبة ثاني مقام رسيدن بخدمت عالم وقت است چه آن عالم پيغمبر باشد و چه وصي پيغمبر و چه علماي امت     
ت هب مطيع آن عالم و منقاد حكم او خواهد شد و از جو اين مقام را مقام استماع گويند و در اين مقام طال، پيغمبر

ل دعوت امر بتقوي كه ) ع( ر كه مقام اول است هر يك از انبياءوجوب طلب اين علم و وجوب طلب مقدمات تحيدر او
د است سبب مقام اول علم و باعث التفات كردن باينكه در راه نيست و گمراه است و امر باطاعت كه مقام ثاني و مقام انقيا

و اين مقام تقليد است و  57فَاتَّقُوا اللََّه َو أَطيُعوين: كه هر يك بقوم ميگفتند، الكتاب الكريم كما حكي لناعنهم في، ميفرمودند
و تكويناً در طلب اينستكه آنچه را بتقليد آموخته از حقايق آنها بهره بردارد و چاشني بمذاق او  ةًدر اين مقام بندة خدا فطر

ون اين چاشني بمذاق او رسيد و از علم تقليدي خود لذّت و بهجتي يافت اين مقام اول مقام تحقيق و اول مقام و چ، برسد
بلكه حد او از حد بيرون رفتن است و بصفات ربوبي موصوف ، اي نيست اثر معلوم يافتن است و اين مقام را حدي و اندازه

و فناء از فناء است و ، و آخر اين مقام فناء، لّ و عال زيست كردنشدن و از خوديت خود بيرون آمدن و بخوديت حق ج
لَْو ال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طاِئفَةٌ : مقام نشر علم است كه مقام احسان باشد و مقام انذار باشد و آيه مباركه، بعد از اين مقام

زيرا كه نفر مقام اول و مقام ، اشاره دارد بهر چهار مقام 58إِذا َرَجُعوا إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َو ِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم 
انصات و مقام تحيرّاست و تفقّه از اول مقام استماع شامل است تا آخر مقام فناء و انذار اشاره بمقام رجوع بخلق بجهت 

و كسي عرض كرد بخدمت ، بسوي دين است و مقام احسان است تكميل است كه آخر مقامات انسانيت و مقام دعوت
ام اول كه اول نزول آن مقبجهت اشارة ب، االنصات: ماالعلم يا رسول اهللا؟ حضرت فرمود: كه)ص( حضرت ختمي مرتب

پس ، شداالستماع كه اشاره فرمود بمقام ثاني كه مقام تقليد با: عرض كرد ثم مه يا رسول اهللا؟ فرمود، نور است در قلب
حفظ كه اشاره است بمقام آثار علم تقليدي را يافتن پس عرض كرد ثم مه يا لا. مودندرعرض كرد ثم مه يا رسول اهللا؟ ف

كه اشاره بĤخر ، نشره: پس عرض كرد ثم مه؟ فرمود، كه تمكين دادن باشد آن علم تحقيقي را العمل به: رسول اهللا فرمود
ية شريفه نفر بحسب مفهوم وجوب طلب علم در هر چهار مقام مستفاد ميشود و و از آ، مقامات و مقام تكميل باشد

شده است وجوب  ةو اقامة صلو ةو همچنين از آيات ديگر كه در آنها امر بصلو اتقوا اهللا و اطيعوين: همچنين از آية مباركه
بفرض بودن طلب علم  حيا تصري و اخباري كه در آنها امر بطلب علم شده است كه، طلب استفاده ميشود چنانكه دانستي

) ص( از جملة آنهاست حديث مأثور از جناب رسول، شده است يا تحريص و ترغيب در طلب علم شده است بسيار است
در ، كه طلب كردن علم فريضه است بر هر مسلمي آگاه باشيد كه خدا دوست ميدارد طالبان علم را) ع( و جناب صادق

  . بر هر مسلم و مسلمه، خبري
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بر تو پوشيده نخواهد ماند كه اين علمي كه فرض است بر هر كس ، و چون مراتب تالث علم را دانستي پيش از اين    
زيرا كه فنون اصطالحيه يا علوم ، فنون اصطالحيه نخواهد بود و نه هم صناعات علميه، كه بدائرة اسالم داخل شده باشد

است كه معلوم است كه با جميع اغراض جمع شود و مؤمن و  يا كالم و حكمت، عربيه است كه حال آنها معلوم است
ي اغراض را از ميان بر شود بلكه بكلّيممعلوم شد كه علم با اغراض جمع ن و سابق، كافر در تحصيل آنها يكسان باشند

ر يك يا علم روايت و تفسير است يا فقه است و ه، ميدارد و آن علمي كه با اغراض جمع شود جهل مركّب است نه علم
از اينها اگر از اهلش اخذ شود و در صفحة عقالني نفس نقش بندد علم است و با اغراض جمع نشود و پاك كنندة نفس 

كه اگر در صفحة جهالني نفس نقش بندد از جميع جهاالت مركّبه بدتر و تا صاحبش هللا ِبا اما اليعاذُ، باشد از جميع رذائل
ت صفحة عقالني نفس و اند اشاره بفعلي اينكه در مجتهد قوة قدسيه شرط دانسته و، را بقعر دوزخ نكشاند آسوده نگذارد

و ) ع( اند در فتيا و قضاوات و ساير امور راجعه بسوي امام تهسو اينكه اجازة سابق را شرط دان، نقشبندي علوم در اوست
ه در صفحة جهالني نفس است يا در براي اينست كه عالم سابق ببصيرت خود تواند تميز دهد كه اين نقوش حاصل، عالم

پس آن كس كه علم فقه را تحصيل نموده بايد خود او مالحظه كند و امارات ! صفحة عقالني نفس؟ نه خود شخص
ة شيطنت را قوة قدسيوش نقه نداند و نقوش صفحة جهالني نفس را جهل و عقل را مالحظه كند كه بفريب شيطان قو

بلكه ، بر نيايد) ع( استحقاق و اهلّيت در مقام فتيا يا قضاوت و ساير امور راجعة بسوي امام و بدون، صفحة عقالني نپندارند
ه و شيطنت نتواند و فرق بايد خود را عرضه دارد بر عالم سابق كه خود شخص هرچه حديدالنظر باشد تميز بين قوة قدسي

كند بفتيا و غير فتيا اقدام نمايد و الّا از اين مقام فرار بين صفحة جهالني و صفحة عقالني نگذارد تا آن عالم اگر او را امر 
وصايت بغير اجازه و امر عالم ، است و اوصياء آن بزرگواران) ع( كه اين مقام خاصه انبياء، كند كه بزودي هالك شود

: نرود كه فرموداز نظر عالم ) ع( و هيچوقت فرمايش جناب امير، سابق كه آنهم اين شأن وصايت در آن باشد صادق نيايد
اگر اذن و اجازة سابق كه بشأن وصايت موصوف ، نشيند در او مگر نبي يا وصي نبي يا شقي كه نمي است اين مجلسي

عالوه بر اينكه در اين صناعات مؤمن و كافر و سعيد و ، ر داخل اشقيا خواهد بودوالبته باقدام كردن بر اين ام، نباشد، باشد
بلكه از هزار كس يك نفر ، و از براي همه كس تحصيل اين فنون ميسر نيست، ساوي هستندشقي و با غرض و بي غرض م

  . تواند دست از تحصيل امر معاش و تحصيل قوت و لباس بكشد و در طلب اينها برآيد
ظر ن، پس آن علم علمي است كه با همه كار و با همه شغل و با كسب معاش بسازد و با هيچ كار منافات نداشته باشد    

و يكي ، اتو يكي زي 59و يكي حذاء، تمار ييك، كن كه اصحاب ائمه هدي سالم اهللا عليهم هر يك بكسبي مشغول
 60شيعتنا املتعلمون: و با وجود اين گاهي ميفرمودند، و يكي حاكم بود، و يكي وزير، ويكي دهقان، و يكي جمال، حنّاط

مراد از اين علم كه فرض است بر هر مسلم و مسلمه مراتب ثالث  پس، شيعتنا العلماء: بطريق حصر و گاهي ميفرمودند
و آن وقتي باعث عمل خواهد شد كه ، كه احكام قالبي شرعي ديني باشد بحيثيتي كه باعث عمل شود، علم خواهد بود

اشد كه از قول او قاد و تسليم او كرده بباين معني كه خود را چنان من، اخذ شود از كسيكه از گفتة او تخلّف نتواند نمايد
زيرا كه آنوقت چون كسي خواهد ، ه نموده باشدييا وقتيكه ادراك آنها را از روي بصيرت و قوة قدس، نتواند تخلف ورزد

، البتّه آنوقت از ضّار خود پرهيز كند و نافع خود را بكار برد، بود كه بمرض مبتلي باشد و ضّار و نافع خود را بيقين داند

                                                 
 نعلبند - 59

 شيعيان ما دانشجويانند - 60
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هرگاه كسي مريض باشد اگر خود ، بية شرعيه چون ادوية امراض بدنيه ادوية امراض نفسانيه استچرا كه احكام قال
شناساي مرض خود باشد و ادوية ضّاره و نافعه را بداند البته پرهيز ميكند از آنچه ضرر دارد و بكار ميبرد آنچه را نفع دارد 

آنچه آن طبيب بگويد البته آن مريض ، بر او عرضه ميداردو اگر خود شناسا نباشد اول طبيب حاذق را ميجويد و خود را 
و همچنين است حال علماء كه اطباء نفوس ميباشند و حال احكام قالبي كه بمنزلة ادوية امراض نفساني ، پيروي ميكند

ً مةواً يا استدات بدو اينكه در ميان فقهاء رضوان اهللا عليهم مختلف فيه است كه تقليد مي، و حال مريضهاي نفساني، ميباشد
ت جايز نيستجايز است يا جايز نيست؟ حق اينست كه مطلقا تقليد مي ،ت چون رجوع كردن بكتب زيرا كه تقليد مي

و بدون اينكه بداند كه كدام دوا براي كدام مرض نافع است يا ، است و ادوية آنها را بكار بردن بدون شناسائي مرضاطب
اين ، در اخبار و آيات عام است فھةء اعالم كثراهللا امثالهم مشهور است كه خطاب مشاو اينكه در ميانة علما! مضرّاست

صحيح است در آنچه شريعت مطهره مشرع كل است اما جزئيات شريعت و آداب و سنن پس اشخاص در آنها مختلف 
ضد و نقيض يكديگر  بلكه گاه باشد كه، ميباشند و خطاب هر كس با ديگري و حكم هر كس با ديگري فرق كلّي دارد

  . را يك سبب اينست) ع( باشند و اختالف اخبار ائمه هدي
البيت كه صاحب قوة قدسيه باشد يعني جزئيات امراض نفساني را شناسا  پس بدون اخذ احكام شريعتي از عالم اهل    

ود و احكام خود عمل كردن ه بامراض خيا بدون بصيرتام، باشد و جزئيات احكام آنها را كه بمنزلة دواست شناسا باشد
السير عةت عامل خواهد بود علي غير بصيره كه اليزداده سربشريعت مطهره چه بطريقة احتياط و چه بطريقة اخذ از قول مي

ن حكمي : فرمود كه) ص( مرويست و حضرت رسول) ع( چنانكه از جناب صادق، عداًالّا بĤكسيكه عمل كند بدون علم ب
قصم ظهري : و براي همين فرمود كه، از آنچه اصالح كند، آنچه را فاسد كند بيشتر خواهد بود، كه آن دواي مرض اوست

زيرا كه جاهل متنسك هرچه كند شايد مهلك او باشد نه نافع او چنانكه مريض نادان  61كو عامل متهت كرجالن جاهل متنس
  .يا طبيب نادان آنچه كند احتمال ضررش بيشتر است از احتمال نفعش

اگر يقين داري كه آن عالم كه از او اخذ ميكني بينا و شناساي مرض تواست از او اخذ كن و او را ، عزيز من پس    
و اگر اهل علمي و يقين داري كه اين حكم دواي مرض نفساني تو است يا دواي مرض ، تقليد كن و الّا توقف اولي است

  . ا و ديگران را هالك مكنبĤن فتوي ده و الّا توقف كن و خود ر، نفساني غير تو است
بلكه شناسائي ، نه علم كلي، گانة احكام نفس است كه علم اخالق حسنه و اخالق رذيله باشد مراتب سه، و ثاني    

كه اگر آن دانائي ، ه استو علم اينست نه دانائي علم اخالق كه از جملة فنون رسمي، اخالق حسنه و رذيله در وجود خود
جهل مركّب خواهد بود و از علم معدود نخواهد بود و اين شناسائي الزم دارد اجتناب از رذائل و  بدون اين شناسائي باشد

العلماء حيزهنم : و از اين جهت است كه فرمود، صاف بخصائلطلب خصائل را و محزون بودن بر ارتكاب رذائل و عدم اتّ
  .است و عمل اين علم اجتناب از رذائل و موصوف شدن بخصائل، 62الرعايه كتر

و ، علم مرتبه قلب و عقل است كه از آن در خبر گذشته بĤية محكمه تعبير فرمود، و سيم از مراتب سه گانة علم    
زيرا كه عقايد را بنحو كلّي ادراك كردن چون ادراك ، مراد از آية محكمه عقايد دينيه است نه ادراك آنها بنحو كلي

                                                 
مباالتي و هتاكي كند و تجري  م را دو نفر ميشكنند، يكي ناداني كه براه غلط و افراط در عبادت برود، و ديگر دانائيكه در امور دين بيكمر - 61

 .ورزد
 .حزن علماء و دانشمندان از جهت عدم رعايت كامل حق بندگي است - 62
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ه چون آئينه ذي االيه را نمايش دهد و اين نمايش نميشود مگر وقتي كه چرا كه آيه اينست ك، آيه نخواهند بود، فلسفي
وق و وجدان بيابي پس حكيم و متكلم رسمي را آيات ذاقلّا اثري وانموذجي از ذي االيه در وجود خود مشاهده كني يا ب

ديگر ، ي در خود بيابدزيرا كه آنها بنحو كلّي ادراك كنند و آيه وقتي باشد كه بنحو جزئي اثر، محكمات بدست نيايد
پس از اين جهت هم ، پذير باشد و آنچه زوال و نسخ در آن راه يابد محكم نباشد آنكه ادراك عقايد بنحو كلّي زوال

و اينكه وارد شده است كه تفسير قرآن جايز نيست مگر باثر صحيح يا ، م صاحب آية محكمه نتواند باشدحكيم و متكلّ
و نص ، ود و عيانهشخود بيابد يا بذوق و وجدان يا ب ت بهمين اثري كه از عقايد دراثر صحيح اشاره اس، نص صريح

اول  63أَْو أَلْقَى السَّْمَع َو ُهَو َشهيٌد ِلَمْن كانَ لَُه قَلٌْب  ِذكْرىذِلَك لَ  إِنَّ يف، صريح اشاره است بمقام تقليد و تسليم كه آية شريفة
و ثاني اشاره است ، كه اول در جة او اول درجه قلب است، نموذج عقايد باشدام تحقيق كه مقام ادراك امقاشاره است ب

  . بمقام تقليد كه مقام تسليم و انقياد است
اگر از آنها ذوقي و وجدي و لذّتي ميابي؟ باين معني كه نمونة آنها را ، نظر كن بعلوم و عقايد خود، پس عزيز من    

و اال اگر تمام مسائل الهي را چنانكه بايد متقن سازي و ، آيات محكماتي يابي صاحبيبيني و از آن لذّت م در خود مي
و صاحب ، اي بهره بدانكه از علم عقالني و آيات محكمات بي، براهين همه را تمام نمائي و اين ذوق در خود نبيني

قيل و قال تو را از آنها ه است و جز و بدانكه علم تو داخل علوم رسمي! پذير نيست بلكه چنان جهلي كه عالج، جهاالتي
بر شما باد بتفقه : كه فرمود) ع( الصادق و عن، علم فرض است بسيار است و اخبار باين مضمون كه طلب! حاصلي نيست

چرا كه كسيكه تفقه در دين ندارد خداوند روز قيامت نظر بسوي او نميكند و عمل ، كردن در دين خدا و مباشيد اغراب
و بمضمون اين حديث كه امر بتفقه و منع و مالمت بر عدم تفقه باشد اخبار بسيار است ، اك نميكنديا پ، او را نمو نميدهد

نشيند  كسي نشاساي اين امر واليت شده و ميرود در خانة خود مي، عرض كرد كه) ع( صادق تو كسي در خدمت حضر
ن كس تفقّه در دينش تحصيل ميكند؟ و حضرت فرمود كه چگونه اي، و با هيچيك از برادران ايماني رفت و آمد نميكند

يعني اگر ميدانستند ، الناس ما يف طلب العلم لطلبوه ايل آخره ُملَعلو َي: كه فرمود) ع( در كافي است از جناب علي بن الحسين
در طلب علم بر ميĤمدند اگرچه بريختن خون و فرو رفتن درياها ، مردم كه چه قدر و منزلت و شرافت در طلب علم است

ترين بندگان من بسوي من جاهلي است كه  خداي تبارك و تعالي وحي فرمود بحضرت دانيال كه مبغوض، يبودم
ترين بندگان من بسوي من آن  و بتحقيق كه محبوب، استخفاف بحق اهل علم رساند و ترك كند اقتداي بايشان را

يروي مردمان با حلم ميكرده باشد و از اخبار و پ، داشته باشد ءماطالب ثواب جزيل باشد و مالزمت علپرهيزگاريست كه 
الحكماء خوانده شود از مادة قول يا  بنا بر اينكه القائل عن . حكماء بمردم ميرسانيده باشد يا از حكماء قبول ميكرده باشد

  . القابل عن الحكماء خوانده شود از مادة قبول
سه صنف بودند باين معني كه آنها را كه ، زرگان دينبدانكه رؤساي دين و علماي اهل يقين در زمان هر يك از ب    

صنفي را اجازه ، بامر دين موكّل ميداشتند و اجازه ميدادند كه متوجه امور دينية بندگان خدا شوند سه صنف بودند
يك را و اين اشخاص هر ، ميدادند كه اخبار آنها را بخلق رسانند و حالل و حرام آنها را براي بندگان خدا بيان نمايند

و ، احكام ميĤموختند و گاه بود كه احكام اينها متخالف مينمود، بمناسبت محل و اهل محلّي كه مأمور آن محل ميشدند
و فرقة ديگر را مأمور ميفرمودند ، اين فرقه را مشايخ روايت و مشايخ اجازة روايت ميناميدند و اينها را علماء نيز ميناميدند

                                                 
 .ق توجه كامل كنديد و بحقاد دل به كالم حق فرا دهباش ياريلب هوشان پند و تذكر است آنرا كه قينيشين هالك پيدر ا 37ة يسوره ق آ - 63
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در زبان عجم هر بدو در زبان ، و اين فرقه را باسماء بسيار ميناميدند، ن از مردم براي ايشانبدعوت خلق بدين و ببيعت گرفت
حليم و تقي و درويش و صوفي و شيخ طريقت و زاهد و متقي ) ص( و در زبان شريعت محمدي، نصاري راهب

و اينها را اجازه در هر دو امر ، و فرقة ديگر صاحب دو رياست و داراي هر دو مرتبه و جامع هر دو طرف بودند، ميناميدند
و اينها را حكيم و سيد و وصي و عالم و غير اينها از ، اعم از اينكه مأذون ميبودند در اجازة غير يا مأذون نميبودند، ميدادند

سه فرقه دارد اشاره باين  64ةالعلماء امناء يا العلماء منار و االتقياء حصون و االوصياء ساد: و حديث شريف، اسماء ميخواندند
كه مراد از علماء مشايخ روايت و از حلماء ، ماءكالالزم للعلماء و التابع للحلماء و القابل عن احل: و همچنين اين حديث كه

و اين سه فرقه در زمان ، اشاره بهمين سه فرقه است، الطرفين است مشايخ روايت طريقت و از حكماء مشايخ جامعة بين
و چون زمان غيبت كبري رسيد و بطول انجاميد و شيعياني كه ، نين در زمان غيبت صغريبودند و همچ) ع( معصومين

ه كه و دعات بني امي، تر شدند و مشايخ ثالثه از باب تقيه و خوف اعداء مختفي، بسيار بودند، بدين پدري متدين بودند
ء عامه كه خود را بلباس مشايخ روايت خود را بلباس زهاد و صوفيه متبلس ساخته بودند بسيار و آشكار بودند و علما

يح علم شريعت بذيل علماء عامه توسل حصيعيان بجهت تجمع بسياري از ش، درآورده بودند غالب و با اقتدار نمودند
و اعتنا بمشايخ اجازه و طريقت نگذاشته خود را چون آنها كسي ، ي برآمدندرو بتدريج بخود رأيي و خودس، جستند

ه كه شرط فتيا و يته كه قوة قدسنسو ندا، عامه باستحسان و رأي و اجتهاد عمل نموده و فتوي دادند دانسته چون علماء
و ، و بدون اجازة شيخ سابق شرط افتاء محقق نه، غير از شيخ سابق كسي نداند، بصيرت باحكام خدا و احوال عباد است

الجيلس : است كه يزيرا كه اين مجلس، خل اشقيا شدنستبخود سري بدون اذن و اجازه بمقام فتيا و قضاوت قدم نهادن دا
ه و جمعي ديگر بجهت تصحيح عقايد و سلوك راه آخرت بذيل صوفية عامه و دعات بني امي 65اوشقّي اووصّي االنّيب فيه

و ، بعضي بوحدت وجود و اباحة شرايع معقتد، آداب طريق را از آنها آموختند و بعقايد فاسده مبتال شدند، چنگ زده
ه در ميان ه و قلندريو اين دو طايفة من عندي، ر و زندقه و انكار مبدء و معاد مبتال گشتهفكو بعضي ب، بعضي بحلول و اتحاد

و چون اين دو فرقه بهواهاي نفساني ، اد و مشايخ طريقت شدندشيعه بسيار شدند و مختلط با علماء و مشايخ روايت و بازه
هر يك از دو فرقه با فرقة ديگر و هر يك از رؤساي دو فرقه با يكديگر حسد برده و ، بودندگرفتار و باخالق رذيله مبتال 

، و خالف و اختالف در ميان اينها شيوع يافت، و با مشايخ حقّه بيشتر از يكديگر نزاع نموده حسد گرفتند، نزاع گرفتند
و چون آميزش با علماء حقّه و مشايخ طريقت ، كافر و بيدين و المذهب و كشتني گفتند، تي كه هر يك ديگر رابحيثي

علماء حقّه مذمت اين دو فرقه را مينمودند كه مردم فريب آنها را نخورند و فتاوي و ، حقّه داشند و بلباس آنها درآمدند
طلقا كه طايفة عرفا م، گمان بردند اتباع مشايخ روايت، و بر اتباع مشتبه شده، عقايد آنها را بر مردم اظهار ميداشتند

و بتدريج در ميانة اتباع علماء و  !س بلباس علماء مطلقاً مذمومنديكه متلب ،قتيخ طريو گمان بردند اتباع مشا !مذمومند
كه شايد ، و از كثرت فساد فريقين بر بعض مشايخ حقّه هم امر مشتبه شد، عرفاء اين نزاع و حسد قوت گرفته شيوع يافت

  . بتال هستندعرفا تماماً باين عقايد و اعمال م
ل مشايخ روايت و مشايخ طريقت با هم در كمال الفت بودند و كمال تكريم و تعظيم از يكديگر او رو اال صد    

م ديگري محتاج علكه هر كدام ب، بودند) ع( و اين مشايخ روايت و مشايخ طريقت بشأن حضرت موسي و خضر، مينمودند

                                                 
 .ها و اوصياء بزرگان هستند ها و عالماتند و پرهيزگاران قلعه علماء امنيان ما هستند، يا علماء گلدسته - 64

  .نشيند مگر پيامبري يا وصي او، يا اينكه شقي باشد جايگاهي است كه در آنجا نمي - 65



48 

 

آن حضرت ) ع( مصاحبت نمود با حضرت خضر) ع( ر كه حضرت موسيو در اول ام، و هر يك تعظيم ديگري مينمودند
همچنين ! اند كه تو طاقت آنرا نداري و من را بر امري گماشته! ماند كه من طاقت آنرا ندار كه ترا بر امري گماشته: فرمود

يكردند كه در مسائل هر يك از مشايخ طريق در مايحتاج امر شريعت رجوع بمشايخ روايت مينمودند و اتباع را نيز امر م
رجوع بمشايخ طريق مينمودند و اتباع را امر ، و مشايخ روايت در مايحتاج طريق، قالبيه رجوع بمشايخ روايت مينمودند

و مشايخ طريق ، بودند مو هر يك در مقام خود محترم و مغتن، كردند كه در مايحتاج طريق رجوع نمايند بمشايخ طريق مي
كه افضل از ) ع( چون حضرت موسي، روايت مينمودند و آنها را از خود افضل ميدانستند كمال حرمت داري از مشايخ

اگرچه ، ء ورثة انبيااند بر مشايخ روايت صادق بودلماو اخباري كه در آنها اشاره شده است كه ع، بود) ع( حضرت خضر
  . بهره نبودند مشايخ طريقت هم از آن بي

و هر يك از علما ، ت برآيني قو در طلب دين بصد، ه و نه باتباع قلندريهعندينه گوش ده باتباع من ، پس عزيز من    
  :را كه مأذون و مجاز از عالم صادق سابق دانستي خاك پاي او را سرمة چشم خود كن

  خاك بر فرق حسد كن همچو ما      خاك شو مردان حق را زير پا
بلكه بيشتر ، وي او با سالي عبادت كردن برابري داردو بدانكه نظر كردن بر ر، و از مالزمت خدمت او دوري مكن    

و جمله ، و خدمت كردن آن عالم را چون خدمت خدا دان و زيارت او را زيارت خدا دان، و باالتر از آنچنانكه گذشت
آنچه را كه در فصل پنجم گذشت كه بيان شرافت علم بود ذكر شد براي اين عالم جاري دان و هر يك از مدعيان 

و ذوالرياستين البته شرف طرفين را جامع است؛ و آنها كه ، روايت را كه با جازة صحيحه دانستي همچنان دان شيخوخت
ي علم و اجتهاد يا مدكه آنها در ، گير عي شيخوخت طريق باشند و اذن و اجازة صحيحه نداشته باشند از آنها كنارهمدع
ارة مشايخ حقّه متصور است بهمان اندازه بدي دربارة آنها متصور و هر قدر خوبي درب، اند هبدي نقطة مقابل مشايخ حقّ

علماء حقّه در اعال عليين و متشبهين بعلماء و مدعيان باطل ، ؛ در اينجا صادقل موسي فرعونكل فرعون موسي و لكل، است
  . در اسفل السافلين

و ، فرموده است اين متشبهين بعلماء را چگونه مقابل علماء و متعلّمين ذكر) ع( نظر كن كه جناب اميرالمؤمنين    
ه و حكام سفاك و مثل امراء جائر، با اينكه در ميانة خلق بدتر از آنها هم بنظر ميĤيد، ديگران را هيچ ذكر نفرموده

باك لكن چون ضرر متشبهين بعلماء بر بندگان خدا بيشتر است از ضرر هر حاكم جائر و هر امير سفّاك  هاي بي عشاره
و ضرر تن و مال در حقيقت نفع انسان و ، و ضرر آنها بر روح و دين مردم، نكه ضرر اينها بر تن و مال مردم استبجهت اي

هؤالء اضر علي ضعفاء شيعتنا : و بجهت اين فرمود كه، و ضرر روح و دين ضرر انسان است حقيقتاً، نفع روح و جان است
را ضرر رسانيدند و ) ع( ينكه جيش يزيد مال و تن اصحاب حسينبجهت ا، السالم من جيش يزيد علي اصحاب احلسني عليه

و ساير خلق را اعتنا نكرده اينست كه ، كه اينها را ذكر فرموده) ع( و حديث جناب امير. اينها با ديان شيعيان ضرر ميرسانند
مي شد كه خداوند يك فرقه عال: سه فرقه شدند) ص( مردم بعد از رسول خدا: در كافي روايت از آن حضرت نموده كه
ل بجهل هيعني جا، و فرقة ديگر جاهلي كه مدعي علم شده، نياز است از علم غير او را راهنمائي فرموده و او بعلم خود بي

مركّب كه ادراك بسيار روي هم آورده و خود را بواسطة اين جهاالت عالم پنداشته و از علماء سركشيده و مدعي علم 
و اين ، ه استه و مهلكات انسانيات آنها جهاالت شيطانيقبلكه تمام مرد، از براي آنها نيست و حال اينكه هيچ علم، شده

و دنيا او را ، جاهل خوش آيندة اوست آنچه را كه از جهاالت مهلكه جمع كرده و در سينة خود نقشبندي كرده است
م آن كسي است كه در و فرقة سي، م پنداشتهو او بفساد انداخته ديگران را از آن كسانيكه او را عال، مفتون خود كرده
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پس هالك است آن كس كه ادعاي علم كرده و ، طلب علم برآمده و خود را بعالم وقت رسانيده و از او علم اخذ كرده
و در خبر ، نوميد خواهد بود هر كس مدعي علم شود بدون اذن و اجازة عالم سابق كه اين ادعا افتراست بر حق تعالي

يكي عالمي كه : خوبي در زندگي نيست مگر براي دو نفر: فرمودند كه) ص( كافي است كه حضرت رسول ديگر در
  . آنچه باو بگويد آن عالم در وجود خود اثر او را بيابد، و ديگر مقلّدي كه منقاد شده، مردم اطاعت او كنند

ت را ساني هم در همانست كه آن لطيفة انسانيتكميل لطيفة انسانيه است و خير ان، بدانكه فايدة بودن انسان در دنيا    
بلكه همان خيرات حيواني هم ، خير انسان نيست، و الّا خيرات حيواني كه همه كس در آن مساوي ميباشند، بكمال رساند

عالمي ، پس خير انساني را بلكه لذائذ حيواني را، در هنگام كمال لطيفة انساني بهتر و بدون مزاحمت الم حاصل ميشود
چون عالم هرچه پير و بيعت كردة بر دست او بيشتر ، كمال دارد كه بواسطة اطاعت خلق علم او و خود او سعه پيدا كندب

م االمم يوم القيامه و كاباهي ب يّنِاكه ) ص( و از اين جهت فرمود جناب ختمي مĤب، سعة وجود او بيشتر خواهد بود، باشد
و همچنين متعلّم ، آن حضرت و باعث سعة وجود آن حضرت ميباشند چرا كه تمام امت بمنزلة اجزاي 66لو بالقسط

ه كمال پذيرد يايكه لطيفة انسان ايكه در پي ازدياد علم باشد در پي تكميل خيرات انساني خواهد بود و بهمان اندازه باندازه
  . خيرات انساني بلكه خيرات حيواني در دنيا و آخرت زياد شود

  
  فصل هفتم

  علم و عملدر بيان تالزم     
پذير نيست و از  و آن جهل مركّب است كه عالج، و بيان اينكه علمي كه از عمل منفك شود آن علم را نادانان علم نامند 

زيرا كه ادراكي كه در صفحة عقالني ، مالزمت علم و عمل ممكنست استنباط شود، تحقيق معني علم و جهل مشابه علم
و هر كس بر او نمايش داده ، صفحة جهالني نفس و خصائل صفحة عقالني او را نفس باشد الزم دارد نمايش دادن رذائل

و آن كس كه ، البته در فكر فرار از آنها ميباشد، شود رذائل نفس كه تمام بمنزلة سموم مهلكه و ذوي سموم قتّاله ميباشد
رار است البته در طلب وصول و ق خصائل نفس را بشناسد كه تمام ماية حيات نفس و بمنزلة آب خوشگوار براي تشنة بي

و چون شخص در پي فرار از چيزي و وصول بچيزي باشد البته در تدارك اسباب اين طلب و اين فرار ، حصول آنها برآيد
ناچار در طلب علم ، و چون اسباب فرار و طلب فطري نيست بلكه كسبي و اختياريست و بر همه كس معلوم نيست، باشد

است بوصايت خاصه يا وصايت عامه و چون اين  نبي يا وصي كه اين عالم يا نبي، لم را بجويداين برآيد و عالم اين ع
و عمل علم اوسط كه علم نفسانيست اين فرار و ، البته آنچه او گويد از اسباب فرار و طلب معمول دارد عالم را بجويد

و اين طالب چنانكه ، م ادناي جسمانيست امر فرمايدو چون بعالم وقت رسد آنعالم المحاله بشرايع نبوي كه عل، طلب است
كه شخص از مقام تقليد تجاوز ننموده و ، و علم جسماني عمل آن امتثال امر آمر الهيست در اول، گذشت امتثال نمايد

يد و عقا، ترك عمل او را ميسر نشود، چون خودبينا شود البته آن ادراكي كه تعلق بعمل دارد چون براي او حاصل شود
البته اين علم اقتضاي آن دارد كه مدرك آن در طلب ، ه كه علم اعالي عقالنيست چون براي كسي حاصل شودديني

و از آنجا تجاوز نموده خود را بمقام ، معلوم او باشد و از مقام ادراك تجاوز نمايد و بمقام وجدان و شهود و عيان رسد
البته در طلب آن آثار برود تا آنكه ، آثار آبادي بيابد و از طرفي ايكه در نهايت تنشگي باشد تحقق رساند چون تشنه
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آنگاه در پي آن آثار برآيد تا ، مسه اثر برودت و رطوبت آب را ادراك نمايد و بشامه بوي آب را احساس نمايدباال
  :حد با آب گرددت خود متتابانه خود را در اندازد تا شاداب گشته بقدر ظرفي پس بي، ببصرعين آب مشهود او گردد

  پرّد ببستان يقين  كه نمي      اين عجب ظنّي است در تو اي مهين 
  ميزند اندر تزايد بال و پر        هرگمان تشنه يقين است اي پسر 

  مر يقين را علم او پويا شود        ا شود پچون رسد در علم پس پر
  و ان يقين جوياي ديده است و عيان         علم جوياي يقين باشد بدان 

و اين طلب مطلوب و آرام نگرفتن بر صور مدركات  67كَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيقنيِ لََتَرُونَّ الَْجحيم: ا قال تعالي شأنهكم    
بخالف جهل مركّب كه شيوة آن مشعوف بودن بكثرت ادراك و ، و مشعوف نبودن بنفس ادراك عمل اين علم است

استنباط تقارن و تالزم علم ، 69العلماء امنا خيشي اهللا من عبادهو از آية مباركة  68يعجبهم حفظ الروايه: صور مدركات است كه
زيرا كه چون اعتبار حيثيت علم را در حصر خشيت در علماء نمائيم استنباط ميشود كه خشيت در غير ، و عمل ميتوان نمود

پس در هر جا علم باشد ، تضاي خشيت داردكه حيثيت علم اق، علم يافت نشود و از اعتبار حيثيت علم استنباط توان نمود
و خشيت البد دارد صاحبش را كه غافل نباشد و آنچه مقتضاي علم ، خشيت باشد و در هر جا خشيت باشد علم يافت شود

، مراد از علماء كسي است كه قول او مطابق باشد با فعل او: كه) ع( و از اين جهت فرمود جناب صادق، اوست عمل نمايد
: زيرا كه آن حضرت فرمود، استنباط الزم بودن عمل از براي علم ميشود) ص( شريف جناب ختمي مĤب و از حديث
و چون در ، بودن علم عقالني وقتي است كه آن علم مرآت جمال ذات و صفات حق باشد ةيو آ، حمکمة ةيآ ثةامناالعلم ثال

لب اشتداد و ازدياد اين ادراك معلوم برآيد و البته در ط، علم عقالني بذوق و وجدان ادراك ذات و صفات حق نمايد
، اي ادراك نمود كه چون شخص بذوق و وجدان از صفات حضرب سبحان نمونه، توصيف بمحكمه براي همين است

زيرا كه چون ، نه اينكه اين ادراك زائل گردد و بر او مشتبه ماند، دست از ادراك خود برندارد و در طلب ازدياد برآيد
و معناي محكمه در اينجا ، او را يافت مقام علم اليقين او را حاصل شود كه هيچ اشتباه براي او نماند بذوق و وجدان

كه از عنوان فريضه عمل ، او فريضه عادله: و ثاني مراتب علم را فرمود، اينست كه زوال پذير نيست يا مشتبه بر او نيست
صاف بمعلوم فريضه نيست بلكه اتّ زيرا كه علم اخالق بي، ميشودكردن و علم را با عمل و با معلوم قرين ساختن استنباط 

و الّا دانستن علم ، صاف بصفات حسنه و تخلّي از صفات رذيله باشدعلم را فريضه نامند باعتبار فرض بودن معلوم او كه اتّ
له براي اشارة و توصيف بعاد، بلكه حرام و صاحش را بهالكت كشاند چنانكه دانستي، آن بدون اين عمل فرض نيست
يديم باعتبار معلوم او كه اخالق متوسطه بين افراط و تفريط باشد و الّا اسم فرض بروي اين مباينست كه اين علم را فرض نا

اين علم وقتي علم ، تعبير بسنّت فرمود بجهت اشارة باينكه، ئمةقاسنةاو: و ثالث مراتب علم را فرمود، علم نگذاشته بوديم
نيست  نسيره و رفتاريست كه جمعي در ظاهر بر آن رفته باشند و آ، زيرا كه سنّت، قالب نمايان باشداست كه اثر او بر 

و توصيف بقائمه ، عملش ننامند ع اطالق شود كه قرين عمل باشد و االّّي بر علم شرايمگر عمل قالبي پس اسم علم وقت
، د و بجهت غايت عقالني باشد كه اگر نه چنين باشدبجهت اشارة باينست كه عمل اين علم هم بايد از مبدء عقالني باش
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  . اسم علم را از علم و عمل آن برگيرند
پس ، يعني علم بسته است بعملالعلم مقرون ايل العمل : مأثور است كه فرمود) ع( و در كافي از جناب صادق    

گر اجابت كند و ياد ميزند عمل را او علم فر، هركس بداند المحاله عمل ميكند و هركس عمل كند بر علم او افزوده شود
بلكه علم همان ، و از اين خبر معلوم ميشود كه علم آن ادراكات رويهم آورده نيست، الّا علم كوچ ميكند از آن عالم

اگر شخص بر طبق آن عمل كرد و الّا ، كه اول مرتبة او سكوت و حيرت آورد، يقذفه اهللا يف قلب من يشاء، نوريست كه
و از ، زيرا كه معلوم است ادراكات كثيره بدون عمل از دست انسان بيرون نميرود، يرود از دل شخصزود آن نور م

كلمات بزرگان است كه دولت طلب ارادت مهمان عزيز غيبي است كه از جانب حضرت عزّت در مهمانخانة دل بنده 
و الّا چون زود رنج و ، كند آن مهمان بمانداگر بنيكي پاس اين مهمان را دارد يعني بر طبق مقتضاي آن عمل ، نزول ميكند

  . غيور است برنجد و از مهمانخانة دل بنده برود
و ، علم تو علم است، نظر كن كه اگر علم تو انيست كه ترا بدون وصول بمعلوم آرام ندهد و نگذارد، پس عزيز من    

زود سينه را شست و ، است كه عالج ندارد بلكه جهل مركّب، اگر علمي است كه ترا در عمل الابالي دارد آن علم نيست
رسيد و چند مسئله ) ع( د سجاّدكسي بخدمت حضر سي: و در كافي است كه، شوي ده از آن علم كه ترا هالك سازد

 در انجيل است كه طلب نكنيد علم چيزي را با اينكه عمل( ( :سوال نمود؟ ثانياً خواست سوال كند؟ آن حضرت فرمود كه
و )) عد از خداوند رازيرا كه علم چون عمل نشود بĤن نميافزايد براي صاحبش مگر كفر وب، ايد Ĥنچه دانا شدهرده باشيد بكن

، هرگاه بجيزي دانا شديد عمل كنيد بĤن دانائي خود كه شايد راه يابيد بسوي معلوم( ( ):ع( الكافي عن اميرالمؤمنين في
كه سرگردانست و از جهل  بجهل بسيط است يا مثل بجهل مركبل چرا كه عالمي كه عامل باشد بغير علم خود مثل جاه

بلكه اعتقادم اينست كه حجت بر او اعظم است و حسرت ادوم است بر اين عالمي كه از مقتضاي علم ، خود بيرون نميĤيد
عالم آنستكه نور از سوق عبارت مستفاد ميشود كه مراد از اين ، 70المها حائر بائركخود و نورعلم خود بيرون آمده است و 

و بعد از آن ، است رسانيده) ع( علم كه واليت مرتضي علي بعلم در دل او تابيده و او در پي آن نور برآمده و خود را ببا
يقذفه اهللا يف قلب من ، تا آنكه آن نور! و بعد مفتون دنيا شده و چشم از علم خود پوشيده، ام شيخوخت رسيده يا نرسيدهمقب

  ! تهاز دل او رف يشاء
چون ، كه بعد از مدتي كه خدمت ميكردند و از جانب آن بزرگواران دعوت نموده) ع( و چون بعض مشايخ ائمه    

و چون بعض شيعيان ، را نمودند) ع( ه كه انكار جناب رضاامر بامام بعد ميرسيد در مقام انكار ميبودند چون مشايخ واقفي
در مقام انكار واليت ) ص( سانيكه بعد از رحلت حضرت ختمي مرتبتو چون جملة ك، كه در امام بعد توقف مينمودند

مردم : كه فرمود) ع( ريث جناب اميو از حد !ر خم را مشاهده نموده بودند ية غدينكه قضيبا ا ،بر آمدند )ع( مرتضي علي
ل آنكه هيچ و يكي از سه صنف جاهلي كه مدعي علم باشد و حا، بسوي سه صنف )ص( رجوع كردند بعد از رسول خدا

علم او را نباشد و معجب باشد بĤن خياالت واهيه كه رويهم آورده و دنيا او را بفساد انداخته و او بندگان خدا را بفساد 
، زيرا كه آن عالمي را كه صفحة نفس را پر از نقوش نموده و فريفتة دنيا شده، انداخته استنباط تالزم علم و علم ميشود

و از حديث شريفي ، چرا كه علمش قرين عمل نشده بود، ي علمعرده جاهل ناميد و مدكل نمقتضاي علم خود عمبيعني 
مردم : ه روايت شده در كافي و غيره كه فرمودندفو غير آن حضرت بطرق مختلفه و الفاظ مختل) ع( كه از جناب صادق
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كه ، ثاء استاست و باقي مردم هر كس باشد غُعلماء مائيم و متعلّم شيعة م: و بعد فرمودند، ثاءعالم و متعلم و غُ، سه صنفند
بوحنيفه و ، يعني هر كس قبول واليت ما را نكرده است اگرچه در فقه، منحصر فرمود علم را بخود و تعلّم را بشيعيان خود

ركات دبا اينكه صورت م، اي نخواهد داشت شافعي باشد و در حكمت و كالم بوعلي سينا و ارسطو باشد از علم هيچ بهره
امثال اينها از همه كس بيشتر و در علوم صوريچون عمل را قرين علم ، تر باشند ه از همه خلق افزونه و اصطالحات رسمي

الباب املأمون علي سراهللا  كذلاند و  اند غثاء شده يا چون علم را از غير باب بدست آورده، اند داخل غثاء شده، خود ندارند
  .71مونكامل
  

  فصل هشتم
و خلفاء آن بزرگواران كه از ايشان بشيعة كامل و مؤمن ) ع( هاي منيرة ائمه حفوظ بودن علم در سينهدر بيان م    

  :و شيخ اجازه و شيخ طريق نيز گويند، ممتحن و علماء و اتقياء و حلماء و حكماء تعبير كنند
يقذفه ين آن نوريكه بدانكه علمي كه عبارت از ادراكات صفحة عقالني نفس يا مدركات آن صفحه است و همچن    

كه باعث اين ادراك و اين مدركاتست ببحث و جدال و قيل و قال و از افواه رجال و از صحف و  اهللا يف قلب من يشاء
لكن آن نوريكه باعث علم ، ركات را از كتب و رجال تحصيل توان نموددزيرا كه اگر م، دفاتر تحصيل نميتوان نمود

است و واليت ) ع( در صفحة عقالني نفس محال است بدون باب علم كه علي، ستاست و بودن اين ادراك و مدركات ا
هاي اهل آن و قفلي بر  محزونست در سينه، ه آن نور و بودن اين مدركات در صفحة عقالنيلكب، آن بزرگوار بدست آيد

از آن بشوق و درد و كليد اين واليت حالت طلب است كه ، است) ع( و كليد آن قفل واليت مرتضي علي، آن زده است
و ، يا بتحصيل استعداد براي اين طلب، و اين طلب يا بمحض موهبت الهي براي بندة خدا حاصل ميشود، تعبير كنند

و ، زيرا كه مجالست اخيار و محبت ايشان و خدمت ايشان سبب ميشود اين استعداد را، تحصيل اين استعداد را سبب بسيار
دن و انزجار پيدا كردن نيز سبب ميشود و صدمات زمان و واردات دهر نيز سبب مجالست اشرار و عيوب آنها را دي

  . شود مي
اي و از امثال خود و صحف و دفاتر  تو بحال خود نظر كن اگر در علوم رسمي كه حفظ كرده، پس عزيز من    

در خود ذوق و چاشني طلب بيني و  و اگر نمي، المراد بيني نعم م ذكر شد ميمعني علم كه در فصل سي، اي بدست آورده
چه نفس چون ، تا از وجود آنها رنگ طلب گيري، زود خود را از اين علم خلع كن و در طلب اخيار برآي، بيني هم نمي

  :بيرنگ شود بهرچه رو آورد رنگ او پذيرد
  مسخ گردي تو زالف كاملي       ورنه گرچه مستعد و قابلي 
  با خبر داد راسركشي ز است      هم ز استعداد و اماني اگر 

خر از كالل  پس بكوشيĤخود بخود گوئي كه العقل و عقال     و ب  
  تا ببيني ز ابتدا تا انتها    چشم روشن كن ز خاك اوليا

، خود را بخدمت اخيار رسان تا آن ذوق در تو يافت شود، بيني و اگر جاهلي بجهل ساده و در خود ذوق طلب نمي    
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و ، عالم صاحب شأن وصايت، 72ببغضهم كن رابعاً فتهلكو احب اهل العلم و ال تاو متعلماً ان عاملاً ك: و براي اين فرمود كه
و محبت اهل ، نموده ببيعت كردن بر دست او) ع( متعلّم آن كس كه بر دست او توبه جاري و قبول واليت مرتضي علي
و ، ن طلب او را حاصل استو سبب حصول اي، علم آن كس كه اين طلب در او پيدا شده است يا استعداد اين طلب
از ، تر هرچه مدركات او بيشتر و ادراك او افزون. هرگاه اين علم براي كسي حاصل نباشد و اين طلب در او يافت نشود

ر علم كه از نو، صادق است بر صاحبان اين علوم، 73إِنْ ُهْم إِالَّ كَالْأَْنعامِ َبلْ ُهْم أََضل، ت دورتر و ببهائم و سباع نزديكترانساني
و دربارة اينها ، ت قويتر از صاحبان جهل ساده باشندت و بهيميو در اسباب شيطنت و سبعي، خالي و از طلب علم بري باشند

زيرا كه ، 74ُيْحِسُنونَ ُصْنعاًْم قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخَسريَن أَْعماالالَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّه: فرمود كه
  . صاحبان اين ادراك در اين حسبان قويترند از ديگران

فانه ال يوجد العلم  اشرقوا او غربو: هاي اهل البيت فرمودند و از جهت محفوظ بودن و مخزون بودن اين علم در سينه    
اهد بشمال برود كه يافت نميشود مگر در حسن بصري خواهد بيمين برود و خو، و در خبري، يعني در سينة ما ؛75االههنا
بالصراحه يا بااللتزام ، هاي اهل علم و اخباري كه داللت دارد بر مخزون بودن اين علم در سينه، هاي ما ها و سينه خانه
اينكه نيست مگر ، )ع( و بودن علم ميراث انبياء، بسيار) ع( و اخباري كه داللت دارد بر بودن اين علم ميراث انبياء، بسيار

علم امريست مملوك و مخزون آنها از حيثيت نبوت و قلب آنها باشندت آنها كه حيثيت روحاني ،و ، تنه حيثيت جمساني
و اين نسبت ، ت آنهامگر كسيكه منتسب بĤنها شده باشد از حيثيت روحاني، ت بارث نبرديمملوك آنها را از حيثيت روحانّ

، اي بود كه بغير آنها حاصل نميشد ه از براي حصول اين نسبت اصول مقررهبلك، بمحض خيال و انتحال حصولش محال
و ، ايست كه بدون آن حاصل نشود ه براي آن اصول مقررهواقع و شريعت مطهرچون حصول نسبت جمساني كه بحسب 
ة ن بيعت خاصكه عقد آ، يا اجازة صاحب اجازه، عقد بيعت عامة و خاصه بود، آن اصول مقرره براي حصول اين نسبت

و اسنا و اشرف آن پنج ، بناي اسالم بر پنج ركن است: عبارت از واليتي بود كه از اركان اسالم معدود بود كه فرمودند
كه ، و آن عقد بيعت سبب واليتي است كه عبارت از انعقاد صورت ملكوتي ولّي امر باشد در قلب بايع، ركن واليت است

يعني هنوز بيعت خاصه ولويه ، مكو ملا يدخل االميان يف قلوب: شده است كه فرمود از آن تعبير بايمان داخل در قلب
ايد كه آن صورت ملكوتي ولّي امر داخل دلهاي شما شده باشد و دلهاي شما بر آن منعقد شده باشد و بĤن مغز  ننموده

د و بĤن بيعت اسالم حقيقي حاصل اي بلكه شما بيعت اسالمي كرده، ويدااللباب محسوب ش كه از جملة ذوي، گرفته باشد
بلكه چون صورت اسالم باين بيعت عامه نبويه شما را حاصل شده است و ، ن اسلمتمكول، نميشود كه توان بشما گفت

  .اسلمنااحكام اسالم بر شما جاريست بزبان بگوئيد 
بهره خواهد برد باندازة قرب و باين نحو حاصل شود البته از علم آنها كه ميراث آنهاست ) ع( و چون نسبت بانبياء    
عد نسبتب .  

                                                 
 .ن را دوست دار و از دسته چهارم مباش كه باعث هالكت تو ميشودادانا باش و اگرنه دانش طلب باش، يا دست كم داناي - 72

 چهارپايان بلكه نادان گمراه ترحاشا اينان در ناداني مانند  44سوره فرقان آيه  - 73

اي رسول ما بگو كه ميخواهيد شما را بزيانكارترين مردم آگاه سازم زيانكارترين مردم آنها هستند كه عمرشان را در  104سورة كهف آية  - 74
 .راه حيات دنياي فاني تباه كردند و بخيال باطل پنداشتند نيكوكاري ميكنند

 .  علم نيست مگر در اينجابشرق يا بغرب هم كه بروند  - 75
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و نمو ، امتزاج نطفتين در رحم زن و بدانكه نسبت جسماني حصول او نيست مگر بسبب انفصال نطفه از مرد و زن    
اين نسبت ابوت و نبوت و اخوت ، و بهمين كه مادة شخص از نطفة زن و مرد حاصل شد، آن ممتزج تا حين تولد و بلوغ

لكن اعتبار اين نسبت و اعتبار احكام شريعتي دربارة اين نسبت وقتي ميشود كه اين حصول و امتزاج ، شودحاصل مي
، آن شخص حرامزاده و احكام شرع بر آن جاري نخواهد بود، كه اگر بر آن قانون نباشد، نطفتين بر قانون شرع انور باشد

و هرگاه كسي مادة او از پدر و مادري حاصل ، ه خواهد بودمثل ساير منتسبين بلكه حكم او نسبت بارحام او حكم بيگان
و همچنين است ، كه لعن او رسيده است، داخل النسب خواهد بود ن كساي، نشود و خود را بĤن پدر و مادر منسوب سازد

حاني كه اگراين نسبت رو، حال نسبت روحاني كه شارع مطهر از براي حصول اين نسبت اساس و مبنائي قرار داده است
و آن مبنا كه شارع مطهر اعتبار كرده ، نسبت ابوت و نبوت و اخوت ميانة منتسبين حاصل شود، مبتني بر آن مبنا باشد

 و اوصياي طاهرة آن حضرت) ص( بوده است و تا زمان خاتم) ع( كه از زمان آدم، بيعت است كه تا آن بيعت، است
صاحب اجازه در عمل نمودن و پيروي كردن حاصل نميشد آن نسبت يا اذن و اجازة ، معمول داشته ميشده است) ص(

حصول ابوت و نبوت است و باعث دخول ايمانست در دل بايع و  ثو مور يِنعكه اتصال روحانيست ميانة متباي، روحاني
ب نخواهد بود او منسو، و هر كس نسبت او بر اين مبنا نباشد، كه آن صورت ملكوتي ولّي امر باشد حاصل نميشد، مأذون
بلكه يا داخل النسب خواهد بود كه منتحل االسالم باشد يا هيچ منتسب نخواهد بود بانبياء و هر كدام باشد از ) ع( بانبياء

  . ميراث انبياء ارث نخواهد برد
علم ، بيني مي) ع( در ظاهر و باطن منسوب بانبياء، اگر خود را در علم خود، پس عزيز من؛ نظر بعلم خود كن    

ف باوصاف آنها بيني و خود را از منسوب بودن بانبياء اينست كه خود را متص تو عالم، خود را علم ميراث انبياء دان
شيطان است و چارة خود كن كه بزودي هالك  ةو اگرنه چنيني علم تو ميراث بلكه فضل، اوصاف اهل دنيا پاك داني

يكه ميراث انبياء است آن لمال تحصيل كي توان نمود؟ زيرا كه عاه رجوميراث انبياء را از صحف و دفاتر و از اف، شوي
و اين دو را از كتاب و ، با اواست و بودن او در صفحة عقالني نفس جزء عمدة او است يقذفه اهللا يف قلب من يشاء، نوريكه

انتقاش در صفحة  ت و اينآنوقت بقدر سنخيت و اتصال از علوم آنها كه آن نوري، بحث و جدال نميتوان تحصيل نمود
ارث ، و فرق بين ارث جسماني و ارث روحاني اينست كه، بر تو فايض ميشود و بتوارث داده ميشود، عقالني نفس باشد

بلكه  ،برد ينخواه يبعد از فوت از او ارث كه، و ارث روحاني در حيات مورث ميباشد، جسماني بعد از فوت مورث است
ت بدواَ و و از اين جهت هم هست كه تقليد مي، وصي ديگر پيدا كند كه ارث ببرد ايگر يد يد اتّصال به نبيناچار ناقص با

و ارث روحاني ببردن بعضي ، و ارث جسماني هر قدر يك وارث ببرد وارث ديگر از آن محروم ميماند، روانيستً مةاستدا
زيادتر ببرد سعة دست  ثچه واروارث روحاني هر ، ية يد مورث استحرمان بعضي نخواهد بود ارث جسماني بتخلّ

ي وارث روحان، مالكيت ارث جسماني از مورث و وارث محض اعتبار است و حقيقت هيچ ندارد، مورث بيشتر ميشود
ه دارند نسبت باو و بالجمله چون عالم شدن موصوف شدن است بصفات عالم وقت يمورث و وارث هر دو مالكيت حقيق

بلكه سينة خود ، موصوف شدن را ببحث و جدال و قيل و قال ادراك نميتوان نمود بلكه بصفات حضرت حق تعالي و اين
 و اين جال، تا از قلب عالم عكس صفات او در سينة متعلّم تابش كند، را جال داده آينه وار در مقابل قلب عالم بايد داشت

گار دل خود را بĤن صيقل بزدائي و ل عالم بدون صيقلي كه از عالم بدست آوري و زندادن و مقابل داشتن در مقابل د
و اين انقياد ، و اين صيقل و زدودن زنگار دل بدون انقياد و متابعت ميسر نيست، كجي او را باستقامت آوري ممكن نه

شدن به بينائي الهي و دانا شدن بدانائي خدائي ببحث و  نايب، ه با اجازه صاحب اجازه ممكن نيستبدون بيعت خاصة و لوي
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آنچه بنقش و عبارت و لفظ و كتابت ، چه اين را بدام لفظ و كتابت آوردن ممنوع است، قيل و قال ممكن نيستجدال و 
، و چون حكايت صورت علم است بندگان خدا را فريفته كرده و از مطلب دور انداخته، درآيد حكايت صورت علم باشد

اينست كه لفظ و صورت  و من هذا ضغثاً ضغثاً اخذ من هذاو معني ، چه اين حكايت صورت علم حجاب بزرگ علم است
اگر باطل را در لفظ و صورت علم كه حق ، علم را برداشته و معني باطل در آن گنجانيده و اين دو را با هم منضم ساخته

هم  و اين باطل را بصورت علم درآورده و بر خود، بود در نياورده بود احدي او را قبول نميكرد و احدي در شبهه نميماند
بلكه رسوم تدريس و ، سوم تعليم و تعلّم درك علم ممكن نيستپس بر! و علم است! پندارد حق استمشتبه كرده كه 

  :تدرس مانع ادراك علم اخرويست
  خون بخون شستن محال است و محال      مانع ادراك اين حال است و قال 

داللت تام دارد بر اينكه ، حقّند بر علم حق تعالي خزانه داران، )ع( و اخباري كه داللت دارد بر اينكه ائمة اطهار  
و ، از خزانة علم او هيچ بدست نيايد، علم در خزانة الهيست و علماء خزانه دارند و بدون اذن و بذل خزانه داران حقتعالي

و ، يستآنچه مبذول است كه همه دسترس باو دارند و مؤمن و كافر در آن يكسانند البته علم نيست و از خزانة حق ن
داللت دارد كه علم امري نيست كه در دست هر كس باشد يا از ، اخباريكه داللت دارد بر وجوب طلب علم از اهل علم

و اخباري كه داللت دارد بر اينكه هرگاه از غير اهل دين خود سوال نمائيد شما را داخل ، هر كس توان طلب نمود
لم در دست غير صاحبان علم نيست و آنچه در دست آنهاست داللت دارد كه ع، خواهند كرد در باب ضاللت خود

و اخباري كه داللت دارد بر اينكه نشستن با قضات و علماي عامه خوف اين دارد كه ، ضاللت است نه علم و هدايت
آن  و علم غير، عذابي از آسمان نازل شود و ترا با آن فرا گيرد داللت دارد بر اينكه آنچه در دست آنهاست علم نيست

، زيرا كه با عالم نشستن و نظر بروي عالم كردن و سالم بر عالم كردن و خدمت علماء كردن، ادراكي است كه آنها دارند
و آنچه از اخبار كه داللت ، نه اينكه باعث نزول عذاب باشد، از چندين سال عبادت بهتر است و باعث اجر عظيم است

داللت تام دارد كه علم ، بيرون آيد) ع( نيست مگر همانكه از نزد ائمهدارد بر اينكه هيچ چيز از حق در دست احدي 
صعب است ، و آنچه وارد شده است كه حديث آن بزرگواران، ل نيست كه هر كس از هر كس تواند تحصيل نمايدذمبت

ر شده است و مؤمن ممتحن هم تفسي، مرسل يا ملك مقرّب يا مؤمن ممتحن و سرّ است و متحمل نميشود آنرا مگر نبي
داللت دارد بر اينكه دست ابتذال از دامان جالل علم كوتاه و در دست ، ت شناسا شده باشدرا بنوراني) ع( بكسي كه علي

و واليت و قبول و اليت در آن شهر است ، و از آنچه داللت دارد بر اينكه رسالت شهرستان علم است، هر گمراهي نباشد
انا : راه باين شهر نتواند برد، و از غير باب، بپاي هواي خود داخل اين شهر نتواند شداستنباط ميشود كه هر ناشسته روي 

است ) ع( و از جناب كاظم 76ان العلم خمزون عند اهله و قد امرمت بطلبه منه): ع( قال اميرالمؤمنين، مدينه العلم و علي باهبا
از زبان من ، دانديكه نم يزيد چيو اگر بشما رس، ديوئز را بگياو را آن چ صدق ديدانيد كه ميبشما رس يزيهر گاه چ :كه

، ن گفته انديو صحابه چن، و گفته ام من) ع( يگفت گفته است عليخدا لعنت كند آن كس را كه م :بعد فرمود، دياخذ كن
، ت كند آنها را در عهد خوديمردم آورد آنچه را كفا يبرا) ص( سائل عرض كرد كه رسول خدا، ميگوين ميو من چن
ع و كم شده است كه مردم ينها ضايپس عرض كرد بعض ا، امتيآورد آنچه را كه بĤن محتاج شوند تا روز ق يفرمود بل

از جناب  يو در كاف، باشديش اهلش ميهست و در پ، ع نشده استيضا! نه ، فرمود ؟اس شده انديو ق ير و محتاج برأيمتح

                                                 
 .يقين است كه علم در سينه اهل آن همچون گنجي محفوظ است و شما شما مردم مأموريد كه آنرا از اهلش بطلبيد - 76
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امت  يايبر اشق من تفرموده است كه استكمال حج يرك و تعالكه خداوند تبا) ص( است كه فرمود رسول خدا) ع( باقر
ت تو شانست سنّيچرا كه در ا) ع( يا عليبعد از تو  يايت اوصياست و ترك كردن وال) ع( يت عليتو از ترك كردن وال

ه ابرار و ار از ائمين مضمون اخبار بسيو با، من بر علم من بعد از تو يو آنها هستند خزانه دارها، ش از توياء پيت انبو سنّ
هر كس  :ت شده است كهيروا) ع( از جناب صادق يو در كاف، مذكور يركافيو غ يار در كافيشمار از علماء اخيآثار ب

 يعنيالعناء  يه الك احوال باشد الزمه البتّيكه راست گفتار و درست رفتار و ن ين آورد بخدا بدون قبول كردن از شخصيد
پس او مشرك ، كه خداوند بر مردم گشوده است يربابيو هر كس كه ادعا كند قبول كردن از غ ،نديد رنج بيالمحاله با
است  يا آن باب آن كسي، مكنون خداست است كه سرّ) ع( يمن شده كه خدا گشوده است عليو آن باب ا، است بخدا

   .ين قرارداده شده است بر اسرار و مخزونة خدائيكه ام
مردان حق و  ةنيداللت دارد بر بودن علم در س، يتمام بامام حقيوجوب اقتداء و ا كه داللت دارد بريو اخبار  

نكه علم را ببحث يداللت دارد بر ا) ع( بعد از رحلت امام قبل) ع( امام يكه داللت دارد بر وجوب سفر بسويات و اخباريآ
  !و جدال بدست آوردن محال 

  
  فصل نهم 

  :انه خلقين عالم در مين علم و ايصاحبان ا بودن ان لزوميدر ب
ت يثينمود و فرمود ما ترا بح) ص( مرتبت يخطاب بحضرت ختم، 77إِنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلكُلِّ قَْومٍ هاد :و تعايل كقال اهللا تبار 

كه مردم اندك متنبه شوند و  يبترسانو از غوالن راه ، يا برهانيم كه خلق را از وقوف بر آب و علف دنيرسالت فرستاد
ند واز راهنما امارات يو چون راه را ندانند در طلب راهنما برآ، نديراه بر آدانند و آنگاه در طلب يلتفت شوند كه راه را نمم

، وسته بلند خواهند داشتيخود پ ينفسان يت بهواهات انذار را صاحبان ملّين صيو چون ا، نديو لوازم راه خود را طلب نما
هر قوم در  يش راه چون از صاحبان ملّت نخواهد شد ما برايلكن نما، نخواهد بود گريبعد از رحلت تو حاجت بمنذر د

ه شده در كه هر كس متنب، ك از قرون و بقاع ارض بدون راهنما نباشديچيكه ه، م داشتيهر زمان و مكان راهنما خواه
د در جهل نماند تا از جانب ما ين علم برآيو هر كس در طلب ا، او وصول براهنما ممكن باشد يد برايطلب راهنما بر آ

ميافتيم و از جانب خدا راهنما و عالم نيد كه ما در طلب راه و علم برآمدينتواند بگو يو كس، ت بر بندگان تمام باشدحج ،
َتُهْم َو أَْشَهَدُهْم آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّ  إِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبين :در باب اتمام حجت بر بندگان خود يو فرمود حضرت حق تعال

أَْو َتقُولُوا إِنَّما أَْشَرَك آباُؤنا ِمْن قَْبلُ َو  78َشهِْدنا أَنْ َتقُولُوا َيْوَم الِْقياَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غاِفلني  أَْنفُِسهِْم أَ لَْسُت بَِربِّكُْم قالُوا َبلى  َعلى
ر كنند كه رسول يبيبعقل تع يه كه از او گاهيفة انسانيما در هركس لط يعني 79نا بِما فََعلَ الُْمْبِطلُونكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعِدِهْم أَ فَُتْهِلكُ

امت ينكه روز قيبجهت ا، ديت نمايربوببفه را بخود واگذارند اقرار يم كه اگر آن لطيعه گذاشته ايود، همانست ينباط

                                                 
 .است يرا از طرف خدا راهنمائ يدن است و هر قوميفه تو اندرز و ترسانيتنها وظ 7ه يسوره رعد آ - 77

ه آنها برگرفت و آنها را برخود گواه ساخت كه من پروردگار شما يتو از پشت فرزندان آدم ذر يكه خدا يهنگام 172ه يسوره اعراف آ - 78
 .مين واقعه غافل بوديد ما از ايامت نگوئيگر در روز قيم كه ديدهيم يتو گواه يما بخدائ يهستم گفتند بل

پدران خود  يرويم پس پيهم فرزندان بعد از آنها بود د كه چون منحصراً پدران ما مشرك بودند و مايا آنكه نگوئي 173سوره اعراف  - 79
 ؟ديرسان يا بعمل زشت اهل باطل ما را بهالكت خواهيم آيكرد
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ان خلق يست در ميظاهر يكه راهنما ين رسول خارجيمچنه، ميربوديم و تابع غيكرديچ نميند ما خود ادراك هينگو
و در بابت ، ميق آباء رفتار نموديناچار بطر، ميت را نشناختيقة عبوديم و طريند ما راه را ندانستيگذاشته است كه نگو

ن يدر آخر ا يد ذكر بعضيايم و بينمائينجا بر ذكر چند خبر اقتصار مياج بامام و عالم و در ايحجت خواهد آمد وجوه احت
  .فصل

است كه بر  يمثل كس، ق عبادتيرت بطريمأثور است كه عبادت كنندة بدون بص) ع( از جناب صادق يدر كاف  
ار يبس) ع( ن مضمون از مصادر عصمتيو با، شوديكند از راه دورتر مير ميشتر سير كند كه هر چه تندتر و بير راه سيغ

، م محالل علم بدون استاد و معلّيو تحص، قبل از عمل طلب علم استپس عامل آنچه بر او فرض است ، صادر شده است
انة ين عالم است در ميبودن ا يپس وجوب طلب علم مقتضست آموختن ير اهل ممكن نين علم را از غيو معلوم شد كه ا

وب طلب علم و معلوم شد كه وج، ار استيكه داللت دارد بالصراحه و بااللتزام بر وجوب طلب علم بس يو اخبار، خلق
نگرفته  ينكه خداوند متعال عهديكه داللت دارد بر ا ين اخباريو همچن، انة خلقيوجوب بودن عالم است در م يمقتض

ن عالم در يكرده است بر علماء ببذل علم داللت دارد بر وجوب بودن ا ينكه اخذ عهدياست بر جهال بطلب علم مگر ا
و ) ص( طاعت رسولن و بر وجوب يخدا و بر لزوم بودن با صادق يله بسويتغاء وسكه داللت دارد بر اب ياتيو آ، انة خلقيم
ست در يجار يات قرآنيو آ، انة خلقيداللت دارد بر وجوب بودن عالم در م) ص( االمر و بر لزوم متابعت رسول ياول
كه متابعت و  يشخص و يست آن صادق مگر عالم بعلم الهيكه صادق باشد و ن يشخص يپس در هر قرن، ع قرونيجم

را مصداق نباشد كما عن الصادق  يات قرآنيو الّا آ، انة خلق باشديد در ميباشد با) ص( طاعت او متابعت و طاعت رسول
نه كو السنه و لتاب كه و مات اليالرجل ماتت اال كرجل مث مات ذل يه عليانت اذا نزلت آكبا حممد لو اا ي :ثيحد يفانه قال ف

ار يانة خلق بسيعالم در م نيه كه داللت دارد بر وجوب بودن ايو وجوه عقل، 80يمن مض يف يما جرك يمن بق يف يرجي يح
   :است

ا ي، كننديا عبور مين دنيشود و از ايست نمين دار زيا محال و مشهود است كه در ايدر دن ياول آنكه خلق را بقا  
 ينست و مذهب سوايرايرا اعتقاد غ ينست و جمعيا را اعتقاد و مذهب يشوند چنانكه جمعينست كه تمام بموت تمام ميا
ن ييچنانكه جملة مل، هست در خور حال خود و مقام خود يا تمام را بعد از موت بقائينست يلكن عمل آنها مخبر از ا، نيا

ست يچ نين هير وهم و ظنّ و تخميرا غ يفرقه اول، ن رفته انديبر ا يرا فنا چنانكه جمع يرا بقاست و بعض يا بعضي، ننديبرا
، ن شمارندياس متين دانند و صاحبان برهان و قيقيباشند فرقة ثالثه اگرچه خود را ارباب ياو م يو گرفتاران نفس و هواها

، طان و حكم او باشنديگرفتاران ش يو چون فرقة اول، ن گذر ندارندياز مرتبة نفس و ظنّ و تخم يك نظر كنيلكن چون ن
هستند كه  يروانيا پي، انندين آن بزرگوارانند پس آنها صاحبان علم و شهود و عيو تابع) ع( اءياول اء ويه كه انبياما فرقة ثان
، ند آنچه فرموده اند حق استيگويد ميو در مقام تقل، نموده) ع( اءياء و اوليم انبيق خود را تسليتحق يد از رويدر مقام تقل

ن يقيرا علم ال يديده اند و علم تقليد گذرانيا علم خود را از صرف تقلي، 81ْن ِعْنِد َربِّناَيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمم يا ندانيم يبدان

                                                 
رد فرمان و ينازل شود آنگاه كه آن صاحب دستور و فرمان بم يبر مرد ياز ساخت اقدس اله يه و دستوريآ يابا محمد اگر بنا باشد وقت يا - 80

شه يهم ين الهيات و فراميست و آينطور نيا يماند، ولينم يرود و باقيان ميكتاب و سنت از م ين برود، پس بكليو از برد يز بميدستور نازل شده ن
 . ندگانست همان قسم كه دربارة گذشتگان بودهيو قابل اجرا در آ يزنده و بقوت خود باق

 .ند همه قرآن از جانب پروردگار ما آمديگويم 7ه يسوره آل عمران آ - 81
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ن فرقه را اعتقاد يو ا، دهيان رسيا برتر آمده و بشهود و عيافته يو معلوم خود را بذوق و وجدان  نهم برتر آمدهيا از ايكرده 
ن يالبته قول ا، ن فرقه با آن دو فرقه موازنه شوديو چون حال ا، هست يرانيم و نيم و جنان و جحينست كه در حال بقاء نعيا

و رفع ضرر مظنون و ، ا موهوميچون قول آن دو فرقه مظنون خواهد بود  دنباش يو اگر اول، خواهد بود بقبول يفرقه اول
ع مشهود است چنانكه از جملة صنّا، كند بجلب نفع مظنون و محتملين عقل حكم ميو همچن، عقل الزم بحكم، لمحتم

هر گاه عاقل در ، كند بر دقع ضرر مظنون و جلب منفعت موهوميو چون عقل حكم م، باشندينفع مظنون م يكه مدام در پ
، دانديرا نم يو اسباب جلب منفعت اخرو ياسباب دفع ضرر اخرو يچكس بحسب مقام بشريد و هين كار برآيتدارك ا

قه دفع ضرر و جلب منفعت را بĤنها برساند حجت ناتمام ينباشد كه طر يانة خلق كسيشأنه در م يجانب حق تعالاگر از 
  . خواهد بود
نكه در شكم و بدن يعالوه بر ا، اشتغال داشتن ينكه خلق مفطورند بر حركت كردن و باعمال بدنيگر ايوجه د  

ر يو چون در راه و س، ستينسر يم ين حاجات بدون حركات و اعمال بدنين در دفع باه محتاجند و رفع ايمحتاجند و همچن
رت باعمال و حركت خود بجا يبص ين اعمال را از رويآخرتند كه مشهود و معلوم همه كس است پس اگر ا يبسو
 ريغ يالسائر علكه ري بصريغ يالعامل عل :ر آنها باشد و از مقصد دور گرداند كما ورديس يد حركت آنها منافيشا، اورندين

سته او يرت هر كس را بĤنچه شايبص يباشد كه از رو يد كسيپس با 82قي اال البعد عن الطرريزداده سرعه السيق اليالطر
  . تمام نگردد يد والّا حجت الهيف فرماياست تكل
ست كردن در يت خلقت آدم نخواهد بود چهار روز زينوع آدمند و غا يت خلقت عالم بنينكه غايگر ايوجه د  

ن وسعت كه عبارت از عوالم ين عالم بايشأنه ا يپس البته حق تعال، كند يتيغا يبرارا كه هر عاقل آنچه كند يز، ن عالميا
ن عالم ين مشهود است كه در ايو ا، ت ندارديغا ياالجنحه و عالم طبع و جنّ باشد ب يرات و ذون و مدبيمالئكة مقرّب

ت سماوات و ين انسان غايكه ا شوديمعلوم م، ن عالمنديات سرگردان ايت كلّ انسان است و چون سماوات و سماويغا
اگر انسان را ، انسان است يوان براينبات و ح يد و بقايد موالينهم معلوم و مشهود است كه توليو ا، باشديات هم ميسماو
االطالق  يم عليو فعل حك يت بوديغا ين عالم بين جهان ايچهار روزة ا يوان و بقايات حين حيجز هم ينبود يتيغا
ن راه يل نمودن و از ايت را تحصين غايجهان است و ا يت حشر باسم رحمان و دارائيكه انسان را غابل، يچه نموديباز
  . ر كردن بدون علم براه و بدون استاد آگاه امكان نخواهد داشتيس

ر جهان است بدون عالم و علم و راهنما ية كبير انسان را كه نمونة بنية صغيگر آنكه خداوند متعال بنيوجه د  
، ديف نمايد و تكليستة آنست امر فرمايانسان را بĤنچه شا يمدارك و قوا يو آن عالم عقل است كه تمام، ه استنگذاشت

  .ن عظمت را بدون علم و عالم نگذارديپس البته عالم با، و مدارك مبذول دارد يقو يو علم خود را در امر و نه
از مهلكات و  يخالص تيفيربط اعمال بمعاد و ك است و يباق يو قالب يف خلق باعمال قلبيگر آنكه تكليوجه د  

ان صاحبان يچ اختالف در ميد هيواالّ با، مدرك نگردد يو مدركات وهم ير بر جادة صواب بادراك عقليت سيفيك
باشد كه  ير الهيد بصيبا سست پين يزيانة اهل وهم چير خالف در مينكه غيو حال ا، ه نباشديو مدارك و همه يعقول جزئ
بمنطوق ) ص( رت بخالفت و متابعت حضرت رسالتيبص يك داشته باشد كه از رويات هر ير تمام سرائر و مخفاحاطة ب

                                                 
از  يد كه تند رفتن او جز دوريق نمايطر يراهه طياست كه در ب يخود ادامه دهد مثل كس ينيكامل و اطالع، باعمال د ينائيآنكه بدون ب - 82

 . ندارد يجه ايراه راست نت
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رت يبص ينكه بينه ا، ديف نمايستة هر چه داند تكليك را شايهر ، 83 َبصَريٍة أََنا َو َمنِ اتََّبَعين  أَْدُعوا إِلَى اللَِّه َعلى  قُلْ هِذِه َسبيلي
كسان يق يو مدعو در جهل طر ينباشد داع يرت در داعين اگر بصيعالوه بر ا، ا دورتر گرداندك را دور و دور رينزد

َهلْ ِمْن ُشَركاِئكُْم َمْن َيْهدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه  :يو قد قال اهللا تعال، باستحقاق دعوت ممتاز نخواهد بود يو داع، خواهند بود
َو ما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهْم إِالَّ ظَنا إِنَّ ، فَما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمون  ى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّبَع أَمَّْن ال َيهِدِّي إِالَّ أَنْ ُيْهدىَيْهدي ِللَْحقِّ أَ فََمْن َيْهدي إِلَ

ند و  ا ن رفتهيتخمص و را كه دنبال ظنّ و خر يار كسانيات بسيو مذمت فرموده است در آ، 84ِمَن الَْحقِّ َشْيئا  الظَّنَّ ال ُيْغين
ن يو البته ا، 85َو إِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبيلِ اللَّه :در سورة انعام فرمود، ق كناره گرفتهيرت و تحقياز بص
 و 86الظَّنَّ َو إِنْ ُهْم إِالَّ َيْخُرُصونَإِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ  :ينرا بقوله تعاليل فرمود اياست و تعل، ا جارهي يو اسمع ياك اعنيبا، خطاب

 يونس مي ةسور درو  87قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لَنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َو إِنْ أَْنُتْم إِالَّ َتْخُرُصونَ :در سورة انعام فرمود
إِنْ ِهَي إِالَّ و در سوره النجم  88وِن اللَِّه ُشَركاَء إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َو إِنْ ُهْم إِالَّ َيْخُرُصونََو ما َيتَّبُِع الَّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُد :ديفرما

ت ات مذمين آيدر ا، 89أَْنفُُسَتْهَوى الْأَْسماٌء َسمَّْيُتُموها أَْنُتْم َو آباُؤكُْم ما أَْنَزلَ اللَُّه بِها ِمْن ُسلْطاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َو ما 
ن اخذ نموده و بر همان ظن و يه و تخمد خود را بمظنّيعقا ن عامةيرا كه چون متكلميفرقه ا، چند را يفرموده است فرقه ها

را كه  يو كسان، ه احكام خود را اخذ نموده اندن و مظنّحسااس و استيو ق يرا كه برأ يو كسان، مانده يخود باق 90رصخ
 يشوائيت و برهان بر پآنها بدون حج يشوائيو گمان پ گران و ظنّيد ديخود قرار داده اند بمحض تقل يشوايرا پ يانيشوايپ

  .آنها
ت سند و معتمد خود قراردادند و ياز صاحبان وال يا بعد از سركشيعم ةاس و استحسان كه عاميو ق يه و رأبدانكه مظنّ
ه كرده اند اول يه را بĤن استنباط و استخراج نموده و بر مظنونات تكيعمل د خود را بĤن مستحكم ساخته و فروعياصول عقا

انسان  نفس نفس و از رذائل آنها معدود و مورث هالكت يتمام آنها از طرف سفال، را فقه نام نهادند يرا كالم و ثان

                                                 
 . مرت دعوت كنيو بص ينائين است كه خلق را با بيروانم هميقة من و پيرسول ما امت را بگو طر يا 108ة يوسف آيسوره  - 83

بگو تنها خداست كه خلق را  ؟ت تواند كرديرا براه حق هدا يك از شركاء شما مشركان كسيچ يا هيبگو آ 36و  35ات يونس آيسوره  - 84
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ن ظنون ينها كه بايرا كه ايز، را مصداقند 91أَْعماالً قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخَسريَن ةمبارك ةيه آينگونه علوم ظنيو صاحبان ا، است
عد از نها اسباب بيو تمام ا، شونديند و معجب بنفس و علوم و اعمال او ميافزايت نفس مين علوم گرفتار شده اند بر انانيو با

ق بنظر حقارت نظر دارند دانند و بر تمام خلين خلق ميب ترخود را مقرّ، ندار خودپنها بيو ا، خدا و قرب بدوزخ و ناراست
  !و خود را بهتر از همه شمارند 

ده بجهات مختلفه يعد يو راه ها يكه جهت آن مقصد را ندان ينمائ يگر آنكه هر گاه اراده مقصد حسيوجه د  
د كه راه مقصد يبا يالبته ترا راهنمائ، يرو يمقصد خواه ين راه جدا گردد و در ظلمت شب بسويچند يكه از راه، باشد

كه  ين راهيپس ا، ش برديخو ش رود و ترا از دنبالهيپ يتا با مشعله ا، افته باشديالع ع شعب آن اطّيرا رفته باشد و بر جم
و سالكش در ظلمات نفس ، ان و اختالف طرق درآن فراوانستيپا يب و پنهانست و مسافت آن بينهان و مقصد آن غ
ش رود يپ يافته باشد تا با مشعله ايراه اطالع  يايد كه بر خفايبا ين مرشديقي، ارنديبس يو نفسان يطانيگرفتار و راهزنان ش

اگر نه گرفتار غوالن ، يابيو از گم كردن راه و چنگ غوالن امان ، يآن روان گرد يبدست دهد كه از پ يو ترا شمع
  .يه از دست دهيو سرما يشو

  د ش او زغوالن گمره و در چاه        شد  در راه يمرشد يب او هر كه
  ليو ذل يبه در ضالل همچو رو        ل يدل يره ب يچون رو يريگرچه ش

  ورق اهستشيس گرملك باشد        حق خاصان و حق اتيعنا يب
را كه هر كس را يز، بر خلق ناتمام خواهد بود يحجت خدائ، انة خلقين عالم در ميگر آنكه بدون بودن ايوجه د  
 يات الهيار و آيگر بسيوجوه د! از راه ماندم ، افتم و راه را ندانستمين يائد در طلب بر آمدم و راهنميد كه بگويخواهد رس

  :شمارين مطلب بيبر ا
  گردد مشرّح با رسوخ  يناطق    مستحق شرح را سنگ و كلوخ 

بجهت مناظرة با آن حضرت و ) ع( آمد بخدمت جناب صادق يمكه متكلّم شا، است يدر كاف يو در خبر  
و هشام بن الحكم در آن ، از اصحاب آن جناب يظره نموده و مجادله نموده با جمعو چون منا، اصحاب آن حضرت

دربارة ، پسر سوال كن و گفتگو كن يپس گفت بهشام ا، ن جوان مباحثه كنيفرمودند كه با ا، و بعد آمد، مجلس نبود
رو باصالح آورنده تر پس گفت پروردگار تو با نظر ت، كه مرتعش شد يتيثيپس هشام بغضب آمد بح، ن شخصيامامت ا

، گفت پروردگار من باصالح آورنده تر است خلق خود را يشام ؟ا خلق با صالح آورنده ترند خود راياست خلق خود را 
ق را تا متفرّ يآنها حجت يكه بپا داشته است برا، يمگفت شا ؟ن اصالح خود چه كرده است با آنهايگفت هشام كه در ا

، شانيض پروردگار ايشان را بفرايخبر دهد ا را با هم الفت دهد و همه را باستقامت آورد ونشوند و مختلف نشوند و همه 
گفت  ؟ستيك) ص( گفت هشام بعد از رسول خدا) ص( گفت رسول خدا يمشا ؟ستيكه آن كس ك، هشام گفت

پس ، هشام گفت يبل، گفت يمشا ؟كه امروز كتاب و سنّت در رفع اختالف از ما نفع دارد، كتاب و سنّت گفت هشام
  ....ساكت شد يشام ؟يو تو از شام بجهت مخالفت با ما آمده ا ؟ميچرا من و تو با هم اختالف دار

و ، م دروغ گفته اميم اختالف نداريچرا كه اگر بگو! گفت جواب ندارم !  يگوئيچ نميكه چرا ه يحضرت فرمود بشام
م يگوئيك حق ميم و هر يم كه اختالف داريو اگربگو، فته امگ يباطل، كنديم كتاب و سنّت رفع اختالف از ما مياگر بگو

                                                 
  .ن مردم آگاه سازميانكارتريد شما را بزيخواهيمت بگو كه مغمبر بايپ يا 103ة يسورة كهف آ - 91
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حضرت فرمود بپرس ، ن حجت را دارميلكن من بر او هم، م كتاب و سنّت بحال ما نفع نخواهد داشتيباشيحق م يا مدعي
 ؟خالف ست رافعين زمان كيو بعد از آنكه گفت در ا، ن سوا ل را كرد و هشام جواب داديهم، افتي يكه او را پرخواه
دهد باخبار يند و خبر ميĤيش او ميشود و مردم از شرق و غرب بپياو بسته م ين شخص نشسته كه بارها بسويهشام گفت هم
  .بعد از آن سوال كرد و اسالم آورد، بوراثت از پدر و جد خود، نيآسمان و زم

لفظ كتاب و سنت را چون  ياگر كس، ندارد يه حاصلشتر از مظنّيت محتمل الوجوه و بو چون لفظ كتاب وسنّ
ه كه در بدو امر عامر اختالف و يبغ، معتمد خود قرار دهد و استنباط احكام از محض لفظ خواهد، نددد خود قرار دانَستَم

ده و صاحب يق نرسيبلكه تا شخص بمقام تحق، ابديچ نيست هيبند گ ةقيكه خالف طر ينيو خود ب يو خود سر يخودرائ
و  يو رأ، چديت است سرنپيد و تبعيقه تقلياد كه طريم و انقيدر آورد از تسل يخود را در پناه عالم ديبا، مقام قلب نگشته

  .بهره ماند يب يات انسانيمسخ گشته از ح يبزود و االّ، استنباط خود را در احكام از خود دور دارد
مجتهد و عالم شرط دانسته  رداعالم  يه كه علمايكه قوة قدس ينيتا خود را متصل بعالم قدس نب، ز منيپس عز

اور يخود را بمقام استنباط احكام در ن يده ايه نرسيتا بمقام شهود ارواح عال ياخر ةو بعبار، ن اتصال استيعبارت از ا، اند
   :يهالك شو يكه بزود

  و امر اوستاد  خيش ةير سايز       اد يپس برو خاموش باش از انق
   يزالف كامل تو يمسخ گرد       يقابل و مستعد گر چه ورنه
  خبر  با راد ز استاد يسركش      اگر  يامان و زاستعداد هم

و ، شمار استيار و آثار بياخبار بس  ن مضمونيو با 92عرفي يخلقه االبامام ح يان احلجه التقوم هللا عل) ع( عن الصادقو 
ر امام ين را بغيخداوند زم :نكهياست ا) ع( نياز صادق يكيو از ، اج بامام و حجت ذكر خواهم كرديرا در باب احت يبعض

حجت  يكي، اگر در جهان دو نفر باشند :است كه) ع( و از جناب صادق 93عرف احلق من الباطليمل ، نگذارد و اگر نبود امام
عزّوجل كه او را  يبر خدا ينكه حجت نتواند وارد آورد كسيو در بعض اخبار معلّل فرمودند با، يگريخواهد بود بر د

 فرمود رسول خدا، است كه) ع( و از جناب صادق، ار وارد استيك اخبار بسيو بمضمون هر ، گذاشته است بدون حجت
ت من خواهد بود كه موكل ياز اهل ب ييول، مان كننديع اييد تضيكه بĤن ك، كه بعد از من باشد يكه در نزد هر بدعت) ص(

ن را و يد كائديآشكارا كند حق را و روشن گرداند و رد كند كمان و تكلّم كند بالهام خدا و يمان و دفع كند از ايباشد با
ش خود كه هر چه يد بر خدا نه بر آزمايو توكل كن، رتيصاحبان بص يد ايش كنيپس آزما، ر كندياز جانب ضعفاء تعب

  . ديد بدون حفظ خدا در خطا واقع شويدالبصر باشيشما حد
  

  فصل دهم 
  :يقال اهللا تبارك و تعال :در وجوب طلب كردن علم از صاحبان علم

نظر  يعني :فرمود، )ع( و جناب باقر 95طَعاِمه  فَلَْيْنظُرِ الْإِْنسانُ إِىل :و قال جلّت آالئه، 94فَْسئَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمون 
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  كند؟ يخواهد اخذ كند كه از چه كس اخذ ميكند علمش را كه م
 يبغذا يات ثانيوان و حينبات و قوت ح ياول بغذا يبقا، ان و باطن جنانيظاهر بنبدانكه انسان مركّب است از   
ا و يتن كه از دن، ان غذا دهديرا علم و ذوق و وجدان و شهود و ع يوان غذا خورد و ثانياول بفضالت نبات و ح، انسانست

ك است يرا كه در اغتذاء با انسان شرنبات ، ش او را هالك سازديبلكه نامناسب غذا، او را نسازد يف است هر غذائيكث
وان يوان را اوراق و حبوب و اثمار نبات و لحوم حيح، وان و انسان را باعث هالكت گرددين غذا حيو ا، گالبة غذا باشد

، اگر چه در اثمار و بعض اوراق و حبوب تصرّف نخواهد، د كرد كه موافق مزاج او شوديغذا دهد لكن در آن تصرف با
باشد كه مزاج روح انسان را ضرر نكند و آن وجه همانست كه شارع مطهر مقرر  يلش از وجهيد تحصين بايعالوه بر ا

 يدواد كه يب حاذق بايگردد البته طب يمبتل يا امراضيو اگر مزاج تن انسان از استقامت منحرف شود و بمرض ، ديفرما
و از آنچه او را نسازد ممنوع دارد واالّ ، دهدآن مرض  يرت بمرض و غذا و دوايبص يمناسب از رو يموافق و غذا

ف و يز لطياو ن يه مدرك نگردد و غذايوانيف و بمدارك حيب و لطيپس روح انسان كه از عالم غ، هالك گردد يبزود
ت يت و سبعيميطنت و بهيدة شيو بامراض عد، ار از استقامت منحرفيف و اختيب و در اول امر بحسب تكلياز عالم غ

موافق او را داند تا  يناسب و دوام ينفس او اطالع داشته باشد و غذا يايخواهد كه بر خفا ير ناقديالبته بصاست  يمبتل
ه و ياز فق، دياز حداد و فلّاح عالج نجو يض صوريمر، ديفرما يد و آنچه ضرر داشته باشد نهيآنچه او را نافع باشد امر نما

، د و از او معالجه خواهديبلكه صاحب علم طلب را جو، هداجه نخوز معالين يعير فنون طبيو سا ياضيصاحب علوم ر
د عالج روح طلبد و ينبا يروحان يو غذا و دوا ير صاحب علم بامراض روحانياز غ ين صاحب امراض روحانيهمچن
ج عال، وانة غافل بالهت استير خواستن عاقل از ديو تدب، راه سفاهت يراه جستن گمراه از كور ب، ديروح بجو يغذا

روح دهد و  يتا او ترا غذا، م او شويو تسل يبدر آ يياز خود رأ يو بكل يبجو يب روحانيطب، يخواه يامراض روحان
 يعني 96 َبصَريٍة أََنا َو َمنِ اتََّبَعين  أَْدُعوا إِلَى اللَِّه َعلى  قُلْ هِذِه َسبيلي :هاًيتنب) ص( هيد و قد قال اهللا مخاطباً لنبيمناسب فرما يدوا
كه هر كس بمتابعت ، د و از او راه خواهديرا بجو يآگاه ينايد بيد و گمراه بايرت دعوت نمايبص يد از رويبا يعدا

  !سرياس و استحسان مين ممكن و قيرا ظنّ و تخم يواالّ هر گمراه، ر براه باشديد بصيد بايراه نما) ص( محمد
و استحسان را مستند خود  ياس و رأيدند و ظنّ و قيچينظر كن در احوال اوائل عامه كه چگونه از باب علم سرپ  

  . ن مرحله از راه دور شدنديار و هرج و مرج افتادند و بچنديقراردادند و در ورطة اختالف بس
كه از  يخ آگاهيو خود را بردامن ش، را از خود دور كن يو خود سر يبدرآ يياز خود رأ، ز منيپس عز  

 ير مجازير بصيا از غي يعالج خواه يت خفاست اگر بخود سريدر نها ينفسانكه امراض ، زين مجاز باشد آويسابق
كه اخذ كند يو كس، كند و بحق رسد خطا كرده است يهر كس عمل برأ :كه فرمود، يردگهالك  يبزود يمعالجه جوئ

و هر گاه خود محتاج بعامه شود  ينشود شخص بدانشور يو هر گاه مستغن، ر اهل داخل باب ضاللت آنها شودياز غ
رنگ يب يرا كه نفس انسانيز، ت آنها شده استلمحتاج بĤنها شود داخل باب ضاللت آنها شود و نداند كه داخل باب ضال

ز را يصورت آن چ ينه مانند است مقابل هر چه او را بداريو آن، ردياو پذ يرد و خويند رنگ او گياست با هر كس نش
ق وجود او بر او مكشوف يرا كه دقا يد عالمينست كه اول طلب نمايا تاس پس آنچه طالب علم را الزم، ش دهدينما

                                                                                                                                                         
  .خود بچشم خرد بنگرد يقوت و غذاد بيبا يآدم 24ه يسورة عبس آ - 95
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ر او را يو س دين عالم رسيپس چون بخدمت ا، خ راهيو ش، كه اوست عالم باهللا، ر توانديباشد و از راه باطن سر تا بن او را س
از بعروه يعجز و ن يو از رو، رديكناره گ يو بوالعجب يزد و از بوالهوسيبر خ ياز سر خود سر يد بكليدر وجود خود فهم

  :كما قبل، نديگز يزد و مالزمت صحبت او را بر ما سويت و ارادت او آويوال يالوثقا
  رياب نخست صحبت پيدر      ر يبتدب يچون طالب ره شو  

  كه بشرع در نماند  يريپ      ق را بداند يكه طر يريپ  
من اثق به  يلمجلس اجلسه ال) ع( جعفر يو عن اب 97الزرايب يل من حمادثه اجلاهل عرياملزابل خ يالعامل عل ثةفان حماد  

كه با كه ) ع( يسيون به عيعرض كردند حوار :خداست كه فرمود) ص( و از رسول 98سنةمن عمل  ينفس ياوثق ف
و چون صحبت دارد در ، دياد آوريدن او يد كه خدا را ازديمصاحبت كن يبا كس :م؟ فرموديمجالست و مصاحبت نمائ

مگر آن كس كه متخلّق باخالق  ين كسيست چنيد و نيد رغبت بĤخرت كنيد و چون مالحظة عمل او كنيا افزاعلم شم
و  يمتذكر حق تعال ينيو عمل او از شائبه هوا پاك باشد تا چون او را بب، ن عمل شده باشدين شده و علم او قرييانروح

كتر يدور و بمقام علم نزد يوانيكدرجه از مقام حيد كه ترا يد از واقع و حال گويو چون سخن گو، ياوصاف او شو
صورت او  ياردنه مانند است و مقابل هر چه او را بيآخرت باشد از آنجا كه نفس انسان آ يو چون عمل او برا، گرداند
  . ت او كه اراده و رغبت بĤخرت باشد در دل ناظر صورت اندازديچن ناظر نظر بعمل او كند صورت ن .ش دهديرا نما

ن صفات را يو اثر ا يافتيكه خود را از او متأثر  يوسته منظور نظر داشته هر عالمين محك را پيا، ز منيس عزپ  
خت و مالزمت يد آوياو با يد كرد و خود را بر دامن تواليست و اخذ علم از او بايبدانكه آن عالم خدائ، يديدر خود د

د يد بايض ارادت فائز گرديو چون طالب علم بف، خلق يشوايپوقت و  يكه اواست مقتدا، ديگز يصحبت او را بر ما سو
ل يخ او بقوة تكميتا ش، نستيفه امر فرموده است اية شريمرابطه كه در آ يكه معن، خ داردينة دل را مقابل دل شيوسته آيپ

او را بكمال و جهلش را  و آفات و نقص، دين فرمايند تلقيستة حال او بيد از راه ظاهر و باطن آنچه شاير نمايدر وجود او س
خ در وجود يت را از مظهر شيت حق است پس وصف جباريجبار يكه معن، بعلم و اعوجاجش را باستقامت مبدل سازد

ة ير صفات فعليج ساين بتدريو همچن، اول العلم معرفه اجلبار :ن است كه فرموديقيكه اول درجة علم ال، ديخود مشاهده نما
ن باب معرفه اهللا باسماء و صفات ير ايو بغ، خ مشاهده كندينة جمال شيه را در آياه صفات ذاتآنگ، حق مشهود او گردد

د و يآغاز تحقق نما، ن مشهود گردديقين اليو چون تمام صفات بع، بنا عرف اهللا :ل حصر فرموديد چنانكه بر سبيمحال آ
 ين آخر مرتبة علم است و مسميم خدا باشد و اكه كردة او كردة خدا و علم او عل، ه موصوف گردديه و ذاتيبصفات فعل

لَْيَس َعلَى الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّاِلحاِت ُجناٌح فيما طَِعُموا إِذا َما اتَّقَْوا َو آَمُنوا َو  :فهية شرياست بمقام احسان كه در آخر آ
ة مباركه اشاره ير فقرات آيساچنانكه ، ن مقام فرموده استياشاره با، 99أَْحَسُنوا َعِملُوا الصَّاِلحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َو آَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َو

ض يمقام تفو، ن مقاميو ا، ة مباركه رايم آيان نموده ايان السعاده مشروحاً بير بير مقامات علم و سلوك است و در تفسيبسا
و چه راجع بجبار ، ده شدهيشود كه بااللتزام فهمه راجع بعالم ير اليچه ضم، هيض االمر اليآخر العلم تفو :است كه فرمود

                                                 
 . ن باشديمز يمسندها يبا نادان ولو رو يبا عالم ولو در زباله دان بهتر است از هم صحبت يهم صحبت - 97

 . ك سالياو مطمئن باشم در من مؤثرتر است از عبادت  يت روحيكه بصالحينشستن با كس ك جلسهي - 98

مان يدند وارشه كيست در آنچه در مأكوالت خوردند هرگاه تقوا پين يكوكار شدند با كيمان آوردند و نيبر آنانكه ا 93ه يسوره مائده آ - 99
 .ك كنندين يآرند و كارها
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، فقال) ع( مان بن داوديسل ان اهللا عزوجل فوض ايل :كه يثيدر حد) ع( ن مقام فرمود جناب صادقيابت اشارة و بجه، باشد
فما فوض ، وام عنه فانتهيكم الرسول فخذوه و ماهنيكما آت، فقال )ص( هينب  حساب و فوض ايلريبغ كهذا عطاؤنا فامنن او امس

ست كه فتحه اهللا يبت كه باب علم است و بايآن كس كه در طلب علم از باب وال، 100نايفقد فوضه ال )ص( رسول اهللا ايل
دند و ياء رخ تابيچنانكه عامه عم، است روتابد) ع( يراتست و آن باب عليع خيعباده و باب مأمون است و باب جم يعل
چنانكه فرمود ، ابدين يالبته در ورطة ضاللت و جهالت ماند و از علم اثر و بهره ا اس و استحسان توسل جستنديو ق يبرأ

كه او را امام اعظم  يتيثير عصر بود، بحير و در حفظ اخبار شهينظ يه بيبا آنكه در فنون رسم فهيحن يباب) ع( جناب صادق
لَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأُْتوا الُْبُيوَت  :يخته و ندانسته اك حرف از كتاب خدا را نشنايكه تو ، دند و در زهد و ورع مانند نداشتينام

و عن ، باهبا ينه العلم و عليانا مد :)ص( و قد قال رسول اهللا، 101َو أُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابِها  ِمْن ظُُهورِها َو لِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقى
 :ثيحد يو ف، 102من اخذ العلم من اهله و عمل بعلمه جنا :خرب و يف، م هذا عمن تأخذونهكفانظرو علم :)ع( الصادق

من  يهد يعامل عل ايل اآلو :ثالثه ايل )ص( بعد رسول اهللا اان الناس آلو :)ع( نيرالمومنيو عن ام، 103فتعلمواالعلم من محله العلم
م من عامل علّه و مترينت غفا و يته الدنه و جاهل مدع للعلم ال علم له معجب مبا عنده قد فتنرياهللا قد اغنه اهللا مبا علم عن علم غ

  .104يو خاب من افتر يمن ادع كمث هل ةمن اهللا و جنا يل هديسب يعل

لكن در باطن و ، ك صورت هستنديك نوع و بحسب مقام جسم بر ينوع آدم اگرچه در صورت  يبدانكه بن 
آنها  يكه رو يقسم :شوند بدو قسميم ممنقس يلكن بقسمت اول، باشنديه مير متناهيبحسب مقام روح و ملكوت انواع غ

آنها بĤخرت  يكه رو يده باشند و قسمين رو و چه بمقام تمكن نرسيافته باشند در ايچه تمكّن ، ا و طرف نفس استيبدن
ن و آنند ين ايشود كه بيو قسم ثالث كه متصور م، ن رو و چه متّلون باشنديچه متمكن شده باشند در ا، و طرف عقل است

ك از يو هر ، ت ملحق بĤن دو قسم خواهند شديثيد حين قسم با مالحظة قيا، يرو بعقب يĤورند و گاهيا ميرو بدن يكه گاه
برآمده و  ينيعلم د يا بدعوايا دارند يرا كه آنها كه رو بنفس و دنيز، شوند بدو قسميمنقسم م ين دو قسم بقسمت اوليا

تار و در رف نديار آيو در كردار نسناس وار چون اخ 105وراء معلوماته ء من يش سب العلم يفحيو ال ند رشوا پندايخود را پ

                                                 
عطا كن و  يحساب بهر كه خواه ينك بين نعمت سلطنت و قدرت از آن ماست ايض فرمود كه ايداود تفومان بن يخداوند عزوجل بسل - 100

د، يستينمود از ان باز ا يد و هر چه را نهيريشما آورد بگ يض فرمود كه هر چه را رسول برايغمبر خود تفويمنع كن، سپس به پ ياز هر كه خواه
 . ديگرد ضيض شده بما هم تفويپس آنچه كه برسول تفو

د و بهر يآنستكه پارسا باش يكوئيسته است، نين كار ناشايد كه ايوار بخانه درآئيست كه از پشت ديبدان ن يكوكارين 189ة يسورة بقره آ - 101
 . ديكار از راه آن داخل شو

اموزد و بĤن عمل كند ياهل آن ب د هر كس كه علم را ازيآموخته ا يد از چه كسيرا كه فرا گرفته ا يد كه علميسته است كه دقت كنيشا - 102
 . اهل نجاتست

 . دياموزيد علم را از اهل آن بيبايم - 103

ده و خدا يت شده و بمقصد رسيهستند كه از طرف خداوند هدا يانياز آنان علماء و دانا يمردم بعد از رسول خدا بر سه فرقه شدند بعض - 104
 يعلم شدند و بĤنچه در نفس خود علم م ينداشته و مدع يقيهستند كه علم حق يدانهائكدسته ناياز كرده است و ين يگران بيآنان را از علم د

آموخته  يآوردند بĤنكه علم از عالم يگر رويبند و فرقة ديفريگران را هم ميا را خورده و ديب دنيپنداشتند سر كبر و نخوت برافراشتند خود فر
 . رسديبهتان زن بمقصد نم يشود و دروغگويك مقت هاليحق يب يده پس مدعيراه رشد نجات گرد يو راهنما

 .كند و باور ندارديجز معلومات و محفوظات خودش گمان نم يو علم - 105
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ند ين خلق خدايو در واقع بدتر، ش شمارنديخو يشوايند كه ضعفاء ناس آنها را از علماء پندارند وپين ابرار نمايگفتار بهتر
و در ، نديش من نمايان ارادت كق بندگيند كه قطع طرينهايند كه فرمود اين برآيق طالبيند و بقطع طريكه اضالل خلق نما

 :گر فرمودند كهيث ديو در حد، ابنديگردش كنند مردم تا مارا ب، زنديش مردم برخينها از پياگرا :گر است كهيث ديحد
رند يگيان را ميعين شينها ديرا كه ايز) ع( نيد بر اصحاب حسيزيش يشتر است از ضررجيان ما بيعيش ينها بر ضعفايضرر ا

ث يت شقاوت مذكور و در حدين فرقه از بابت نهايو ا، ستيوانيست و آنها جان آنها را گرفتند كه جان حيكه جان انسان
عمدة ، ان آن بزرگواران وارد آمديعيو ش) ع( يكه برائمه هد يرا كه مصائبيز، دنديرا منظور گرد) ع( ريف جناب اميشر

نها بودند كه مردم را ببخل يو ا، ر افزودنديل خود اضالل غفه بودند كه بر ضالين طايو ا، ن فرقه بودياسباب آنها حسد ا
عت كردن ياد خلق و بيرا كه حق آن بزرگواران طاعت و انقيز، كردنديامر م) ع( يبندادن حق ائمه هد يعني، كردنديامر م

  . نمودن) ع( مهت ائيعت كردند و قبول واليو ب يرويفه مانع بودند مردم را از پين طايو ا، ت آنها بوديو قبول وال
و ، ه استيوانيح يل قوايا و تكمير دنياهتمام آنها بتعم يند كه در ظاهر و باطن و صورت و معنيگر آنهايو فرقة د  

از طلب و تعلّم باشند و قبول  يلكن اگر خال، نها اگر چه در شغل خود توانند عبادت كنند و باهل آخرت ملحق باشنديا
ن جهت يو از ا، 106إِنْ ُهْم إِالَّ كَالْأَْنعامِ َبلْ ُهْم أََضل :وقوف ورزند ملحق بانعام و سباع باشند تيوانيت نكرده بر مرتبة حيوال

و آنها  .107سوا من افراد االنسانيو كانهم ل، چ اعتنا نفرمودين فرقه را از عداد انسان انداخته و هيث اين حديآن حضرت در ا
 يا معروف و باهتمام داشتن بعقبيفته نشده اند و باعراض از دنيا فريدن نيريكه رو بعقل و آخرت آورده اند و بچرب و ش

قة بحال خود برخوردار يبقدر حوصلة خود نموده اند و از كماالت ال ير مقامات انسانيكه س يموصوفند دو صنفند صنف
رافت خالفت مشرّف و بش، عت كردنينمودن و اخذ ب يغ احكام و چه بدعوت باطنيچه بتبل، گشته يگشته و مأمور بامر

حنن  :ل حصر فرمودنديشانند مخصوص بعلم كه بر سبيو ا، اريشان را اوصاف بسيو ا، ندينما يا باطني يگشته و دعوت ظاهر
  .108عتنا املتعلمونيالعلماء و ش
، گشته اندده اند مخصوص بعلم يرحد شهرستان علم رسسد رسته اند و بين فرقه علم را بĤثار دانسته و از مقام تقليو چون ا

د تجاوز ندارد و ياز علم بر قلب او ظاهر نگردد و از مقام تقل يت اخذ كند نمونه ايق والير طريو چون هر كه علم را از غ
بلكه ، يقيداشته باشد و نه علم تحق يديپس نه علم تقل، د او هم درست نباشديت اخذ كرده تقليق واليرطريچون از غ
، رون شوديست مگر آنچه از خانة ما بين يحق يش احديدر پ: فرمودند، باشد الينات خيالت نفس و تخمييمحض تخ

ر قرآن مگر يست تفسيز نين جهت فرمودند جايو از ا. افت نشود مگر در خانة مايا بمغرب كه علم يبروند مردم بمشرق 
ح نه يو نص صر، ح باشديصحد يكه مقام تقل، حيا بنص صري، افتن نمونة علم باشد در دليق و يكه مقام تحق، حيباثر صح

ما  يگريرا نسبت بدر يا آن تفسيآن حكم را ، افتهيصدور  يه اير آيا تفسي يحكم يآنست كه از معصوم نسبت بكس
و ، شوديمختلف م، ة امراض نسبت بامراض مرضايچون ادو، شانيرا كه احكام اشخاص نسبت باحوال ايز، مينمائ يجار
از معصوم صدور  يآنچه نسبت بكس، ار استيت اشخاص و مراتب ناس وجوه بسات قرآن را نسبت بدرجاين آيهمچن

ه ين آيند كه ايح آنست كه بفرمايباشد پس نص صر يا ضد آن جاريبلكه خالف ، نباشد يجار يگريد نسبت بديافته شاي

                                                 
 . ان بلكه نادان تر و گمراه ترنديمانند چهارپا ينان در نادانيحاشا، ا 44ه يسوره فرقان آ - 106

 .ستنديا از افراد انسان نيكه گو - 107

 . ئيم و شيعيان ما دانشجويانندما يقيعالم و دانشمند حق - 108
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ن باشد ير ايو اگر غ، وا نسبت بتيو نسبت بهمه كس ، ن است مطلقايا نسبت بتو و حكم خدا چني، نست مطلقاًير ايرا تفس
  . ح پنداردياگر چه نص صر، اس باشديو ق يعمل برأ

عت يك صنف علماء شري، سه صنف بودند، دنديناميشد و آنها را عالم ميكه اسم علم بر آنها اطالق ميبدانكه آنان  
خ ينها را مشايو ا، را بخلق رسانند يافته كه احكام قالبياجازه ) ع( كردند و آنها بودند كه از امامير ميكه از آنها بعلماء تعب

، قتيخ طرين بزرگواران بمشايو نسبت ا، كردندير ميز تعبين) ع( اءين انبيل القدر بوارثيفة جلين طايو از ا، گفتنديت ميروا
 نكه مأمور شده بود آن حضرت بتعلّم از حضرت خضرين ايكه در ع) ع( بود بحضرت خضر) ع( ينسبت حضرت موس

ق و ينكه در اخالق نفس و علم طريت با وجود ايخ رواين مشايو همچن، ال درجه بود از حضرت خضرافضل و اع) ع(
ن جهت بود كه از صدر اول يو از ا، قتيخ طرين مرتبه از مشايافضلند بچند، قتيخ طريد رجوع كنند بمشايآفات راه با

ت يخ روايخود آنها رجوع بمشا، هيشرع و در علوم، نمودنديت ميخ روايم از مشايل و تعظيق كمال تبجيخ طريمشا
   .نيره االسالف من المؤمنيمن تتّبع س يعل يخفيكما ال ، نمودنديز امر برجوع بĤن بزرگواران ميكردند و اتباع خود را نيم

قت يخ طريكردند و مشاير ميبحلماء تعب ياء و باعتباريباتق يقت بودند كه از آنها باعتباريعلماء طر يو صنف ثان  
ن دو فرقه از صدر يو ا، قيم آداب طريو در تعل، عت از بندگان خدايأذون و مجاز بودند در اخذ ببودند كه از امام م آنها

خ يلكن مشا، نمودنديل ميم و تبجيگر تعظيكدينمودند و از يگر ميكديرجوع ب يگريك در علوم دياول با هم متحد و هر 
مسلم داشتند و ) ع( يو اقوال آن بزرگواران را چون اقوال ائمة هد نمودنديت ميخ رواياز مشا يقت همه وقت كوچكيطر

عت يا در مقام دعوت و اخذ بيا يدر مقام فت يت اهتمام داشتند كه بدون اجازه احديو امر اجازه را نها، دانستنديحجت م
او را ، ه مجاز از معصوم بودك يا از كسي) ع( بود بدون اجازة از معصوميم يعت در كسيا بي ية فتويو اگر داع، Ĥمديبرنم

ة يرمايا اجازه را خميكه گو، كردنديدانستند و از او احتراز مين معاشرت را با او حرام ميدانستند و مؤمنيمردود و فاسق م
ن يتا ا) ع( قت از معصوميخ طريعت و سلسلة اجازة مشايدانستند و سلسلة اجازة علماء شريو صحت دعوت م يصحت فتو
ن اجازه اگرچه در واقع كاشف است از يو ا، از علماء شجرة اجازة خود را نوشته و منضبط داشته اند ياريسو ب، يزمان باق

  .مجاز ياستعداد و استحقاق را برا تا ناقل اسينمود كه گوين مين چنيش مؤمنيلكن در پ، مجاز استحقاق و استعداد
نها يو از ا، عتيغ احكام و هم در دعوت و اخذ بيدادند آنها را هم در تبليو صنف ثالث آنها بودند كه اجازه م  

ن يگر در تحت امر ايو آن دو فرقة د، است بودندين فرقه صاحب هر دو ريو ا، ر شده استياء و حكماء تعبيباوص
 109اء سادهياء حصون و االوصيالعلماء منار و االتق :فيث شريحد، نمودنديآنها رفتار م يبودند و بامر و نهيبزرگواران م

و  تيوصا، نيهم اجمعيسالم اهللا عل يگر و در زمان ظهور ائمة هدين بزرگواران دارد نسبت بĤن دو فرقة ديادت ايره بساشا
چه آنها كه مجاز در ، دار بودنيخ آنها بسيادت با آن بزرگواران بود و احداً بعد واحد و مجاز از آن بزرگواران و مشايس

قت و اخذ يو چه آنها كه مجاز در طر، نها كه مجاز در امامت جماعت بودندو چه آ، ت بودنديخ روايت بودند و شيروا
ه در هر دو امر مجاز بود باعث اشتباه و پندار يو چون محمد حنف، و چه آنها كه در هر دو صنف مجاز بودند، عت بودنديب

م نمود و بعد هم از يبود باالخره تسل و چون بر او مشتبه شده بود نه آنكه معاند، او شد و بمعارضه و محاجه با امام برآمد
ن سه يا، ة آن بزرگوارانياكل بشريبت هيو بعد از غ. لغ احكام نشستيو بمقام دعوت و تب، افتيحضرت اجازة هر دو امر 

ن اجازه ياج بايو از باب احت .ظهور القائم عجل اهللا فرجه يخواهد بود ال ين زمان و جاريبوده تا ا يقسم سلسلة اجازه جار

                                                 
 .اء آقا و بزرگاننديند و اوصيزگاران را چون دژهايعلما و دانشمندان گلدسته ها و عالماتند و پره - 109
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، ستيائمه سابقه ن يحاجت بشناسائ يهرگاه امام آخر را شناخت، در جواب آن كس كه گفته بود ياست كه درخبر
  عرف االخر اال باالول؟ يهل  :فرمودند

او را  يد دست توسل بدامان آن عالم زد و خاك پايعت بايا اخذ بياجازه داشت در نشر احكام  يعالمو چون   
اد اطاعت يم و انقيتسل يرو امر،ازو در اول ، ار كردياو اخت يصحبت آن عالم را بر ماسواسرمة چشم دانست و مالزمت 

عمل و نمونة  يالجمله چاشن ياد فيم و انقيتسل يبسبب عمل كردن از رو يدياو را نمود تا آنگاه كه از علم تقل يامر و نه
ح كه در خبر ذكر شده اشارة بĤنست البته شوق يو بعد از ادراك نمونة علم كه اثر صح، علم بذوق و وجدان ادراك شود

الجمله با هم منضم خواهد شد و باعث  يق فيد و تحقين وقت تقليرا كه در ايز، شتر خواهد شديشتر از پيعمل بهتر و ب
و آنچه ، دياگر چه جهل نما، ن عالم علم خواهد بوديو آنچه را اخذ كند از ا، ديخواهد گرد يقين باعث تحقيقر يديتقل
ست در ين :كه) ع( ن جهت فرمود جناب باقريو از ا، دياگرچه علم و حق نما، ر او اخذ شود جهل و باطل خواهد بودياز غ

ت يد از زبان ما اهل البيايرون بياالّ آنچه ب يكند بحكم حقّياز مردم حكم نم يو احد، يو نه صواب ياز مردم حقّ ينزد احد
گر است از يو در خبر د .)ع( يشان خواهد بود و صواب از عليمردم باشد خطا از ا انةيو هر گاه اختالف م، ا از خانة ماي

پس ، رون آمده باشديب) ع( نيرالمؤمنيمگر همانكه از نزد ام يچ علميه يست در نزد احدين :ن بزرگوار كه فرموديهم
ن يب باين مضمون و قريما و با ا امر علم مگر در خانةين يست امر ديكه قسم بخدا كه ن، مردم بروند بهرجا كه خواهند

خ آن يا از مشاينست كه آنچه از آن بزرگواران يهمه ا يو فحوا، ار وارد شده از مصادر عصمتيمضمون اخبار بس
 مĤب يش جناب ختميو فرما، ابد جهل است و باطلير آنها بروز يو آنچه از غ، ابد علم است و حقيبزرگواران صدور 

م يمائ، ن مضمون وارد است كهيكه با يو اخبار، را الزم دارد ين معنيا 110باهبا يعلم و علنه اليانا مد: كه فرمود) ص(
شان و داللت دارد بر حصر تعلّم در يان ايعيشان و شيند متعلّمون كه اشاره دارد بحصر علم در خود ايان مايعيعلماء و ش

ر آنها داشته يو هر ادراك كه غ، ستيرون نين آنها بايعينكه علم از آن بزرگواران و شيشان همه داللت دارد بر ايان ايعيش
  .باشد جهل است و باطل

قان يكه از علم و ا يو خواه يكه در عداد انسان آئ يو خود را خواه ياگر در طلب علم بر آئ، ز منيپس عز  
حه از معصوم باو يصحاست كه اجازة  يو آن عالم آن كس، را بجو كه عالم باشد نه جاهل عالم نما ياول عالم، يابيبهره 
او نه و حسد را از خود دور كن  ير و سربرپايكناره گ يو خود سر ينياز خود ب ين عالم را جستيپس چون ا، ده باشديرس

  :ستين عالم از حسد نيبزرگتر از قبول متابعت ا يكه مانع
  خاك بر سر كن حسد را همچوما      پا  ريز را مردان حق شو خاك  

    زمان  آخر آفت از يره تا      گمان  يب زوتر ريگ او دامن  
  غلو  باشد را سيابل حسد در      گلو  ره در ترا رديگ حسد ور  

    حسد  از دارد جنگ سعادت با      از حسد  دارد ننگ زآدم كاو  
  رسد هاياهيس را دل حسد زان      حسد مكر و حسد  يبا ب يچون كن  

ت آنها بسته و قبول يده و خود را بر دامان والند كه دست بدامان عالم وقت زين صنف آنهايم از ايصنف دو
ده اند يز گزيو مالزمت علما را بر همه چ، شان استيرفتار و گفتار و كردار ا د آن بزرگوارانيت و تعلّم نموده و بتقليوال

                                                 
 .در آن شهر است يمن شهر دانش هستم و عل - 110
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لَّ َصْيَحٍة َيْحَسُبونَ كُ، ر نبودندين امت دلگيقچون مناف ين خود قرارداده بهر آوازيقت را نصب العيخ طريمشا يرويو پ
اء و يخود را از خدمت حكماء كه اوص دانة خود بر زبان آورند و وجويرا از خود دور نموده اقوال حكما را در م، 111َعلَْيهِم

ن برآمده اند يتاده و در فكر افا يرويال پيكه بخ يجمع :ز دو قسمندين فرقه نيو ا، داشتند ير ميسادات خلقند متأثر و متغ
شان بهره ور يد ايد آن بزرگواران را در گردن گذارند و از متابعت و تقليخته رشتة تقليت علما آويان والكه خود را بر دام

خته و يت علما آويكه خود را بر دامان وال يو قسم، نديز گويم نمتعلّ يدند و باعتبارينامينها را محب و طالب ميگردند و ا
، شدينها اطالق ميد ومقلد و تابع بر ايعه و متعلّم و مرينها بودند كه اسم شيو ا، د آن بزرگواران را در گردن كردهيرشتة تقل

ع و يع شرايد دانسته شود كه خلقت عالم و ارسال رسل و انزال كتب و تشريو با، دندينامينها را عالم ميا يبلكه باعتبار
، از دار غرور برآمده اند يب تجافا در طليده يورز يكه تجاف، فه استين طايل ايست و تكميوجود و ز ين سنن برايتسن

فه كماورد ين طايست ايا و زير دنيتعم يست مگر براين يرا اعتنائ يو ما بق، و دار بقا را مرجع و موطن خود دانسته اند
و در ، نديايچ كار نيالب وجودند كه بجز سوختن بهيفه خاشاك سين دو طايا يكه سوا 112عامل و متعلم و غثاء، الناس ثالثه

ن مضمون ير شده است و بايتعب، گر بسواقطيث ديو در حد، كه آن خرمگس است، ر فرموده انديتعب، گر بهمجيدث يحد
  . ار از مصادر عصمت وارد شده استين مضمون ها اخبار بسيها و مستلزم ا

ل مكن كه يو از صحف و دفاتر تحص، يابير جهل نيعلم مباش كه غ يدر پ ييو خودرأ يبخود سر، ز منيپس عز
بلكه  ينمائ يو خود فروش ينين خود بيو از امثال خود و جهال عالم نما طلب مكن كه مرض جهل را قر، يحاصل مانيب

م او كن و دست متابعت بدست او ده و از شرّ جهل مركّب يو خود را تسل يبدرآ ينيو از خود ب يرا بجو يعالم و مجاز
در ، هيشكراهللا مساع يان علّامة حلّيحضرت فردوس آش، خالص كنكردن خود را  يكيو از بد كردن بگمان ن ينيو خود ب
ست كه بر آن اطالع يرا اسرار يهر علم :ار در مدح علم و طلب علم فرموديات و اخبار بسير بعد از ذكر آياول تحر

افواه خذ العلم من  :)ع( فرمود معصوم ن جهتيو از ا، ءپس واجب است اخذ آن علم از علما، افت از كتبيتوان ينم
 114ونيم الصحفكغرنيال :پس فرمود، كه اخذ كرده است علم خود را از دفاتر يفرمود از اخذ كردن از كس يو نه 113الرجال

  :بهيالمطا يل فيو نعم ما ق
  كه علم عشق در دفتر نباشد       ياوراق اگر همدرس مائ يبشو
  :و قال اآلخر

  اوست يدفتر درس و سبقشان رو        را شد مدرس حسن دوست  عاشقان
  ارشان ي تخت عرض تا روديم        تكرارشان  نعرة و خامشند

  سلسله  باب و اداتستيز ين        ولوله  و چرخ و آشوب درسشان
  ار ي دور اما است دور مسئله         رمشگبا جعد قوم نيا سلسلة

  نكرد يدرس يشافع و فهيبوحن        درد  افزوديم عشق كه طرف آن

                                                 
 . ش پندارنديان خويبشوند بر ز يهر صدائ 4ة يسوره منافقون آ - 111
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ست يرا كه علم نيز، اق بĤخرت و علم آخرت خواهنديفة اشتيهمان لط، ورندو مراد بعشق كه در نظم و نثر آ
ن يو عشق هم در زبان ا، آن ادراك بدارد يادتيصاحبش را بطلب مطلوب و ز يعنيكه در اشتداد باشد  يمگرآن ادراك

  : و آنكه فرمود، نيست مگر هميفرقه ن
  ا م يعلتها جمله بيطب يا        ما  يعشق خوش سودا يشاد باش ا

  . ار در طلب ادراك اصل آن مدرك درآوردهياخت ياست كه صاحبش را ب يفة ادراكيمراد همان لط  
را در آن دل كه علم جا گرفت شك يز، ين راه نبودآاختالف را در  ياگر صورت حكمت علم بود، برادر من  

 يآن كس :ح فرموده اند كهيح و تصريور بتليچنانكه در اخبار بسا، رودير آن علم از آن دل مين و احتمال غيو ظنّ و تخم
علم او جهل و ظن  يعني، او بحكم خدا حكم نكرده است، ر آن حكم در دل او باشديكه احتمال غ يكه حكم كند بحكم

كه سالكان راه ) ع( يان عليعيات شيات و وجدانيهينظركن كه بد، ن بوده است و از درجة علم ساقط بوده استيو تخم
، شمارديد و خود را صاحب علم مينماياقامه م يبنحو يانة حكماء و هر كس برهانيشده است در م آخرتند محلّ اختالف
ر يبرهان بر غ يگريد، يدادير آن معلوم ميكه احتمال غ ين بوديدهد و اگر نه ايرمعلوم خود را ميبا آنكه خود احتمال غ

كه ، قت وجوديو وحدت حق، مسئلة اصالت وجود، اشتپند ير او را معلوم خود ميد غيكرد و نبايد اقامه ميمعلوم او نبا
انة حكماء و يدر م، ن دو را بادراك اطفال توان معلوم نموديبودن ا يهيو بد، ز ادراك كننديرممين دو را اطفال غيا

و مثل عالم مثال و عالم جنّ و ، ستاشأنه كه محل اختالت شده  يو مثل علم حق تعال، ن محل اختالف شده استيمتكلم
و ، هيشعور بشعور و شهود خود ندارند و محتاجند بتنب، ت چون تأمل ندارندينها، همه كس مشهود است ين كه براياطيش

ا ين ذات است يع يا صفات حق تعاليكه آ، ن و حكماء محلّ خالف شده استيانة متكلميكه م ير صفات الهيچون سا
ا يا جوهر؟ منطبع است يا عرض است يفس ناطقه كه آقت نيو مثل حق ؟ا راجع بسلب نقائص آنهاستي ؟د بر ذاتيزا

ا بعد از موت بقا يمات وفاتست  ؟يا منحصر است معاد او در روحانيدارد  يمعاد جسمان ؟ر جسميا غيجسم است ، مجرّد
، كش اطفال سلويست در پيهين مسائل بدينكه ايبا ا ؟يدون بعض يبعض يا برايهمة نفوس  يا بقا برايبر فرض بقا آ ؟دارد

گر كه معلوم است و ياز مسائل د ياريو بس، دا كننديه باشد كه شعور بشعور خود پياز سالّك را حاجت بتنب ياگر چه بعض
ل ين اختالف و احتمال دليانة حكماء و متكلّمين و چه در ميانة متكلميو چه در م، انة حكمايچه در م، محل اختالف است

ح وارادت يد صحيت كه تقليوال هر راياز غ، تيو هدا يث وحدت و آرامعلم مور، تيو غوارت و ضاللت و مظنّه يح
ل معروف يت كوران و معرفت پيحكا، اد جهالت باشديو ازد يد مورث ظلمت و عدم آراميآنچه ترا حاصل آ، نامند

  ؟ياختالف كجا نمود، يك بودير در دست ارادت هر يت پياگر شمع هدا، ستين ياده از آن برهان را حاصليز
   يرون شدياختالف از گفتشان ب       ير كف هر كس اگر شمع بدد  

حكمت ، آورد ينيست عجب و خودبيش نينش اوتا روز گور بية غرور و بيما، استيچون صورت حكمت از دن  
منكر  يكه فلسف يده اينشن، ر رذائل نفس را دور كنديو سا يو خودسر ينيدهد و عجب و خودب ينيامت بيچشم ق ينيد

  !و عقل ناقص را امام كامل پندارد! داند  يبيو عقل خود را رسول غ ؟تسيرسول اله
  و برخوردار شو  يجو يبيچشم غ      شو  زارين عقل رو بيو ن قدميز  
  رسول  نيچند خدا يفرستاد يك      هر فضول  يببرد يگربفضلش پ  

 يبيرسوالن غ يسر بر پار و غرور عجب و فخر را در كنار گذار و يكناره گ يو خودسر يياز خود رأ، چارهيب  
   :يجو يزاريب ينيو خورده ب يركيگذار و از ز
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  درست  نيد بماند تا شو يابله      ست تزيانگ كبر باد ونچ يركيز  
  ست كوست ياز آن سو يعقلها بار      عقل را قربان كن اندر عشق دوست   

  مجنب  تو نجنبد قالووزت تا      كن طاق و طرنب  ره ترك نياندر  
  راهزن  دست است غيت دادن      آموختن  فنّ و ملع را بد گهر  

  نادان را بدست ، علم ديآ به كه      ست م يزنگ كف در دادن غيت  
ن يقيمان ترا يمان در دل تو داخل شود و از نور ايفة ايده تا لط يطان شست و شوينه را از فضالت شيس، ز منيعز  

ن يو قال صدرالد، يآسوده گرد ياسات منطقيو ق يخود رائ ن ويو از مظنّه و تخم ين آرام شويقين يو با، حاصل گردد
شتر مباحث مثبته در دفاتر كه ينست كه بيحق ا، اريبعد ما استنار قلبه مبتابعه االخاول اسفاره  يه فيرضوان اهللا عل يرازيالش

 ياالنظار بجهت حصول شوق بسو ه ويدراالّّّ يمكتوبه است در بطون اوراق فائدة آنها مجرّد انتباه و احاطه است بافكار اول
نان يشود بسبب او اطمين انتقاش حاصل نميرا كه مجرّد ايز، ا منقولينفوس بنقوش معقول  ينه اكتفا كردن بنقشبند، لواص

سلوك  يكند طالب را از برايست كه مستعد ميزهائينها از جملة چيبلكه ا، مذاق ينفس و راحت دل و خوش يقلب و آرام
د دانسته يو با، اريو متصف شده باشد بصفات اخ، قة ابراريا كه اقتداء داشته باشد بطري، اسرار يصول بسوق معرفت و ويطر

ه گرفته يا فقياخذ كرده  يكه عام ينها اعتقاديمراد با، ستيآخرت ن، قيشود كه معرفت خدا و علم معاد و علم طر
ن يياله يق چنانكه برايق حقايشود بر او طريگشوده نم د و مجمود بر صوريرا كه مشعوف بتقليز، بوراثت از پدر و مادر

كه كوچك شمرده اند عالم صورت و لذّات  ينيعارف يشود از براياو آنچه ظاهر م يشود از برايشود و متمثل نميگشوده م
ن مرام ير كالم و مجادله و تحسيق تحريو نه آنچه طر، قيقه الحقايق و حقيكه عبارتست از معرفت خالّق خال، محسوسه را

كار اصحاب مباحثه و  يو منتها، ست مجرّد بحث چنانكه دأب اهل نظر استيو ن، ن استيچنانكه عادت متكلّم، است
لَُه ِمْن ها َو َمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه ُنوراً فَما يظُلُماٌت َبْعُضها فَْوَق َبْعضٍ إِذا أَْخَرَج َيَدُه لَْم َيكَْد َيرا :نهايع ايچرا كه جم، فكر است

قلب المؤمن بسبب اتصال او بعالم  يقذفه اهللا في، ست كهياست كه ثمرة آن نور ينيقيك نوع ين معرفت يبلكه ا 115ُنورٍ
و من استغفار ، ل بزخارف ابدانين و ميبزم يدگيمه و چسبيرون آمدنش از جهالت و اخالق ذميب ببقدس و طهارت و بس

ن از اهل كالم و يز عمر خود را در تجسس كردن آراء متفلسفه و مجادلا يزيع كردم چينكه ضايار از ايكنم بسيم
د خداوند منّان ييمان و تأيشان را تا ظاهر شد در آخر بواسطة نور ايشان را در قول و تفنن اياد گرفتن جربزة ايقاتهم و يتدق
د از آنها يو هر چه بما رس) ص( سولم امر خود را بخدا و ريپس واگذاشت، ميرمستقيم است و راه آنها غياس آنها عقيكه ق

و باز  يت حق تعاليم بهداياو بلكه اقتدا كرد يم براينكرد يال وجه عقليچ خيو ه، ميق كرديم باو و تصديمان آورديا
پس تو هم رستگار شو ببركت متابعت آن حضرت و مشغول مشو بترّهات ، م تا خداوند گشود بر قلب آنچه گشوديستاديا

و ، نها فتنة مضلّه و از جادة صواب لغزش دهنده استيچرا كه تمام ا، ل متفلسفهيل مكن با قاوين و مة نادايعوام صوف
  .اورد شادان شوند بعلم خودينها بيا ينات از برايشان بيكه چون رسل ايند كسانينهايا

ه يو خاكسار و مداو هيفة جالليار شده اند بخصوص طايانة مردم بسين زمانها در ميه كه در ايفة قلندريبدانكه طا  
ا يد از آنها آموخت يشوند نبايعه را مرتكب ميو انواع اعمال شن يد فاسده مبتليران فراوانند و بانواع عقاين زمانها در ايكه ا

                                                 
رند كه يگر قرارگيكديد تا ظلمتها چنان فوق يز فراز آن در آيرة كفر نيا را بپوشانند و ابر تيگر دريد يبعض يباال يبعض 40ة يسورة نور آ - 115

 . افتينخواهد  ينور نبخشد هرگز روشن يد و هر كرا خدايچ نتواند ديرون آرد هيچون دست ب
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نت گفت خود و روپوش عمل خود يده و آن چهار كلمه را زيشان حقة دزديرا كه چهار كلمه از درويز، آنها رفت يدر پ
د دانست كه آن كس كه قالب را از تحت احكام يو با، برنديدهند و از راه ميب ميار ساده دل را بĤن فردهند و چهيقرار م

آن ، د مراقبت نداشته باشديكند و چنانكه با ياعتنائ يا بيترك كند  يبكلّ هنداشت يرون برد و اعتنا باحكام ملّتيب يملّت اله
، او را باشد يقتيو طر ينينه اهل سلوك است كه حرمت د، باشد او را يو ملّت يكس نه اهل شرع است كه حرمت اسالم

عت بمنزلة يست كه شريقت نيالبته اهل طر، اعتنا باشد يعت بيآنكس كه بشر، عت استيشر، قتيرا كه حافظ طريز
 ن وين و متكلميه كه متفلسفيفة من عندين طايو همچن، اندبمپوست محال است  يمغز ب، قت چون مغزيپوست است و طر

نت ياد گرفته و زيبقوت جربزة خود چهاركلمه از كتب عرفا و از امثال خود رون آمده و يكه بلباس علماء ملّت بيكسان
حسن گفتار خود را ، حت نشستهياعالم بمقام وعظ و نص يبدون اذن و اجازه از علما، قول و روپوش فعل خود قرار داده

  .ل وقت بلكه اضالل نفس استينها تعطيگوش دادن باقوال ا، پردة قبح كردار خود نموده
ان يك از مدعيدر آن محل بماند و هر  يشود مدتيكه وارد م يد طالب علم بمحلّين جهت است كه بايو از ا  

را بصفات  يق كرد و عالميبعد از آنكه تحق، ز خود را بكار برديعلم را بدقت مالحظه كند و قول و فعل او را بسنجد و تم
ا را بر باد ين و دنيبتعلّم از نااهل نگردد و د ينكه مبتليد تا ايآنوقت شروع در تعلّم نما، ديشت آراسته دعلم كه سابق گذ

   .ندهد
  

  ازدهم يفصل 
  :از طلب علم فان حرمت وقويدر ب

ذاشته و عه گين ودآعه و احاطة خود را بالقوه در سو، خود قرار داده ينة سراپا نمايبدانكه انسان را خداوند منّان چون آ 
ن قوه از او زائل شود و يا چنديك قوه يو در هر آن و هر نفس ، ت فرمودهيع عوالم و موجودات را باو عنايانموذج جم

تماماً ، دينست كه مواليست اياست كه بر زبانها جار يكون در ترق يو معن، او حاصل گردد يت براين فعليا چندي يتيفعل
 ين باشد و عالم علوياطيكه عالم جنّ و ش ين عالم سفليه واقع است بيفة انسانيو چون لط، نديĤيت ميدركارند و از قوه بفعل

و ، و عالم علم يعالم علو يكردن بسو يعه گذاشته شده است قوة ترقيبه باشد و در آن وديكه عالم علم و عالم ارواح ط
اگر ، ت حاصل شودياو فعل يف براپس بهرطرف كه رو آورد در همان طر، و عالم جهل يعالم سفل يتنزل كردن بسو

ا شاعر يت و آن علم ياو حاصل شود چه شاعر باشد بĤن فعل يه برايت علمياو بجانب عالم علم باشد در هرنفس فعل يرو
ت جهل از او زائل و يرسد كه قوة فعل يج بجائينفس را از عالم علم نگرداند بتدر يو چون بتكلّف در بدو امر رو، نباشد
و چون ، خود را بجانب عالم علم بدارد ين است كه رويو طلب علم هم، ت علم متمكّن شوديم و قوة فعلت عليدر فعل

ج ياو حاصل شود تا بتدر يثه است برايخب حت عالم اروايت جهل كه فعلينفس را بعالم جهل دارد در هر نفس فعل يرو
ن شخص يا ير نخواهد بود و مرتد فطريمرجوالخن شخص ين وقت ايو در ا، ت علم در او نمانديرسد كه قوة فعل يبجائ
ن است كه يهم يارتداد فطر يو معنبه در آن نماند يت ارواح طيقوة فعل يعنيت و فطرت قوة علم يكه فطرت انسان، است

و ست نه ظاهراً و نه باطناً يكه توبه اش مقبول ن، ن شخص استيبرگشته و ا يت را قطع و از مقام فطرت انسانيفطرت انسان
ت يمورث فعل ننفس را بدار علم نداشت يو چون رو، نداند مگر آن كس كه فطرت او بر او مشهود باشد ين را كسيا

نفس را بدار علم  يپس واقف شدن و رو، ستياله يان و مخالفت امر و نهيت جهل حاصل عصيجهل است و فعل
اللتزام اكه بالصراحه اويو جملة اخبار، ينيو د يقتيبلكه حرمت طر، يو ملّت يعتينه حرمت شر، دن حرام خواهد بودينگردان
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نه طلب فنون و ، ميان كرديطلب علم ب يكه از برا ين معنيداللت دارد بر وجوب طلب علم تماماً داللت دارد بر هم
كه داللت دارد بر دوام وجوب طلب علم مثل ين اخباريو همچن، ستيسر نيهر كس م ينها براياصطالحات كردن چه ا

ا طلب علم ينكه علم يكه داللت دارد بر اين اخباريدارد و همچن ين معنيداللت بر هم، 116اللحد ب العلم من املهد ايلاطل
مخصوص  يك بشغليه اطالع نداشتند و هريك از فنون اصطالحيچيشان هيان ايعيرا كه شيز، شانيان ايعيمنحصر است بش

د كه يرس يه چوپان بود و در علم بمقاميابوذر رحمه اهللا عل، بودسر نيل فنون كردن ميمشغول بودند كه با آن شغل تحص
  ! به فخراً وفضال  يو كف، جستند يباقوال آن بزرگوار استشهاد م) ع( ائمه ما

را كه آن كس كه يز، د مرده استيرد شهيكه در طلب علم بمينكه كسيكه داللت دارد بر اين اخباريو همچن  
رد البته مالئكه بر او حاضر شوند و او خود هم مشاهدة مالئكه كه ين حال بميد و در اخود را بجانب دار علم بدار يرو

 يبرود خداوند او را از راه ينكه هر كس در طلب علم راهيكه داللت دارد بر اين اخباريو همچن، دياهل عالم علمند نما
او استغفار كنند  يز برايا همه چي، او پهن كنند ر قدميخود را در ز يا مالئكه بالهايعت او كنند يا مالئكه مشايببهشت برد 

نفس را  يست مگر رويطلب علم ن ينكه معنيلت علم همه داللت دارند برايو فض، لت طلب علمينها از اخبار فضير ايو غ
ه كيو امر، د توانند طلب كننديو سع يه را مؤمن و كافر و فاسق و عادل و شقيرا كه فنون اصطالحيز، بعالم علم داشتن
ه يد آنان كه در فنون علميو االّ با، نباشد يلتيت و فضيت خود آن امر مزيثيانة مؤمن و كافر البته او را از حيمشترك باشد م

چنانكه در اخبار ، طنت با مهارت تر بود مذموم تر بوديه و شيو حال آنكه هر كه در فنون علم، ماهرتر باشند فاضل تر باشند
علم داللت دارد بر حرمت  ين اخبار چنانكه داللت دارد بر معنيشتر ايو ب، رار مشهور استانة ابيار مذكور و در مياخ

داللت دارد بر حرمت وقوف از طلب علم كردن ، 117وماه فهو مغبونيمن ساوا  :فيث شريوقوف از طلب علم چنانكه حد
   .دار علم حركت نكردن يو بسو

ت او يعت كردن و قبول واليو وجوب ب يدن بامام عادلوجوب اقتدا كركه داللت دارد بر ياخبارن يو همچن  
خود را بجانب دار  يست مگر رويت امام كردن نيرا كه قبول واليز، داللت دارد بر حرمت وقوف از طلب علم، كردن

ام ن در بلد اميبلكه حاضر، ستيز نيوقوف جا ينكه بعد از رحلت امام بر احديكه داللت دارد بر ايو آن اخبار، علم نمودن
ر يكه در غيند و كسانيعت نمايت او را كرده با او بيامام و قبول وال يند بسويد بمحض رحلت كردن امام مبادرت نمايبا

 يند بسويكردن دارند حركت نما يو قوة ترق يو حال يكه استعداد مال يد جمعيدن خبر رحلت بايبلد امامند بعد از رس
و مادام كه حركت كنندگان در راهند معذورند و قوم ، قوم خود يند بسوينما عت او كرده مراجعهيت و بيامام و قبول وال

 يخ كرام و علماين جهت است كه مشايو از ا، داللت دارد بر حرمت وقوف، هم مادام كه در انتظار آنها باشند در عذرند
، 118ا الَّذيَن آَمُنوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابِطُوايا أَيَُّه :فهية شريآ، ت را روا ندارنديت ميا ابتداء تقليت يد مياعالم وقوف بر تقل

 :خود را بجانب خدا و آخرت داشتن كه فرمودند يست مگر رويامام كه ن ياشاره دارد بدوام توجه بامام و ربط دل بسو
هر كس  خ كراميكنند مشاين جهت امر ميست مگر طلب علم و از اين نيو ا .ن ذكر خداستيا عيذكر ما از ذكر خداست 

ن واسطه صور ينفس كه با يقل است برايكه بمنزلة ص، ند بذكر دوامينمايتوبه و ذكر من يكنند و تلقيم يريرا كه دستگ

                                                 
 . يزگهواره تا گور دانش بجو - 116

 . انكار استيكسان باشد زيكه دو روز او در دانش يكس - 117

 . دياومت سفارش نموده مراقب كار دشمن باشگر را بصبر و مقيكديد و ين صبور باشيمان در كار دياهل ا يا 200ة يسورة آل عمران آ - 118
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ن مرابطه يقل و اين صيرا كه بدون ايز، كه عبارتست از مرابطة با امام، د و بفكر مدامينما يه در آن تجلّيه آخرويبيغ
حاصل شود از نقوش و صور مدركات جهل مركب خواهد بود كه علماء اعالم ن يبلكه آنچه بدون ا، حصول علم محال

ل يخ از تحصيشتر مشايسلوك بن جهت بود كه در اول يو از ا، رونستيده اند كه چون مرض تن از عالج بياء ناميبداء الع
تكمال و تمكن در ذكر و الجمله اس يه و چون فية قالبيمگر بقدر ضرورت از مسائل شرع، كردنديه منع ميجملة علوم صور

أَ لَْم َيأِْن ِللَّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه  :فهية شريه و آية قالبيل علوم فرعيدادند در تحصيافتند آنوقت اذن مييفكر م
داللت ، 119الَ َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم َو كَثٌري ِمْنُهْم فاِسقُونَو ما َنَزلَ ِمَن الَْحقِّ َو ال َيكُوُنوا كَالَّذيَن أُوُتوا الِْكتاَب ِمْن قَْبلُ فَط

ن ييدار علم و بصفات روحان يكردن بسو يست مگر ترقيرا كه طلب علم نيز، رحرمت وقوف از طلب علمدارد ب
ر گست ميبخشوع ن ع بر موصوف نشدنياد خدا و استبطاء و تقريموصوف شدن كه از جملة آنها خشوع است بجهت 

، ن بر ملّتيت واقفيا سنخي يهود و نصاريت يع كردن بر عدم خروج از سنخين تقريع بر وقوف از طلب علم و همچنيتقر
   .ع بر عدم طلب علميست مگر تقرين نيد يو عدم خروج بسو

  
  فصل دوازدهم 

  :ا جهل مركبيساده  ن و مذمت مجالست كردن با اهل جهليان شرافت مجالست با اهل علم و اهل ديدر ب
ش كند و از آن يصورت و رنگ او در آن نما يرنگ مقابل هر چه او را بدارينة بيبدانكه نفس انسان چون آ  

و  يا بكمي يلتيو فض يادتينكه حركت كنند بزينند مگر ايشنبا هم ن يچ دونفريه :ن جهت فرمودند كهيو از ا، دا گردديهو
نه وار يشتر خواهند كرد و آير بيگر كسب خيكدير غالب باشد البته از ينها جهت خيا ن دو نفر اگر بريرا كه ايز .يمنقصت

و اگر جهت شرّ غالب باشد بعكس خواهد ، اده حركت خواهند كرديظاهر خواهد شد و بز يگريك در ديت هر يريخ
د ير كشيد را بجانب خق خوير غالب خواهد شد و رفيا صاحب خي، گر شرّ غالبير و در ديخ يكين اگر در يبود و همچن

ات معاش يدوست دارم كه اصحاب من بعد فراغ از ضرور :كه) ع( و فرمود جناب صادق، ا صاحب شرّ غالب خواهد شدي
و  يچون بر اهل زمان حرص و هو يعني. ند نخواهد شد كه نشنوندينكه اگر نگويو معاد خود بروند و بخوابند بجهت ا

دن ين شنيند نخواهد شد كه حرف آنها را نشنوند و هميچ نگويست با آنها اگر هو مجال يداريدر ب، ر رذائل غالبيسا
چنانكه ، كنديدن اثر ميا بدون سخن گفتن و شنيت اهل دنيم كه رؤيگوئيبلكه م، سخن آنها اثر در وجود آنها خواهد كرد

ر وجه عالم عبادتست و نظر كردن د :ن جهت فرمودنديو از ا، كنديدن اثر مير بدون سخن گفتن و شنيت اهل خيرؤ
شود كه نام ين مستفاد ميم كه از اشارات اخبار چنيگوئين عبادتهاست بلكه ميبلكه بهتر، نشستن در خدمت عالم عبادتست

از  ين جهت است كه بعضيو از ا، دن و بزبان آوردن و بخاطر آوردن عالم عبادتست بلكه افضل عباداتستيعالم را شن
ج خانة دل ين خود قرارداد تا بتدريوسته نصب العيد صورت امام را پين دانسته اند كه بايم را چنه مرابطة با امايخ صوفيمشا
عت يكه داخل دل شده بود بواسطة ب يوند ملكوتيامام داخل خانة دل گردد بلكه پ يصورت ملكوت، ار پرداختهياز اغ

                                                 
و بĤنچه از حق نازل شده بدل توجه  ؟اد خدا خاشع گردديشان بيدلها) يظاهر( دگانيده كه گرويا نوبت آن نرسيآ 16ة يد آيسورة حد - 119

شان زنگ قساوت گرفت يذشته و دلهابر آنها گ يكه دورة طوالن ؟تورات آمد نباشند يشان كتاب آسمانين برايش از ايكه پيكنند، و مانند كسان
 . و فاسق و نابكار شدند
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نقد حال  120َبْيَن أَْيديهِْم َو بِأَْيمانِهِم  ُنوُرُهْم َيْسعى ،ة آمال پنهان بود آشكار شوديو اغش كردن با امام و در تحت حجب هواها
ن دل او را باشد و صورت يزم، 122ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرض، دا گرددياو را هو، 121َو أَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربِّها، او شود
شود آنوقت نعره زنان ) ع( ت امامياو همان هوت يرة او باشد كه هويت اخيكه فعل درة او شويامام صورت اخ يملكوت
او در مظهر امام مشهود گردد و محل  يبرا، لنا مع اهللا حاالت حاله حنن هو)) زمن مقصودم  يتوئ، ميگر من گو ( ( ديگو

و د كه اول مقام حضور ينت با خود نمايامام بنحو مبا يا مشاهدة صورت ملكوتين وقت يو در ا، ه گرددينة الهينزول سك
   :ا بنحو حلول كما قبلينه است يفكر و نزول سك

  نحن روحان حللنا بدنا       انا  يو من اهو يانا من اهو  
  :ليا بنحو اتحاد كما قي  

  م اندر دو بدن يروح يكيما     ست من يك يليل و يليم ليمن ك
   :لياو نماند كما ق يكه از وجود سالك خبر و اثر برا يتيثيا بنحو وحدت بحي  

  ن ضالل استيع يكه در وحدت دوئ    نجا محال است ياتّحاد احلول و 
نكه در يبا ا، عالم داشتن افضل عباداتست يم شد كه نشستن در خدمت عالم و نظر بر صورت ملكوو چون معل  

 يبا امام و حضور در نزد صورت ملكوت يپس اتصال ملكوت، ن فرقت استينونت و وصالش عين بيعالم ملك اتصالش ع
رنا كذ :و افضل خواهد بود و چون فرمودند يبت است البته اشرف و اوليتصالش بدون فرقت و حضورش بدون غامام كه ا
و ، آنها ذكر خدا باشد البته ذكر آنها بحضور صورت امام افضل و اعظم خواهد بود يهرگاه ذكر لسان، 123ر اهللاكمن ذ

آنها كه  يملكوت يپس شناسائ، رفت امامست معرفت خدا مگر معيچون معرفت آن بزرگواران معرفت خداست و ن
ه يبالنوران معرفيت :ه كهير صلوات اهللا و سالمه عليو چون فرمود جناب ام، ين معنيخواهد بود با يست اوليقت شناسائيحق

عن  يالكاف ين معرفه اهللا خواهد بود و فين حضور عيپس البته ان معرفت يست مگر هميه نيو معرفت بالنوران 124معرفه اهللا
ا مجالس را ي، نيرت مجالس را مالحظه كن و برگزيبص يفرزند از رو يگفت لقمان بفرزند خود كه ا :كه) ع( لمعصوما

اد خدا مشغولند با آنها يرا كه ب يقوم يدياگرد، تو نافع تر است از چشم تو يك براين بر چشم خود كه مجلس نيبرگز
تو بجانب دار علم  يو اگر رو، شد ياز علم خود منتفع خواه، تو بدار علم باشد يرو يعني، ين كه اگر عالم باشيبنش

د خداوند متعال رحمت يدار علم خواهد شد و شا يتو بسو يگرفت و رو يشان رنگ آنها خواهيا ينينباشد در همنش
ن يها منشستند با آنيرا كه بذكر خدا مشغول ن يقوم يديو هر گاه د، رديفرستد و ترا هم آن رحمت فرا گبخود را بر آنها 

تو  يكرد و اگر رو ينخواه يدر علم ترقّ يدار جهل نكن يبسو يو رو يائيتو بدار علم است اگر پس ن يكه اگر رو
و در  .رديبر آنها بفرستد و ترا با آنها فرا گ يد خداوند متعال نقمتيو شاجهل باشد بر جهل تو خواهد افزود دار  يبسو
متكاها  يجاهل در رو يمزبله ها بهتر است از هم صحبت عالم بر سر يصحبتكه هم  :است) ع( بن جعفر ياز موس يكاف

                                                 
 . روديش ور و سمت راست آنان ميشان در پي، نور ا8ة يم آيسوره تحر - 120

 . ن بنور پروردگار روشن گرددي، زم69ة يسوره زمر آ - 121

 . ن مبدل گرددين زمير اين بغيكه زميروز 48ة يم آيسوره ابراه - 122

 . استذكر ما همان ذكر خد - 123

  .خداست يت همان شناسائيمن با نوران يشناسائ - 124
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روح اگر چه با  يزگيروح است و البته پاك يزگيروح است و در مجالست عالم پاك ينيرا كه در مجالست جاهل چركيز
  . تن باشد يزگيروح اگر چه با پاك ينيتن باشد بهتر است از چرك ينيچرك

خدا و بهشت و علماء  يكشانندة خلقند بسو) ع( اءيانب :كه) ص( كه فرمود رسول خدااست  »ريتحر« و در اول  
و چون نفس انسان  .عالم عبادتست ينظركردن برو :ن كتابست كهيشان عبادتست و در هميا ينيسادات خلقند و هم نش

پس چون عالم از ، ددرنگ آن نفس در آن نقش بن ينه مانند است و مقابل هر نفس كه او را بداريچنانكه گذشت آ
ت و قصد او خدا و آخرت باشد ودر گفت او جز خدا و آخرت منظور نباشد هر يرون آمده باشد و نيب ياغراض نفسان
ت او چون آغشته يرؤاز ت عامل در آن نفس صورت بندد و يند البته از صورت عمل نقش نيبنش ين كسينفس كه با چن
د و از گفت او از راه سمع در گرفته بĤخرت و ياد آخرت نماياد خدا و يست شده ا يو وجود او وجود اله يباوصاف اله

نم با يك مجلس كه بنشي :ت كرده كه فرموديروا) ع( از جناب باقر يو در كاف، ديبدار علم نما يدار علم شود و ترقّ
ن وعلم و ذم يالست اهل دو در مدح مج، ك ساليشتر دارم از عبادت يكه باو وثوق داشته باشم اعتماد بر آن مجلس بيكس

و ال َتنِکحوا املشرکات َحّتی ُيو ِمنَّ َو ال َمةٌ ُموِمَنةٌ َخيٌر ِمن ُمشرکٍة َو لو :ة مباركهية وافيست آيمجالست اهل كفر و جهل كاف
َيدعوا ِالی  َيدعونَ ِالی الّنار و اهللا اَعَجَبکم و ال ُتنِکحوا املُشرکين حّتی ُيؤِمنوم و لََعبٌدُمؤمٌن َخيٌر ِمن ُمشرٍک َو لو اَعجَبکُم اولئک 

ن و يك از مشركيچيم است كه هون معليو ا، آتش يخوانند بسوين و مشركات ميمشرك يعني، 125 اجلّنة و املغفرة بِاذنِِه
او از دار علم گشته و رو بدار جهل  ينست كه آن كس كه رويخوانند پس منظور ايرا بĤتش نم يمشركات بزبان قال احد

با آنها كند المحاله از رنگ آنها  ينيهر كس هم نش يعني، خواند بĤتشيكفر و شرك است دارد او بوجود خود م كه دار
نه مانند است با هر چه مقابل يكه آنها رو آور شده اند رو آور شود چنانكه گذشت كه نفس انسان آ يرد و بجهتيرنگ گ

 يبجا، خوانديو فرمود كه خدا م، شت و مغفرت باذن خدابه يخوانند بسوين و مؤمنات ميو مؤمن، رديشود رنگ او گ
نست ين ايل بر ايخوانند و دليبهشت م يه بسويفة الهيت لطيثين و مؤمنات از حينكه مؤمنيبجهت اشاره با، ن و مؤمناتيمؤمن

نهم معلوم است كه يخواهد و ايد بقوله باذنه نمييرا كه دعوت خدا را بذاته تقيز، د فرمود بقول خود باذنهيكه دعوت را مق
ست كه هر نفس كه مقابل آنها شود رنگ يولكن وجود آنها وجود، چ دعوت ندارندين و مؤمنات بزبان قال هياكثر مؤمن
مان بجانب خدا و آخرت و يت ايثيمؤمن از ح يم است كه روون معليو ا، كه آنها رو دارند رو آورد يرد و بجهتيآنها گ

 يت كه رو بخدا دارند مظهر حقند چون خلفايثيرا كه از آن حيز، ر كرديها بخدا تعبن جهت از آنيدار علم است و از ا
  . حق كه مظهر حقند

ست ين نينست و جز ايم او كند پس ايو تعظ يش صاحب بدعتيهر كس برود بپ :هست كه يدر خبر يو در كاف  
نكه خود را يكردن عالوه بر ا ينينشصاحب بدعت رفتن و با او هم يبسو را كهيز.. .اسالم يكنددر خرابيم يكه سع

  . سنّت و اسالم است يشود و رواج بدعت باعث خرابيج بدعت او ميكند اسباب ترويمستوجب نار م
ش يك بكاربر و آنكس را كه بصفات علم و علماء كه پيز خود را نياول بدقت مالحظه كن و تم، ز منيپس عز  

و آن ، نيمگز يدور يار كن و از چنان عالميرا بر جملة عبادات اختاو  يو هم صحبت ينيهم نش يافتيان شد آراسته يب
و ، از آن كس فرار كن كه او ترا بĤتش برد يديكس را كه بصفات جهل مشابه علم و صفات جهال عالم نما موصوف د

                                                 
بهتر از مشرك است اگر چه شما را  ي مؤمنهزكياورند و همانا كنيمان بيكه ايمشرك را تا وقت يد زنهايرينگ ي، بهمسر221ة يسوره بقره آ - 125
فته سازد، آنان يمؤمن بهتر از مشرك است اگر چه شما را ش ياورند و همانا بنده ايمان بيكه ايد تا وقتيفته سازد و مردان مشرك راهمسر نشويش

 .خواند بفرمان خودشيخوانند و خداوند ببهشت و مغفرت ميآتش م يبسو
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 يضّر علهؤالء ا :فيث شريو حد، مان تو چون پنبه است و صحبت و مجالست او چون آتشين و اين دان كه جان و ديقي
  :رحمه اهللا يما قال المولو، درباره اوست و نعم 126)ع( نياصحاب احلس يد عليزيش يعتنا من جيضعفاء ش

  ن يللعالم رحمه دانا هست    ن ين گفته هميان هميجمله دانا  
   يفت يباش هم و يابي عطا هم      تا  باش يمعن اهل نيهمنش  
  اير يب عتطا ساله بهتر از صد      اياول با يصحبت يزمان كي  

  كند ترا طالح طالح صحبت     صالح كند  ترا صالح صحبت
  شد افتاد و عقلش دنگ يدركم    هر كه با ناراستان هم سنگ شد 

  
  زدهم يفصل س

اب و حضور در نزد يدن بخدمت علماء اعالم كثراهللا امثالهم و آداب تعلّم از خدمت آن بزرگواران و آداب غيان رسيدر ب
  :شانيا
 مرتبت يآنها و مقدم بر كل آنها حضرت ختم يشوايافته و صاحبان مقام علم شده اند كه پيصال بدارعلم اتّ بدانكه آنانكه 
غ يآنها كه در تبل، شانيسلف و خلف و بعد از ا) ع( اءياء و اوصيشان انبياء كبار آن بزرگوارند و بعد از ايو اوص) ص(

و آنها ، كه باسم علماء ممتاز گشته اند، ز جانب آن بزرگوارانندو مأذون و مجاز ا هعت مطهريه و صورت شرياحكام قالب
اء يمأذون و مجاز شده اند كه باسم حلماء و اتق) ع( اءياء و اوصيعت از بندگان خدا از جانب انبيو اخذ ب يريكه در دستگ

ن بزرگواران يافته اند تمام ايحكماء تشرّف و )ع( اءيو آنها كه در هر دو امر مجاز و مأذونند كه باسم اوص، مفتخر شده اند
ن صفت شدن بدون خروج از دار نفس و يو چون مظهر ا، شدباشده اند كه علم  ية حق تعاليصفت ذات يمظهر و مجال

ن صفت شود المحاله اتصال بدار يا يپس هر كس مجال، ستين است ممكن نييطبع و اتصال بدار علم كه دار روحان
و چون علم از صفات ، دا شده باشديپ ين در او نمونه اييجملة صفات حق و صفات روحان و از، افته باشديد ين باييروحان

شأنه  يد شده باشد و آن كس كه مظهر ذات و صفات حق تعالين كس مجال و مظهر ذات حق هم بايه حق است البته ايذات
و آن بزرگواران را مظهر لطف و  ،روديم ين داند كه بحضور حق تعاليد وقت رفتن بحضور آن بزرگوار چنيبا، شده باشد

چنان خائف  يو از قهر خدائ، سبب باو بخشند يدوار باشد كه دو عالم را بيام يبلطف خدائ يقهر خدا داند و بمرتبه ا
چنانكه حضرت لقمان بفرزند ، سبب او را معذّب سازند يرند و بانواع عذاب بيسبب از او باز گ يباشد كه دو عالم را ب

شان گفته و يد بمنزلة امام داند كه گفته و كردة ايو علماء اعالم را كه مجاز از جانب معصوم باشند با، دت فرمويخود وص
  .م و اهانت و رد و قبول امام دانديشان تعظيم و اهانت و رد و قبول ايو تعظ، كردة امام باشد

و چون ارادة حضور كند ، فه را منظور داردين لطيق آخرت ايد طالب علم و سالك طريپس در همه حال با  
پوشد و دل را از نجاسات ف يبدن را از احداث و اخباث پاك دارد و جامة نظ، 127ُخذُوا زيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجِد، بمضمون

ارت علماء و حضور يارادة ز يويو البته بجهت اغراض دن، ست پاك سازديطانيو وساوس ش يوياغراض دن كه يباطن
خسر بلكه ، نخواهد شد لهم حاص يويور است مقصود دنيمحروم و از آنجا كه خداوند غ يض اخرويشان نكند كه از فيا

                                                 
 . زدند) ع( نيد بر اصحاب حسيزيكه سپاه يشتر است از صدمه ايان ما بيعينها بر شيان ايضرر و ز - 126
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مرابطة مأمور به  يخ مربوط داشته كه معنيو در راه بلكه در جملة احوال دل را با دل ش، او را خواهد بود ا و االخرهيالدن
خ در خانة يش يج صورت ملكوتيورت او باشد تا بتدرخ و صيوسته مراقب شيپ، خ غافل نشودياد شيچوقت از ينست كه هيا

معرفت خدا او را ، تيبنوران) ع( يست مگر معرفت ملكوت عليال نيكه چون معرفت خدا در مقام خ، دل او ظاهر شود
ه و حضور دل و اول درجة معرفت يو فكر مصطلح صوفه ينة قلبيخ بر دل سالك سكين ظهور ملكوت شيو ا، حاصل شود

و در راه و جملة احوال با ، بĤن اشاره فرموده) ع( ريث سلمان و جندب حضرت اميت است كه در حديالنورانب) ع( يعل
را كه سالك را يز، باشد چه با غسل كه بمنزلة حصار دل است و چه با وضو كه بمنزلة سالح دل استطهارت از احداث 

ركردن ياو را از راه بگرداند و اگر از راه نگرداند از س له توانديطان دركار مداخله و رفت و آمد است كه بهرحيوسته شيپ
و ، ابديد و وضو چون سالح ردع او كند كه زود بزود دست بر او نيطان نمايسدآمد و شد ش، و غسل چون حصار، بازدارد

و ، شندبايم يطان وجنود او از او فراريخ اسم خداست كه شيخ خواهد كه صورت شيطان مدد از باطن شيهنگام وسوسة ش
طان فرصت طلب است تا بندة خدا را از اسم خدا يخ و ملكوت او غافل نماند كه شياد شيالبته مراقبت داشته باشد كه از 

ة يد تمام اهتمام او در تصفيپس بندة خدا با، االت فاسده مشغول دارديد او را بوسوسه اندازد و بخيكه رادع است غافل د
 يدا گردد تمام بتهايخ هويكه اگر ملكوت ش، دا گردديخ بر او هويملكوت ش ديقل زدن نفس باشد كه شايو ص سنف

   :او حاصل گردد ينفس سرنگون شده راحت برا يهوا
  خاك  و از آب برون ينينقشها ب      و پاك  ينة دل چون شود صافّيآ

  را  فرّاش هم و را دولت فرش      را  هم نقّاش و نقش ينيبب هم
  شكن  بت او يمعن بت صورتش      من  اري اليخ آمد ليخل چون
  د يبد خود اليخ جان الشيخ در      ديزدان را كه چون او شد پديشكر
  ن يقي را كند جذب از يخوب خوب      ن يبيللط كه بهر از باتيط

و چون بدرخانة عالم رسد آواز نزند بلكه انتظار كشد و در نكوبد مگر وقت ضرورت و چون وارد حضور شود    
ده و دل از يازمندانست داخل شود و ديوة نيكه ش ية خود را روشن گرداند و در كمال عجز و فروتنديارت او ديو از ز

سر نشد البته در پشت سر يند و اگر ميت مخصوص سازد و مهما امكن مواجهه نشيار بپوشاند و عالم مجلس را بتحيجملة اغ
د صورت بر خاك مذلّت گذارد و بشكرانة بايو مذلّت رد و در دل خود عجز ياو را فراگ يت الهيو اگر جذبة عنا، نديننش
ابد بتكلّف و ين نعمت را نيو اگر در دل خود ا، بجا آورد يحق تعال يو كمال قرب است برا يت پستيكه نهاين سجده ايا

ر يبا غ ده دارد ويده پوشير جمال عالم دير عالم ملتفت نشود از غيو در مجلس بغ، نفاق دهد يفتد كه بويد بر خاك نيتقل
كه سؤال شود و در جواب باختصار و صدق سخن ير را ذكر نكند مگر وقتيك غيد و بد و نينكند و سخن نگو ينجو
بلكه ، اد نكنديو آواز بلند نكند و سؤال ز، ر را كه مخالف قول عالم باشد ذكر نكنديد و در مسائل و احكام قول غيگو

 يف) ع( يكما عن عل، بĤن حاجت باشد از راه ظاهر و باطن اظهار داردباشد كه آنچه ترا  يو باطن يمنتظر افاضة ظاهر
و دل را ، اده از قدر حاجت سؤال نكنديسؤال شود ز ياگر حاجت مقتض 128طفح مينيما  يكرشح علين كول :ليجواب كم
  :دازدخ در او عكس انيخ دارد تا صورت كماالت شيوسته مقابل دل شينه وار پيآرون نبرد بلكه يخ بياز حضور ش

  صاحبدالن  حضرت حضور در      حاصالن يب يا دينگهدار دل

                                                 
 . ز شوديكند آنچه كه از علم من لبريكن بر تو تراوش ميل - 128
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  شان نهان و ساتر استيكه خدا زا      برظاهر است ش اهل تن ادبيپ
  زآنكه دلشان بر سرائر فاطن است      ش اهل دل ادب بر باطن است يپ

فتد كه آن ير نعجب و غرور و پندابورطة ! ند زنهار ياگر در خود سعه و احاطه و قدرت تصرّف در مادون ب  
 يو خودنمائ يخ در مادون تصرّف كند و بخودخواهيو اگر بدون اذن ش، خ باشد كه بر دل او زنديعكس كماالت ش

اذ باهللا آن قدرت و احاطه را از او يو اگر الع، رند و او را از دولت قرب و وصال دور سازنديحركت دهد از او بازگ يدست
ن و حافظ باشد و خود را مالك يد چون خازن سلطان اميپس با، هالكش سازند يج الهد بداند كه باستدرايبا، رنديباز نگ
و از عجز و مذلّت ، از كشانديند بتكلّف خود را از مقام ناز بمقام نيدر خود ب ينيپس چون عجب و غرور و خودب، نداند
نفس  يچوجه ملتفت دارائيو به، ديامالمت نم ين خود پسنديد و نفس خود را بر اياد آورد و توبه و استغفار نمايخود 

  :نشود كه
  به از آنت دهند  يگر نستان      ن راه نشانت دهند يهر چه در ا

خ يد گوش فرا دهد و از سخن شيخ سخن گويو چون جناب ش، ن زهر طلبديخ دفع اياق همت شيوسته بتريو پ   
د اگر ير وجود خود نمايند سنر را عتاب كيگر غاست ا، ا جارهي يو امسع اعين كايا، مقصود را طلبد كه سخن بزرگان بر

ت و امثال آورند يو اگر افسانه و حكا، ديند البته خطاب و عتاب را با خود داند و چارة خود نمايسبب عتاب را در خود ب
 ه ويبلكه بكنا، حت او مطلع نسازنديچكس را بصراحت بر فضيت و رأفت هيكه از كمال ستّار، ديآنرا در خود جو يمعن
  .129حيه ابلغ من التصريناكال، ند كهيض داللت نمايتعر

  گران يد ثيحد در ديآ گفته    خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران 
  ت گوش داريخود تو در ضمن حكا    ار يده خوشتر سرّيگفتمش پوش

ست خ را منظور دارد و زبان و ديخدا و ش ياب رضاين و مقام شناس باشد و در حضور و غيد كه خورده بيو با   
ند ياد ننشيد زيكه با يو در مقام، ا با غفلت از خدا و عالم بكار نبرديحق و عالم  يو پا و گوش و هوش را بخالف رضا

عالم را اگر  ياورد و دست و پاياب و حضور بر زبان نيرد و اسم عالم را در غيو دامن عالم را نگنشستن را طول ندهد 
خدا را  يكه رضايكس يو پا.مگر دست، دنيرا بوس ياحد يست دست و پايز نيرا كه جايز، خواهد ببوسد مأذون است

خواهد  يزيا چيرد يخواهد بگ يزيكه از دست عالم چيبخصوص وقت، ديند و داند و طلب وجه خدا بĤن نمايدر آن ب
  . دن استيدن بمنزلة دست خدا بوسيبدست عالم دهد كه آنوقت دست عالم را بوس

فرمود كه بدست يد و ميبوسيكرد و ميداد او را رد ميبدست سائل م يزيچون چ) ع( پدرم :و در خبر دارد كه  
نكه عكس خود آن حضرت يا اي، بوديا سائل سالك راه خدا و رو بخدا ميشود كه ين معلوم ميكه چن. ده استيخدا رس
وچون سجده كند ، ادندن و بخاك افتين بوسيرعالم زميش غيست در پيو روان، كرديزد و سائل را مظهر خدا ميبرسائل م

رون رود پشت يو چون خو اهد ب، رخدايغ يست برايه سجده روا نت كيباشد و شكر نعمت هدا سجدة خداد قصد او يبا
ا يكه آنچه او كند ، خ ببنددياب و حضور زبان سرّ و سر را از اعتراض بر گفت و فعل شيو در غ، خ نگردانديبجانب ش

) ع( ياز حضرت موس) ع( چنانكه حضرت خضر، كمتش را خود بر تو ظاهر سازدو ح، ا بالهام دليث ملك كند يبتحد

                                                 
 .اشاره از آشكار گفتن رساتر است - 129
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و اگر چنانچه تسرّع ورزد و سؤال ، 130 ٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً َعْن َشْي  فَال َتْسئَلْين  فَإِِن اتََّبْعَتينمان گرفت و گفت ين را پيا
ن باشد كه يقيخ از جانب خداست يرا كه چون شيز، گردد يمبتل 131َو َبْينِك  هذا ِفراُق َبْيين، ا اعتراض كند بجوابيد ينما

چنانكه جملة ، دياگر چه در نظر او مخالف شرع و موافق هوا نما، د موافق شرع و مخالف هوا باشديآنچه او كند و گو
نمود با آنكه بامر يمالعزم بودن خالف  يبا كمال مرتبة رسالت و اول) ع( يدر نظر حضرت موس) ع( افعال حضرت خضر

  . بود ياله
  

  فصل چهاردهم 
  :لت سؤال كردن علم و مذاكرة علميان فضيدر ب 
إِلَْيهِْم فَْسئَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال   َو ما أَْرَسلْنا قَْبلََك إِالَّ رِجاالً ُنوحي :اءياالنب ةالنحل و سور ةسور يف يقال اهللا تبارك و تعال 

از جناب  يو در خبر، فه بنا بر بعض وجوه داللت دارد بر وجوب سؤال هر گاه شخص نادان باشدية شريآ 132َتْعلَُمونَ
ن يا :از آن حضرتست كه يدر كافگر يو درخبر د .كنندينكه سؤال نميشوند مردم بجهت ايهالك م :است كه) ع( صادق

) ص( فرمود رسول خدا :گر از آن حضرتست كهيو در خبر د .د آن قفل سؤال استيعلم بر او قفل زده شده است و كل
 يمرده بشرط آنكه منته يشود بر آن مذاكره دلهايست كه زنده ميزهائيانة بندگان خدا از جمله چيكه مذاكرة علم در م

عرض كرد  يراو، 133العلم يرحم اهللا عبداً اح :)ع( گر از جناب باقريو در خبر د .امر من يشوند از آن مذاكرة علم بسو
ز وجوب سؤال ين اخبار نياز ا. ن و اهل ورعين علم را با اهل دينست كه مذاكره كندايا: فرمود؟ز استياء علم چه چيحا

  . شوديمستفاد م
ه و اصطالحات و مواضعات موضوعه در عرف يه در فنون رسميست مسائل معنويبدانكه علم چنانكه گذشت ن  

ا عبارتست ي، كند ينفس نقشبند يكه در صفحة عقالن يست از ادراكبلكه در عرف اهل اهللا عبارت، هياصحاب علوم رسم
و جهل در عرف اهل ، هيعت خاصة و لويببت يت داخلة در قلب بواسطة قبول واليفيا عبارتست از كيبه ياز عالم ارواح ط

ده بودن از علم مطلق ادراك است و جهل كه جهل ساذج نامند سا، ك چنانكه در عرف عامياهللا عبارتست از ضد هر 
نست كه من آغشته و متحد با عالم ارواحم و هر كس خواهد بعالم ارواج راه ياشاره با، باهبا ينه العلم و عليانامد، ادراك

و سؤال ، بزرگوار را كرد كه داخل شهرستان علم توان شدت آن يد قبول واليبا، است) ع( يت عليابد در آن عالم والي
بلكه سؤال ، نباشد دورتر گرداند از شهرستان علم ين سؤال حالياگر قر يكه سؤال زبانبل يست بسؤال زبانيهم منحصر ن

البته قفل ، باشد يا سؤال حاليشود  ين سؤال حاليقر ياگر سؤال لسان، يو استعداد يو حال ياعم است از سؤال لسان
ت يا واليمراد از علم ، ؤال استد او سين علم بر او قفل است و كليكه ا :نكه فرموديو ا، شهرستان علم گشوده شود

كه ، ه قفليان العلم علن جهت نفرمود كه يو از ا، نفس يا ادراكات صفحة عقالنيا شهرستان علم ياست ) ع( يعل يمرتض

                                                 
 . كه از آن راز من خود ترا آگاه سازميگر از هر چه من كنم سؤال مكن تا وقتيد يپس اگر تابع من شد 70ة يسوره كهف آ - 130

 .ن من و تو استير مفارقت بن عذيخضر گفت ا 78ة يسوره كهف آ - 131

داند سؤال يد و از اهل ذكر اگر نميم برويرا برسالت نفرستاد يخود، كس يد بوحير رجال مؤيمحمد غ يش از تو ايو ما پ 7ة يا آيسوره انب - 132
 . ديكن

 .كه علم را زنده دارديامرزد كسيخدا ب - 133
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ن علم البته در او بسته يو ا، ه را علم دانديه و فنون اصطالحيا علوم رسمياشتباه كند و مطلق ادراك را علم پندارد  يكس
جان درصدد ين هيدا نكند و بر طبق ايجان و طلب پيانسان استعداد نداشته باشد و بر طبق استعداد خود حالت ه است و تا
د ولكن استعداد ينما يو اگر هزار سؤال لسان، ديا ننمايد ينما يچه سؤال لسان، ن در گشوده نشوديد البته ايايطلب بر ن

را  ين استعداد و طلب حاليو ا، ن در بر او گشوده نشودياو نباشد البته اجان و طلب در يا با استعداد حالت هينداشته باشد 
   :ده اندياق و درد ناميدر اصطالح اهل اهللا باشت

  ست يدر خورد ن يدرد را جز آدم      ست يان را عشق هست و درد نيقدس
  . جان طلب استين استعداد و هياشاره با 

  
  فصل پانزدهم 

  :ان بذل علميدر ب
مقام عشق است  يو ثان، اول مقام علم است كه شأن سالك است، دو مقام و دو حال است يرا بقسمت اول بدانكه انسان 

ه من يوشأن را بالس ن هر دو شأن باشد و هريار كم است از سالّك كه تواند جامع بيو بس، كه شأن مجذوب است
نست كه يو حكم مقام علم ا، يگريكم دح يدارد سوا ين دو شأن حكميك از اينهما داشته باشد و هر يرتفاضل بيغ

ق حقوق آنها را مهمل نگذارد و از جمله حقوق ياز دقا يقه ايك مراقب باشد و دقيشخص عالم حقوق كثرات را ن
آنها  يا مشرف بر عذاب بقدر مقدور در خالصي ينينست كه چون آنها را در عذاب بيدة پروردگارند ايكه آفر، وانيح

و  يوسته مراقب باشينست كه پيك است ايك نوع شريانسان كه مخلوق پروردگار و با تو در و از جملة حقوق ، يكوش
و چون مشرف بر عذاب ، ياو را از آن برهان يو آنچه شرّ اوست بهر نحو كه توان، ير اوست بقدر مقدور باو رسانيآنچه خ
خواهد بود و اگر با تو  ين احسان اوليالبته با ش باشدين انسان با تو هم كيو چون ا، يمتنبه كن يكيبن رااو  ينيك بو هال

، 134َو أَْنِذْر َعشَريَتَك الْأَقَْربني، تر خواهد بود يهم داشته باشد اول يسمت اخوت داشته باشد خصوص كه نسبت جسمان
هر دو را كه بمرض جهل نسبت ، يگانه ايا بي يش جسمانيا خوي يش روحانيخو يدين دارد پس چون ديداللت بر هم

Ĥآگاه  يدانيالزم است كه او را از آنچه م، ر جهنم واقع استينحال بر شفيقه در ايالحق ياست كه ف يمبتل ينچه تو دارب
يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم ، ن و نزاع و شقاق نشوديكه از تو بشنود و باعث ش يمادام، ير جهنم برهانيو او را از شف يكن

خواندم در كتاب  :است كه) ع( از جناب صادق يدر كاف، ن مطلب داردياشعار با 135راً َوقُوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَرةَو أَْهليكُْم نا
بر ) يفيلا عهد تكي ينيعهد تكو يعني( را بطلب كردن علم ينرا كه خداوند اخذ نكرده است بر جهال عهديا) ع( يعل

ش از جهل ينكه علم پيبجهت ا .را ببذل العلم للجهال ياز علما عهد نكه اخذ كرده استيخود مگر ا يدست و زبان خلفا
ثه باشد و يان و دار ارواح خبيكه دارك، مرتبة وجود بردار جهل ردم است دبه باشد مقيط حدار علم كه دار اروا يعنياست 

ر اگر چه مقام يعالم صغو در ، ان بر طلب علم شده استيبه بر بذل علم شده است چنانكه خلقت عالم كيخلقت ارواح ط
شود و يمقام جهل محاط مقام علم م، لكن بعد از حدوث مقام علم، علم بحسب زمان مؤخّر است بوجوده از مقام جهل

                                                 
 .ترسانك خود را از خدا بيشان نزدينخست خو 214ة يسورة شعرا آ - 134

كه مردم و سنگ خارا  يد چنان آتشيش از آتش دوزخ نگهداريد خود را با خانوادة خويمان آورديكه ايكسان يا 6ة يم آيسورة تحر - 135
  .آتش افروز اوست
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شود مقام علم بر مقام جهل يپس مقدم م، شوديمقام علم م يت تمام برايئيو حكم و اسم و ش، شوديحكم از او برداشته م
َو ال فه و ية شريان آياست در ب) ع( از جناب صادق ين دو از اقسام تقدم و در كافير ايو غ، بحسب مرتبة وجود و شرف

ك و بد و يدر مقام عشق و جذب كه مردم ن يعني، باشند يد مردم در نزد تو در مقام علم مساويكه با 136ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاس
گانه يش و بيو خو ينيز و مرتبه بيمقام علم كه مقام تم لكن در، ك محبت محبوبنديك نظر منظور و بيب، گانهيش و بيخو
ت صنع يثيهمه از جهت انتساب آنها بصنع باشد و همه را از ح يد نظر تو بسويبا، ز دادنستيدن و دوست و دشمن تميد

  :را كهيز، ت مصنوع بودنيثيحنه از  ينظر نمائ
  عاشق مصنوع او كافر بود    عاشق صنع خدا بافرّ بود 

) ع( ميبن مر يسيع :است كه) ع( و از جناب صادق، ريآنرا بغ ياموزينست كه بيعلم ا ةست كه زكويبرو در خ    
كه بر علم ظلم ) كه در جهل مركّب واقعنديكسان يعني( دياموزيخواند و فرمود حكمت را كه علم است بجهال م يخطبه ا

  .د كرديعلم باشند كه بر آنها ظلم خواه ط كه مستعد ادراكيد از صاحبان جهل بسيد كرد و منع نكنيبار خواه
  

  فصل شانزدهم 
وة عوام الناس يكه ش، يعلم عاد ياس و چه از رويو ق يمظنّه و رأ يا كردار بدون علم چه از رويان مذمت گفتار يدر ب

  .شوديرت مظنّه هم حاصل نميصاحب بص ينكه برايدانند با ايدند واقع مياست كه آنچه را شن
، رون گذاشته و رو بحدود قلب آوردهينفس ب يا قدم از گوديدر جهنام نفس گرفتار است  ايبدانكه انسان   

ر علم و ينكه معلومش غيدر ا، نات او چون حكم مظنّه دارديقيست بلكه يد ممكن نير تقلين بغيصنف اول علم او در امور د
ر از علم صاحب نفس بمظنّه شده يبار تعبات و اخين جهت در آيو از ا، بمظنّه است يمسم، زاالنفكاك از علم استيجا

و درخود اثر از علم ، ابندييم يو ذوق يخود چاشن يديشده اند البته از علوم تقلو صنف دوم كه روآور بمقام قلب ، است
باشد و ين شخص نسبت بĤنچه بذوق و وجدان درك كرده محقّق ميو ا، يا از بعضيا زجملة علوم خود ، ننديب يخود م

ن اول مرتبة حفظ است يو ا معلوم است بذوق و وجدانق ادراك كردن يو اول مرتبة تحق، شوديق مبدل ميتحقد او بيتقل
ن دو مرتبة علم اشاره فرموده يو با، ر فرموديبعد از مقام استماع بحفظ علم تعب) ص( مĤب يث جناب ختميكه در حد
 ياشاره دارد و ثان يكه اول بثان 137لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َو ُهَو َشهيد ِلَمْن كانَ  ذِلَك لَِذكْرى  إِنَّ يف :هيهدا ية وافياست در آ

و ، ن دو مرتبه دارديح اشاره بهميا اثر صحيح ير قرآن مگر بنص صريست تفسيز نيجا :كه فرمود يفيث شريو حد، باول
اگر اسمش ، تمام وبال او خواهد بودكند يم يد عمل كند آنچه كند چون بسرخوديد اگر بدون تقليصاحب مقام تقل
د و دست بدامان او يد و عالم وقت خود را بجوينست كه در طلب برآيف ايرا كه تكليز، ت خواهد بوديعبادت باشد معص
ن حال هر ين طلب برداشتن خالف امر است و در ايدست از ا، د عمل كنديم اوكند و او هر چه فرمايزند و خود را تسل
عت ياگر چه بحسب شر، قتين طلب نباشد و مخالف طلب باشد بر او حرام خواهد بود بحسب طريان يچه كند كه مع

ف كه يث شريو در حد، تمام شده استيد و ايد در متابعت و تقليار تأكيات و اخبار بسين جهت در آيو از ا، ديمباح نما

                                                 
 .و هرگز بتكبر و ناز از مردم رخ متاب 18ة يسورة لقمان آ - 136

قش توجه يبحقا ا گوش دل بكالم حق فرا دهد ويباشد  ياريرا كه قلب هوشان پند و تذكر است آنينيشين هالك پيدر ا 37ة يسوره ق آ - 137
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داده  يابرار كثراهللا امثالهم فتو يد دارد و فقهاياشاره بترك تقل، 138فر و نفاقكته ين له امام مات ميكمن مات و مل  :فرمود
چرا كه ، عمل او باطل خواهد بود، د عمل كند و عمل او موافق باشد و مقصر باشديد بدون تقلياند كه اگر صاحب تقل

م آن و صلوه اس، متالزمندةو زكو ةكه صلو، ت باشديت انسان بكاهاند و مالزم كسر انانياست كه از انان يعبادت آن عمل
شتر يب يت بكاهاند و هر چه توجه بحق تعاليكه از انان يآن اعمال ياسم است برا ةو زكو، ست كه توجه بحق آوردياعمال

د آباء يعمل كند ناچار است كه بتقل يرويد و پيتقلبدون  يو چون بسرخود، شتر خواهد بوديت باشد بيتواضع كه كسر انان
د يبلكه با، بكاهاند ينينكه از خودبينه ا، ديو عجب نفس افزا ينيت و خود بيبر انانن عمل در اغلب يو ا، و امثال عمل كند

د امتثال نمود و عمل را از محض امتثال امر او بجا آورد تا نفس در آن مداخله يم عالم شد و آنچه آن عالم بفرمايتسل
هر چه كند بر  ينفس زنده بخود سرچونكه ، رديش نگيپ ينيندازد و عجب و خودبيد در عمل نيو ترا بقصد زا، نكند

  :ديغرور او افزا
  ريسخت گ را نفس كش دامن آن    ر يپ ظلّ جز را نفس نكشد چيه
  يدل پر يپهلوان يحقّ ريش       يعل يراكا)ع( يعل) ص( غمبريگفت پ

  ديام نخل ةيسا در اندر آ    د ياعتم هم مكن يريش بر كيل
  يناقل ره از برد دننتا شك       يعاقل آن ةيسا در اندر آ

  هال خاص ةيسا تو نيبرگز      راه  طاعات جملة از يعل اي
  است سابق آنكو هر بر يابي سبق    است  قيال نتيا طاعات همه از
  رو خضر حكم ريز يموس همچو      شو ميتسل نيرهيپ يگرفت چون

  ده چو آب و گل مباشيزيسست و ر    مباش  دل نازك ريپ يديگز چون
ن و بر يله و بر وجوب بودن با صادقيارد بر وجوب متابعت و بر وجوب ابتغاء وسكه داللت ديات و اخباريو آ   
پس آن ، ا كردار بدون علمياء امر تمام آنها داللت دارد بر حرمت گفتار يتمام و بر وجوب طاعت اوليد و ايوجوب تقل

ا يگاه بمحض استماع از اهل علم  ه باشد و چه نباشد هرينياسات دير يامده باشد چه مدعيرون نيد بيكه از مقام تقليكس
د يه نمايعل يو مدع يانة مدعيد و حكم ميانة مردم نمايا محاكمة ميد يبرآ يه در مقام فتويبمحض استنباط از كتب علم

درصدد ، د تجاوز نكردهين آن كس كه از مقام تقليو همچن، ن خلق خدا خواهد بوديبدتر، بدون اذن و اجازه از علماء باهللا
را  يزيز نداده محض سماع از امثال و اقران چيا آنكه خود معروف و منكر را تمي، دياز منكر برآ يروف و نهامربمع

ن آن كس كه يو همچن، ن خلق خدا خواهد بوديبدتر، كند يبدون اذن و اجازه امر ونه، را منكر دانسته يزيمعروف و چ
د و خلق را براه يبرآ يريخوخت و دستگيش يبدعو، قيادگرفتن آداب طريو ه ياد گرفتن كلمات عرفاء و صوفيبمحض 

مردم بدون علم  يدهد برا يكه فتويكس :كه) ع( است از جناب باقر يدر كاف، ن خلق خدا خواهد بوديبدتر، خواهد آورد
او  يلعنت خواهد كرد او را مالئكة رحمت و مالئكة عذاب و ملحق خواهد شد باو وزر هر كس عمل بفتوا يو بدون هد

ن دو هالك شده است هر كس يحفظ كن خود را از دو خصلت كه در ا :است كه يدر كاف) ع( و از جناب صادق .كند
ن يو با .صحت و بطالن او را يكه ندانيزين آوردن بچيا دي، تيدادن برأ يحفظ كن خود را از فتو :هالك شده است
ن خلق يمبغوض تر :است كه) ع( نيرالمؤمنياماز  يو در كاف .ار از مصادر عصمت صادر شده استيمضمونها اخبار بس

                                                 
 . باشدنست كه در حال كفر و نفاق مرده ينداشته باشد مثل ا يشوائيرد و امام و پيهر كس بم - 138
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كه  يآنكه خداوند او را بخود او واگذار فرموده و او از راه گشته و خورسند است بكالم بدعت يكي: خدا دو مردند يبسو
عبادت برآمده و بر روزه و نماز  يدر پ ين كس كه بخود سريپس ا، ص است بر روزه و نمازيشود و حريماز او صادر 

فتة او يفر، پندارند يا ميرغبت بدن ينند و بيب يچون او را در مقام عبادت م مص شده و مردم عوايح حريد صحيقلبدون ت
 ين كس فتنه است برايپس ا، رنديپذياورا م يشنوند و امر و نهيند و حرف او را از دل و جان مينماياو م يرويشوند و پيم

ست ين و گمراه كنندة كسانيرة سابقيا منحرف است از سين را يسابقق يو خود گم كرده است طر، فتة او شوديهر كس فر
ئه خود يخط يرخود را و خود در گرويغ يو بردارنده است خطاها، ات او و بعد از ممات اويكه اقتدا كنند باو در ح

مقام عبادت ب ييو خودرأ يكه بخود سر، ة عامهيعباد و صوف ين صنف كه حضرت فرمودند اشاره است بسويو ا، باشديم
و نفوس آنها ترك ، ا بتّرهات متصوفه مشعوفيا نموده و شب و روز بصورت عبادات مشغول يآمده و رفض صورت دن

و ! ا نموده اند يترك دنند و پندارند كه ينمايا ميو پرستش دن، خودرا انجام دهند يطانيلة شيرا نموده كه ح يوانيحظوظ ح
و چون ، كه آنچه را از اعمال باعث كمال خود دانسته بر آنها وبال خواهد بودو حال آن! رو بخدا و آخرت آورده اند 

د ياگر ما تقل يعني 139أَْصحابِ السَّعري  لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعِقلُ ما كُنَّا يف :د خواهند گفتيش آيالسرائر پ يوم تبليامت شود و يق
چون شد كه شما از  :و اتباع خواهند گفت كه! م يبودياب نمم در عذيده بوديا خود بمقام علم رسيم يح كرده بوديصح

كه شما ، خواهند گفت ؟ديفتة خود كردين جهت فريد؟ و ما را از ايĤمديما م يق آخرت بسوين و باظهار طريميجانب 
ا را در طرف د ميمان نداشتيو شما چون ا، ميĤمديم و از طرف شمال ميد كه ما گمراه بوده ايديفهم يد واالّ ميمان نداشتيا
  . ديپنداشت ين ميمي

 يبخودسر، يامر ننموده ا يت از وليو قبول وال يتمام بامام حق نداريح و ايد صحياگر تقل، ز منيپس عز  
واالّ هر چه ، د خود را درست نما و بعد از آن مشغول عبادت شو باذن عالم وقتيبلكه اول امر تقل، بعبادت مشغول مشو

ن صنف از آنها كه يان ايو بعد از ب، تمام خواهد آمديچنانكه در باب حجت در فصل وجوب اوبال تو خواهد بود  يكن
ار كه ادراكات صفحة يست كه جمع كرده است جهاالت بسيم مرديصنف دو :خدا فرمود كه ين خلقند بسويمبغوض تر

است در نزد اهل اهللا چنانكه ع يه بجهل شاية سفلية ادراكات و مدركات نفسانينفس باشد و مدركات او و تسم يسفالن
او  ين معجمه باشد معنياگر بغ، ن مهمله هر دو خوانده اندين معجمه و عيغان را بغ، غان باغباش الفتنه :و فرمود، گذشت

كه همه اسباب فساد ، باشد يخته كه عبارت از مدركات نفسانيكه خود انگ يفتنه ا يم است در ظلمتهاينست كه مقيا
و اغباش جمع ، فتنه يل ظلمتهاياهتمام داشتن و خود را بمشقت انداختن است در تحص يباشد بمعن اوست و اگر بمهمله

است كه بچند  ينكه او جاهليده اند و حال ايكه مردم مانندند او را عالم ناميق آن كسانيبتحق«ظلمت است  يالغبش بمعن
در اول ، ك روز در دار علم بسالمت نبودهيا ي، اشتهك روز تمام در مقام علم منزل نديمرتبه از جاهل ساده بدتر است و 

» ار اوين جهل بهتر است از بسيكم ا، نكهيار كرده و حال ايپس جهاالت خود را بس، ديĤين جهاالت برميصبح در طلب ا
چه از او ا هر ي، وبال نفس كمتر، هر چه از او كمتر، كه اشباه الناس او را علم پندارند وبال نفس است ين جهليرا كه ايز

را كه آنچه از او ظاهر شود ظلمات نفس است و بر ظلمت او يز، شتر اويكمتر او بهتر است از ب، صادر شود و ظاهر شود
ده يچ فايرا كه هه يكند علوم رديه و جمع مية رديشود از علوم جهلينكه شاداب ميز بظلمت اندازد تا ايگران را نيد و ديافزا

                                                 
 . ميداران آتش نبويم از يش بوديا خرد انديم يداديم كه گوش فرا مياگر ما چنان بود 10ة يسوره ملك آ - 139
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كند يم 140كه ضمانتيه در حاليانة مردم بقضاوت و حكومت كردن باحكام شرعيدر م ندينش يم، ستيدر آنها ن يا
نكه يست از ايمن نيسابق را ا ير مشتبه مانده است و اگر مخالفت كند قاضيرا كه برغ يزيق نمودن آن چيكردن و تحق

ا ياز مهمات مشكالت مه يكيو اگرنازل شود بر او ، سابق نمودهچنانكه او نقض ، الحق ينقض حكم او را كند قاض
كند آن مهم را پس از يپس قطع م، خود يرا كه در انبان كرده از برا يا ساقطاتي، او فضول كالم خود را يسازد برايم

ا خطا يده است يداند كه بحق رسيكه نميدر مثل خانة عنكبوت است درحال، ا از اختالط شبهاتيپوشش شبهات درخود 
آنچه بمظنّة خود معلوم كرده است  يو اعتقاد ندارد كه سوا، هست يعلم او علم يوراگمان ندارد كه ، كرده است

آنرا اظهار  يكند و اگر مشتبه ماند بر او امريب نظر خود نميگر تكذيز ديرا بچ يزياس كند چياگر ق، باشد يمذهب
د يپس او كل، كنديقضاوت م كند ويپس جرأت م، دانديتا گفته نشود كه او نم، داند جهل خود رايچونكه م، داردينم

كند كه ينم يداند عذرخواهيد جهاالت را و از آنچه نميرويو در هم م، ة شبهات استهاست و مرتكب شونديسرنگون
اه ينكه باد تند گيات را مثل ايزد روايريهم ميبر رو، مت ببردين معلوم نكرده است تا غنيقيرا بيچ مسئله ايو ه، بسالمت بماند

فرج حرام را حالل و ، داردياو ناله م يكند و خون ها از فتوايه ميث از دست او گريموار، زديريهم ميخشك صحرا را رو
و قضاوت  يفتو يت از برايد و اهليĤيانچه بر او وارد شود از عهدة جواب برنم، كند بقضاوت خوديفرج حالل را حرام م

و  يدند و برأيچيپو اهل علم ) ع( يه كه سر از ائمه هدن صنف اشاره است بعلماء عاميو ا» .كند ندارديكه از او بروز م
  .و قضاوت برآمدند يل نمودند و بمقام فتويتحص ياس و استحسان مظنّه ايق

حه بر مسند قضاوت يعلم دانسته باشند و بدون اذن و اجازة صح يعه باشند و خود را داراين آنانكه از شيو همچن  
اهل  كمن تر :ار فرمودنديو در اخبار بس، المند و حال آنكه بمراتب از جهال پست ترندو پنداشته كه ع، نشسته باشند يو فتو

َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم  :ن كس المحاله داخل خواهد بود در آنها كهيو ا 141ضل )ص( هيت نبيب
  . 142ُيْحِسُنونَ ُصْنعا

  
  فصل هفدهم 

ن قرار دادنست يبدعت در اصطالح از د .مظنّه يروياس و استحسان و پيو ق يت و مذمت آن و مذمت رأان بدعيدر ب
  .نديز بدعت گويز را نيو خود آن چ، ن نباشديرا كه از د يزيچ
 يمرتبه ا ياخر قت و بعبارهين و طرينسبت بد يو مرتبه ا، عت و ملّتيشود نسبت بشريمالحظه م يبدانكه بدعت مرتبه ا 
ا ي يبمالحظة شرع بدون مالحظة نسبت او بشخص يمرتبه ا ياخر ر و بعبارهينسبت بعالم صغ ير و مرتبه ايست بعالم كببن

الصلوه ، ن قسم مثليقسم اول از ا، ا عموم خلقيا شخص واحد يبمالحظة نسبت او باشخاص چند  يو مرتبه ا، ياشخاص
اس و استحسان كه دركتاب و سنّت يو ق يو مثل رأ، از او نبود يچ خبر و اثريهعت و ملّت يكه در شر،  من النومريخ

كه متفرّع بر آنها  يو احكام يو مثل فتاو، ح بمذمت و حرمت آنها شده استيح و تلويبلكه تصر، ستياز آنها ن يذكر
و ، عت استيبدعت است اگر چه مطابق باشد با آنچه در شر، متفرّع بر بدعت را كهيز، باشد چه مطابق باشد و چه مخالف

                                                 
 . ن جمله مفهوم نشديا يدر نسخه اصل - 140

 . غمبر سرباز زند گمراهستيت پياهل ب يرويت و پيكه از واليكس - 141

  .كننديم يكوكاريال باطل پنداشتند نيتباه كردند و بخ يفان يايات دنيعمرشان را در ح 104ة يسوره كهف آ - 142
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ا مقام محاكمه ي يند در مقام فتويپس هر كس بنش، 143ه و اصاب احلق فقد اخطأيمن فسر القرآن برأ :ن جهت فرمودندياز ا
اگر چه در ، رون نرفته باشديد بيده باشد و از مقام تقليق نرسيو هنوز بمقام تحق، و قضاوت بدون اذن و اجازة عالم وقت

و ، ت بدعت خواهد بوديثين حيد از ايمبتدع خواهد بود و آنچه كند و گو، فه شده باشدينا و بوحنيس يه بوعليعلوم رسم
خواهد كرد گمراه و  يروينها كند پيا يرويو هر كس پ، كه در فصل سابق گذشتين اشخاص اشاره فرمود در خبريبا

و عجب  144هدم االسالم يف يامنا سعكعظمه فذا بدعه ف من ايت :كه فرموديصاحب بدعت را و داخل خواهد بود در خبر
حنن : گفتنديو م! خواندند يم يان را صاحب بدعت و هويعيو ش، نست كه خود را صاحب ملّت و سنّت و جماعت پنداشتهيا

 يرون از مأخوذات از پدر و مادر و عالم نماهايرا كه آنچه را كه بيز، 145اهل السنه و اجلماعه و هم اهل البدع و االهواء
كه صاحبان ) ع( يگفتند باذن و اجازة ائمة هديكردند و ميان را كه آنچه ميعيو ش، پنداشتند يعت مدند بديديوقت خود م
و ، دنديدير از عادات خود ميكه گفتار و كردار آنها را غ، پنداشتند ياهل بدعت م، گفتنديكردند و ميشرع بودند م

نكه با اذن و يكردار و گفتار آنها را با ا، دنديديم ن اهل هر زمان چون بندگان خدا را بر خالف رسوم و عادات خوديهمچن
  !پنداشتند يو بدعت م! گفتنديبدعت م، بودياجازة عالم وقت م

كه صاحب  يآنست كه شخص، شوديده مالحظه ميا اشخاص عدياز بدعت كه نسبت بشخص واحد  يو قسم ثان  
ر يدربارة غ ايدربارة خود  را يزيد چيا بگوي، مل كندد است بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازة او عيمقام استماع و تقل
ن شخص همان ين نسبت بايرا كه ديز، ا ندانديباشد و چه نباشد و چه خود را صاحب مقام علم داند خود چه مطابق 

پس ، ا قول خود را در راه پنداشتهيرون برفته و عمل ين شخص از راه بيو ا، آخرت و خدا برد ياست كه او را بسو يقيطر
نكه يا گفتار از اسباب سلوك آخرتست و حال اين كردار ين نبوده كه پنداشته كه ايرا كه از د يزين قرارداده چياز د

نرا بدعت ياگر چه در اصطالح ا، ن قسم از بدعت گرفتارياز مردم با ياريو بس، رون بودهيمبعد از آخرت بوده و از راه ب
  . ننامند

ق كه مقام يو بمقام تحق يد تجاوز نكرده ايتا از مقام تقل ين باشيزمرة اهل د كه در يهااگر خو، ز منيپس عز  
بدون اجازة عالم وقت در مقام  يو خودسر ييدست از دامان عالم وقت بر مدار و بخود رأ، يده اياهل علم است نرس

او  ياو وص ه االنيبيلس فجيهذا جملس ال :كه فرمودند، شد يكه داخل اهل بدعت خواه، نين عباد منشيو قضاوت ب يفتو
و ، كرده شد يرويبود كه پ يانة امت هواهائيدر موقوع فتنه  يابتدا :كه نقل شده است) ع( رياز جناب ام يدر كاف 146يشق

 يبا جمع يدند در آن جمعيورز يكه دوست، بود كه تازه در آورده شد كه مخالفت شد در آنها با كتاب خدا ياحكام
، بوديانه نميدر م يشد از باطل اختالفيو اگر حق خالص م، يچ عاقليماند بر ه ينم يد مخفشيص ملاگر باطل خا، گريد

طان ين وقت غالب شد شيپس در ا، گرفته شد و مخلوط شد با هم و اظهار شد با هم يزيك از حق و باطل چيولكن از هر
ضاللت  يهر بدعت :كه) ع( نياز صادق تاس يو در كاف .147َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسىن، كهيافتند كسانيو نجات ، اء خوديبر اول

                                                 
 . ر او مطابق واقع باشد باز هم خطار كرده استيند تفسر كند هر چيخود تفس يآنكس كه قرآن را بعقل و رأ - 143

 . مش كند همانا در محو اسالم كوشش كرده استيم و تعظين را مالقات كرده و تكريدر د يهر كس صاحب بدعت - 144

 .نفس يم و آنان از اهل بدعتند و هوايما از اهل سنت و جماعت - 145

 . باشد ينكه شقيا اياو و  يا وصيغمبر باشد يا پيكه يند مگر كسينش يآن نم است كه در يگاهيجا) و قضاوت يفتو( ن مجلسيا - 146

 . ما بر آنها سبقت گرفت يكوين يوعده ها 101ة ياء آيسورة انب - 147
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عرض كردم بجناب امام  :ونس بن عبدالرحمان كه گفتياست از  يو در كاف» آتش است يراه او بسو ياست و هر ضاللت
را كه هر كس كه يز، يبدعت كن و بدعت گو يونس البته نباشي يا، فرمود ؟د خدا كنميز توحيكه بچه چ) ع( يموس

و هر كس ، شوديهالك م)و شهود و وجدان هم نباشد يد عالم وقت و اهل وحيترك كند تقل يعني( خود يبرأ نظر كند
 يعني» .غمبر خود را كند كافر استيكه ترك كتاب خدا و قول پيو كس، خود كند گمراه است) ص( يت نبيترك اهل ب
) ص( يت نبيعت كن تارك اهل بو بد يست و هر بدعت گويبدعت كن و بدعت گو، خود نظر كند يهر كس برأ

و كتاب خدا ) ص( يرا كه قول نبيز، خود يدر آن بدعت خود و رأ، است) ص( ياست و تارك كتاب خدا و قول نب
ت و يخود نظر كند المحاله ترك اهل ب يو هر كس برأ) ص( ت رسولياهل ب يروياس و پيو ق يمتظاهرند بر حرمت رأ

   .كرده است) ص( كتاب خدا و قول رسول
و ، ز بدعت استينها باشد نيبر او هر چه متفرّع ، اس و استحسان بدعت استيو ق يو معلوم شد در سابق كه رأ  

اس يدند قيدينم يكه خبريائيو در احكام و قضا، اس و استحسان و مظنّه كه عامه مستند خود قرارداده انديو ق ياما رأ
خود را جوالن داده حكم آنرا استنباط  يدر دست داشتند و رأه را بر اوفق به آن از آنچه يكردند آن حكم و قضيم
پنداشتند و مستحسن  يك ميآنچه را كه ن، دنديديده موافق نمية جديآن قض يرا در اخبار برا يزيو اگر چ، كردنديم
 خود يبرا يدادند و حكميخود را جوالن م يرأ، ييو خود رأ يو بخود سر، دادنديشمردند همان را حكم قرار ميم

و مستور شد و سر از طاعت  يبت متوارين شد كه چون چهرة رسالت در حجاب غين كار ايو سبب ا، كردندياستنباط م
اد كردند كه هر ين جهت فريكه چه كنند؟ از ا، شدندير ميدند متحيدينم يحادثه چون نص يايدند و در قضايچيامر پ يول

ار ين واسطه اخبار بسيكردند تا بايار مير جمع اخبار انعام بسو ب، ده است جمع كنديشن) ص( كس هر چه از جناب رسول
امر ، شديدر اخبار نبود حادث م يو ذكر يمتجدده كه از آنها اثر يايو چون قضا، ر مجعوله جمع كردنديمجعوله و غ

اس و استحسان ينشستند و بق يو آنها هم م، استنباط كنند يآنها حكم يو برا، نند صاحبان هوش و فطانتيكردند كه بنشيم
گفتند آنچه گمان ما باو يو م، كردنديدادند و حكم ميم يبردند كه حكم خدا باشد بĤن فتويرا كه گمان م يزيخود چ

مجتهد  يحكم خدا تابع رأن شد كه يرا اعتقاد ايفرقه ا، د همان حكم خداست دربارة ما و بعد از آن دو فرقه شدنديكش
گر مخطئه شدند يو فرقة د .دندينها را مصوبه ناميم خداست در نفس االمر و امجتهد باشد همان حك ياست و هر چه رأ

، كه خطا باشد و حكم خدا نباشد، شوديده ميو آنچه مظنّه مجتهد باو كش، ز استيك چيقع اگفتند حكم خدا در ويكه م
طاق محال يف مااليلست و تكيف هم باقيالعلم مظنه است و تكل يو اقرب الطرق ال، لكن چون باب علم مسدود است

از آنها ظهور ، 148مكه احليقطع ق التنايفيه الطريو ظن، پس مظنّه مجتهد در حق خود او و مقلّد او حكم خدا باشد، است
و  يج امر اجتهاد و عمل بمظنّه و رأيگر قائل بخطا هستند و بتدريلكن بوجه د، چون مصوبه اند ين فرقه بوجهيو ا، افتي
كه عامه بر  يتيثيبح، ان مشهور گشتيعيانة شينها در ميچنانكه حرمت ا، نة آنها شهرت گرفتاياس و استحسان در ميق
اس و استحسان را بد يو ق يد و رأيكنيد و عمل بمظنّه را رد ميدانيگفتند شما كه اجتهاد را حرام ميگرفتند و ميان رد ميعيش
  .ديل نمائيد و مظنّه تحصين بابت اجتهاد كنيد كه در ايرا كه ناچاريز ؟ص آنيد در امر قبله و تشخيكنيچه م، ديگوئيم

خ جناب صاحب يو مشا) ع( يخ معروفة ائمة هديشد و مشا يبت كبريگذشت و غ يبت صغريو چون زمان غ  
ر ماندند در امر يخ آن بزرگواران كوتاه شد و متحيو مشا يان از دامان ائمة هديعيو دست ش، رحلت كردند) عج( االمر
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اذن ، ت هر كداميخ روايلكن مشا، نمودنديخ رجوع كردند و از اخبار كتب آنها استنباط احكام مير بكتب مشاناجا، فروع
) ع( يت كه از ائمة هديخ روايقة مشاينمودند و بطر يو اجازه داشتند مثل اسالف از اخبار مسموعه و مضبوطه تجاوز نم

ن را امر يو مقلد، نمودنديم يكردند و خود عمليق ازاخبار اخذ منمودند و احكام را باذن عالم سابيداشتند رفتار مياذن م
 يبر انها حب ّ جاه و سرور ياريخته شدند و بسيد و اهل و نااهل بهم آميبت طول كشيج زمان غيتا بتدر، نمودند بعمليم

خود  يو برأ، شدند قة اجتهاد بدون اجازة عالم وقت مشغوليل اخبار و طريفة آن بتحصيا و جيبطمع دن يو بعض، غالب شد
ن يكردند و بمقلديحاصل است بĤنها عمل م ياو مقام فتو ينكه از برايال اينمودند و بدون اجازه بخياحكام را استنباط م

و اجتهاد و مظنه بدون  يان هم مثل عامه رأيعيانة شيو در م، ت نموديسرا يگريك بدين شبهه از هر يو ا، دنديرسانيم
وقت وانمود كردند و سبب هالكت خود و اتباع  ياز نااهلها خود را بصورت علما ياريو بس، افتيوع ياجازة عالم سابق ش

   .ك نامان شدندين يو باعث بدنام، خود شدند
ل كلمات آنها خود را اهل مقام ياز نااهلها برجوع كردن بكتب عرفاء و تحص ياريقت بسيخ طريچنانكه در مشا  

از بندگان  ياريدرآمده و باعث هالكت خود و بس يريو بمقام دعوت و دستگده يچيخ وقت پيعرفان پنداشته و سر از ش
خ داده و يمشا زا يكيدست بدست  يو بعض، نمودنديدعوت مخبر  يقت و آداب آن بياز طر ينها بعضيو ا، خدا شده اند
 يلكن هواها، داشتندياذن و اجازه م يو بعض، خ وقتينشستند بدون اجازة ش يدر مسند دعوت م ينفسان يبعد بهواها

نها يطان ايو ش، نمودنديو خواهش نفس دعوت م يبهو، خ را در پشت سر انداختهيشد و طاعت شيبر آنها غالب م ينفسان
نكه يبجهت ا، شديشتر مترتب ميبزرگتر و فساد بر آن ب ين دعويرا كه ايز، نموديعت مين شريتر از مدع يرا گمراه تر و شق

قت استعداد بندگان خدا را فاسد يباطل در طر يكند و مدعيرا باطل و فاسد نم يت استعداد كسعيباطل در علم شر يمدع
جناب ، 149َو اْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَّذي آَتْيناُه آياِتنا فَاْنَسلََخ ِمْنها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطانُ فَكانَ ِمَن الْغاوين :ن فرقه استيكند و دربارة ايم

مناسب مقال است كالم  :احه كهيقدس سرّه فرمود در بستان الس ين شروانين العادبيباهللا الحاج زمĤب العارف  يفردوس
آدم و مكان تحاسد  يامم و محل اجتماع اصناف بنف يچون عالم مقرّ طوا :نست كهيصاحب ملل و نحل كه مضمون او ا

طبع مقصور و  يمشتها يصم بر امضاي و يعميء يك بحكم حب الشيو نظر هر ، ش و كم استيشان در هر بيو تنازع ا
ج مطلوب خود احداث شبهات يالجرم جهت ترو، است مجبول و مفطور استيو هوس و حب جاه و ر يشان بهوينفوس ا

و منشأ ، س بوديدا شد شبهة ابلينكه در عالم پين شبهه ايو نخست، نديند و بسبب آن در ورطة استبداد و استكبار درآينما
نش آدم كه گل بود ينش خود بود بر مادة آفريو استكبار او بماده آفر يخود در مقابلة نص اله يبود براصدور آن استبداد 

 ين استبداد و استكبار هفت شبهه او را سانح شد و بعد از ويو از ا 150ِمْن نارٍ َو َخلَقَْتُه ِمْن طني  أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتين، ث قاليح
آن  ياز ان شبهات در نفوس علما يتا آنكه بعد از غروب آفتاب نبوت هر نب، ت كرديسرا ق آن شبهاتير خاليدر سا

ل يداشتند فرا گرفتند و دل يو محبت يليشان بود و بر آن ميشان آنچه مناسب استعداد ايو هر كدام از ا، د آمديغمبر پديپ
شان يغمبر خود انچه موافق اعتقاد ايو از كالم پ، تندپر ساخ يو نقل يل عقليگفتن بر آن آغاز كردند و كتب خانه ها از دال

ن اختالف و افتراق بحكم يل نتوانستند كرد متشابه نام نهادند و ايو هر چه تأو، ل كرده باعتقاد خود راست نمونديتأو، نبود

                                                 
د چنانچه يچيان سرپيات بعصيم از آن آيردات خود را باو عطا كيت آنكس را كه، آين مردم حكايبخوان بر ا 175ة يسوره اعراف آ - 149
 . ديب كرد و از گمراهان عالم گرديطان او را تعقيش

 . ياه خلقت كرديو او را از گل س يطان در جواب گفت من از او بهترم كه مرا از آتش نورانيش 76ة يسوره ص آ - 150
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بهفتاد و سه د و عدد متفرقان آن حضرت ياد گرديز) ص( غمبريدر امت پ 151 فرقهنيثالث و سبع يعل ستفترق اميت، ثيحد
اندك اندك از مقرّ استتار  يو محتجب گشت و ظلمت هو يب متواريرسالت بحجاب غو چون آفتاب ، ديفرقه رس

بانحراف نهاد و مخالفت و اختالف ظاهر شد و  يز از اعتدال روين) ص( يمزاج قلوب منتسبان ملّت احمد، رون آمديب
امامت و  يو آرزو يشوائيهر روز ظلمات حب جاه و پ ،و عصمت يبحسب بعد از عهد رسالت و احتجاب نور وح

و از متقدم بمتأخر منتقل شد و ، د آمديشان اختالف فراوان پديان اياده گشت و درميز در دماغ عظماء و علماء يفرمانروائ
و ، ديمر و قتال انجايو ضالل و خصومت و جدال و سب و تكف يتا بحد بغ، ديظلمات ان قرناً بعد قرن متراكم گرد

 يگر اكنون فتويكديك فرقه بر فسق و فجور و كفر يك مذهب و يد كه علماء يرس يخصومت و عداوت بمرتبه ا
! سند ينويگر حكم ميكديه اند بر كفر و قتل يه و جماعت اثنا عشريكه هر دو از فرقة امام يو اصول يمانند اخبار، دهنديم

  . تمام شد كالم آن بزرگوار –! كنندير ميتفجق و يگر را تفسيكديبلكه دو نفر از علماء اصول 
از  يعنيت است يعقل عبود يو اقتضا، هيه و عقالنيطانيه و شيه و غضبيانة قوة شهوانيبدانكه انسان واقع است در م  

 يگر خودخواهيآن سه قوة د يو اقتضا، شدن ياله يم امر امرايرون آمدن و تسليب ييرأ و خود يو خود خواه ينيخود ب
) ع( اءياء و اوليو چو انب، رون رفتنياء امر باشند بياد عقل و مظاهر عقل كه اوليكردن واز تحت انق ييو خودرأ ينيبو خود

هر ، اء امر باشد مأمور سازندياد عقل و اوليت كه انقيرون آورند و بعبوديب ييو خود رأ يمأمورند كه خلق را از خودسر
ن يبزرگان د، ه استيباعث مفاسد كل ييو خودرأ يو چون خودسر، وداد و اطاعت بيامر بانق، ك اول دعوت آنهاي

ن دان كه يقي :كلمات بزرگان است كه يو در بعض، يبهتر از آنست كه در پناه خود باش يباش يدر پناه بندة حبش :فرمودند
) ع( از جناب صادق يث اختالف دو خبر است در كافيو در حد، يبه از آنست كه در پناه خود باش يباش يدر پناه گربه ا

ف تو است در يعمل كردن بĤنچه تكل يكي، ز مطلوبستياز تو دو چ يعني كم وسعيهما اخذت من باب التسليبا :كه فرمود
تو معلوم  يبر يقعف وايده و تكليهرگاه دستت بامامت نرس، امر يولّ ياد تو از برايم و انقيگر تسليو د، واقع و نفس االمر

 يبرا يو چون نفس خودسر و خودرأ .زا آن دو خبر عمل كن يكيم بيو من باب التسل، ست مدهم خود را از دينشد تسل
خصوص آن ، ندازد و در كار خود آرام باشدينفس او را در اضطراب ن، كنديخواهد تا آنچه ميعمل خود معتمد و مستند م

و چون سر از امام وقت ، ماند يم در كار نمآرا، معتمد د رعمل نداشته باشدكس كه بخدا و معاد معترف باشد كه البته تا 
ن جهت بود كه يو از ا، نديبجو يخود معتمد يخود و خودسر ياست ناچار شدند كه برأ يدند كه معتمد خدائيچيپ

 ل مظنّهيكه مظنّه باشد و تحص، العلم يست از رجوع كردن باقرب الطرق اليق علم مسدود است چاره نيچون طر، گفتند
د يد طلب كرد در آن حكم كه بايپس با، ستيبدون امارات ممكن ن يو اجتهاد و تحرّ، ممكن نه يتحرّبدون اجتهاد و 

ن حكميست اوفق اشيآن ن يبرا ياستنباط كرد و نصĤيانة احكاميدر م، اء را ب ن حكم را برآن يو ا، بر آنها هست يكه نص
از دو  يكي يبرا يم و وجه حسنيخود فكر كن، ق باشدكه مواف يانة احكام منصوصه حكميم در ميديو اگر ند، اس كرديق

ل نمود و بعد حكم يتحص يدا كرد و مظنّه ايمظنّه پ يبرا يد راهيخالصه با، ميم و همان را حكم خدا قراردهيطرف بجوئ
ل ما كو  ه ظينيال يهذاما اد :نكهيسازند بايم يدهند و منتهيب ميش خود دارند ترتيكه در پيو بمقدمات، كرد و عمل كرد

كردند و خود را يشدند و عمل مين مقدمات آرام ميب ايو بعد از ترت .152يو حق مقلد يحق م اهللا يفكفهو ح ه ظينيال ياد

                                                 
  .زود باشد كه امت من بهفتاد و سه فرقه منشعب شوند - 151

 . كند و آنچه گمان من بدان حكم كند همان حكم خداست دربارة من و مقلدان منيگمان و حدس من بĤن حكم م نست آنچهيا - 152
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، نها باشديهم چون اجتهاد ايه رضوان اهللا عليگمان نبرد كه اجتهاد فرقة محقّة اثناعشر يلكن كس، دانستنديمأجور و مثاب م
دا يه در آنها پياد اگر آن قوة قدسيم و انقيو بعد از تسل، رفتنديرون نمياد عالم وقت بيم و انقيه از تسليرا كه فرقة اماميز
كه از  ياس و استحسان و ظنّيق قيو آنها هم بطر، ات و اخبارياد آيانق يدادند كه استنباط احكام كنند از روياذن م، شديم

حه يات و اخبار صحين بود كه از نصوص آيهتمام آنها در انكه ايبجهت ا، كردنديباشد مثل عامه استنباط نم ييخود رأ
بدون اجازه  ييو خودرأ يمگر آنها كه بخودسر، كردنديرا از خود دور م ياس و ظنّ و استحسان و رأيتجاوز نكنند و ق

دادند و يب ميخود ترت يو مقدمات عامه را مثل عامه برا، Ĥمدنديه در طلب استنباط احكام برميعالم وقت و بدون قوة قدس
ن و سبب محق سنّت ياس و استحسان كه معتمد عامه شد باعث افساد ديو ق ين رأيو چون ا، نمودندياستنباط احكام م

و در بعض اخبار معلّل ، و ظن و استحسان كردند يو رد رأ اس فرمودنديده منع از قيدر اخبار عد، بود) ص( نيدالمرسليس
اس يو از آن ق، اس را مستند خود قرارداديد و قيچيم پيكه سر از تسلياول كس يعني، سياول من قاس ابل، نكهيفرمودند با

   .نه انسان، خواهد بود يسيرد ابليش گيقه را پين طريهر كس ا، س بوديل نمود ابليتحص يو معتمد يخود رأ يبرا
و در ، انه برودياز م )ص( ن شود و سنّت رسوليمحق د ياس شود بكلير قيكه اگر س :و در بعض اخبار فرمودند  

ن خدا يو د، آنها باعث بعد از حق شدس ييپس مقا، سييس طلب علم كردند بمقايياصحاب مقا :بعض اخبار فرمودند كه
دروغ بر خدا  يو اگر خطا كن ياجر ندار يكه اگر بحق برس :و در بعض اخبار فرمودند، س بدست نتوان آوردييرا بمقا
م ما تعلمون كاذا جاء :و فرمود، اسيش از شما هالك شد بقيكه هالك شد هر كس پ :دندو در بعض اخبار فرمو، يبسته ا

و در اخبار ، ديا بمن و قول من رجوع كنيد يسكوت كن يعني، 153هيف ده ايليب يو اهو، فها، م ماالتعلمونكفقولوا به و ان جاء
در بعض اخبار ، و قلت و قالت الصحابه و قلت يلقال ع :گفتيكه م، فهيلعن اهللا ابا حن :ن مضمون را فرمودند كهيار ايبس

 يمردم برأ يدهد برا يكه فتويو كس، شه در اشتباه خواهد بودياس هميو ق يهر كس خود را نصب كند برأ :فرمودند كه
ق كه يبتحق، كه نداند او رايزيد بچيكه راه جويو كس، داند او رايكه نميزيق كه راه جسته است بخدا بچيپس بتحق، خود

ث است كه يو در حد، داند او رايكه نميزهائيچده كه حالل كرده است و حرام كرده است در يضادت با خداوند ورزم
ون القول يكذا ما كذا و كان كت ان ياذا را .عرض كرد، كرد و حضرت جواب دادند) ع( سؤال از جناب صادق يكس
حضرت  ؟ن و چنان باشدياگر چن ؟ديدار يه چه رأك، قة اجتهاد در مسئله عرض كرد و سؤالي؟ كه آن شخص بطر154هايف

است ) ص( م و اخذ از رسوليتسل يم از رويدهيو فرمود آنچه ما جواب م، كه كلمة زجر و ردع است! مه  :فرمودند
م و يق تسليآنست كه از طر يصاحب رأ! ت ياز مرتبة ارا يچ مرتبه ايم در هيستيو ن، ت آن بزرگواريق اتصال بروحانيبطر
إِنَّا أَْنَزلْنا إِلَْيَك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بِما ، فةية شريل آيم و در ذياديم و انقيدر مقام تسل يما بكل، رون روديد بايانق

پس بعد از آن ، ستير نيغ ياست و از برا) ص( خاصة رسول يض برأيتفو :ن مضمون كهيفرمودند با، 155أَراَك اللَّه
  . آن بزرگوار است) ع( اءياوص يض از برايفوبزرگوار ت
و ظنّ و  يبخودسر يطان نباشيو در حزب ش يكه از حزب رحمان محسوب شو ياگر خواه، ز منيپس عز  

                                                 
ستند پس يباشد كه دانا بحكم آن ن يد و اگر موضوعيان كنيد حكم آنرا بيش آمد كرد كه دانا بحكم آن هستيتان پيهرگاه مووضع برا - 153

 . ديلب فرود بند يعنيد د، آنگاه اشاره بدهان مبارك فرمويسكوت كن
 ؟دين و چنان باشد در آن سكوت كنيچن يديرا د ياگر موضوع - 154

 . يان مردم حكم كنيد آرد ميخود بر تو پد يم تا بĤنچه خدا بوحيتو قرآن را فرستاد يغمبر ما بسويپ يا 105ة يسورة نساء آ - 155
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و االّ سكوت ، فبها، ياگر اجازة عالم وقت داشت، خود را معتمد خود قرار مده يخود متراش و آن رأ يبرا ييرأ، اسيق
  .نداختن سالم تريود را در مهلكه نر خيكردن بهتر و خود و غ

  
  فصل هجدهم 

  :دنباش ينفسان يا و در شهوات و هواهايكه طالب دن يرمذمت علمائد
و ظاهر و باطن اهتمام آنها  يند كه در صورت و معنيك قسم آنهاي :شونديسه قسمت م ينوع انسان بقسمت اول يبدانكه بن 

ن فرقه اگر بمعاندت و معارضت يو ا، هيطانيغضباتست باستخدام قوة ش ياات و امضيا و فكر آنها در طلب مشتهير دنيبتعم
إِمَّا ، باشند كهيآنها هست و مرجون المراهللا م يد نجات براينكنند ام يائمة هد اءينكردند و انكار انب يبندگان خدا مبتل

گر يو فرقة د 157إِالَّ كَالْأَْنعامِ َبلْ ُهْم أََضلَّ مْ ُهن ِا :فرمود ه را مصداق شوند كهين آيا يو گاه، 156ُيَعذُِّبُهْم َو إِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِم
چه خود را از اهل علم وانمود كرده باشند و چه از اهل ، هستند كه در ظاهر بصورت طالبان آخرت در آمده اند يكسان

ا اشاره فرمودند كه در سابق بĤنه) ع( نيرالمؤمنيث جناب اميه و عباد آنها كه در حديچون علماء عامه و صوف، عبادت
ن دو يخدا ا ين خلق خدا بسويمبغوض تر: ن خلق خدا خواهند بود كه فرموديث بدتريو آن فرقه موافق آن حد، گذشت

عتنا من يء شضعفا يهؤالء اشد عل :بلكه مضمون آنچه نقل شده است كه .ندير را افزايصنفند كه بر ضالل خود اضالل غ
ا قرار داده اند و آنچه ين را شرك دنين فرقه آلت ديو ا، نها صادق استيدربارة ا 158)ع( نياصحاب احلس يد عليزيش يج

عت را برخود ينها صورت علم شريرا كه ايز، نها صادق استيده است دربارة ايات و اخبار مذمت علماء سوء رسيدر آ
، ندينمايم آنها را ميعلماء پنداشته و تعظ نها را عوام الناسين صورت علم ايو بجهت هم، قت رايا صورت علم طريبسته اند 

ن را بر عوام فروشند و بندگان يفته شده پندارند كه از اهل فضل و اهل ذوق و حالند و هميم عوام فريو آنها هم بهمان تعظ
مراه بوده آنوقت دانند كه گ، نها حال آنها بر خود آنها مشتبه ماند تا روز مرگياز ا ياريو بس، خدا را سرگردان خود كنند

ه يمحض تنب ين جهت است كه اگر كسيست و از اير نياند و آنچه را علم پنداشته اند جهل مركّب بوده است كه زوال پذ
، ن علماء كه شعائراهللا اعظمند باشديا توهي) ص( ن سنّت رسوليد توهينكه شايال ايبخ، دين مطلب نمايبخواهد اظهار ا

جنگ كرد مجتهد بود و مثاب و ) ع( يه با عليند معاويبجواز اجتهاد قائلند و گوام آنها نكه تميند و با ايق نماير و تفسيتكف
قل ين مل كل، هم مثابست ين دو خطا كرده است و مخطياز ا يكينست كه يت اينها، ز مجتهد بود و مثابين) ع( يعل

د ما يبگو ياگر كس، مثاب بودند جنگ كردند، )ع( يبا عل، ريشه و طلحه و زبين عايو همچن 159اخطأ) ع( اًياحدبان عل
ند كه تو رفض كرده يحكم بقتل و اسر و نهب اموال او نما، ميا واجب اللعن دانستيزاللعن و يرا جا يم و بعضياجتهاد نمود

  . ندينگو يد رافضيفة خدا كشيخل يغ بر رويه را كه تيو معاو، يا
نها يو ا، باشنديدر طلب آخرت و در فكر عبادت م يباشند كه در ظاهر و باطن و صورت و معنيم آنها ميفرقة س  

 :نها باز دو صنفنديوا، علم آخرت خواهد بود، نديل نمايتحص يو علم ياز آنجهت كه در طلب آخرت هستند اگر ادراك

                                                 
 . م از گناهشان در گذردا بلطف و كريا بعدل آنان را عذاب كند ي 106ة يسورة توبه آ - 156

 . ان بلكه نادان تر و گمراه ترنديمانند چهارپا ينان در نادانيحاشا ا 44ة يسورة فرقان آ - 157

 . زدند) ع( نيد بر اصحاب حسيزيكه سپاه يشتر است از صدمه ايان ما بيعيش به نهايان ايضرر و ز - 158

  .خطا كرده است) ع(ي چكس نگفته است كه عليه - 159
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ت بر دست او يده و دست بدست او نداده و قبول واليكه در مقام طلب اهل علم برآمده و هنوز بعالم وقت نرس يصنف
ن دو يو ا، ده و قبول توبه بر دست او نموده انديكه بخدمت عالم رس يو صنف، ندينها را محب و طالب گويكه ا، اندننموده 

ن او و بعزّت و ذلت او از كار يريبچرب و ش، ا نشدهيفتة دنيروند و فريش دارند ميكه در پ ينست كه همان راهيا ايفرقه 
او را ، ك و بد اويه و نيوين قرار داده و مناصب دنيا را نصب العياه گشته و دناز ر ينست كه بكلّيا اي، ستنديا يخود باز نم
ر را انشاء اهللا خداوند حفظ يقسم اخ، ا كند لكن زود متنبه شود و باز بسر راه خود روديالتفات بدن يا گاهي، از راه برده

قسم اول را خداوند متعال هر روزه شوق و ، دن رسنين هم از آنها برداشته شود ودر كار خود بمقام تمكين تلويكه ا، كند
 يقسم ثان، ف هم تفضّل فرموده از مقام آن بزرگواران بهره ببخشدين ضعيادتر و ببركت انفاس آنها بر ايذوق آنها را ز

و ، دين اشخاص ننمايبمثل ا يك از بندگان خود را مبتليچيو ه، خداوند تمام بندگانش را از شرور آنها محفوظ دارد
ن يرا كه ايز .160غفر للعامل ذنب واحديغفرللجاهل سبعون ذنباً قبل ان ي :فرمود كه) ع( ن فرقه است كه جناب صادقيبارة ادر

ه دت شيروا) ع( يسينهاست كه از عيو دربارة ا، نه فرق سابقه، و بوصف علم موصوف شده اند يفرقه باسم علم مسم
 162َو اْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَّذي آَتْيناُه آياِتنا ، ة مباركهينهاست آيو درباره ا 161ارهم النيعل يف تلظكيل للعلماء السوء يو :است كه

ق كه يبلكه بتحق :كه فرمود، نقل شده است يدر كاف) ع( نيرالمؤمنيث جناب امينهاست آنچه در حديو دربارة ا، آخر يال
و در  .ر است در جهل خوديكه متح يجاهل ن عالم اعظم و حسرت ادوم است از آنينست كه حجت بر اياعتقاد من ا

رآخرت را يكه خيو كس، نخواهد داشت يچ بهره ايا در آخرت هيث كند بجهت دنيكه طلب حديكس :است كه يكاف
و ، افتهيصدور ) ع( ار از ائمة اطهارين مضمون اخبار بسيو با، »ا و آخرت هر دو را باو خواهد دادير دنيبخواهد خداوند خ
كه هر كه هر چه را ، ن خوديد او را بر ديد متّهم داريديخودش د يايچون عالم را محب دن :است كه) ع( از جناب صادق

انة من و خود يكه قرار مده م) ع( فرمود بداود يوح يو فرمود كه حضرت حق تعال، روديهمان م يدوست دارد در پ
پس ، د من هستنديق بندگان مرينها قاطع طريچرا كه ا، ه محبت من بگردانداكه ترا از ر، ا باشديرا كه مفتون دن يعالم

 مĤب ياز جناب ختم يو در خبر، »ن خواهد بود كه لذت مناجات خود را از آنها بردارميكه بĤنها كنم ا يبزرگتر كار
در ا شدن آنها يز است داخل دنيعرض كردند كه چه چ، ا نشونديغمبرانند مادام كه داخل دنيفقهاء امناء پ :است كه) ص(
از جناب  يو در خبر، »ن خوديد از آنها بر ديرو سلطان شدند بر حذر باشيكردن سلطان كه هرگاه پ يرويپ، فرمود ؟ايدن

ا عوام يد يا مجادلة با جهال عالم نما نمايكه در طلب علم باشد كه بĤن مفاخرت كند بر اهل علم يكس :كهاست ) ع( باقر
ت ياست صالحيچرا كه ر، او در آتش باشد يپس جا، را از جانب خود كندعوام  يالناس را بجانب خود كشاند و رو

كه ، 163فَكُْبِكُبوا فيها ُهْم َو الْغاُوون، فهية شريان آياست در ب) ع( از جناب باقر يو در خبر، »استياهل ر يندارد مگر برا
نها مثل وعاظ و قصاص يو ا، »د راكند گفتة خويو خود مخالفت م، را بزبان خود يهستند كه ذكر كنند خوب يقوم :فرمود

  . كننديند و خود عمل نميگويخلق م يو مسئله دانها كه برا
ا يا است يتو بدن يكه رو يهست ين كه عالمين محك كن و ببيان ديشوايش پيخود را بفرما، ز منيپس عز  

                                                 
 . ك گناه ببخشنديش از آنكه بر دانا يبخشند پ يان را هفتاد گناه مناد - 160

 . بحال دانشمندان بدكار كه چگونه آتش دوزخ بر آنان شعله وراست يو ا - 161

  .ميخود را باو عطا كرد يت آنكس را كه نشانه هاين مردم حكايبخوان بر ا 105ة يسوره اعراف آ - 162

 . باطلشان هم برو در آتش دوزخ افتند يفران و معبودهادر آن حال كا 94ة يسوره شعرا آ - 163
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، دار سرور ياست و انا به بسو از دارغرور ين تجافيتو دار عقباست و عالمت ا يتو بخدا و آرزو يكه رو يباشيم يعالم
كه فرمود جناب ، رون نرود و دلتنگ نشوديخلق از جا ب يد و از بدگوئيايفتد و خوشش نيخلق بپندار ن يو از ثنا

و ، رون شوديكه از دروغ گفتن دربارة او از جا بيست كسيد كه عاقل نيبدان :در بعض خطب خود كه) ع( نيرالمؤمنيام
   .شود بثناء جاهل كه خوشنوديست كسيم نيحك

  
  فصل نوزدهم 

صدور ) ع( ان آنكه آنچه از مصادر عصمتيو در ب، هميان سبب اختالف اخبار صادره از مصادر عصمت سالم اهللا عليدر ب
  :بودينم) ع( بود از مصادر عصمتين اختالف نمين اختالف اتّفاق دارد و اگر ايدر ع، افتهي

نكه گفته اند كه انسان اگرچه بحسب يا يحت، ام تن اختالف فراوانستبدانكه افراد انسان را بحسب روح چون مق  
حفظ صحت و رفع مرض  يبرا يه است و چنانكه اطباء جسمانيرمتناهيلكن بحسب باطن انواع غ، صورت نوع واحد است

و چنانكه ، مراض او دوا و غذا دهندابحسب مزاج روح و  ين اطباء روحانيهمچن، بحسب مزاج و امراض غذا و دوا دهند
حفظ  يبرا يبياگر طب، ت استينها يز بية روح نيه و ادوياغذ، ت استيحد و غايه تن مفرد و مركّب او بيو ادوه ياغذ

 يوقوف و از معالجه ب يد البته از طب بيك دوا گويك غذا و يهمه كس  يبرا يو رفع امراض جسمان يصحت جسمان
نخواهند بود و اگر هر  يك دوا و غذا دهند آنها هم اهل طبابت روحانيفوس بهمة ن ين اگر اطباء روحانيهمچن، بهره باشد

باشند يما اطباء نفوس م) ع( و چون ائمه، ب خواهند بوديند طبيموافق امر كنند و عالج نما يمناسب و دوا يرا بغذا يكس
رت باشخاص و صحت و يبص يوه و از ردعلم بو يو همه از رو، ن اختالف بموقع بودهيافته در عيآنچه از آنها صدور 
  . ن داللت دارد بر كمال خبرت آنها باشخاصيمرض آنها بوده و ا

ست يق كه فرموده اند كه دور نين طرين وجه شده اند بايمعترض ا يهم بعضينور رضوان اهللا علاو از فقهاء شرع   
و ، سباب اختالف اخبار استن عمدة ايك وجه اختالف اخبار در آداب و سنن اختالف احوال اشخاص باشد و ايكه 

را كه نسخ در يز، ن وجه داردياشاره بهم، گر رايد يبعض يكند بعضينسخ در اخبار كه وارد شده است كه اخبار نسخ م
عت قرار دهنده باشند نه يشر) ع( يد ائمة هديواالّ با، باشد يتواند كه نسخ كلّيان نسخ نميد در فصل بياياخبار چنانكه ب

م دربارة عمر و يد كرده بوديكه دربارة ز ياست كه آن حكم ين معنيبلكه نسخ در اخبار با) ص( دعت محميحافظ شر
 يجار يم تا مدتيكرده بود ديكه دربارة ز يا آن حكمي، د نمود دربارة عمرويو حكم عمر و نسخ حكم ز، نبود يجار

، ل اختالف احوال و اختالف احكام استيدل ن نسخيو ا، گريم بحكم ديآن حكم را نسخ كرد، بود دربارة او و بعد از آن
كه حكم ، عه استيده است و مذهب شيمنافات ندارد با آنچه رس، ن اختالف اخبار و احكاميبواسطة اختالف احوال و ا

ك مخالف يا در دل او دو علم نباشد كه هر ياست كه در علم او اختالف نباشد  يو عالم كس، است يكياهللا در واقع 
ن اخبار يرا كه مقصود از ايز، ستيا در علم او اختالف باشد عالم نيو آن كس كه در دل او دو علم باشد  ،باشد يگريد
ك موضوع يا صورت محتملة او نسبت بياحتمال ندهد موضوع دو حكم را ، ك حاليك موضوع و ينست كه نسبت بيا

اگر چه نسبت ، ستيد كه حكم او چن بدانيقيك موضوع يبلكه نسبت ب، گر اويمخالف نباشد با صورت محتملة د
گر يك شخص حكم ديا نسبت بحال سابق ي، ن كنديقيد و ين موضوع گويگر مخالف حكم ايگر حكم ديبموضوع د

مخالف  يكيست كه ين كس در دل او دو علم نين چنين كند و ايقيهمان شخص  يمخالف حكم اول نسبت بحال ظاهر
بعد از آنكه نسبت ، بت بهزار كس داشته باشد و همة آنها مخالف هم باشندباشد بلكه اگر هزار علم و هزار نس يگريد
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را كه نسبت بهر يز، بوده يكيو حكم خدا در واقع ، بموضوعات متعدده مالحظه شود همه متفق و مجتمع خواهندبود
 كه مخالف آن حكم نسبت بهمان كس يكرده ظنّ يك كس حكمينكه نسبت بينه ا، كرده ينيقيك حكم يكدام 

  .محتمل او باشد
و امر ، ا رحلت نمودندياز دن) ص( نست كه بعد از آنكه حضرت رسولياختالف اخبار ا يگر برايو وجه د  

، اورديده بيشن) ص( مرتبت يامر كردند كه هر كس هر چه از حضرت ختم، شدندير ميع متحيبدست خلفاء افتاد و در وقا
و ، ج بطمع قرب بخلفا و بردن وظائف اخبار جعل كردنديتا مردم بتدر ،ديديكرد احترام و اكرام مينقل م يو هر كس خبر

اخبار جعل كردند و آنها را با اخبار مسموعة از آن حضرت مخلوط كردند و ) ص( ن محمديب ديال تخريگر بخيد يبعض
 يشدند و بعضيم يكه بنفاق مبتل يشدند جمعيدا ميپ) ع( نيك از معصومين در زمان هر يو همچن، مردم نقل كردند يبرا
مردم با اخبار صادرة از  يكردند وبرايجعل م يمنصب اخبار يو ادعا يال سروريبخ يال خوش آمد مردم و جمعيبخ

ده و دروغ از يبوه و از او شن) ع( نده مدتها در خدمت معصومين گوينكه ايو عوام الناس بگمان ا، كردندين نقل ميمعصوم
  .كردند يگران نقل ميد يدند و برايشنيبردند از او ميگمان نم ين كسيچن

ك خبر را ينشستند و  يم) ع( نينست كه مردم با اختالف مراتب افهام خود در خدمت معصوميم ايوجه س  
، كردنديگران نقل ميد يدة خود را برايدند و آن فهميفهم يم يزيك بفهم ناقص از آن خبر چيو هر ، دنديشن يم يجمع
  . كردنديمردم نقل م ينبرده خالف مقصود را برا بمقصود ياز آنها پ ياريو بس

و حال ، كردنديدند نقل ميشنيشدند در خدمت ان بزرگواران و آنچه را مينست كه مردم جمع ميوجه چهارم ا  
ن ناسخ را از منسوخ و منسوخ را يو مستمع، يو چه بنسخ كلّ يناسخ چه بنسخ جزئ ياز آنها منسوخ بود و بعض ينكه بعضيا

رت تامه يآن كس كه بص يممكن نبود مگر برا يو چون معرفت ناسخ و منسوخ جزئ، كردنديز نداده نقل ميتماز ناسخ 
عام را از  و ست كه ناسخ را از منسوخيك :فرمودند كه، هيست مگر صاحب قوة قدسيو آن ن، باحوال خلق داشته باشد

كه عام آن  ين معنيبا، ن وجه ناسخ و منسوخ استيم را از متشابه بشناسد و عام و خاص در اخبارراجع بهمكخاص و مح
و از بعض  يجار يو خاص آنست كه دربارة بعض، ك منسوخ نباشديچيو از ه يست كه در جملة افراد انسان جاريخبر
چ يآنست كه ه يچنانكه محكم بوجه، باشد خواهد بود ن قسم كه خاصيكه ناسخ و منسوخ در هم، گر منسوخ باشديد

كه محكم عام است و متشابه خاص و اما عموم و خصوص ، ابديو متشابه آنست كه نسخ در آن راه ، ابدياه ننسخ در آن ر
و در ، ست كه در اخبار معترض آن شده باشنديست راجع بلفظ و معتنابه نيآن امر، كه در اصول فقه عنوان كرده اند يلفظ
س يم بن قياز سل، ن وجوه شده استياشاره با، شده است تيروا يكه در كاف) ع( نير المؤمنين اميالمتق يث موليحد
هم يذر رضوان اهللا عل يعرض كردم بخدمت ان بزرگوار كه من از سلمان و مقداد و اب :ت كرده است كهيروا يهالل
ق يشنوم تصديو بعد از تو م، ر آنچه در دست مردم استيغ) ص( ث حضرت رسولير قرآن و احادياز تفس يزيشنوم چيم

د و گمان يكنيآنها را مخالفت م ينم كه شما بكلّيب ير و اخبار ميدر دست مردم از تفس ياريو بس، دميشنيشان ميز اآنچه ا
ر يو تفس، عمد ياز رو) ص( بندند بر رسول خدا ينست كه مردم دروغ ميا اعتقاد شما اي، نها باطل استيد كه همة ايبريم

ق كه در يبتحق، گوش ده و جواب را بفهم يو گفت سؤال كرد، ردگفت حضرت رو بمن ك! خود  يهايكنند برأيقرآن م
ز يظ و وهم نفو ح، كذب و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابهدست مردم حق و باطل است و صدق و 

ار يدروغ بس :دروغ بستند بر آن حضرت كه حضرت خطبه خواندند و فرمودند كه) ص( و در عهد حضرت رسول، باشديم
ز دروغ بستند بر آن يو بعد از آن حضرت ن، او آتش باشد يعمد دروغ بر من بندد جا ين بسته شد و هر كس از روبر م
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 يك بمردم ميكند و خود را نيمان ميكه اظهار ا يا منافقي، رسد كه خامس ندارنديث از چهارنفر بشما ميو حد، حضرت
و مردم چون او را از ، بندد يم) ص( روغ بر حضرت رسولعمد د يبرد و از رويچكس گمان دروغ باو نمياند كه هينما

َو إِذا َرأَْيَتُهْم : ن كه فرموديو خداوند خبر داد از حال منافق، شنونديپندارند از او م يصحابه و ظاهر الصدق و العداله م
ت آنها خوش دارند و يده اند از رؤياهره چسبعوام كه بر مدارك ظ يعني، 164ُتْعجُِبَك أَْجساُمُهْم َو إِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْوِلهِم

آتش بالزور و الكذب و  يائمة ضالل و خوانندگان بسو يپس تقرّب جستند بسو، رنديپذ يگفتار آنها را م ينيريش
، ايو مردم با پادشاهانند و با دن، ا را بواسطة آنها خوردنديپس آنها را مناصب دادند و بر مردم مسلّط كردند و دن، البهتان

 يعنيو درست حفظ نكرده است ، را يزيچ) ص( ده است از رسول خدايشن يگريد، مگر آن كس را كه خدا حفظ كند
و آن خبر موهوم در دست او است نه ، ديگويبمقصود نبرده است و بغلط افتاده است در آن و عمداً دروغ نم يدرست پ

ده ام پس اگر مسلمون يشن) ص( د از رسول خدايگويو م، اكند او ريت هم ميمقصود خبر و باو معتقد و عامل است و روا
ن يو اگر خود او هم چن، كردنديكردند و قبول نمياست ترك م) ص( دانستند كه او غلط و خالف مقصود رسوليم
 يباو پس نه، را كه امر كرد يزيچ) ص( دند از رسول خدايند كه شنيم آنهايو صنف س، كرد او خبر رايدانست ترك ميم

و آنها ندانستند كه ، پس بعد امر كرد يزيكرد از چ يدند كه نهيا شني، كرده است يو آنها ندانستند كه بعد نه، ز اوكرد ا
دانستند كه منسوخ يا خود آنها ميپس اگر مردم ، پس حفظ كردند منسوخ را و حفظ نكردند ناسخ را، بعد امر كرده است

دشمن دار ، بندد ينم )ص( است كه دروغ بر رسول يكس يچهارم و، كردنديكردند و آن خبر را ترك مياست قبول نم
بلكه حفظ كرده است هر چه ، ز را فراموش نكرده استيچ چيو ه) ص( م رسول خدايكذب است بجهت ترس خدا و تعظ

، صهياده و نقيده و مقصود بوده او را نقل كرده بدون زيق كه شنيو بهمان طر، ق كه مقصود بودهيده است بهمان طريرا شن
) ص( يرا كه امر نبيز، و عمل بناسخ كرده و ترك منسوخ نموده، عام و خاص را دانسته يعنيو ناسخ و منسوخ را دانسته 

   .ميث مبسوط است محل حاجت را نقل نموديحد» مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه دارد
كه ممكن نبود كه آشكارا خود را نسبت دهند  يتيثيد بود بحيشد هيما تق) ع( نست كه در زمان ائمةيوجه پنجم ا  

ان يداشتند و مسئله بيق مذهب عامه صحبت ميناچار بطر، ند در مجالس عامهيا اظهار مخالفت با عامه نماي، )ع( م بائمهردم
ست كه يك، اص استاختالف اخبار كه عمدة آنها اختالف احوال و مراتب اشخ ينهمه اسباب برايپس با ا، كردنديم

رت باشد كه يد كه با بصيبا ين اخبار مختلفه استنباط كند؟ بلكه كسينها را جمع كرده و حكم واحد از ايبتواند تمام ا
ن صدق و كذب اخبار و ناسخ و منسوخ و عام و يو همچن، ك را بتواند باو برساندياحوال اشخاص را بداند تا حكم هر 

لكن او را ، رت نداشته باشدينها اطالع و بصيق نباشد و برايكه صاحب مقام تحقيا كسي، اندخاص و وهم و حفظ آنها را بد
، دهد قول او راين اجازه مؤثر قرار مينكه هميبجهت ا، عالم وقت اذن و اجازه داده باشد كه تو احكام خلق را بĤنها برسان

همان حكم حكم ، زه قول او را مؤثر قرار دادهچون اجا، مستمع و مقلّد نباشد يد حكم واقعيكه اگر آن حكم كه بگو
  .او خواهد شد يواقع

ش يات را بدقت در پيآن منطر ياگر كسكه ، ستيات هندوها نيه كمتر از اجازة منطرية الهيرا كه اجازة شرعيز  
 هرقول او ظا چ اثر از آنها و ازيات هيهر چه بخواند آن منطر، لكن او را اجازه نداده باشند، ح كرده باشدياستاد تصح

                                                 
ند بسخنانشان گوش يترا بشگفت آرند و اگر سخن گو يآن منافقان را مشاهده كن يرسول تو چون كالبد جسمان يا 4ة يمنافقون آ ةسور - 164

 . داد يفرا خواه
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و ، شود كه عمده اجازه استيپس معلوم م! بخشديمغلوط هم بخواند اثر م، را اذن و اجازه دادند يشود و اگر كسينم
ح است اما يصح، 165يمقلد قو ح يحق م اهللا يفكفهو ح ه ظينيال يل ما ادكو  ه ظينيال يهذا ما اد، ديشخص مجاز اگر بگو

ن كلمه را بر زبان يند اگر ايگويعه را اهل بدعت و رفض ميو ش، داننديجماعت ماء كه خود را اهل سنت و يعامة عم
ن مظنّه يو االّ ا، ن مظنّه قائم مقام علم است كه اجازة صاحب اجازه همراه باشديا يچرا كه وقت، آورند از آنها غلط است
  . را مصداق است 166ُهْم إِالَّ َيْخُرُصون إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َو إِنْ، ستيز نيظنّ مذموم و عمل بĤن جا

  
  ستم يفصل ب

  :ان نسخيدر ب
، نسخه كمنعه، كتاب هم آمده استمسخ و استنساخ  ير و ابطال آمده است و بمعنييازاله و تغ يبدانكه نسخ در لغت بمعن 

است از  يرفع حكم، عه نسخا متشريء مسخه و الكتاب كتبه و در عرف يوالش، ئاً مقامهيره و ابطله و اقام شيازاله و غ
ما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسها َنأِْت بَِخْيرٍ  :يو قول حق تعال، گر در مقام آن حكميكه ثابت در آن بود و اقامة حكم د يموضوع

م مگر يبريرا نم )ع( ينب يچ وصيا هي يچ نبيه يعني، را دارد ياحتمال همة معان، باعتبار صحت وجوه قرآن 167ِمْنها أَْو ِمثِْلها
نفسه مرتبه اش  يهر چند ف، ميĤوريا بهتر از او باشد ميغمبر ياهل زمان مثل آن پ يگر كه برايد يا وصيگر يغمبر دينكه پيا

او  يا بهتر از او در جايمثل او  ينكه حكميم مگر ايرا از عامة خلق بر ندار يچ حكميو ه، شيغمبر پينازل تر باشد از آن پ
  . ا مثل اويم ياو گذار ينكه بهتر از آنرا در جايم مگر اياز شخص مخصوص بر ندار يچ حكميا هيم ياوريب

دون  يو بوقت، يدون شخص يد بشخصيا مطلق بوده و مقيعت يغمبر كه بوده احكام آن شريعت هر پيبدانكه شر  
را خاص  يو قسم ثان، دنديناميمقسم اول را عام و محكم و مرسل و مطلق ، يدون شخص يد بوده بشخصيا مقينبوده  يوقت

هم  يبود و ضروريمشرع كل نم يو قسم ثان، نيآن د يبود و ضروريو قسم اول مشرع كل م، گفتنديد ميو متشابه و مق
عت يشر، يعتيا نسخ در احكام عامه است مثل نسخ كردن شري، ات و اخبار اشعار بĤن شده استيكه در آ يو نسخ، بودينم
د را امر ينكه زيا نسخ در احكام خاصه است مثل اي، گر را كه مشرع بوده استيحكم د ين حكما نسخ كرديگر را يد
گر يد يو وقت يكردند بامريامر م يك شخص را وقتينكه يا ايكردند از آن يم يو عمرو را نه، كردند بنماز شب مثاليم
 يكس :است كه) ع( از جناب صادق يكاف در، ار استين مطلب بسيح بايو در اخبار اشاره و تصر، كردندياز آن م ينه

ستند و از يو متهم بكذب ن) ص( كنند از فالن و فالن از رسول خدايت ميكه روايحال كسان ؟عرض كرد كه چگونه است
 اءيكه از اوص يثيو نسخ در حد» .شود قرآنيشود چنانكه نسخ ميث نسخ ميحضرت فرمود كه حد! شنوميشما خالف آنرا م

عتند نه يان حافظ شريشوايرا كه آن پيز، ده باشد نتواند بوديكه نسخ در احكام خاصه و مق ينسخ جزئ ر ازيرسد غيم) ع(
كنم من را يم يشود كه از تو سؤاليعرض كرد كه چه م يسائل :گر از همان بزرگوار است كهيمؤسس و ناسخ و در خبر د

م مردم را بر يدهيفرمود ما جواب م! گر؟يبجواب د يدهيد و در همان مسئله او را جواب ميĤيم يگريو د ؟يدهيم يجواب
م باندازة حال آنها سؤال كرد كه خبرده مرا يكنيرا كمتر بار م يگريم و ديكنياد ميف زيرا تكل يكي يعني، اده و نقصانيز

                                                 
 . كند همان حكم خداست درباره من و درباره مقلدان منكند و آنچه گمان من بدان حكم ينست آنچه گمان و حدس من بدان حكم ميا - 165

 . ندارند يبافند كار يست و جز آنكه دروغيش نيب يكنند گمان باطليم يرويآنچه را مشركان پ 66ة يونس آيسوره  - 166

 . مياوريا مانند آن بيم بهتر از آن يا حكم آنرا متروك سازيم يات قرآن را نسخ كنيهر چه از آ 106ة يسوره بقره آ - 167
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عرض كرد كه چرا ، فرمود كه راست گفته اند، ا دروغيگفتند) ص( كه راست بر محمد) ص( از اصحاب رسول اهللا
 يكرد از آن حضرت و جوابيو سؤال م) ص( Ĥمد بخدمت حضرت رسوليم يكه كس يدانيفرمود كه نم ؟الف دارنداخت
  ».را يث بعضيشد پس نسخ كرده است بعض احاديبعد آن حكم نسخ م، دادنديم

را از احباب خود  يم كسيده ياگر فتو يگوئيچه م، است كه فرمود) ع( گر از جناب باقريث ديو در حد   
 :يو در خبر» .او يفرمود كه اگر عمل كند پس او بهتر است برا، يكه تو داناتر، يعرض كرد راو ؟هياز باب تق يزيبچ

، سؤال نمودم) ع( از جناب باقر يمسئله ا :ديگويكه زراره م يست در كافيو در خبر» .اگر ترك كند او را گناهكار است
چون آن ، ر از دو جواب سابق فرموديغ يجواب، آمد يگريد، ودگر فرميدر همان مسئله جواب د، آمد يگريد، داد يجواب

فرمود ! د؟يك مسئله دو جواب مختلف داديان شما از اهل عراق آمدند در يعيرون رفتند عرض كردم دو نفر از شيدو نفر ب
دانند يم شما را از ما ممرد، دياگر شما بر امر واحد اتفاق كن، گذارنده تر است ما را و شما را يما و باق ين بهتر است برايا

ان شما اگر آنها را يعيدم و عرض كردم كه شيرس) ع( بعد از آن بخدمت جناب صادق، ما و شما يو كمتر خواهد شد بقا
آن ! انة آنها يش تو با اختالف در ميروند از پيرون ميشان بيو ا، روند و باك ندارنديد ميزه ها و آتشها حمل كنيبر ن

  ».مثل جواب پدرش حضرت هم مرا جواب داد
 يائيم و سال بعد بيبگو يزيخبر ده مرا كه اگر بتو امسال چ :است كه فرمود) ع( گر از جناب صادقيو در خبر د  

و » رمحک اهللا«فرمود ، ر عمل خواهم كرديگفتم به اخ، ديگو يراو ؟كرد يك را عمل خواهيكدام ، ميگر بگويز ديبتو چ
و در همة آنها ذكر شده است كه صاحب درجة ، اخبار بهفت درجه ذكر شده استار و در بعض يمان بسياخبار درجات ا

و در بعض ، ده انديو در بعض اخبار بده درجه رسان، ن تا درجة سابعهيه و همچنيواحده را نتوان حمل كرد بر درجة ثان
ن درجات قسمت كرده اند و يو در بعض اخبار خلق را بر هم، ده انديبده جزء رسان ياخبار به نود و نه جزء و هر جزئ

و در بعض » .را ياحد يكرد احدين خلق كرده است مالمت نمياگر مردم بدانند كه خداوند خلق را چن :فرموده اند كه
نداز آنرا كه پست تر ياز نظر ن :پس فرمود كه، يستيچ نيكدرجه را كه تو هيصاحب ، د صاحب دو درجهيد بگوياخبار نبا

شتر او را يا بيكدرجه يپست تر از خود را ب يديپس هرگاه د، اندازد آنكس كه باالتر از تست از تو است كه ترا از نظر
ن منازل ين است كه مؤمنيو در بعض اخبار چن» اورديرا كه طاقت ن يزيو بر او بار مكن چ يبطرف خود بكش برفق و نرم

اگر صاحب درجة واحده را بر ، فت منزلن تا هيدو منزل و همچن يكرده اند و بعض يك منزل طي يبعض، ده دارنديعد
ُهْم َدَرجاٌت ِعْنَد اللَِّه َو اللَُّه َبصٌري بِما ، ات هم اشعار دارديار و آين مضمونها اخبار بسيو با» اورديطاقت ن يدو درجه حمل كن

  . ن مطلبياشاره دارد با، 168َيْعَملُون
ن و در تن و نفس مشهود همه كس يف در دنست كه اختالف مردم بحسب حال و قوه و ضعيو اجمال مطلب ا  

پس عمدة سبب اختالف اخبار ، همه كس است يف اشخاص بحسب اختالف احوال آنها فطريو اختالف تكل، است
و نسخ در اخبار ، گر هم چنانكه ذكر شد داردياگر چه اسباب د، اختالف احوال و درجات و مراتب اشخاص خواهد بود

پس ، دهيباعتبار اختالف احوال شخص واحد و باعتبار درجات و منازل اشخاص عد يخ جزئنخواهد بود مگر نس) ع( ائمه
ح است كه از يكه صح يدانست، يد و ناسخ و منسوخ را دانستيمحكم و متشابه و عام و خاص و مطلق و مق يچون معنا

                                                 
كنند آگاه يمان و كفر نزد خدا درجات مختلفه است و خداوند بهرچه مين دو گروه مؤمن و كافر را بمراتب ايا 162ة يسوره آل عمران آ - 168
 . است
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ن يرا كه اياز متشابه بشناسد؟ ز كه ناسخ را از منسوخ و عام را از خاص و محكم را ؟ستياستغراب گفته شود كه ك يرو
ات يگر بحال آيرت ديو بص، مان آنهايخواهد بحال اشخاص و مراتب آنها و درجات ايرت مياصناف اخبار را شناختن بص

ك عام است كه يو كدام داخل متشابه و كدام ، ست بر همة افراديه و خبر داخل محكم است و جاريو اخبار كه كدام آ
و  ين مورد مخصوص جاريك در ايو كدام ، يست دون بعضيجار يبر بعضو كدام خاص كه ، استهمة افراد را شامل 
  .كدام منسوخ است

و امر ، بكن يبده و امر و نه يات و اخبار و مراتب اشخاص فتويبحال آ، يرت را دارين بصياگر ا، ز منيپس عز  
 يبگو و امر و نه يرتا آنجا كه اجازه دا ياجازه دارو اذن و ، يو اگر ندار، از منكر بكن كه شأن تواست يبمعروف و نه

مكن  يس اساسيخود تأس ياس از برايبق، چون عامه كورانه، يچ اجازه نداريو اگر ه، سكوت كن يكن و آنجا كه ندار
  .اق استين تريكه ترا آن زهر و ا، عالم وقت كن يرويبر لب نه و پ يو مهر خاموش

  
  م يكست و يفصل ب

  باختالف لفظ وارد شده استكه يان اخباريدر ب
ث او يهر كس از امت من حفظ كند چهل حد :كه) ع( و از جناب كاظم) ع( از جناب صادق )ص( از جناب رسول خدا 

و در بعض اخبار هر كس حفظ كند بر امت من چهل ، ا در جملة علماءي، هيرا خداوند متعال مبعوث كند عالم و فق
ث ما حفظ ياز احاد، ثيو در بعض اخبار هر كس از ما چهل حد، 169امهيوم القيعاً يشفنت له ك، و در بعض اخبار، ثيحد
ث را يم دهد آن دو حديث خود را و تعليث كه نفع دهد بĤن دو حدياموزد دو حديب يو در بعض اخبار است كه كس، كند
كه يبعض اخبار است كه كس ودر، او بهتر از عبادت شصت سال يخواهد بود برا، ر منتقع شود بĤنير خود پس آن غيبغ

د منازل يبشناس، اتيو در بعض روا، قيغمبر صدياو اجر هفتاد پ يث را خواهد بود از برايك حديحفظ كند بر امت من 
   .ات آنها از مايمردم را بر قدر روا

ت آنها يو روا م آنهايلت و ثواب حفظ اخبار و تعليدر فض) ع( و ائمة اطهار) ص( د ابراريار از سيبدانكه اخبار بس  
ن يشه كه بودند مرام خود را بايك در شأن و هر پين اخبار شده و هر يار و اشرار متوسل بامثال ايو اخ، وارد شده است

حفظ كه وارد شده است معلوم  يد مقصود و معنايپس با، ش قرار دادنديث را معتمد خويش برده و حفظ احادياخبار از پ
را كه هر يز، از موضوع خود نكرده و مأمول نفس خود را مقصود خبر قرار ندهدف كلمه يكه شخص ناظر تحر، شود

 ياتباع آنها كه در زمان خود آن بزرگواران خودسر و خود رأ، ا رحلت كردنديكه از دار دن) ع( اءياء و اوليك از انبي
شد يال آنها خود سرميچون خ بعد از رحلت آنها، كردنديف ميشات آنها را تحريفرما، شينفس خو ينبودند و كمتر بهوا

كردند و چون زمان يك مسموعات خود را بر مأموالت خود حمل ميو هر ، Ĥمدنديل بر ميف و تأويشتر در فكر تحريب
ش يخو يو صاحبان جهل بهواها، شدين مندرس ميآثار آن د يكه بكل يتيثيد بحيگرديادتر ميفات زيتحر، شديدورتر م

ن آشكار يك ديانة اتباع ير در ميو طعن و لعن و انكار و تكف، بودنديگران را در انكار ميك كردار و گفتار ديرفتار و هر 
  .مشهور و مشهود است) ص( ن حضرت رسوليچنانكه در د، شديم

، است يضين چهار مرتبه را عرض عريك از ايات مشتمل بر چهار مرتبه است كه هر يپس بدانكه اخبار چون آ  
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ة آن الفاظ و عمل كردن يه و عرفيلغو يعبارت از الفاظ و معان، عبارات :ق استيف و حقاياو آن عبارات و اشارات و لط
و ، است ين معنيعوام است ا يپس آنكه فرمودند عبارات برا، ة تنهايم عرفينه همان ادراك مفاه، ه آنهاستيم عرفيبمفاه

و ، ه فقطينه ادراك مقاصد اله، ه استيصد الهه و عمل كردن بمقايه و مقاصد الهيم عرفياشارات عبارت از الفاظ و مفاه
ه و يه و عمل كردن بمقاصد الهيه و مقاصد الهيم عرفيف عبارت از الفاظ و مفاهيخواص است و لطا ينست كه برايا

 يانة مراتب اوليق جمع كردنست ميو حقا، است) ع( اءياول ينست كه برايو ا، افت نمونة علم و عمل درخود كردنستيدر
پس مرتبة ، ةكوو انا الزّةلوانا الص، د كهيفرما) ع( نيرالمؤمنينجاست كه حضرت اميكه ا، افتن بمعلوم و مقصودي با تحقق

ادراك  راو مقصود ، عوام است يو عمل باو كردن برادن ياو را فهم يعرف يدن و معانيلفظ را شن، ثياول حفظ احاد
، است) ع( اءياول يافتن برايكردن و نمونة علم و عمل خود را  نها رايو ا، خواص است يكردن و بمقصود عمل كردن برا

  .است) ع( اءيانب ينها متحقق شدن بمقصود برايو با ا
كه قوة يخصوص كس، كه اراده كنند يو چون اخبار الفاظ است و الفاظ ممكن است حمل آنها بر هر معن  
 يبعض، ده و بر مقصود خود حمل كردهيفهم يبنحو ن اخبار رايهر كس ا، داشته باشد ياو باشد و ذهن تند يتصرف برا

چون ، ده كه بمردم برساننديحفظ لفظ فهم يو بعض، نه نگاهداشتنين دانسته كه مراد حفظ لفظ اخبار است و در سيچن
ظ ثبت در اوراق و حف يهم و بعضيعلده اند چون فقهاء رضوان اهللا ين فهمياستنباط احكام را از ا يو بعض، عاظصاص و وقُ

، االصول ياز وجود ستّة مقرره ف يكيث است بيث تحمل حديگفته اند كه مراد بحفظ حد يده اند و بعضياز اندراس فهم
نست كه يو حق ا، ةو الكتابةو المناول ةخ و االجازيربر شيدن در حال قرائت غيخ و شنيخ و قرائت بر شيكه آن سماع از ش

خواهد حفظ يث محفوظ كند مير كس باندازة مقام خود عمل بĤن حدنكه هيبشرط ا، ث استينها داخل حفظ حديهمة ا
ا يق سماع يچه ادراك آن بطر، ا مقصود آن باشديث يحد يا حفظ و درك معنيا كتابت باشد يعن ظهر القلب باشد 

كه ) ص( از رسول اكرم يدر خصال قم يث مرويحد ين معنيق مناوله باشد و داللت دارد بر ايا بطريخ باشد يقرائت بر ش
هر كس حفظ كند از امت من چهل  يا علي :ت آن حضرت بود كهيو در جملة وص، را) ع( يت فرمود عليحضرت وص

غمبران و يامت با پيث را كه بخواهد بĤن وجه خدا را عزّوجلّ و دار آخرت را محشور خواهد فرمود او را روز قيحد
ن يمرا كه ا، خبر ده، عرض كرد كه) ع( يحضرت عل پس، 170قاًيرف كحسن اولئن و يو شهداء و صالح) ع( نيقيصد
با  يو نماز را بپادار، رهيك له و تعبده و التعبد غيالشر يبخدا بتنهائ ياوريمان بينست كه ايپس فرمود ا، ستيث چياحاد

هر و روزه ش يو زكوه را بده، ر نماز بدون علت غضب خداستيكه در تأخ، ير نكنيكه تأخوضوء شاداب در اوقات نماز 
 يم را نخوريتيو مال ، يو پدر و مادر را آزار نكن، يو قادر باش يكه مال داشته باشيوقت يو حج بجا آور، يرمضان را بدار

، ينكن ينيو سخن چ، يولواط نكن، يو زنا نكن، يك از مسكرات را نخوريچيو ه، يو شراب نخور، يو ربا نخور، بظلم
از  يو حق را قبول كن، گانهيش و چه بيچه خو ياحد يبرا يت دروغ ندهو شهاد، ينكن يو دزد، يو قسم بدروغ نخور

، نفس نباشد يش تو باشد و كارت بهواياگر چه خو، يل بجانب ظالم نكنيو م، رير و چه كبيهر كس كه بتو رسد چه صغ
 يبلند قد كه ا ايبكوتاه قد  يو نگوئ، عزّوجل يا شرك است بخداياز ر يچرا كه كم يا نكنيو ر، يو قذف محصنه نكن

و ، يبت كنيو صبر بال و مص، چكس از خلق خداياز ه يه نكنيو سخر، او باشد يب جوئيبلند كه مقصودت ع يا ايكوتاه 
 يوسته توبه بسويو پ، يد از رحمت خدا نباشيو نوم، از عقوبت گناه خود يمن نباشيو ا، يخدا را بجاآور يشكر نعمتها
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با استغفار كردن كه  يو اصرار بر ذنوب نداشته باش، است كه گناه نكرده يكس از گناه خود كه تائب مثل يخدا كن
، كرد و آنچه از تو تجاوز كرده استيده است ا زتو تجاوز نميكه آنچه بتو رس ين بدانيقيو ، ياستهزاء كنندة بخدا باش

، ستيو آخرت باق يا فانيكه دن ينار نكيا را بر آخرت اختيو دن، مخلوق يرا برضاسخط خالق  يو نخواه نبود كه بتو رسد
و  ينت ندهيو ظاهرت را ز، باشد يكيو ظاهر و باطن تو با هم ، يبĤنچه دسترس داشته باش يو بر اخوان خود بخل نورز

 يديو كلمة حق را كه شن، و با دروغگوها مخالطت مكن يو دروغ نگو ؛ن استين كار منافقيح باشد كه ايباطنت قب
و ، و عمل بعلم خود كن، خود را بقدر طاقت يه هايخود و اهل خود و اوالد خود و همساب كن يو تأد، غضب مكن

، ل و دعايح و تهيار كن تسبيو بس، ديد و مباش جبار عنيب و بعيقر يو بوده باش نرم از برا، معامله مكن مگر بحق يبااحد
مت يو غن، ن بĤنچه در قرآن استكو عمل  ار بخوانيو قرآن بس، نارامت و جنت و يو ذكر مرگ را و ما بعد مرگ از ق

ن ياز مؤمن يبا احد يخود نپسند يو نظر كن كه هر چه برا، ن و مؤمنات رايداشتن مؤمن يو گرام، بشمار احسان كردن را
ا يد دنيو با، بر او يكه انعام كرديمگذار وقت يو منّت بر احد، مكن يبر احد ينيو سخن چ، ر ملول مشويو از كار خ، مكن
نها يث است كه هر كس تمكّن بر اين چهل حديپس ا، تو بهشت خود را قرار دهد يش تو زندان باشد تا خداوند برايپ در
و خواهد بود از جملة ، داخل خواهد شد بهشت را برحمت خدا، كه از امت من باشد، نها را از منيابد و حفظ كند ايب

و محشور خواهد كرد او را ) ع( نييغمبران و وصيل بعد از پعزّوج يخدا ين آنها بسوين مردم و محبوب تريفاضل تر
  ».نها از جهت رفاقتيكو هستند اين و نيو شهداء و صالح) ع( نيقيغمبران و صديامت با پيخدا در روز ق

كه فرمود  يديعقا و است يجز آنكه اعمال، ر آن شده استيا غيا كتابت ينها ذكر لفظ يك نظركن كه در اين  
كه آنها بارث ، ندياين انبيكه وارد شده است كه علماء وارثياخبار ينست معنيو ا، ا اعتقاد كنديا نكند يد نها را بكنيا

اء سنّت و يانب يعني، خواهد داشت يث آنها زند حظّ وافرياز احاد يزيپس هر كس چنگ بچ، را يثيگذاشته اند احاد
از آن وجوه  يكيرت عمل كند و حفظ كند بيسنّت و س از آن يزيهر كس باذن آنها بچ، ان خلقيگذارند در ميم يرتيس

  . خواهد داشت يكه ذكر شد البته حظّ وافر
  

  ست و دوم يفصل ب
نست كه طالب علم در هر جا ين خبر ايو منظور از نقل ا) ع( نيرالمؤمنيش جناب اميان فضائل علم از فرمايدرب  

و آنرا كه علم پنداشته اند جهل ، ستيند بداند كه علم نيجا نببداند كه موصوف آنها عالم است و هر ، ندين فضائل را ببيا
  .مشابه علم بوده است

علم ، طالب علم يا :فرمود كهيم) ع( نيرالمؤمنيت شده است كه حضرت اميروا) ع( از جناب صادق يدر كاف  
بدانكه  يديواضع دعلم ت ين بود كه هرگاه در مدعيو مقصود حضرت ا، پس سر او تواضع است، ار استيرا فضائل بس

در هر كس حسد ، از حسد است يو چشم او پاك، د شناختيو تواضع را از تملق با، عالم است و اگر نه جاهل است
گر مقام يز ديا در چيدر علم  يگريعلم خوش ندارد كه د يكه مدع يديهر گاه د يعني، ن كن كه جاهل استيقي يديد

و حفظ ، و زبان او صدق است، مقصود را ادراك كردن از لفظ يعني، م استهو گوش او ف، بلند داشته باشد حسود است
اء ياش يو عقل او شناسائ، ت استيو قلب او حسن ن، ردستانيا از حال زيات او ياز مراتب علم و غا يعني، او تجسس است

 يعني، ات جهاالتياز غا ايا يو همت او سالمت از بال، ارت علماء استياو ز يو پا، و دست او رحمت است، و امور است
و كشانندة ، و محل قرار اونجاتست از مهالك، ستيزكارياو پره يو خورده كار ينيو خورده ب، رون نشوديدر بال از جا ب
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ن كلمه ياول حو سال، و مركب او وفا است، ت است از مكاره كه در ورود مكاره و اسقام خوشنود و خوشدل باشدياو عاف
و كمان او مدارا ، ست در وارداتير او رضا و خوشنوديو شمش، با مردم عالم است يوهر كس نرم گ يعني، است

و توشة ، رة او اجتناب ذنوبستيو ذخ، و حاصل او ادب است، و لشگر او با علماء گفتگو كردنست، كردنست با همه كس
ق او دوست يافتن است و رفي او راه ياو متاركه داشتن است با همه كس و راهنما يو مأوا، او احسان كردن بخلق است

بدانكه صاحب آنها عالم است واالّ  يديدر هر جا د، نهاست صفات علم كه انفكاك از علم ندارديا، كانستيداشتن ن
  . جاهل است يبدانكه مدع

* * *  
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  ميباب س
  ان وجوب بالذات و صفات آنيدر ب

و آن وحدت ، هيهيشود بر سه مقدمة بد هينكه تنبيبدانكه وجوب بالذّات را ادراك كردن موقوف است بر ا  
ر يكه طفل غ يتيثياتست بحيهين سه مقدمه اوضح بديو ا، قيقت وجود است و اصالت او و اشتراك او در جملة مصاديحق
كند از وجود و اشتراك و وحدت يكه طفل نابالغ ادراك م يكه همان معن، كسانندينها يا كهل كامل در ادراك ايز يمم
ت ادراك خود يفيل مدرك خود را با كيق و تفاصينست كه عاقل كامل دقايت اينها، كنديادتر ادراك نميالغ زكامل ب، او

ل ادراك خود را نتواند ادراك كند و نتواند يز تفاصير مميا غيو طفل نابالغ ، ان تواند آوردياز وجود ادراك تواند و بب
نان هست و ، يكه بگوئ ينظر كن كه بهر طفل، اتستيهياوضح بدكه هر سه مقدمه  يملتفت شو يو اگر خواه، ان آورديبب

محبوب ، ين بكامل عاقل اگر بگوئيو همچن، شوديخوشنود م، از كلمة هست كه مرادف موجود است، ز هستيجوز و مو
ن است كه يل ايست دلين شدن به نين سرور به هست و غمگيشود و ايجون همان طفل مسرور م، و مرغوب تو هست

ت آثار باشد يمنشأ يل در تحقق كه معنيو او را اص، او را ادراك كرده يده و معنيآن طفل چون كامل فهمهست را 
و اال ، لينه منشأ آثار و نه اص، چ ندانستهيو موصوف بوجود است از خود ه ياز و مسميت را كه ما به االمتيو آن مه، دانسته
نجا ياز ا، شديز آن طفل خوشنود ميد از اسم نان و جوزو مويبا، يخود منشأ اثر بود يبخود يعني يل بوديت اصياگر مه
ه و ان الوجود يات اعتباريو ان المه يست االهيل يث هيه من حيالمه، ند كهيگويكه حكماء ميشود كه مسئله ايمعلوم م

  .كننديست كه اطفال ادراك آن ميهينها بديهمة ا، ومنشأ لآلثار لياص
ر يز بغيدر همه چ، هست، را كه همان طفل چون كامل ازيز، اشتراك آنقت وجود و ين وحدت حقيو همچن  

، ن اتحاد نداشته باشديفهمد اگر چه التفات بايبدون تفاوت م يك معنيز يچفهمد و در همه  ينم يزيت آثار چيمنشأ يمعن
ل است اگر چه يت بتفصنرا حاجيا، ن چگونه اتحاد است و چه نحو اشتراكياما ا، شوديده مينجا اشتراك هم فهميو از ا

ن اشتراك هم از جنس اشتراكات يو ا، ستين وحدت از جنس وحدات معروفه نيتوان ملتفت شد كه ايه ميبعد از تنب
ته يت مفهوم منشأيثياتست از حيهيابده بدنكه ين ايمجهوله الكنه چون وجود كه در عست ين وحدتيبلكه ا، مشهوره نه

  ! علمه اال اهللا يكه ال يتيثيبح، االثار مجهول الكنه است
ار است بحسب عرض و يصاحب مراتب بس، ن وحدتيقت وجود در عيد دانسته شود كه حقين مقدمه هم بايو ا  

ز يشود و بتكثّر تنزّالت و بعد از منبع نور نيقت است و بتكثّر سطوح متكثّر ميك حقيچون نور آفتاب و چراغ كه ، طول
از در يو امت، در ذات وجود است يست و تكثّر ثانيرا كه آن تكثّر اول در ذات وجود نيز، گر از تكثّريشود بنوع ديمتكثّر م

امكان در  يو معن، ستير ما به االشتراك نياز غيبشدت و ضعف كه ما به االمت ياتست و در ثانياول بواسطة حدود و مه
ء از نفس و امكان يشد امكان سلب يزم آرا كه اليز، نيو در وجود نه چن، ات استواء نسبت وجود و عدم است بĤنهايمه

قت وجود چون تعلّق نور يامكان در وجودات تعلّق آنها است بحق يبلكه معنا، ء بنفس و آن محال استياتّصاف ش
ن يا، ن تعلّق هم چون نفس وجود مجهول الكنه استيو ا، قت انديك حقينكه هر دو نور از ين ايدر ع يف بنور قويضع

و چنانكه نور ، راوستيتوان گفت غيقت وجود است و نمين حقيتوان گفت عيست كه نميلق بنحون تعيقدر هست كه ا
قول حكماء و  ينست معنايو ا، ستيقت وجود نياز حق ين انحاء وجود خاليهمچن، ستيقت نور نياز حق يف خاليضع

قه يط احلقيبس :نديشان كه گويقول ا ينانست معيو ا، ت بنّاء و بناءيبتشأن است نه بنحو فاعل يقيت حقيند فاعليعرفاء كه گو
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  .ن منافات ندارد با اثبات مبدء و منتها و فاعل و منفعل و عابد و معبوديو ا 171اءيء من االشيس بشياء و ليل االشك
و مع ، ستين يقت نور خالياز نور از حق يچ مرتبه ايد آن كه هيف و شدينظر كن بنور آفتاب و مراتب آن و ضع  

قت وجود يو چون حق، او بمرتبة اعالست يو بقا يد و قوام او بمرتبة اعالست و هستير مرتبة شديغ فيذلك مرتبة ضع
از شوب  يقت وجود هرگاه خاليپس حق، و واجب بالذّات همانست كه موصوف بعدم نشود، تواند شديموصوف بعدم نم

و ضعف و تأخر همراه باشد قت راشوب نقص ين حقيو هرگاه هم، نقص و ضعف باشد موصوف بوجوب بالذّات است
ات يو حدود و مه. ريتعلّق و ربط و تقوم بغ يبلكه بمعن، استواء نسبت وجود و عدم يموصوف بامكان خواهد شد نه بمعن

  .استواء نسبت وجود و عدم يشوند بمعنيموصوف بامكان م
و مدارك و اعضاء و  يوحال نفس انسان است نسبت بق، هية وجود نسبت بمراتب دانيو بدانكه حال مرتبة عال  

صح يث يحب، ستيد و محدود نيك مقيچ يست و بهياز آن ن يو مدارك و اعضاء و جوارح خال يك از قويچيجوارح كه ه
  :ل گفته شده استيو در مقام تمث، 172ء منهايس بشيو ل يل القوكق النفس يان 

  يش روشن تر نداريل از خويدل         ين هزاريچند يول يزيك چيتو
ه بدون التفات يچنانكه صور ذهن يعني، 173هيالصور الذهن ه حال النفس بالنسبه ايلياملراتب الدان بالنسبه ايل بل حاهلا  

   :ليو نعم ما ق، شونديم يه نابود و فانيه بدون التفات مرتبة عالين مراتب دانيهمچن، شونديم يانفنفس نابود و 
  زهم پاشند قالبها يگاهكند  ياگر ناز        نش را يزنده دارد آفر يباندك التفات

كه  يو دانست، ة از آن محدود بحد نتواند شد واالّ موصوف بامكان خواهد شديقت وجود و مرتبة عاليوچون حق  
المحاله ، ستين يوجوب دارد و چون محدود بحد يبذاته اقتضا، قت وجود و مرتبة خالصة او از شوب حد و نقصيحق
 يست مگر منتهينكه حد نيبجهت ا، شود محدود خواهد شد يت نباشد بهرچه منتهينها يكه اگر ب، د باشديت باينها يب

طة احاطة او يء صدق كند از حيد آنچه بر آن شيت و حد است باينها يو چون ب، ر او باشديز غيكه آن چيزيشدن بچ
ح است كه يصح، ستيون نريز از احاطة او بيچ چيز خواهد شد و چون هيرون باشد محدود به آن چيرون نباشد كه اگر بيب

اء بنحو يو چون احاطة او باش، 174ٍء ُمحيطٌ  أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْي، اء احاطه دارد بنحو احاطة مقّوم بمتقّوميگفته شود كه بهمة اش
ح است كه گفته يست صحيچ نيه يت اعتباريرحد و مهياز متقوم غ، قت متقوم استياحاطة مقّوم بمتقّوم است و مقوم حق

  :لياء و نعم ما قيء من االشيس بشياء و ليقه كل االشيط الحقيبس :ودش
  ستيت جز تو كيحد و غايب يچون توئ        ست يت جز تو كينها يب يخدا يا

  يكي ماند كجا نامد برون چون         يشك يب تينها يب از زيچ چيه
  

  فصل اول 
   :د اله العالميد واجب بالذّات و توحيان وجوب بالذّات و توحيدر ب

                                                 
 . باشدياء نمياز اش يكيخود  ياء احاطه دارد وليبهمة اشب است ياز ترك يقت ذات او ساده و خاليآنكه حق يعني - 171

 . ح استيست صحيك از آنها هم نيچياست و ه يو يتمام قوا يكه اگر گفته شود نفس و جان آدميتا جائ - 172

  .ديĤيد ميپد يكه در ذهن آدميراتيا تصوين تر مثل حال جان است نسبت بتصورات ينسبت بمراتب پائ يبلكه حال و - 173

 . احاطه نموده است يزيهمانا اوست كه بهمه چ 54ة يسوره فصلت آ - 174



103 

 

شود و ير بحدود ميات كه تعبيست مگر عدم ومهين، روجود استينكه هرچه غيو ا، چون دانسته شد اصالت وجود  
و اقتضاء وجوب وجود ، ت هم معلوم شد كه نظر بذات اوال اقتضاء محض استيو مه، عدم حالش معلوم كه ممتنع بالذّات

م هرگاه يكنيقت وجود ميو چون مالحظة حق، اهد بودروجود متصور نخويپس وجوب بالذات در غ، ستياز او متصور ن
د جو از انفكاك يواالّ الزم آ، چوجه موصوف بعدم نخواهد شديبه، ات باشدياز نقص و ضعف و طرق حدود و مه يخال
ده يوجوبست از او فهم يم ضرورت وجود كه معنيكنيقت وجود كه ميپس نظر بحق، و آن محال است، ء از نفسيش
ذاته  يا من دل علي، ح است كه گفته شوديشود صحيوجوب اتصاف بوجوب ادراك مقت يز تصور حقو چون ا، شوديم

اگر چه ، ن استيرا كه در مقام علم و برهان داللت ذات بر ذات هميز، ذكر كرد) ع( نيرالمؤمنيكه حضرت ام، 175بذاته
  .ن باشدير ايدر مقام ذوق و عرفان غ

را كه اگر دو يز، شوديقت وجود و اصالت و اشتراك او استنباط ميقد واجب بالذّات از وحدت حيو اماتوح  
ك يت خواهد بود اقال در يا بحد و مهيگر يكدياز آنها از يك باشند و امتيقت وجود شريد در حقيواجب الوجود باشد با

د امكان يم آآن وجود هم ممكن نخواهد بود كه الز، گريا بوجود دي، تين مورث امكانست در موصوف بمهيو ا، واجب
د بوجود ينها باياز ايباز امت، خواهد شدالزم ت سه واجب ينين وقت بر فرض اثنيو در ا، د واجب باشديپس با، موصوف باو

 ين اليآمد پنج واجب و همچنپس از فرض سه واجب خواهد ، روجود نخواهد بودياقالً در دو واجب و غ، باشد
نه  يبامكان وجود، ف ممكن استيرا كه ضعيز، فيخواهد بود دون ضعد يپس واجب شد، ا بشدت و ضعفي، هيرالنهايغ

ز از نظركردن يد مبدء عالم نيو توح، ديد آن الزم آيتوح، قت وجود و وجوب آنيپس از نظركردن در حق، يتيامكان مه
وجوب  ياقتضا، شدبااز نقص و ضعف  يقت وجود اگر خاليرا كه معلوم شد كه حقيز، شوديقت وجود استنباط ميبحق
نكه معلوم شد كه آنچه يبجهت ا، ات رايع وجودات ناقصه و موصوفة بمهيم جميكند تقوين اقتضا ميو همچن، كنديم

اعدام هم كه معلوم است حال ، شوند از وجوداتياتند كه متنزع ميات اعتباريو مه، وجود است، متحقق است در دار وجود
پس اگر دو ، قت وجودينكه متقوم است بحقيست مگر اين يوجود چيو ه، انة وجوداتيو وجود هم مشترك است م، آنها

ك متقوم يچ يا هي، ت مقوميپس متقوم مبدء نخواهد بود مگر بمبدئ، يگريا احدهما متقوم خواهد بود بدي، مبدء باشد
  . قت وجود خواهد بوديفرض حق ين خالف مقتضايو ا، نخواهد بود يگريبد

را كه معبود آنست كه تمام ذرات بالفطره رو يز، شوديقت وجود استنباط ميصور حقز از تيد معبود عالم نيو توح  
قت وجود كمال كل است و هر ناقص كمال خود را طالب يچرا كه حق، طبع او را طالب باشند يباو داشته باشند و باقتضا

ف يان بودن و چون تكلست مگر توجه و طلب و خواهيو عبادت ن، او را خواهانست بالفطره يپس هر موجود، است
  . د معبوديف فرمود بتوحين حضرت حقّ جلّ و عال بندگان خود را تكليمطابق است با تكو يارياخت

ن را اعتقاد يآنها از مكاشفة ناقص خود ا، عالم اثبات كرده اند يه بر آن رفته اند كه دو مبدء برايثنوبدانكه آنچه   
 را و عالم طبع يظلمان يگريو د ينوران يكي، دندير مكاشفة خود دو عالم دآنها د ين و رؤسايرا كه مرتاضيز، كرده اند
عالم ظلمت را منشأ شرور و عالم نور را ، دنديدين عالم ميدر ادند و هر دو عالم را متصرف يدين دو عالم ميانة ايواقع در م
و از آن ، دندين عالم ديا مؤثر در اك ريده و هريس ديدو عالم دو رئ يدند و از براياندك بهتر د يو بعض، راتيمصدر خ
م يقد ا هر دو بزرگ دو عالم را واجبيد آنها ناقص تر بود هر دو عالم يد يبعض، من نمودنديزدان و اهرير بيدو تعب

                                                 
 . ل وجود تو استيآنكه فقط وجود خودت دل يا - 175
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طان را حادث و مخلوق دانسته يا شيم دانسته ظلمت يزدان را واجب و قديا يده نور ياندك بهتر د يو بعض، بالذّات دانسته
طان در مقابل يش، رون كرديد و از خلقت او نادم شد و او را از ملك خود بيطان را آفريد شينكه خداوند مجيشده باو قائل 

برد و يش ميد و او كار خود را پيĤيو خداوند باو برنم، كنديخواهد اصالح كند او خراب ميگرفت و آنچه خداوند م يملك
ند چون او كار يگويدارند و ميس را مقدم ميه شده اند و عبادت ابليسيلاب يكنند و بعضيهر دو را عبادت م ينجا بعضياز ا

ست كه بدون اذن و اجازة يد ناقص و مكاشفة نفسانينها همه از ديو ا، است بخدمت و پرستش يبرد اوليش ميخود را پ
م و يرا از سقح يدارند كه آن عالم صحيشوند و مكاشفات خود را بر عالم وقت عرضه نمياضت ميعالم وقت مشغول ر

ده و يده اند مذهب گزيآنچه را د يبعد از مكاشفة بسرخود، ز دهد و او را از ظلمت جهل برهانديتم يرا از رحمان يطانيش
  .كنندين ميگران را هم تلقيد

ث يحد يشود معنيده ميمعبود فهمد مبدء و يد واجب و توحيقة اثبات واجب و توحيو از مقدمات سابقه و طر  
و  يقو يكيا يف يا هر دو ضعيخواهند بود  يا هر دو قوياگر دو مبدء باشد  :ق فرمودند كهيكه بزند) ع( جناب صادق

اده برداشت يو چون حال مستمع ز، باشند يماند كه هر دو قو يباق، م و مبدء نتواند بوديف كه قديضع، فيضع يكي
 :شودير نميكند و منفرد بتدبيرا دفع نم يگريدو دن ياز ا يكيچرا  :اس كرد و فرمودينداشت حال دو مبدء بدو پادشاه ق

قوت باالضافه ، را كه مراد از قوتيز، ديضعف هر دو الزم آ، را كه بر فرض قوت هر دويز، ستين برهان تاميلكن هم
محدود  در مقابل نگذارد واالّ يد ثانيبلكه قوت تامه مطلقه است و قوت تامه با، گر خواهد شديست واالّ همان دو شقّ دين

هر دو  يگريك محدود باشد بديو اگر هر ، نگذارد يط باشد و ثانيف خواهد بود بالنسبه بĤنكه محيخواهد شد و ضع
ت را باطل كرد و ينيگر اثنيبوجه د زو با، ف خواهد بوديضع يكيمحدود باشد همان  يكيو اگر ، ف خواهند شديضع

ع جهات يا مختلفند بجميو ، خواهند بود نه دو يكيكه ، همة جهاتا متفقند از ي يكنين دو مبدء كه فرض ميا :فرمود كه
ن صورت ياگر چه ا» بيد امكان و تركياز نخواهند و الزم آيكه مابه االمت، انة آنها نباشديچ جهت اشتراك در ميكه ه

آن  لكن، قت استيك حقيكه وجود  يو دانست، تواند باشدينم يروجود وجودينكه غيبجهت ا، معلوم شد بطالنش
تواند يد عالم كه فرض من و تو است كه نميم واز توحيفهم ياز آثار م :بزرگوار بقدر استعداد سامع تكلّم كرد و فرمود كه

 يكه جا يتيثيم و بحينيب ياو را بهم مرتبط م يع اجزايجم يك شخص انسانيرا كه عالم طبع را مثل يز، دومبدء باشد
ن انتظام يبود اياست كه اگر مبدء دو نفر م ينائيب يم توانايك نفر عالم حكيعالم ن يماند كه مبدء اينم ياحد يانكار برا
م تمام شرور را نسبت يكنيك نظر ميو چون ن، راتستيزدان مبدء خيمن مبدء شرور و ياهر يگوئيچرا كه تو م، محال بود

 يكنياز دو مبدء كه تو فرض م ين انتظامين چنيم و اينيب ير ميهمه را خ، گريم نسبت بقوة ديم و دانينياگر شر نب يبقوه ا
م بدون مرّه و مراره يك كه نظر كنيلكن ن، دينما يدر مزاج انسان مرّه و مراره اگر چه ببعض جهات شرّ م، محال است

و مختلفند بجهت  يمتفقند دو مبدء بجهت يو گوئ ياگر شقّ ثالث فرض كن :و بعد فرمود كه» ست انسان محال استيز
از چنانكه گذشت يك واجب و آن ما به االمتياز و الاقل در يما به االمت يعني، ن وقت فرجه الزم خواهد بوديدر ا، گريد
  .ل كه گذشتيو آن وجود هم ممكن نخواهد بود بهمان تفص، روجود نخواهد بوديغ
  

  فصل دوم 
  :ان صفات واجب با لذّاتيدر ب

قت وجود وجوب است هرگاه يحق يمعلوم شد كه اقتضاقت آن معلوم شد و يبعد از آنكه اصالت وجود و وحدت حق 
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ع يت نسبت بجميوميقت است بحسب مقام اطالق قين حقيا ين اقتضايو همچن، ت باشدياز نقص و عهد ضعف و مه يخال
شود يآسان م، قت وجودنديه متقومات بحقيو تمام وجودات ظل، قت وجوديرحقيست در دار وجود غينكه نيوجودات و ا

د يبا، ديايقت وجود الزم نيبر حق يوحد يكه از اتصاف بĤنها نقصيه آنچه در عالم وجود باشد از صفاتنكيدانستن ا
، دياين باشد آن صفت در عالم وجود نيكه اگر نه چن، قت وجود بحسب مقام اطالق خود موصوف بĤن صفت باشديحق

ه است و آنچه يكن بنورآفتاب كه مقوم همة انوار ظلّ نظر، چرا كه از مقوم در متقوم ظاهر نشود مگر همانچه در مقوم باشد
و نظر كن بنفس ، نها در اصل نور است بنحو اشد و اتميو ارائه سطوح و الوان همة ا ياز روشنائ، شوديدر انوار نازله ظاهر م

 يبوجه قت وجود مقوم مدارك و قواست ويرا كه نفس انسان چون حقيز، و مدارك و اعضاء و جوارح يانسان وقو
داست همه مال نفس است كه در آنها بروز يو اعضاء پ يدر مدارك و قو يكين كه آنچه آثار نيبب، مقوم اعضا است

است  ينها بنفس اولينها حق نفس است و نسبت ايدن و رفتن و آمدن و زدن كه تمام ايدن و چشيدن و ديچون شن، كنديم
، من، ن كهيبب، قتينها بمدارك تنها مجاز است نه حقين گفت كه نسبت اتوايبلكه م، نها بخود مدارك و اعضاءياز نسبت ا

و اعضا را نسبت باو  ين قويچگونه آثار ا، ه است كه در مقام نفس نفس است و در مقام عقل عقليفة انسانير از لطيكه تعب
ا من ي، دميمن د يگوئيم، مجاز گمان شود يو اعضاء ده ياگر نسبت بقو، قت است نه مجازيو نسبت هم حق، يدهيم

ن ياز تعمل و همچن يمگر بنوع، ستيم رفت درست نيد و پاياما چشمم د، خود رفتم يا بپايومن رفتم ، دميبچشم خود د
چرا كه موجودات ، از نسبت دادن بموجودات، است يقت وجود نسبت دادن اوليك موجودات تمام آنها را بحقيصفات ن

ن يكه ناظر يتيثيبح، پوشاننديقت وجود را از نظرها ميات حقيو حدود و مه، اتيمهعبارت از وجوداتند با پردة حدود و 
 يدانند اعتباريل ميز اصيرمميقت وجود را كه اطفال غيو حق، ات را پندارنديل همان مهياص، قت كردهيانكار آن حق

ف او شود يان و تعريهركس خواسته است متعرّض ب، ستيقت ظاهرتر از هر ظاهرين جهت كه آن حقيو از ا، نديگو
ح خواهد بود نسبت دادن افعال عباد را يقت منسوبست صحيو چون جملة آثار كمال بĤن حق، ده تر كرده است او رايپوش

  .يق طاعت واقع است بحضرت حق تعاليبر طر يعنيفطرت آنها واقع است  يكه بر مجرا
ات نسبت يآثار را بهمان حدود و مه، نديب يچ نمينه هيات متباير از مهيست بلكه غيقت نيو آنها كه نظر آنها بحق  

ن اشخاص كه حال آنها حال اهل اعتزال است كه يد غضبناك و بر عمرو مهربانند و اين جهت است كه برزيدهند واز ايم
و  ،ت آنها منسوبستيگفتار و كردار آنها بخود، داننديپندارند و خلق را در افعال خود مستقل ميخدا را معزول از خلق م

رون يت بيچرا كه طاعت آنستكه در آن عمل نفس از خود، ت شخص است نه طاعتيت منسوب باشد معصيآنچه بخود
ت يد معصياگرچه طاعت نما، ت نفس باشدين اشخاص تمام اعمال آنها كه از خوديو ا، كاركند يد و محض امر الهيآ

ْنُهْم لَفَريقاً َيلُْوونَ أَلِْسَنَتُهْم بِالِْكتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتابِ َو ما ُهَو َو إِنَّ ِم: ديفرمايشأنه م يكه حق تعال يكنينظرنم، خواهد بود
 ينها زبانهايا يعني، 176ُهْم َيْعلَُمون ِمَن الِْكتابِ َو َيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو ما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو َيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َو

ا آنچه يخوانند قرآنست يكه آنچه م، ديا باحكام نبوت كه شماها گمان برين كتاب كه قرآن باشد يدهند بايرا گردش م
ا ياست كه بر زبان آنها  ينكه لفظيبجهت ا، و حال آنكه آنها نه قرآن است و نه حكم خدا، ند حكم خداستيگويم

                                                 
ش خود خوانده اند از كتاب يدهند تا آنچه از پيل مير و تبدييرا تغ ياز اهل كتاب قرائت كتاب آسمان يهمانا برخ 78ة يسوره آل عمران آ - 176

كه هرگز از جانب يات از جانب خدا نازل شده در صورتين آيند ايف شده از كتاب خدا نخواهد بود و گوين تحرخدا محسوب دارند و هرگز آ
 . بندند يدانند بخدا دروغ ميا آنكه مبست و يخدا ن
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كه يوقت، ال خدا نبوده استيال آنها زبان و خينكه زبان آنها و خشده است و حال آ يال آنها ناشياست كه از خ يحكم
آنوقت گفته ، ال و جوارح خدا شوديو زبان و خ، ديرون آير جوارح آنها از نسبت بخود آنها بيال آنها و سايزبان آنها و خ

َه قََتلَُهْم َو ما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َو لِكنَّ اللَّو كردة آنها گفت و كردة خدا خواهد بود چنانكه فرمود 
را كه از  ينسبت داد قتل و رم، شوديدا ميقت هويكند و حقيفرار م يت بكلّيت دهشت خوديچون در وقت غا، 177َرمى

ت آنها يودو قتل را از خ يرم يانه نبود بكلّيت آنها در ميو چون خود، ن بود بخوديو بر دست مؤمن) ص( دست محمد
  . نمود ينف

شود بر يت تو كاهنده مياز خود كه يو بقدر، شوديت كاهنده ميست از عبوديت تو باقيكه از خود يپس بقدر  
 ةجوهر ُهيالعبود، يشود و معنيت افزوده ميبر ظهور ربوب، شوديت افزوده ميكه بر عبود يو بقدر، شوديت افزوده ميعبود
ت پنهان تر يتر ربوب يت مختفيت آشكاراتر و هرچه عبوديان تر ربوبيت نمايچه عبودن است كه هريهم، 178هينهها الربوبك

است از نسبت آنها بصاحبان  يك نسبت آنها بخداوند متعال اولينجا است كه جملة صفات و افعال نيو از ا، خواهد بود
ث نقل شده يچنانكه در حداست  يرحسنه بصاحبان اوصاف و افعال اوليئه و افعال غيو نسبت اوصاف س، اوصاف و افعال

و سبب هم همانست كه ، يئاتك منيبس يم بحسناتك منك و تواوالئيمن اوال :است كه خداوند متعال فرموده است كه
پس جملة ، ت كرده باشديكه با خوديئات وقتيو س، رون آمده باشديت بياست كه از خود يگذشت كه حسنات وقت

عالوه برآنكه آنچه در عالم بروز دارد ، قت وجود خواهد بوديز دارد منسوب بحقك كه در عالم بروياوصاف و افعال ن
  .قت وجود خواهد بوديقت آن بنحو اتم و اشرف در حقيحق

و ، ة ذات اضافهيقية محضه و حقيقير صفات حقيت و قضا و قدر و سايات و علم و قدرت و اراده و مشيپس ح  
 يتينها يوسعة وجو حق و ب يقيد حقياست و جملة سلوب كه الزمة توح تيه كه الزمة خالقصنة محيجملة صفات اضاف
  .بنحو اكمل در واجب الوجود خواهد بود، شأنه يواجب است تعال

آنستكه آنچه از صفات كمال كه تصور شود در آن  يتينها يو الزمة ب، تينها يقت وجود بيبدانكه چون حق  
ور خواهد شد كه تص يكه وجود ين معنيبا، حدود خواهد شدكه اگر نباشد بوجودآن صفت كمال م، موجود باشد

ع يجم يد دارايبا يتينها يب يقت وجود باقتضايپس حق، بĤن وجود شود و محدود بĤن وجود باشد يقت وجود منتهيحق
ات است كه صفات نقص يست كه هر چه راجع بحدود و مهين دارائيو الزم ا، ع كماالت وجودات باشديوجودات و جم

ح ين تسبيد او عيد و تحمين تحميه او عيپس تنز، ات از او مسلوب باشديكه راجع باشد بحدود و مه يمگر صفاتست ين
 يشأنه از سعة وجود حق تعال يو چون جملة صفات حق تعال، دهيسبح اال بتحميحه و ال يمد اال بتسبحيفسبحان من ال ، است

و همه با ، متحد باشند اگر چه بحسب مفهوم مختلف باشند ه بحسب مصداقيقيد جملة صفات حقيپس با، شوديانتزاع م
ن ين ذاتند عيه عيقيو چون صفات حق، د ذات محدود شود بĤنهايرذات باشند بايكه اگر صفات غ، باشند يكيز يذات ن

لكن بحسب ، باشند و مصداق ندارنديم يو اما اضافات و سلوب اگر چه بحسب مفهوم اعتبار، گر هم خواهند بوديكدي
و چون مقام ظهور فعل حق است و از ، ذات خود بحسب مقام ظهور منشأ انتزاع است يعنين ذاتند يع يمنشأ انتزاع بوجه
م كه صفات ينكه گفتيو ا، رذات حق استيمنشأ انتزاع غ يپس بوجه، رفاعل استيو فعل غ، ر كننديه تعبياو باضافة اشراق

                                                 
 . نه تو بلكه خدا افكند يرافكنديرسول چون تو ت يمؤمنان نه شما بلكه خدا كافران را كشت و ا يا 17ة يسوره انفال آ - 177

  .نهفته است يست كه در آن خدائيجوهر يبندگ - 178
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شمارند نه از يفعل مت و اراده را از صفات يكه مش، راخبار وارده شده استن ذات حقّند منافات ندارد با آنچه د يه عيقيحق
ن يكنند عيت و ارادة بشر مياس بر مشيو ق، فهمند يكه اهل عرف عام م يت و اراده بĤن معنيرا كه مشيز، صفات ذات

ت يدة آن فعل باشد تا مشفعل و فائ يق از برايد تصور و تصديحدوث را الزم دارد كه با يچه آن معن، ذات نتواند باشد
ن جهت فرمودند كه ياز ا، در مقام ذات محال است ين معنيو ا، ة اسباب اراده حادث شوديو بعد از ته، حادث شود

ند ان يگويو نم، انشاءاهللا كافعل ذل :نديگوينكه ميو استدالل نمودند با، ت و اراده از صفات فعل است نه از صفات ذاتيمش
بخالف ، ستياست كه فرمودند از صفات ذات ن ين مفهوم عرفيشود كه بمالحظة هميستدالل معلوم من ايو از ا، علم اهللا

ن يت و اراده كه محبت باشد عيقت مشيواالّ حق، م دانستندياشاعره كه اراده را از صفات ذات و زائد بر ذات گفتند و قد
  .ذاتست و ظهور او در مقام فعل است كه مقام ظهور ذات باشد بافعال

  
  م يفصل س

  :شأنه يحضرت حق تعال يو شناسائ يان دانائيدر ب
نست كه ياستعمال شود اغلب ا يولكن هرگاه در مقابل شناسائ، ار دارديچون علم در زبان عرب اطالقات بس يبدانكه دانائ 

 يا از دانائيهند خوايا معرفت تصورات را ميات يمعرفت جزئ يو از شناسائ، خواهنديقات ميا تصديات يعلم بكل ياز دانائ
شأنه  ين واسطه خدا را تعاليو با، خواهنديان او ميء را بعد از نسيادراك ش يو از شناسائ، خواهنديمطلق ادراك را م

ن ادراك يلكن ادراك ا، كه ادراك حق را دارد ين معنيط است بايا بسين علم و معرفت بذات حق يو ا، نديعارف نگو
 زين ادراك نيادراك ا و ،كه ادراك دارد ين معنيا مركّب است بايجملة موجوداتست  ين ادراك از برايست و اياو را ن
   :د باشد و آنچه گفته شده است كهين فكر باين ادراك است كه قريان خاصه انسانست و اين ادراك در عالم كيو ا، دارد

  ستيدانش دانش است كان فكر      ست يدانش حق ذوات را فطر
ن دانش مركّب يو ا، يست نه فكريهيواالّ دانش دانش بد، ن ادراك ادراك استيه قرن ادراك است كيمراد ا  

ا ي يو بعباره اخر يا جزئياست  يق كليا بطري يو بعباره اخر، يانيو ع يا شهودي، يو وجدان يا ذوقيست يو برهان يا نظري
 يار برهان انّيو چون آثار او بس، اردند يست پس برهان لميشأنه علّت ن يو چون واجب را تعال، يا حضورياست  يحصول
دن يم فهمياز مفاه ياز عنوان ها و مفهوم ير عنوانيقت او را بغيحق، ديايقت واجب بذهن نيو چون حق، شمار استيبر او ب
ست يسر نيم يشأنه ببرهان بنحو جزئ يحق تعال يپس شناسائ، شوديده نمياده از مؤثر مطلق فهميز، و چون از آثار، محال
  .منحصر در فرد خواهد بود يت كلّينها، شوديدانسته م يه بنحو كلّبلك

، معلوم نسازد ياده از مفهوم كلّيو برهان انّ ز، را كه برهان لم ندارديز، ستياو پس ببرهان ممكن ن يو اما شناسائ  
اول العلم ، نكه شخص چون مراقب حاالت خود باشد بمضمو ين معنيبا، سر استيو لكن بوجدان بادراك آثار او م

ش نفس خود كه او در كار است و نقصان يفهمد در پ يشود و ميشأنه در وجود او ظاهر م يت حق تعاليجبار، معرفه اجلبار
ر اوصاف حق را در ين سايفهمد و همچن يو بعد از آن اثر علم و حكمت و نظرداشتن حق را م، كندياو را بكمال مبدل م

 يكه معرفت عل، كنديمشاهده م يرا در مظاهر ملكوت يشتر رود حق تعاليپ يمرتبه قدم نيو چون از ا، ابدييوجود خود م
كه جملة افعال و آثار خود را از ، نديب يكاركن مشتر رود مظاهر را در وجود خود يپ ين قدميو از ا، تياست بنوران) ع(

ند نه يب يز منسوب بمظاهر ميت خود را نشتر رود صفايپ يو چون قدم، كنديند و نسبت فعل را از خود سلب ميب يمظاهر م
ن مقام خبر يند و از ايز نبيد خود را و مظاهر را نيشتر رود ديند و چون پيانه نبين برود خود را در ميشتر از ايو چون پ، بخود
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  . ديĤيبر نم
مدارك  و ادراك آنها موقوف است بر، كه مراقبت ندارند در وجود خوديكسان يو چون معرفت آثار حق از برا  

معرفت خدا ، ست فرمودند كهيسر نيباشند م) ع( اءياء و اوليكه انب، شأنه يه آن حضرت تعالير معرفت مظاهر بشريبغ، ظاهره
 تت اماميثياز ح) ع( ه امامياكل بشريه ينكه اول شناسايست مگر باين راه معرفت ممكن نيا يوط، معرفت امام زمان است

اق او ياد اشتيند و سبب ازديه خود را در وجود خود بيديعلوم تقل ين امام ذوق و چاشنشود و بعد از آن بسبب اطاعت آ
و ، بر او شود) ع( اد سبب ظهور ملكوت امامياد انقين ازديو ا، اد او شودياد طاعت و انقياق سبب ازدياد اشتيو ازد، شود

رسد كه جملة افعال او از امام  يج بجائيتدرف از او مرتفع گردد و بيبرسالك ظاهر شود كلفت تكل) ع( چون ملكوت امام
 نست ظهور حضرت قائميو ا، نه و حضورياست بفكر و سك ين ظهور ملكوت امام در اصطالح مسميو ا، صادر شود

ا بصوره يالدنريصي املتضادات و نيقع الصلح بيو  كرتفع الشريآدم و  مع اهللا عقول بينجي، ن ظهورير و بايدر عالم صغ) عج(
نست يو ا، مؤمن ممتحن يست مگر برايت كه نيبنوران) ع( ياست معرفت عل) ع( ن معرفت ملكوت اماميو هم، 179االخره
ه معرفه يبالنوران معرفيت :ث سلمان و جندب فرموديدر حد) ع( نيرالمؤمنين مقام معرفه اهللا كه حضرت اميصاحب ا ياز برا
د و همة لذتها را در ين مقام رسيو چون سالك با، ه استيبالنّوراناول مرتبة معرفت ، )ع( ن ظهور ملكوت اماميچه ا، اهللا

  :ديگويم، ديلذّت وصال مستهلك د
  !نيا رب شعورش بيزد از درت يگريبجنّت م    ن يخواهد قصورش بيزاهد از تو حور م ياله

  : ديگويل مچشد بزبان حال و قايا مين دنيند و لذّت وصال را در هميب يآخرت مخود را بصورت  يايو چون دن  
  د كز امروز بفردا نرسديدارم ام      وعده وصل ترا هر كه بفردا انداخت 

   :خوانديوجد و سرور م يو از رو   
  ديائيد بيائين جاست بيمعشوقه هم      د يد كجائيقوم بحج رفته كجائ يا

 يست برايمكن نو معرفت ذات او م، اوست ير از دانائيشأنه غ يحق تعال يكه معرفت و شناسائ يو چون دانست  
ا معرفت ي) ع( ا معرفت ملكوت امامي، يابيا معرفت آثاراو كه در وجود بياست ) عج( و معرفت او معرفت امام زمان، بشر

ف يث شريحد يشود بر تو معنيآسان م، ا معرفت ذات كه عارف و ادراك عرفان نماندي، شأنه در مقام ظهور يحق تعال
االمر باالمر باملعروف و العدل و  اعرفوااهللا باهللا و الرسول بالرساله و اويل :ه فرمودك يدر كاف) ع( ريمأثور از جناب ام

و منقاد شدن ) ع( امام يكل بشريعت كردن بر دست هيب يعني) ع( اد اماميد خدا را بسبب انقيبشناس يعني، 180االحسان
و بعد از آن ظاهر شود بر ، شأنه يخدا تعالآثار و صفات ، در وجود تو، كردن او تا ظاهر شود بر تو يرويحكم او را و پ

و بعد از آن ظاهر شود بر تو افعال و ، ن معرفت خداستيكه ع) ع( ه اماميكه آنست معرفت بالنّوران) ع( ملكوت امام، تو
 امام يو ملكوت يشأنه بدون پردة ملك يو بعد از آن ظاهر شود حق تعال) ع( ة اماميبر دست صورت ملكوت، ياوصاف اله

 يو معن، كه آنجا نه گفت ترا راه است و نه ترا و نه صفات و اشارات ترا ينيكه بب، و بدون پردة آثار و صفات) ع(
ن باشد كه يستة ايد در رسالت او اگر شاينظر كن يعنيد يت رسالت بشناسيثينست كه رسول را بحيا، اعرفواالرسول بالرساله

                                                 
ا در آرامش و يد و دنيفرمايجاد مين اضداد ايدارد و صلح و صفا بيآدم برم يان بنيشك را از م يان را كامل كرده و نادانيخداوند عقل آدم - 179
 . ديĤيش بصورت آخرت در ميآرا
 . و حسن رفتار يو دادگر يكو كاريرا بامر بن يده و آمرالهكه آوريامهائيامبر به پيد و پيرا بخودش بشناس يخدا - 180
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د كه آن يبدان، ديديرسالت او را بخدا د ياگر رو يعني، خدا واالّ فال رسول است از جانب، آن رسول، از جانب خدا باشد
 يكين، گرداند ينست كه هر كس خود را از اغراض خود خالياالمر بامر بمعروف ا يمعرفت اول يو معن، ستيرسول خدائ

ن اگر يبب، ه استشود كه از جانب خدا و بندگان خدا امر بندگان بدست او سپرد يمدع يو چون كس، فهمديرا م يو بد
ن كه آن شخص در يقي، كنديگر امر ميكديو بندگان خدا را باحسان ب، دردا يانه رويكند و در همة امور ميم يكيامر بن
  . خود صادق است يادعا

و  يمن مناظره كردم با قوم، كه) ع( است كه منصور بن حازم عرض كرد بخدمت جناب صادق يو دركاف   
ث يحد يو معن، شوند بخدايبلكه عباد شناخته م، نكه شناخته شد بخلقيتر است از ا يرامم و گيگفتم كه خداوند عظ

ست چنانكه ير شناسائيغ يو دانائ، كه آثار او هستند، توان دانا شد بواسطة خلقيم ينست كه خدا را بنحو كليف ايشر
 يط است هركس شناسايخدا مح و چون، ل كرديتوان معرفت خدا از خلق تحصينم يو شناسائ ياما بنحو جزئ، گذشت
  :ليق شناسا شود و نعم ماقيق تحقيالبته آثار او را بطر، مشاهدة حق و احاطة او كند يعني، حق شود

  رخ متاب يد از ويلت بايگردل        آفتاب  ليدل آمد آفتاب
  دهديم يشمس هر دم نور جان        دهد يم يه نشانيار سا ياز و
  دور از آن شه باطل ما عبروا        بر او  لم منيدل نارم آن دود

  ليمستط آفتاب نور ريغ        ل يدل را يآفتاب نباشد خود
  ل او بوديبسستش كه ذل نيا        او بود  ليدل تا كبود هيسا

جواب ، مرتبة معرفت خدا يكه سؤال كرد؟ ازادنيدر جواب كس، شوديز استعمال ميدر علم ن و چون معرفت  
و معلوم است كه اقرار مقام علم و  .ر صفات اويو اقرار كردن بسا، د او استير بخدا و توحمرتبة معرفت اقرا يدادند كه ادن

  .شوديهم استعمال م ياگر چه در مقام شناسائ، ياعتقاد است نه مقام شناسائ
  

  فصل چهارم 
   :ان معبوديان عبادت و بيدر ب

چ كار نداشته يار در هيچ اختياز خود هه آنست كه و بند، بنده شدن و بنده بودن و كار بنده كردنست يبدانكه عبادت بمعن
ن خود داشته يچ كار نفع خود را منظور نداشته باشد بلكه در همه حال امر پروردگار را نصب العيكه در ه ين معنيبا، باشد

كه در هر كار  يدر متابعت امر الهرسد  يو تا بجائ، ا ضرر اويچه در آن امر نفع او باشد ، نموده باشديو بامر او رفتار م
ان برود و مظاهر يت آن بنده از ميرسد كه خود يبلكه بجائ، در كار باشد، كار و دست پروردگار در آن كاريدست او ب
  :ديآنوقت گو، ت او شوديخود يحق تعال

   :وجد و سرور بخواند يو از رو» زمن مقصودم يتوئ، ميگر من گو«  
  رفت من آهسته آهسته، وآمد خورده خوردهت    تا سر من  يتو گشتم پا، ال تويزبس بستم خ

  :هذا المطلب يرحمه اهللا لالستشهاد عل يو نعم ما قال المولو  
  يمردم وصف مرد از گم شود         يشود بر آدم غالب يچون پر

  گفته بود يزان سر، نه ين سريز        گفته بود  يپر، د اويگو هرچه
  گو شده يتاز الهام يب تُرك        شده  او خود ياو رفته پر ياو
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  يكم آخر باشدش يك يپر از         يآدم و يپرّ خداوند پس
را كه قتل و يز، 181فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َو لِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َو ما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه َرمى :يشهد بذلك قوله تعاليو   

ن يپس بنابرا، فرمود و بخود نسبت داد يت آنها نفيخودبود و حضرت حق از آنها ب) ص( غمبرين و پيبر دست مؤمن يرم
ن جهت است كه چون در يو از ا، آن عمل عبادت و آن بنده عبد نخواهد بود .هر عمل كه در آن نفع نفس منظور باشد

، دين هرچه در آن نفس منظور خود را بكار برد و قصد انتفاع خود نمايو همچن، ا داخل شود آن عمل باطل شوديعمل ر
ن مطلب در نظر باشد يد ايسالك همه وقت با يو برا، الذّمه باشد ياگر چه در ظاهر مسقط ما ف، در واقع باطل خواهد بود

از مال و اوالد و مناصب و تسلّط و تحبب نسبت بعباد و جاه و ، هيويست بانتفاع بجهات دنيكه قصد انتقاع نفس منحصر ن
م آن و يمثل بهشت و نع، تواند قصد نفس انتفاع بĤنها باشديه ميويات دنه هم چون جهيبلكه جهات اخرو، عرض و حشمت

، ش خدايبودن در پ يا مرضي، ش خدا باشديا قرب خدا كه قصدش مقرّب شدن در پي، از دوزخ و عقوبات آن يخالص
نها و علماء ير قصد اح است ديات و اخبار صريچنانكه آ، د باشديات عبادات باينها غايد كه ايĤياگرچه در ظاهر امر بنظر م

د يلكن با، ا طلب مرضات اهللا باشديد قصد عبادت كننده قرب خدا ينكه بايبا، ح نموده اندياعالم از سلف و خلف تصر
ست كه جملة موجودات در جملة حركات و سكنات خود طالب يقرب، ات و اخبار استيكه در آ يدانسته شود كه آن قرب

مأمور است كه آن ، ن استيف هم مطابق با تكويتكل ستيفات الهيانسان چون مكلّف بتكلو ، ا ندانستهيدانسته ، آن قربند
 يبلكه قرب خدا را برا، خود خواهد ينكه قرب خدا را براينه ا، ق آنست طالب باشديقرب را كه بعد از نفس و عال

است كه سبب عبادت شود نه  يا آن قرب حاصلي، د انسان را حاصل شوديقصد زا يست كه بيا آن قربي، خواهد يخوديب
چه آن كس ، بودن خود است يرطلب مرضيغ ياله يو طلب رضا، گر حاصل شوديت عبادت اگرچه بعبادت قرب ديغا

پس عمده در صحت ، اگر چه بهالكت خود باشد، تواند باشديمحبوب م ياو مقام محبت حاصل شده طالب رضا يكه برا
نكه ينه ا، ت نفس نگذارديو عبادت آنستكه التفات بنفس و خود، رت آنح صوينه تصح، ت عبادتستيح نيعبادت تصح

  .د هر چه باشديت نفس افزايت آنستكه بر خوديو معص، ديفزايت نفس بيبر خود
بر  ياگر داع، ست كه منظور اواست از عبادتيزيبدانكه در واقع معبود هر كس آن چ، و چون معلوم شد عبادت  

ا ي، شوديمظاهر او حاصل م يخدا كه باسترضا يا رضاي، رسديببنده م) ع( اءياء و اوليانب عبادت امر خداست كه بر زبان
ن كس خدا خواهد يكه عابد و معبود هر دو خدا باشد البته معبود ا، فاعل در وجود او ملكوت امام كه مظهر خداست باشد

ن يو ا، معبود او همان جهت خواهد بود، شدبا ياز جهات عقب يا جهتيا ياز جهات دن يو اگر منظور از عبادت جهت، بود
ا يدارد او را در ظاهر مشرك ت معبود ين است كه چون در ظاهر اقرار بوحدانيت ايا كافر خواهد بود نهايشخص مشرك 

چونكه بت پرست ، ن نحو عبادت كند از بت پرست بدتر خواهد بودياگر دانسته ا ياگرچه بوجه، كافر نخواهند گفت
لكن ، خواهديلة قرب هوا مين شخص صورت پرستش خدا را وسيو ا، ديگويلة قرب خدا ميرا وس صورت پرستش بت

د يبا، دهندينها را بمكتب انس ميز ايبرند و بجوز و موينها را بمكتب ميچون خلق در اول مرحلة عبادت چون اطفالند كه ا
د يابند و بعد از ادراك لذّت عبادت بايبادت را بز هواها بعبادت انس دهند تا لذّت عيت را هم بجوز و مورن اطفال عبايا

ب بعبادت فرموده يات نفس خلق را ترغين جهت است كه در اخبار بهمة اقسام مشتهيو از ا، هوا بازدارند يآنها را از خو
  :هيرحمه اهللا عل يو نعم ماقال المولو، اند

                                                 
 . نه تو بلكه خدا افكند يرافكنديرسول چون تو ت يمؤمنان نه شما بلكه خدا كافران را كشت و ا يا 17ه يسورة انفال آ - 181
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  بدرس خوانديم ديتقل دفتر        بترس  و ديبام حق محب پس
  جداست زعلّتها و زاغراض كه        كجاست  حق زبهر حق محب ان و
  جاذب است حق يجذب حق اورا سو        ن و گر چنان چون طالب است يگرچن

  رهيخ من دائماً نالي يك        ره يلغ بود حق محب گر
  نهيب من خائفاً سواه ال       نه يلع بود حق محب اي

  دلبراست زان دل يگرفتار نيا      زانسر است  جستجوها نيا را دو هر
ماء حق رو آورده و ساز ا يپس هر كس بهرچه رو آورد باسم، شأنه يوچون تمام ممكنات اسماء حقّند تعال  

چون عبادت كنندة ، كننديدهند و آنها را عبادت ميات قرار مياسماء را مسم يلكن بعض، از اسماء كرده يعبادت اسم
و  يرا مسم) ع( حيان كه ائمه و مسيحيو آتش و چون غُالت و مس سيكواكب و بت و گاو و درخت و مالئكه و جنّ و ابل

ما انزل اهللا ، نها استيا يبرا، 182ما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسماًء َسمَّْيُتُموها أَْنُتْم َو آباُؤكُم، كننديدهند و عبادت ميمستقل قرار م
ث انهم اسماء آنها را نظر يآورند و نتوانند من ح) ع( اءيو اول اءيست كه رو بانبيح توجه كسانيتصح يبرا، هبا من سلطان

چ حكم ينها را در نظر خود هينند و ايب يقينها را اسماء معبود حقيلكن تمام ا، نها را عبادت كننديجملة ا يو بعض، كنند
   :ليو ما ق، گذارند يمسم يندهند بلكه حكم را برا

  است ين در بت پرستيكه د يكردن يقي        ست يچ بت كه يمؤمن بدانست اگر
  يبود گمراه خود نيد در كجا         يبود آگاه زبت كافر گر و

عناصر عبادت كنندگان  ريان و سايحيو مذمت غالت و مس، اشاره دارد بهر دو فرقه و هر دو صنف عبادت كننده  
و مستقل و حجاب حق قرار  يند مسمنها كه اسماء و مظاهر حقّين جهت است كه اياز ا، بهيثه و طيد و ارواح خبيو موال

دانستند و يشأنه م يات و اسماء حق تعالينها را مظاهر حق و آيكه ا ين بوديواگر نه چن، كنندينها را عبادت ميو ا، داده اند
امام كه بر صدر سالك ظهور  يشأنه بصورت ملكوت يحق را تعال يو بعض، كردند البته مذموم نبودنديدند و عبادت ميديم
شأنه  ينكه آن صورت هم اسم حقّ است تعاليباا، دهنديو همان را بصورت معبود و محبوب قرار م، ندينماير ميند تصوكيم

و تقد يو مسم هم م يو بعض، ن جهت مذمومندينها هم از ايو ا، رون استير بيو معبود از حدرا و همان  يكنند صورتيتو
لما ك، نفس يته كه آن صورت مخلوقة نفس است و مردود بسوو ندانس، كننديصورت را حق فرض كرده و عبادت م

ر يا سايت ياز جهات فاعل يرا بجهت يحق تعال يو بعض 183ميكم مردود الكه فهوخملوق مثليادق معان م يفكتصور متوه باوهام
ت كه حق را ن جهينها از ايكنند و ايا اسماء عبادت ميك اسم يا جهات و بĤن ياضافات تصور كرده و حق را به آن جهت 

ود و اسماء عبادت كرد يع قيحق را منزّه از جمديبارا كه يز، كنند دورند از حق و از عبادت حقيم يد و محجوب باسميمق
ث مأثور از يحد ينست معنيد بعنوان اسماء تصور كرد لكن معبود را منزه از اسماء عبادت كرد و اين است كه بايات ينها

پس ، م الواحد االحد الصمدينعبد الرمحن الرح كاهللا فدا جعلين :ا گفتميد نوشتم يگويل مكه سائ، يدر كاف) ع( جناب باقر
 يبل اعبداهللا الواحد االحد الصمد املسم، ئاًيعبد شيفر و جحد ومل كو  كباالمساء فقد اشر يمن عبد االسم دون املسم :فرمود

                                                 
چ يد، خدا هين و پدرانتان ساخته ااست كه شما خودتا يمعن يقت و الفاظ بيحق يد اسماء بيپرستيرخدا ميآنچه غ 40ه يوسف آيسوره  - 182

 . ان باطل ننهادهيت در آن خداين اثر خالقيت و كمترينشانه اله
 . گردديخواهد بود مانند خودتان كه بخودتان برم يد مخلوقيدر ذهن خود تصور كن يتعاليم دربارة ذات بارين مفاهيق تريآنچه را با دق - 183
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س مراد السائل و المراد االمام لفظ هذه االمساء و يفانه ل، هبذه االمساء دون االمساء فان االمساء صفات و صف هبا نفسه اخل
 بل املراد اجلهات اليت، قول اعبد اللفظ او اعبد املفهوم من اللفظ دون مصداق املفهوم و اللفظيه فان العاقل ال يمها الذهنيالمفاه

ثرات و اعتبار كال يمقام الظهور عل نها يفكل عامل الوحده زه يفين متماكاجلهات و ان مل ت كاهللا هبذه االمساء فان تل يسميهبا 
  .184زهين متماياملعترب

حق ، ت همان اسم را منظور نظر سازد و عبادت كنديثيكه ح يتيثين اسماء بحياز ا يكيو چون بندة خدا حق را ب  
 يادت كن خدابلكه عب: ن جهت فرموديو از ا، از حجب را عبادت كرده ياز اسماء و حجاب يرا عبادت نكرده بلكه اسم
ست كه وصف كرده است خدا خود ينها صفاتينكه اياست بهذه االسماء دون اسماء بسبب ا يواحد احد صمد را كه مسم

ل يو چون تفص، را كه لفظ و مفهوم لفظ از طرف مخلوق است نه صفات خالق كه خود را بĤنها ستوده باشديز، را بĤنها
گر يكديب بيكه مضمون آنها قر، نقل شده است يركافيو غ يكه دركافيردن اخبايشود فهميسابق در نظر باشد آسان م

فقد كفر و  يكه عبادت كند اسم را دون معنيهركس عبادت كند خدا را بتوهم فقد كفر و كس :باشد كه فرمودنديم
و صف هبا  يته بصفاته اليقاع االمساء عليبارا  يكه عبادت كند معنيرا فقد اشرك و كس يكه عبادت كند اسم و معنيكس

قاع االسماء بجهت يفرمود با، حقاً) ع( نياملؤمنرياصحاب ام كته فاولئيسرائره و عالن ه قلبه و نطق به لسانه يفينفسه فعقد عل
كه بر يچون كس، مگر بواسطة حجاب اسماء، ادراك نتواند كرد يد و هر مدركيده نتواند ديشأنه را هر د ينكه حق تعاليا

را  يا آبينه يناچار است كه آئ، ا آفتاب را مشاهده كنديباشد و سر نتواند بلند كند و خواهد ماه پشت گردن دنبل داشته 
د مشاهده ينه باينه است كه ذات پاك را در آن آياسماء حق تماماً بمنزلة آ، نديبواسطه قرار دهد كه صورت ماه را در آن ب

   .نمود
ق ينه غافل باشد تا تواند صورت و دقاياز آ يد بكلّينه خواهد مشاهده كند بايرا در آ يپس هر كس صورت  

بدقّت مالحظه كند كافر صورت باشد نه را خواهد يق آينه شود و دقايكه اگر متوجه آ، نه مالحظه كنديصورت را در آ
نه يو اگر صورت را مالحظه كند در آ، ن نظرينه و صورت هر دو را مالحظه كند مشرك باشد در ايو اگر آ، ن نظريدر ا
سر ينه مالحظه كند او را ميو اگر صورت را خواهد بدون آ، موحد خواهد بود، چ حكم نداشته باشدينه در نظر او هيكه آ

با اسماء ممكنات در لفظ و مفهوم هم  ينكه اسماء الهيو وصف بها نفسه بجهت ا يو فرمود بصفاته الّت، نخواهد بود
بهمان ، كننديكه بر حق اطالق م ية اسمائيه عرفيم حسياك آنها از مفاهو اكثر ناس از باب عدم تجاوز ادر، صورتند

  .وجوبست ينقص است و خالف اقتضا يحق تعال يكه برا، كننديه اطالق ميم عرفيمفاه
كه موافق عقل ناقص خود يو اخبار، وسته بعقل ناقص خود نازندينظر كن كه فالسفه كه خود را حكماء نامند و پ  

ات محسوسه را منحصر در ادراك حواس يو چون علم بجزئ، خود كنندند و اطالق علم بر حق يل نمايابند طرح و تأوين
ة منحصرة در يات محسوسه بصور كليند عالم است بجزئيناچار گو، نديمانن يحق تعال ياز برا يوانيدانند و اثبات حواس ح

                                                 
كه اسم را بدون آنچه بدان ها يفرمودند كس: ميم و واحد و احد و صمد را عبادت كنين و رحا رحميت شوم آيسائل عرض كرد فدا يعني - 184
 يازين يگانة بي يكتاي يباشد و عبادت خدا ننموده بلكه عبادت كن خدايمشرك و كافر است و منكر م. عبادت كند) يمسم يعني( ده شدهينام

هستند كه خداوند خود را بĤنها وصف فرموده، تا آخر، چه مراد سؤال  ين اسماء صفاتيا اريباشد، نه خود نامها را، زين نامها موسوم ميرا كه با
ا مفهوم آنرا بدون مصداق عبادت كن بلكه مراد يد لفظ يگويرا عاقل نميست زيآنها ن يذهن ين اسماء و مفهومهايلفظ ا) ع( كننده و خود امام

در  يستند وليز نيت متمايب الوهين جهات هر چند در عالم وحدت و غيشود چه ايده ميمن اسماء نايست كه خداوند بواسطه داشتن آنها بايجهات
 . باشنديز ميمتما يمقام ظهور بر كثرات و تجل
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م ين چون رحيحق است نه كامل دانستن همچن صيثابت كردن تنق يحق تعال ينگونه علم براين ندانند كه ايو ا، فرد
  نكه يحق ثابت كنند و حال ا يچون رحم خود رحم برا، اس بر رحم خود كننديرحم او را ق يند بعضيگو

  كه مزاج رحم آدم غم بود        رحمت آدم بود  يرحمتش نّ
ثابت كرده و دارا بوده و خود  يكه خود برا يبهمان معن، نمود يد بر خداوند متعال جاريرا با يپس اسماء اله  

ا ياستماع نمود و دل بر آن بست و زبان را بĤن گو يا از صادقيافت يد يرا در وجود خود با يو اثر آن معن، بخلق فرموده
 اتيات استقالل و مسميثيات قراردادن و آنها را عبادت كردن از حيو چنانكه اسماء را مسم، زبان دل و زبان سر را، كرد
ست ياو ن يچ حكم برايچ از خود ندارند و هين عبادت كنندة خود را كه از جملة اسماء است و هيهمچن، كفر است بودن
ستند يب آنها نين حروف و تركيچوجه ملتفت اينده و شنونده بهيچ حكم ندارند و گويد كه هيدرجاء ز» ا و داليزاو« مثل
و خود و عبادت خود را ، ن عبادتياگر ملتفت خود شود در حاورد كه يند و عبادت خود را بنظر نيانه نبيد خود را در ميبا

  .كافر خواهد بود ين عبادتيعابد در چن، بنظر آورد
نند و بخود افعال يب يانه ميرا كه خود را در م يكند كسانيص ميب و تنقييچگونه تع، ينظر كن كه جناب بار  

َيلُْوونَ أَلِْسَنَتُهْم بِالِْكتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتابِ َو ما ُهَو ِمَن الِْكتابِ َو َيقُولُونَ  َو إِنَّ ِمْنُهْم لَفَريقاً يدهند بقوله تعاليخود را نسبت م
ش هستند كه گرد يشان فرقه اياز ا يعني، 185ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو ما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو َيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َو ُهْم َيْعلَُمون

د شما يكه گمان بر) ص( ا احكام رسولين كتاب كه قرآن باشد ينه زبان مسخر خدا و امر خدا را با، دهند زبان خود رايم
كه گفتة زبان منسوب بخود را ، بندند يشانست نه از كتاب و دروغ بر خدا مينكه از خود ايو حال ا، كه از كتاب است

نند و يب يانه ميتا خود را در م يعني، ستيكه دروغ است و گفتة زبان خدا ندانند ينكه ميو حال ا، گفتة زبان خدا نامند
ن يو همچن، قول خود را بخدا نسبت دهند دروغ محض است، ننديب يدانند و نميدانند و زبان خود را زبان خدا نميمستقل م

يهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ هذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمناً قَليالً فََوْيلٌ فََوْيلٌ ِللَّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتاَب بِأَْيد :يرا بقوله تعال يص كرد جمعيتنق
سند ينويا احكام رسالت را ميرا كه قرآن را  يل باد كسانيو يعني، 186لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيديهِْم َو َوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبون

ا احكام ين كتاب خداست يند ايگويپس م، ستيست و مسخر خدا نيب بخدا نمنسوبست و منسوكه بخود آنها يبدستهائ
 ينها از جهت آنچه بدستهايبر ا يپس وا، است يليار ثمن قليكه بس، خود را خوب كنند يايكه چهار روزة دن، خداست

نها چون خود را يا يعني، كنند بكتابت خوديبر آنها از جهت آنچه كسب م يو وا، كه توقع دارنديخود نوشتند عوض اجر
و اگر بخدا ، ن حالينها كافرند و ساترند خدا را در اينها بخود آنها منسوبست و ايقولِ زبان و قعل بنان ا، ننديب يانه ميدر م

شوند ينها مستحق عذاب ميو ا، ند و دروغگو مستحق عذابست از جهت دروغيگوينسبت دهند قول و فعل خود را دروغ م
   .پس مستحق دو نوع عذابند، ن دروغيبا اياز جهت كسب كردن دن

  
  

                                                 
ش خود خوانده اند از كتاب يدهند تا آنچه از پيل مير و تبدييرا تغ ياز اهل كتاب قرائت كتاب آسمان يهمانا برخ 78ة يسوره آل عمران آ - 185

كه هرگز از جانب يات از جانب خدا نازل شده در صورتين آيند ايف شده از كتاب خدا نخواهد بود و گويب دارند و هرگز آن تحرخدا محسو
 . بندند يدانند بخدا دروغ ميست و با آنكه ميخدا ن

 يدهند تا آنرا ببهايال نسبت ممتع يش خود نوشته آنگاه بخدايبنام كتاب تورات از پ يزيكه چيبر آن كسان يپس وا 79ة يسوره بقره آ - 186
 . كننديبر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان كسب م ياندك بفروشند پس وا
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  فصل پنجم 
   .187ٍء ُمحيط ِمْرَيٍة ِمْن ِلقاِء َربِّهِْم أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْي  أَال إِنَُّهْم يف :و قد قال، ع الموجوداتيبجم، شأنه يان احاطة حق است تعاليدر ب

ن و افالك ين و هوا بزميمكان بمكچون احاطة ظرف بمظروف و ، شأنه بموجودات يبدانكه احاطة حق تعال  
 ير محدود و بيكه واجب الوجود غ يو دانست، شوديط ميد در محياحاطه مورث تحدنگونه يرا كه ايز، ستيبعناصر ن

بلكه چون ، ديĤيد هم الزم ميعالوه تحد، دينمايرات كه نور آفتاب عرض ميو نه چون احاطة نورآفتاب بمستن، ت استينها
م بمتقول است يقت و اصيك حقيكه وجود ، و چون دانسته شد، و مدارك تن يم و چون احاطة جان بتن و قواحاطة مقو

انة وجودات و موجوداتند ياز ميشود از آنها و مابه االمتينات كه انتزاع ميو تع، قتنديو موجودات همان حصص آن حق
كه حصص  يو دانست، عور بشعور خود ندارندفهمند اگر چه شيرا بالفطره م ين معنيم اطفال ايكه گفت، محضند ياعتبار

 يمه ايچ ضميقت نور هيحق يستند وسوايقت نور نياز حق يقت نتوانند بود چنانكه مراتب نور خالين حقياز ا يوجود خال
آسان ، رات كه تكثّر بالعرض استيو مگر تكثّر آنها بتكثّر سطوح و مستن، است يمگر ضعف و نقص كه عدم، ندارند

قت يستند مگر حصص وجود و حصص وجود از حقياء نيرا كه اشيز، اءيع اشيشأنه بجم ين احاطة حق تعالشود دانستيم
شود ين معلوم شد معلوم ميو چون ا، وديع قيقت وجود منزّه ازجميست مگر حقيو مرتبة وجوب هم ن، ستندين يوجود خال

اء است نه مثل يا داخل اشي، لهياء است ال بمزاياء است البممازجه و خارج از اشيداخل اش :ف مأثور كهيث شريحد يمعن
نونت عزلت بلكه ياء نه بيا بائن است از اشي، ءيء از شياء است نه مثل خروج شيء و خارج از اشيء در شيدخول ش

كه اگر ، ع وجودات هست بنحوبودن مقوم با متقوميقت وجود در جمينكه حقينها همه داللت دارد بر ايو ا، نونت صفتيب
 :و قال، لَقَْد كَفََر الَّذيَن قالُوا إِنَّ اللََّه ثاِلثُ ثَالثَة يچنانكه فرمود حضرت حق تعال، د و كفر باشديد الزم آين باشد تحديار يغ

   .188ثَالثٍَة إِالَّ ُهَو رابُِعُهم  ما َيكُونُ ِمْن َنْجوى
، نظر كن بانسان و جان و تن انسانشأنه  يحق است تعال يحق است و مثَل اعال ينة سراپا نمايو چون انسان آ  

و اعضاء و  يچنانكه قوام جملة مدارك و قو، ض منبسط باشد نسبت بعالميكه ف كه جان انسان چون مقام ظهور حق است
بلكه ، ست و بقاء ندارديزن اعضاء و جوارح يو مدارك و همچن يك از قويچيكه اگر جان نباشد ه ،بجانستجوارح 

و چنانكه ، شونديشود و نابود ميچ ميه انسان كه اگر التفات جان از آنها برداشته شود هيصور ذهنچون جان انسانست نسبت ب
 يعالم از حق تعال يچ جاين هيهمچن، ستين يبدن از آن خال يچ جايست و هيبدن محصور ن يچ جايجان انسان در ه

تن غافل  يچ حال از تن و اجزايدر هو چنانكه جان انسان ، ستيعالم هم محصور ن يچ جايو در ه، ستين يشأنه خال
شود و در يند ملتفت ميكه اگر مگس بر پاشنة پا نش يتيثيملتفت است بح، ست بلكه در حال خواب كه حال غفلت استين

مبعد است و  ينكه مثَل از جهاتيبا ا، ستياز خلق خود غافل ن يقه ايشأنه دق ين حق تعاليهمچن، رانديهمان خواب او را م
نكه يد مثل اينمايو اعضاء را بكار خود مشغول م يك حال تمام قويو چنانكه جان انسان در ، ت مقرّب استك جهياز 
و ، ز بكار خود مشغول دارديه را نيوانيو مدارك ح يو قو، خود مشغول دارد ين قوه است بكارهايه را كه چندينبات يقوا

                                                 
د كه خدا را بر همة موجودات يخود در شك و انكارند و باز بدان يخدا يد كه كافران از لقايمان بدانياهل ا يهان ا 54ة يسورة فصلت آ - 187

 . عالم احاطه كامل است
چ يدند، هيكافر گرد) اب و ابن و روح القدس را خدا گفتند( كه سه خدا قائل شدنديالبته آن كسان 7ة يو مجادله آ 73ة يده آسورة مائ - 188
 . ند جز آنكه خدا چهارم آنهاستيسه كس نگو يراز
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و ، خود مشغول دارد يعالم را بكارها يجان عالم تمام اجزان يتواند مشغول داشته باشد همچن ياعضاء و جوارح را بكار
  :ليو نعم ما ق، شغله شأن عن شأنيال 

  تن نيا يقوا مالئكه اصناف        حق جان جهانست و جهان جمله بدن 
  فن ن است و دگرها همهيد هميتوح        اعضا  ديموال و عناصر و افالك

 يپس هر كس هرچه از عوالم اله، ر استيصر عالم كبحق است و نسخة مخت ينة سراپا نمايو چون انسان آ  
بوجود خود رجوع كند و آنچه را خواهد ادراك كند در وجود خود د يبا، ستة بشر استيكه شايبخواهد بفهمد بنحو

نظر كن  يعلم حق را دانا شو يپس چون خواه، ر بفهمدير رجوع كرده و در عالم كبيبعد از آن بعالم كب، ادراك كند
را كه جملة عالم يز، اء ادراك كنيرا باش و بعد از آن علم حق، بĤنها ين كه چگونه علم داريبب، ه خوديصور ذهنبوجود و 

چنانكه وجود آن صور نسبت بنفس علم نفس است بعلم ، ه است نسبت بنفس انسانيچون صور ذهن ينسبت بحق تعال
ه يو چنانكه وجود صور ذهن، يبعلم حضور ن وجود موجودات نسبت بحق علم حق است بĤنهايهمچن، بĤنها يحضور

نكه گفته شده يو درست است ا، ه بمحض التفات حق بقا دارنديجملة موجودات امكان، بمحض التفات نفس بقا دارند
  :است

  زهم پاشند قالبها يكندگاه ياگر ناز        نش را يزنده دارد آفر يباندك التفات
بعد  يليتفص يو علم جزئ، و اراده بعد از آن، ت بعد از آنسيمش اول است و، بصنع يوچنانكه در انسان علم كل  

ت در يدر مقام ذاتست و مش ين در عالم حق علم كلّيهمچن، و انجام عمل بعد از آن، و شروع در عمل بعد از آن، از آن
رون رفتن باشد بعد از آن و ير از كمان بيو قضا كه بمنزلة ت، بعد از آن يريو اندازه گ، و اراده بعد از آن، مقام ظهور بفعل

حد با ذاتست در اخبار از مقدمات افعال ر به نشان خوردن باشد بعد از آن و چون علم بمنزلة ذات و متّيامضاء كه بمنزلة ت
ت و اراده و قدر و قضا و امضا يمش، شود كهيشود بمقدمات سبعه ميز در عالم امكان واقع ميهرچ، نشمرده اند و فرمودند

  .كه هفت مقدمه باشد، باذن و اجل و كتاب، شوديمضاء منشعب مو ا، باشد
قت وجود كه جان عالم در مقام فعل يحق، ع قوا استيحد با جمو چون جان انسان در مقام نازل و مقام ظهور متّ  

، و تلوث ديد تحدين كه الزم آيئينه بنحو اتحاد ش، ع موجودات رايحد است و مقوم است جمو مقام ظهور و مقام نازل متّ
از  يبدون تجاف يو از جهت تنزّل نفس است بمقام مدارك و قو، بلكه بنحو احاطة مقوم به متقوم و اتحاد مقوم با متقوم

 تماماً و افعال اعضاء بنفس انسان كه جان انسانست؛ و يح است كه نسبت داده شود افعال قويكه صح، خود يمقام عال
نسبت ، ابديو مدارك و اعضاء و جوارح صدور  ياز قو يعيطب يل مجرايكه بر سب ياللكن آن افع، ر از آنستيتعب) من(

كه  ياما افعال، دينمايمجاز م يو مدارك بنحو يو مدارك كه نسبت آنها بقو ياست از نسبت آنها بقو يآنها بجان اول
، دينمايقت ميعضاء درست و حقو ا يپس نسبت آنها بقو، شود مثل آالم و اوجاعيم يجار يبر قو يعيطب يبرخالف مجرا

ه يح است لكن شبيد صحيو چشمم د، قتيح است و حقيدم صحيمن د، دينمايح ميرصحيح و غيو نسبت آنها بجان قب
ح يكنم قبيو من درد م، قتيح است و حقيكند صحيم درد ممو چش، مانديرا كه بنسبت فعل بĤلت فعل ميز، مجاز است
ل طاعت و يبر سب يعني يفطرت انسان يست بر مجرايشود كه جاريز انسان صادر مكه ا ين افعاليهمچن، حيرصحياست و غ
 يكه برخالف فطرت انسان يو افعال، د از نسبت آنها بانسانينمايم يشأنه اول يتمام آنها نسبت آنها بحق تعال، يامر اله
 يرا كه افعال كه معاصيز، يق تعالاست از نسبت دادن آنها بح يباشد نسبت آنها بانسان اول يشود كه جملة معاصيصادر م

 ينسبت آنها بماده اول، شود از نقص و قصور ماده و چون از جهت نقص و فقدان و قصور ماده استيم يباشد تماماً ناش
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 كئاتيبس و انت اويل كمن كحبسنات ابن آدم انا اويلي :ن جهت وارد شده است كهيو از ا، است از نسبت دادن آنها بفاعل
نكه گفته شود يمثل ا، ء منها يس بشياء و ليقه كل االشيط الحقيبس :ن سعه و احاطه است مراد آنها كه گفتنديهمو ، 189مين

  .ستيج جا نينكه در همه جا هست و در هيمثل ا، ستيك از آنها نيچيو مدارك است و ه يجان انسان همة قو
  

  فصل ششم 
  ، دهيم معتقدش رسيخار اظهار داشته شده و تفيان بداء كه در اخبار بسيدر ب
و  190انه اول من قال بالبداء كاء و ذليماء االنبيو س كه هباء امللويعل واحدًه بعث عبداملطلب امًهي :كتاب الحجه يف يالكاف يو ف

و در ، ء مثل البداءيما عظم اهللا بش :گريو در خبرد 191مثل البداءء يما عبداهللا بش :د در باب بداءيدر كتاب توح يدر كاف
شود ين معلوم مين اخبار چنين ايو از مضام، 192هيالم فكالقول باالبداء من االجر ما افتروا عن ال لو علم الناس ما يف :گريخبر د

را كه آن كس كه اعتقاد ببداء داشته باشد از تصدقات و ترحمات وصلة ارحام يز، ن اعتقادهاستيكه اعتقاد ببداء بزرگتر
پس ، وسته در مقام ابتهال و سؤال از حضرت حق سبحانه خواهد بوديبلكه پ، مانديو تضرّعات و دعوات و عبادات باز نم

سبب ، ستيو قدر او ن يل در قلم الهير و تبدييچ تغينكه هيچنانكه اعتقاد كردن با، رات خواهد بودية جملة خين اعتقاد مايا
شأنه الزم  ياز نسبت بداء بحق تعال نكه بحسب ظاهريو حال ا، راتيرخيشود فتور را دركار و عبادت و تصدق و سايم
مان يبداء پش يگر است و بعباره اخريد يو ابداء رأ، اول يرا كه بداء ترك رأيز، يا عجز بحق تعاليد نسبت جهل يĤيم

نكه عامل جاهل باشد بعاقبت كار خود و بعد معلوم شود كه عاقبت يست مگر از اين يمانين پشيو ا، اول يشدنست از رأ
ن كار را تواند انجام دهد و بعد معلوم شود كه از عهدة انجام او يا عامل معتقد باشد كه اي، مان شوديارد پشده نديپسند
  . ستيوجوب ذات يدادن خالف و مقتضا يترك كند و نسبت جهل و عجز بحق تعال، ديĤيبرنم

را نسخة مختصر عالم كل انسان يه، ت و ترّحم كه ببندگان خود دارديت عنايد از غايپس بدانكه خداوند مج  
ر مشهود او شود ير رجوع كند و از آنچه در صغيبنسخة صغ، ر بخواند و بفهمدير قرار داده كه هر چه خواهد از عالم كبيكب

ر مشتمل بر يو چنانكه عالم صغ، ن مدعاستيشاهد ا، ظهر املضمريبا حرفه  ي الذنيتاب املبكو انت ال، ر بداند و بخواندياز كب
و ، ن سه مرتبه استير مشتمل بر اين عالم كبيهمچ، ال و عقل و روح باشديو جبروتست كه عالم تن و خ ملك و ملكوت

 يو مدركات او گاه، بعالم روح و وحدت يبعالم تن و كثرات دارد و روئ يروئ، ال انسان صاحب دو روستيچنانكه خ
بعد از ، شوديه از انسان صادر مياريو سكنات اخت از حركاتبافاضة عالم روح و آنچه  يباعداد عالم تن و طبع است و گاه

 يبعالم طبع و كثرات و روئ يروئ، ر صاحب دو روستيال عالم كبين خيهمچن، ق اوستيال و تصور و تصديادراك خ
المحاله واقع شود ، ه از جهت عالم ارواح بدون اعداد و استعداد عالم طبع فائض شودچو آن، د دارديبعالم جبروت و توح

                                                 
 .يسزاوارترتو بخودت از من  يهايسته ترم و تو بانتساب بديتو بمن از خودت شا يهايفرزند آدم، من بانتساب خوب يا - 189

ك امت در يبعظمت  يشود و خود بتنهائيخته ميامت عبدالمطلب برانگيكه روز ق: ن مضمون ذكر شدهيبا يدر كتاب حجه خبر يو در كاف - 190
است كه موضوع بداء را اظهار  ينروست كه اول كسياو از ين ابهت و بزرگواريباشد و ايامبرانه ميپ يشاهانه و رخسار يپرتو يكه دارايحال
 . مان داشتهيموده و بدان ان

 . ده نشده استيز همچون اعتقاد ببداء پرستيچ چيخداوند به - 191

  .كردندين است، سخن گفتن در آنرا هرگز قطع نمياعتقاد و باور داشتن بداء مع يرا كه برا يدانستند پاداشهائيمردم م گرا - 192
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م فرموده است خداوند بمالئكه و رسل ينهاست كه تعليو ا، ان و از امور محتومه خواهد بود نه امور موقوفهيالم كدر ع
كه  يو از آن روئ، ب نخواهد كرد خود را و دروغ هم نخواهد گفت بمالئكه و رسل خودينهاست كه تكذيو ا ،خود

بندد  ير نقش ميال عالم كبيصورت آنها در خ، شوديحادث م كه در عالم ماده يشروع و اسباب و معدات، بعالم طبع دارد
ر يال عالم كبيدر خ يو بعد از وجود كون يرا كه در نزول و صعود هر دو صور كائنات قبل از وجود كونيز، ق صعوديبطر

ه بافاضة حق را كيز، م نكرده خداوند متعال برسل و مالئكه خودينهاست كه تعلينهاست امور موقوفه و ايو ا، شوديحاصل م
ق نزول افاضه شده باشد بدون اعداد ين جهت فرق دارد با آنها كه بطريو از ا، بدون اعداد عالم طبع و ماده نبوده يتعال
رة ينكه احاطه بصور كثيق دارد از اير ضيال عالم صغير چون خيال عالم كبينكه خيبجهت ا، نهاستيو بداء در ا، ماده
شود كه در او يكائنات م يتمام شروط و اسباب و معدات و موانع از برا، ق دارديد و چون ضيه نماير متناهيا غيه يمتناه

ا بحسب ظاهر شروط و ي، شود كه شروط و اسباب حادثه نقش بندد و موانع آنها نقش نبنددين جهت ميو از ا، نقش نبندد
ابد و صورت ير يال عالم كبيت اتصال بخوق يا ولّيوقت  يونب، اسباب او حاصل باشد و موانع هنوز حاصل نشده باشد

خواست يا مي آنوقت خبر دهد كه فالن حادثه حادث خواهد شد، نديو بعد مانع را ب، نديند و مانع او را نبيحادثه را در آن ب
، و موانع هم ثبت شود شود كه شروط و اسباب حادثه ثبت شوديم يو گاه، شأنه يحق تعال يو بداء شد برا، حادث شود

ابد و خبر يع صور منقوشه در آن عالم اطالع بر مانع نياز احاطة بجم يال بشريق خيوقت كه متصل شود از باب ض ينبلكن 
ث انّها موقوفه مخزونست ين امور موقوفه من حيخدا و علم ا يد بداء شد برايبگو، و بعد كه واقع نشود، دهد بوقوع حادثه
شود بر يض ميبخالف امور محتومه كه بدون سبق اعداد ماده فا، ستيطالع نت ايثين حيرا بر آنها از ا يدر نزد خدا واحد
  .ا بواسطة اتصال بملكوتيو بر رسل بواسطة مالئكه ، ه كه اصناف مالئكه باشنديه و جزئيعقول و نفوس كل

، گرنديكديدو امر از آنها كه مخالف و ضد ، ن عالم مثال است كه امور مسبوقة باعداد مادهيو تردد هم در هم  
، يگرياز د يغالب و گاه يكيشروط و اعداد  يو گاه، شوديق تكافو در ملكوت ثابت ميشروط و اعداد هر دو امر بطر

مثل  يرات قضا و قدر الهييو تغ، خالف آن امر را يكند كه بكند و گاهيرا تصور م يامر يكه گاه يال انسانيمثل خ
، ش بتصدقات و مواصالت ارحام و تضرّعات و ابتهاالتيوسعة ع، ايالو رفع ب، سال بسه سال عمر و عكس آن يل سيتبد

، ير در ذات حق تعالييتغ، ريال عالم كبير بخييد از نسبت بداء و تردد و تغيĤيو الزم نم، ر استيال عالم كبين خيتمام در هم
ر ييد تغيĤيل بانسان الزم نمير و تبدييچنانكه از نسبت دادن تغ، ن مرتبه فاصله استيال چنديرا كه از مقام ذات تا مقام خيز

ن بداء و يرا كه ايا عجز زيد اتصاف حق بجهل يĤين الزم نميو همچن، ر در مقام فعل استيينها تمام تغيبلكه ا، در ذات حق
 نستياز ا، نها بخداوند متعاليراو و صحت نسبت اينها و محو ثابت و اثبات غيبوقوع ا يتردد مسبوق است بعلم حق تعال

  .رة جملة موجوداتستيت اخيقوام جملة عوالم و فعل يكه حق تعال
و ، است ينسبت او بجان انسان اول، ر صادر شودياز انسان صغ يعيطب يشتر دانسته شد كه آنچه بر مجرايو پ  

، غمبريپچ يشود كه هيو از اخبار معلوم م، است ير اولينسبت او بجان انسان كب، ر صادر شودين آنچه از انسان كبيهمچن
كه قائل  ستا يعبدالمطلّب اول كس :نست كهيش ذكر شد ايكه پيو در خبر، خدا يغمبر نشد مگر بعد از اقرار ببداء برايپ

و ابداء ، ر اوليداشتند كه ترك تقدياز باب مشاهدة خود اقرار م) ع( اءيع انبينست كه جميپس مراد ا، ببداء شده است
د خاصة يايبر خدا الزم ن يق بدانند كه نقص و جهل و عجزيت او را بتحقيفيك اما، بيگر هست در عالم غير ديتقد

ده يق فهميم بتحقياز آنچه ذكر كرد يكه در باب بداء مذكور است در كتاب كافياخبار ين معنيو همچن، عبدالمطلّب بود
  .شوديم



118 

 

  
  فصل هفتم 

  :يخمسه بوجه يو بمباد، يه بوجهسبع يان مسبوق است بمباديدر عالم ك ينكه افعال حق تعاليان ايدر ب
را خلق كرد  يخلق، ت را خواستيچون معروف، از او نبود يچوجه خبر و اثريكه به ب مطلق بوديشأنه غ يبدانكه حق تعال 

ت و يه و مقام معروفيو اول ظهور آن حضرت مقام فعل بود كه از آن باضافة اشراق، كه خود را بر خلق خود ظاهر گرداند
ت انسان اول مرتبة مراتب مترتبه و يو چون مش، ر كننديباعتبارات تعب يت كبريه و واليقت محمدين و حقنفس الرحما

كه مسبب از علم شده است كه مقام ظهور اول باشد و مقام فعل نه مقام يشأنه اول مرتبه ا يدر حق تعال، مسببه از علم است
ه كه مقام عقول يمت باشد از مرتبة ثانيت است كه كمال عزيعد از مشو چون اراده ب، ت كرده اندير بمشياز آن تعب، منفعل

ست مگر بعد از اراده از مقام ثالث كه عالم ين يبنحو جزئ يرير باراده كرده اند و چون اندازه گيتعب، ه باشديو نفوس كلّ
جاب فعل است و يا يريز اندازه گز در آن عالم است و چون بعد ايهمه چ يرير كرده اند كه اندازه گيبقَدر تعب، مثال باشد

 يو گاه، ر كرده انديانجام دادنست تعب يبقضا كه بمعن، ة اسباب و تدارك انجام است از مرتبة رابع كه عالم برزخ باشديته
از مرتبة خامس كه آن صورت ، رديگين صورت ميو چون درخامس مرتبة فعل انسان در عالم ع، ر كننديز تعبيجاب نيبا

اتمام عمل است و اتمام عمل بشروع كردن و  يو چون امضاء بمعن، ر كرده انديان باشد بامضاء تعبيم كگرفتن در عال
ا نقوش كائنات را ثبت ي، ات را منطبع كردنست در مادهيفعل زمان را و صور ماد يبقدر اقتضا، ات را طول دادنيزمان

ت در يو چون علم سابق بر مش، ر شده استيو كتاب تعبدر اخبار باذن و اجل  ياز امضاء گاه استه يكردن در الواح عال
رذات و يبخالف انسان كه علم او غ، لهذا علم را از مقدمات در اخبار نشمرده اند، ن ذات و فاعل فعل استيع يحق تعال

چ يست هينكه نيو باب ا، كه در آخر باب بداءياخبار يشود معانيم مستفاد ميان كه كردين بيو از ا، از مقدمات فعل است
  . مذكور است يز مگر بمقدمات سبعه در كافيچ
  

  فصل هشتم 
  :نين االمريان جبر و قدر وامر بيدر ب

ل فماذا؟ قال يق! هم االمر؟ قال اليل ففوض اليق! قال ال  ؟ياملعاص ياجرباهللا العباد عل، ل لهيانه ق) ع( عبداهللايعن اب يالكاف يف 
ده است خداوند بندگان يعرض كرد مجبور گردان يمأثور است كه كس) ع( و از جناب صادق، 193ك ذلنيب كلطف من رب

ض يعرض كرد كه تفو، هايهم علبعذّيثم  ينكه اجبار كند بر معاصي؟ فرمود خداوند عادل تر است از ايخود را بر معاص
عرض كرد كه در ، شان رايكرد اينم يبعباد امر و نه، ض كرده بوديكرده است امر افعال عباد را بخود عباد؟ فرمود اگر تفو

  .نين آسمان و زميست كه واسعتر است از ما بين دو منزله ايانة ايدر م، يگر هست؟ فرمود بلين دو منزلة ديانة ايم
و آن مقدمات اصالت ، ان مقدمات چند استيمحتاج بب، ن در مقام علمين االمريبدانكه مسئله جبر و قدر و امر ب  

كه چون خود وجود مجهول  ينحو اشتراك، ع حصص وجوديانة جمياشتراك آن مو قت آن يوجود است و وحدت حق
لكن مثل از ، او كه واجب الوجود است يست چون مرتبة اعاليقت وجود نيحق يه از براياگرچه مثل و شب، الكنه است

                                                 
! فرمود، نه  ؟د، پس امر را بĤنان واگذار فرمودهيپرس! فرمود، نه  ؟نموده است ت مجبوريا خداوند بندگان را در معصياز امام سؤال شد، آ - 193

 . ن دو مرافقت فرمودهيانه ايفرمود، پروردگار تو در م ؟گفت پس كار چگونه است
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نة سراپا يست كه آين انسان نقت وجود از جايحق يكتر از براينزد يو مثل، يوهللا املثل االعل، تواند باشد كه فرمودياو م يبرا
چ كس يكه ه، قت استيك حقير يقت وجود در مملكت صغيچرا كه جان انسان چون حق، قت وجود استيحق ينما
دن يدن و بوئيدن و شنيست كه مشهود است كه ديرجان نيغ يو منشأ آثار انسان، ك انسان دوجان دارديد كه يتواند بگوينم

چ يو مدارك و اعضاء هست كه ه يو در تمام قو، دهنديا را تماماً بجان انسان نسبت منهير ايدن و رفتن وزدن و غيو چش
قت وجود يق حقين طريبهم، است يو مدارك از جان خال ياز ذرات اعضاء و جوارح و قو يد كه ذره ايكس نتواند بگو

اء يه بممازجه و خارج از اشاء است نيداخل در اش :كه فرمود يفيث شريحد، ر انحاء وجوديو مرتبة وجوب نسبت بسا
  :ليو نعم ما ق، ن داللت دارديبر هم» لهياست نه بمزا
  يش روشن تر نداريل از خويدل         ين هزاريچند يول يزيك چيتو

شأنه  يت حق تعاليد معلوم شود كه فاعلينهم بايو ا، ت بتشأن فاعل است بشأن منفعلينست كه فاعليگر ايمقدمة د  
و آن ، شودير ميتعب يه حق تعاليت است كه باضافة اشراقين مقام مشيت عيو آن فاعل، يه اعتبارنه اضاف يقيست حقيامر
فان از هم منفك نشوند يفند و متضايت متضايت و منفعلينست كه فاعلين مطلب ايل بر ايست مگر ظهور فاعل و دليت نيمش

پس هرگاه منفعل در عالم ملك ، ن اوو عالم ملكوت نسبت بملك چون ذهن انسانست نسبت بت، در ذهن و در خارج
شود صدق ينجا معلوم ميو از ا، نيفيد انفكاك متضايث انه فاعل در عالم ملك باشد واالّ الزم آيد فاعل من حيبا، باشد

قه اسم مقام ظهور حق و مقام فعل حق است و يط الحقينكه بسيبجهت ا، اءيقه كل االشيط الحقيبس: نديگويقول آنها كه م
  .باشد يرفعل حق تعالياز فعل حق باشد و غ يست كه خالينز يچ چيه

نظركن در سطوح مختلفه و ، كند بضعف و شدتيدا مينست كه فعل فاعل نسبت بقوابل اختالف پيگر ايمقدمة د  
كند و درخلف آن نور آفتاب ينفوذ م يقت است و از بعضيك حقيمتلونه كه شعال آفتاب  يشه هايمختلفه و ش ينه هايآئ
كند در يكه نور آفتاب در آنها نفوذ م يو آن سطوح، مانديك ميكند و خلف آنها تارينفوذ نم يو از بعض، كنديبش متا

رسد شدت آن نور كه آثارش از اصل يم يتا بجائ، كنديو ضعف تابش مخلف آنها باعتبار صفا و كدورت آنها بشدت 
متلونه  يشه هايشود و درخلف شيبرتر از اصل نور م يروشنائكند در حرارت و در يكه كار آتش م يتيثيشود بحياده ميز

ن انوارمختلفه از يك از ايچيقت است كه نور باشد و هيك حقينكه فاعل كلّ يبا ا، كنديش ميمختلف نما يبرنگها
قت يحقو اختالف كل آنها با ، گريكدين آثار مختلفه آثار نور است و اختالف آنها با ياو تمام ، ستين يقت نورخاليحق

، شه هاين الوان مختلفة خلف شيشه ها از آفتابست و همچنيست مگر از جهت اختالف ماده و چنانكه انوار خلف شينور ن
ن انوار فائضه صادر ين نقائص و حدود ايو همچن، صادر از نوراالنوار است يقيضة از نور حقية فاين انوار وجوديهمچن

شه ها يا نسبت آنها بشيشه هاست ين حدود نقائص و الوان از شيان گفت كه اتوينست كه ميت اينها، است از نوراالنوار
  . است ياول

و ، قت وجوديشود كه تمام حركات و سكنات موجودات منسوبست بحقيمعلوم م، ن مطلب معلوم شديچون ا  
سبت آنها لكن ن، كه مواد باشد فائض است يقت وجود بواسطة قابلينقائص و حدود حركات و سكنات اگرچه از حق

نست كه انسان شعور بشعور دارد و يتفاوت با، ر موجوداتستيو حال انسان چون سا، است از نسبت آنها بفاعل يبقوابل اول
و  مين كئاتيبس يتو اوالئ :ف كه فرموديث شريو حد، ر موجوداتيشعور بشعور است بخالف سا يار او از روياراده و اخت

  .فهمانديم را ين معنيا، كمن كحبسنات انا اويل
د ارادة جابر بخالف ارادة مجبور باشد كه جابر يو با، يخواهد و مجبوريم ينست كه جبر جابريگر ايمقدمة د  
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نونت حق را از خلق بنحو يت و بينين الزم دارد اثنيوا، بر وفق ارادة خود حركت دهد، مجبور را بخالف اراده مجبور
ن يو از ا، شودير مبدء ميد مبدء كنند و تكثيخواهند توحينها ميبدو مبدء و ات را كه قائل شدن باشد ينونت عزله و مجوسيب

ن مقدمات يض از ايو مسئله تفو، ز نسبت داده اندينها نيرا با، ه مجوس هذه االمهيالقدر، فيث شريجهت است كه حد
افعال عباد و حركات موجودات ر باشد يشود كه بنحو تسخيتوهم م ير كه گاهيسخو اما ت، شود بطالن او رأساًياستنباط م

ن جهت يو از ا، نستيت دارد بلكه امرادقّ و الطف از اينير هم اثنيلكن تسخ، چنانكه مدارك انسان مسخّر نفس انسانست
  .ضيانة جبر و تفويكرده است خدا م يو خورده كار ينازك كار يعنين ذلك يلطف من اهللا ب :فرمود كه
ان ين بيو ا، ن دويانة ايست در ميبلكه امر، ستيض هم نيست و تفويجبر ن شود كهين مقدمات معلوم ميپس از ا  

 ين معنيبا، د حالش حال جبر باشدينست كه سالك راه خدا نبايا ياما در مقام حال و شهود پس معن، در مقام علم است
نباشد كه در فعل خود چون در فعل  ياريچوجه او را اختيت آن از نظر او رفته باشد و بهيد مجذوب باشد كه خوديكه نبا

ت در يچ سببيند و خدا را و امر خدا را هيار از خود بياخت يد حالش سلوك صرف باشد كه بكلّيشخص مجبور باشد و نبا
گذارد كه انسان ينم يو حال ثان، شوديگذارد و كمال مترقب از او حاصل نميكه حال اول انسان را ناقص م، فعل خود ندهد

د حرارت جذب و شوق و درد او را گرم داشته باشد و يوسته بايبلكه پ، ديل نمايرا تحص يانك از كماالت انسيچيه
او را  يل حرارت جذب ببرودت سلوك جملة كماالت انسانيكه بواسطة تعد، دين حرارت نمايل ايببرودت سلوك تعد

  .حاصل گردد
ن جبر و قدر يا بيعرض كرد كه آكه سائل ، يدر كاف) ع( و صادق، )ع( ف مأثور از جناب باقريث شريو حد  

نكه منزلت يو وجه ا، دارد ين معنيداللت بر ا، ن استين آسمان و زميواسع تر از آنچه ب يفرمودند بل! هست  يمنزله ا
حال جذب و  ينست كه بحسب تساويا، نيانة آسمان و زميانة سلوك صرف و جذب محض واسع تر است از مسافت ميم

ث بحسب يحد ينست معنيشود و ايدا ميه پيرمتناهيده بلكه مراتب غيمراتب عد، يگريبر دك يسلوك و مراتب غلبة هر 
  .مقام حال و شهود

خدا را از ، نست كه اغلب مردم بحسب حال چون اهل اعتزاليض پس ايو اما حال مردم بحسب جبر و تفو  
گر يكدين جهت زبان مالمت بر يو از ا ن را بر بندگان خدا شمارنديريك و بد خود و سايمعزول دانند و نبندگان خدا 

در مقام حال خود ، 194احداًم كلومن احديسرالقدر ال يلو اطلعتم عل، فهيث شريو از حد، رنديچ عذر از هم نپذيند و هيگشا
  :رحمه اهللا فرموده است ين جهت كه مولويو از ا، ابنديچ نيه

  كر استحس خود را من يزانكه جبر        در خرد جبر از قدر رسواتر است 
  :تجاوز ندارد يچ فعل از فاعل انسانيه يوانيش حواس حيرا كه پيز  

  گرانيد آن پند دادند يهم كت        در آن  يكرديم جنگ مرده ستيب
  است رهيكو ب ين جنگد كسيچون چن        كو مكره است  يد كسين گويچن يك

  اضطرار يآر خواست عقلت هرچه      ار ياخت يدار خواست نفست چه هر
  
  

                                                 
 . نمود يرا مالمت نم يگريچكس ديد هيشدياگر شما بر سر قدر آگاه م - 194
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   فصل نهم
در معرفت ن يمتوسط يو برا، ث انّه اماميمن ح ين منحصر است در معرفت امام بشريناقص ينكه معرفت خدا برايان ايدر ب

 يو از برا، ابنديه و در معرفت صفات خدا كه اثر آنها را در وجود خود بواسطة معرفت امام و متابعت او بيامام بالنوران
ست مگر ينكه طاعت خدا نيان ايو در ب، انه نباشديدر م يكه عارف و معرفت يمن در معرفت مقام ظهور حق در هنگايمنته

  .اطاعت امام تا كمال مترقب از انسان حاصل نشده
ست ولكن يا تلخ ني، ديايچ بكار نيا تلخ است و هيوة او يوند نخورد مياست كه اگر پ يبدانكه انسان چون درخت  

ر بر ملكوت و عبور از جبروت و اتصال ين انسان سيريوة شيو م، ستير نسيبد طعم و عفص و تند است كه انتفاع بĤن م
وة انسان معرفت مراتب و درجات خداست كه اول مرتبة آن معرفت او است در مظاهر يم يو بعباره اخر، بالهوت است

مقام اول علم  يو ثان، ستيديواول مقام علم تقل، مراتب او معرفت آثار و صفات حق است در وجود خود يو ثان، يبشر
كه اول مقام ظهور حضرت قائم عج باشددر عالم  يو ثالث مراتب او معرفت او است در مظاهر ملكوت، است يقيتحق
و رابع مراتب ، نه وفكرير كنند بحضور و سكين معرفت تعبيو از ا .ه از آنستيه كنايبالنوران) ع( ير و معرفت عليصغ

و از ، رونستيحساب ب اباست كه از حس يضيك از مراتب را عرض عريو هر ، يمعرفت او است در مظاهر جبروت
و چون ثمرة عبادت  195َو ما َخلَقُْت الْجِنَّ َو الْإِْنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن :ن مراتب فرمود خداوند متعالين ثمره و ايجهت اشارة با

حاصل نگردد مگر  ين ثمره از وجود انسانياو ، نجا بمعرفتير كرده اند عبادت را در ايتفس، بمراتبها مراتب معرفت است
تلخ وجود  يت كنند و شاخهايوند را تربيزده شود و آن پ ين بر درخت وجود انسانيريش يوند شجرة ملكوتيبعد از آنكه پ

انسان  يبر شجرة وجود انسان زده نشود مگر بعد از اتصال بدن ملك يوند ملكوتين پيو ا، كنند و بخشكانند طعرا ق يبشر
عت ير ببيت مقرره و شروط معهوده كه از آن تعبيفيبك، شده است يامام كه در گرفته و مغلوب بدن ملكوت يدن ملكبب

نكه يو از جهت ا، بوده يوند زدن جارين پيعت و اين بيا) ص( تا زمان خاتم) ع( ن جهت بود كه از زمان آدميو از ا، كنند
بر وجود انسان  يملكوتوند يامام پ يور خدا است و از اتصال ببدن ملكو ملكوت در گرفتة بن، بدن امام در گرفتة بملكوت

عت با يو ب يستيان نيتو در م، عتيهنگام ب يعني، 196إِنَّ الَّذيَن ُيبايُِعوَنَك إِنَّما ُيبايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيديهِم :خورد فرموديم
 يخورد صورت ملكوتيوند كه بروجود انسان ميو آن پ، ت تودست آنها نه دس يو دست خداست در رو، خداست و بس

ن يشود و از جهت هميرة انسان ميت اخيوند فعليو همان پ، شوديامام است كه در دل انسان داخل و متصل بوجود انسان م
انفصال  يو ملكوت يدر ابوت و بنوت روحان، انفصال مادة پسر است از مادة پدر يوند است كه ابوت و بنوت بشريپ

و چون ، ن نسبت با آن نسبت مثل تفاوت روح است با جسميو تفاوت ا، پدر يرة پسر است از صورت ملكوتيصورت اخ
ج جذب صفات يد بتدريرون آيتلخ نفس ب يرشاخهايت شود كه از زيه است هرگاه تربيوند از شجرة ملكوتين پيا

و ، صفات خدا شود سالك راه خدا در وجود خود ين صفات خداست شناساييصفات ملكوتو چون ، دين نماييملكوت
خ سالك يبصورت ش، شاخ و بال شجرة نفس را بخشكاند كه حجاب نشوند او را يرد كه بكليوند قوت گيآنوقت كه پ

بلكه ، نديخ بيرسد كه افعال و صفات خود را از همان صورت ش ين ظهور بجائيج در ايو بتدر، ظاهر شود برخود سالك
ن جهت كه معرفت خدا و صفات خدا و يو از هم، دا شودياوپ ينجا مقام جبر برايو ا، نديانه نبير خود را در ماياراده و اخت

                                                 
 . نكه پرستش كنند مرايا يم مگر برايديافرينو ما خلق جن وانس را  56ه يات آيسوره ذار - 195

 . دست آنها يعت كردند دست خدا است بااليقت با خدا بيعت كردند بحقيكه با تو بيرسول مؤمنان يا 10ه يسوره فتح آ - 196
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بلكه در اول امر و اوسط امر معرفت خدا ، شوديحاصل نم ير اتصال بامام بشريدر مظاهر و بدون مظاهر بغ ياسماء اله
ن مضمون يار بايوارده شده است اخبار بس، ة اماميورت ملكوتو معرفت ص، ث انّه اماميمن ح يست مگر معرفت امام ملكين

ار يو اخبار بس، امر يت ولّيا بدون والي) ع( يت عليبندة خدا هرقدر عبادت كند از او مقبول نخواهد بود بدون وال، كه
اخته شده است ن باشد كه بمعرفت ما شنيخبر ا يچه معن، بنا عرف اهللا :ن مضمون كهيوارد شده است با اختالف لفظ با

ا معرفت ي، ت ما شناخته شده است خدايا سبب اتصال با ما و قبول والي، عت كردن با ما شناخته شده است خدايا به بي، خدا
امام  ينست كه بشناسيمعرفت خدا ا، ن مضمون كهير الفاظ وارد شده است باييار با تغيو اخبار بس، ن معرفت خداستيما ع

ن يو چون ا، كند مگر بمعرفتنايرا قبول نم يچ عمليخداوند ه، ن مضمون كهيوارد شده است باار يو اخبار بس، زمانت را
شود كه آن يحاصل م يتيت اگر فاسد نشود و نخشكد تا مادام كه در وجود انسانست هرچه كند انسان از آن فعليوند واليپ

  . 197كاُنوا َيْعَملُونَرهم باحسن ما نَّهم اَجيلنجزاِتهِْم َحَسناٍت َو ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئ، نهاستيدربارة ا، شوديوند ميت قوة آن پيفعل
ن مضمون وارد يار بايشود و در اخبار بسيامر باشد واقع نم يو چون عبادت خدا بدون معرفت خدا كه معرفت ولّ  

ا عبادت ي، شود خدايه من باشد كه بعبادت كردن و اطاعت كردن ما عبادت كرديا يچه معن، بعبادتنا عبداهللا :شده است كه
ن باشد كه ين خبر ايا يشود معنيم، 198َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطاَع اللَّه :ن عبادت خداست كه فرموديكردن خلق ما را ع

كنند بتوسط حجب در يگران عبادت خدا ميو د، درعبادت ماست منحصر است يعبادت خدا كه خالص است و مشوب ن
عت كردن عامه يعت كردن با او رافع حجابست نه قبول رسالت اگرچه ببيت امام ببيو چون وال، ضا بقصود و اغرايمظاهر 
د يبما عبادت كرده شده است خدا و بما شناخته شده است خدا و بما توح :ست كهيمرو) ع( از جناب باقر يدر كاف، باشد

انه حق و خلق كه هركس يواسطة م) ص( محمد يعني» يحجاب خداست تبارك و تعال) ص( و محمد، شده است خدا
ث رسالت حجابست كه از محض قبول يمن ح) ص( ا محمدي، زند) ص( د چنگ بدامان محمديبا، هرچه خواهد از خدا

را ) ص( ت محمديكه قبول واليمگر وقت، شوديد و عبادت خدا حاصل نميعت كردن باشد معرفت و توحيرسالت اگرچه بب
اگر بندة خدا عبادت كند  :ن جهت فرمود كهيو از ا، ة باشديعت خاصة و لويه كه بيعت ثانيببان نست كند ايت واليثياز ح

ن استثنا يامر نباشد بر رو در آتش جهنّم اندازد او را خدا و ا يت ولّياو وال يزاب و از برايخدا را هفتاد سال در تحت م
ر ين جهت سايو از ا، رآنها رايشامل است آنها را و غ بلكه، كرده اند) ص( كه قبول رسالت محمديراز كسانيندارد كه غ

د يد كه رسالت بايĤيرون نميب يبواسطة قبول رسالت انسان از حجب نفسان يعني، ميدانيرمقبول الطاعه ميفرق اسالم را غ
ت يوال تيثياشاره بح، احلق يفقد رأ من رأين :كه) ع( مرتبت يو فرمودة حضرت ختم، ز را در پرده داشته باشديهمة چ
  .است

  
  فصل دهم 

  :اعداد و استعداد يست در آن سواين يتيچ مدخليت وسعادت از جانب خداست و بنده را هينكه هدايان ايدر ب
م باشد عالم يم و ناماليو مالت و ضاللت و رضا و سخط يبدانكه مورد متضادات كه سعادت و شقاوت و هدا  
تصورله ورود ي تجاوزونه حيتيل له مقام معلوم الك، روت باشد اهل آنهان عالم كه ملكوت و جبير ايو اما غ، مواد است

                                                 
 . كنديها پاداش عطا مكشان بĤنين اعمال نيبهتر از ا يخدا گناهان آنان را بدل بثواب گرداند و بس 96ة يو نحل آ 70ة يسورة فرقان آ - 197
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و در ، انيابد متضادات نه مثل عالم كييات در آنها راه ميبواسطة تعلق بماد يعنيو عالم ملكوت ، 199املتضادات املتعاقبات
بهره اند اگرچه مورد  يخبر و ب يد از آنها بير مواليو سا، ه مختص است بانسانية ارادياريان هم متضادات اختيعالم ك

لكن شعوربشعور خود ندارند و ، ه شوندياريوانات مورد بعض متضادات اختياز ح يو بعض، باشنديه مياريراختيمتضادات غ
و آنچه ، نخواهد بود يرحق تعاليض آنها غيه آنچه شوب وجود در آنها باشد مفيه و انسانيوانيمات حيمات و ناماليمال

ت يثيض و فاعل ندارد مگر از حيت نقص و عدم بماده راجع است و حاجت بمفيثيدم درآن باشد از حشوب نقص و ع
ست مگر يت نقص و عدم محتاج بفاعل نيثيو از ح، ستير حق نيت محتاج است بفاعل و فاعل غيثيشوب وجود و از آن ح

ست يريمقصود بالذّات خ، ستيمقصود بالذّات نلكن ، د اگرچه مجعول بالذّاتستينمايست و شرّ ميو آنچه وجود، بالعرض
، رات بالذّات و فاعل شرور بالعرضيلكن فاعل خ، شأنه يرات حق است تعاليپس فاعل شرور و خ، ن شرّ الزم آنستيكه ا

شود ورود يو چون استعداد و حدود ماده سبب م، بالعرض باشد و چه مقصود بودن او بالعرض باشد يت حق تعاليچه فاعل
ه و از يبخالف وجودات كمال، است يپس نقائص را بقوابل نسبت دادن اول، مات را اگرچه فاعل حق باشديص و نامالنقائ
كو ين، الير خيتصو يب برايو بجهت تقر، م بحسنات تو از تويئات خود از من و من اواليبس يتو اوالئ، ن جهت فرمودنديا

توان يشه ها از آفتابست و نميت آن اشعه خلف شينكه نورانيبجهت ا، متلون تابش كند يشه هايكه از شياست آفتاب يمثل
، شه ها وجود گرفته استيو حدود و كدورت و تلون شعاعها اگرچه بواسطة نور آفتاب در خلف ش، شه هاستيگفت از ش

چنانكه ، ستح ايشه ها و حدود و تلون آنها صحيو نسبت آنها بش، مگر بالعرض، ح استيلكن نسبت آنها بنور آفتاب قب
  .است يتوان داد لكن بĤفتاب نسبت آنها بهتر و اوليشه ها ميت را بشينسبت نوران
ض آنها آفتابست و ضاللت و شقاوت يشه هاست كه مفيت آفتاب خلف شيت و سعادت چون نورانيپس هدا  

، شه ها بهتر استيلكن نسبت آنها بش، ض آنها آفتابستيچون حدود و الوان و كدورت آن نور است اگرچه مظهر و مف
 يرات بفاعل اوليو نسبت خ، يح است كه نسبت شرور بقابل اولير و شرّ خداست و صحيح است كه خالق خيپس صح

ن اعداد ماده مثل يو ا، هست يتيت و كدورت ضاللت اعداد ماده و استعداد قابل را مدخليولكن در افاضة نور هدا، است
و جملة ، ت استيك مثل سعادت و هدايرند و جملة اوصاف كمال و افعال نآفتاب بدا يشه ها را محاذينست كه شيا

م مردم را يخوانيم، كه) ع( عرض كرد بخدمت حضرت صادق يكس، اوصاف و افعال بد مثل شقاوت و ضاللت است
ردن او را را كه گ يكند ملكيامر م يبنده ا ير كند برايرا كه خدا هرگاه ارادة خ يد كسيفرمودند نخوان، ن امريا يبسو
   .ار وارد شده استين مضمون با اختالف لفظ اخبار بسيو با .ا كراهت اوين امر كند چه با رغبت او يرد و او را داخل ايبگ

* * *  
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  باب چهارم 
ان اوصاف آنها و وجوب ين و در بيزم يانة خلق و در رويدر م ياله يان وجوب بودن خلفايدرب
  . خلق آنها را يرويپ

  
  فصل اول 

   :انة خلقيدر م ياله يان وجوب بودن خلفايبدر 
د و يشت خود تواند نماير معيخلق كه بĤن رو تدب يبسو يروئ، بدانكه انسان را خداوند منّان خلق كرده است صاحب دورو

، ديگر برآيد يت رويرد و در صدد تقويد و از انقالبات آنها عبرت گيه نمايويادراك مدركات دن، از راه مدارك ظاهره
ن يك از ايهر  يو برا، خود بĤن رو كندل معاد يرد بامور آخرت و تكميكه بĤن رو انس گ، بجانب آخرت و خدا يروئو 

تا ، ك از مدارك لذّت برديو از مدركات هر ، ديقرار داده كه مدركات هر دو عالم را تواند ادراك نما يدو رو مدارك
ز ين يد و شوق مدركات اخروينما ين بقا استكمال جهت اخرويدر او  يه باقيويانسان را بمدركات دن يوانيشوق مرتبة ح

كرده يم يبجانب آخرت و مدركات آن نگاه يو گاه، واقف نشود يوانيو ح يويبر مدركات دن يكه بكلّ، باشد يباق
ه نمود ز راين يداريبĤخرت در باگرچه بحسب مقام علم ، بهر دو عالم راه نمود يداريو او را بواسطة خواب و ب، باشد

ت خلقت عالم عود انسانست بĤخرت كه يو چون غا، راه نمود يدارياء را بحسب مقام شهود در بياء و اوليچنانكه بعض انب
و ، شود يمتالش يشود روزيست و آنچه از عناصر اربعه متكون ميا بقانيدر دن يچ مولوديه يمعلوم و مشهود است كه برا

و ، ران وعذاب و آالميم و نين عالم است جحين و در اياطيعالم جنّ و ش، استچون ملكوت از آخرت مشتمل بر دو عالم 
نست جنّات ين عالم است دار سرور و در ايبه و ايو عالم مالئكه و ارواح ط .نيثه و دار معذّبين عالم است مقرّ ارواح خبيا
ن دو عالم خواهد يك از ايبكدام  ست كهين دو عالم است و معلوم نياز ا يكيو چون بعد از موت رجوع انسان ب، مينع

كه از دار عذاب  ؟د كنديداند كه چه بايخود نم يچ كس بعقل جز ويو ه، و دفع ضرر مظنون بحكم عقل الزم، رفت
  .ة نجات و باعث ثواب باشديآنچه ما، اموزنديد كه از او بيبا يپس كس! ؟نجات و بدار ثواب رجوع كند

 يو مدارك انسان يكه آنها ملكوت، شونديز مشهود نميشود و مالئكه نينممشهود  يو چون معلوم شد كه حق تعال  
كه اگر ادراك كند ، يداريندارد در ب يل نشده قوة ادراك ملكوتيانسان تا تكم يومدارك ملكوت يدر اول امر ملك
را بعقول  يكوتل مدارك مليقة تكميو طر، وانه گردديا ديا هالك شود ي، يداريدر ب يا مدارك ملكوتي يبمدارك ملك

كه راه نجات از دار يو كس، اموزديرا از او ب يل مدارك ملكوتيقة تكميد كه طريبا يپس كس، ه ادراك نتوان كرديجزئ
ه يويه و دنيست مگر آن كس كه مدارك اخروين، ه توانديل مدارك اخرويق رفتن بدار ثواب را بداند و تكميعذاب و طر

ه معاشرت با كثرات را يويه را ادراك تواند كند و بمدارك دنير اخرووه اميوكه بمدارك اخر، ل كرده باشديرا تكم
ت خلقت باطل شود ينباشد غا ين كسيكه اگر چن، اموزديث ملك بيو تحد يغمبر كه بوحيست مگر پيمتحمل شود و آن ن

د و يد ظلم برخداوند الزم آنباش ين كسيبلكه اگر چن، م روا نباشديو لغو بر حك، ع عالم لغو باشديو خلقت انسان بلكه جم
را كه از او  يم كسيديو ند! م يو طلب كرد! م يندانست، نديد كه بگويو خلق را خواهد رس، حجت خدا بر خلق ناتمام ماند

نادر ، ة او شوديل مدارك اخرويدا كند و تكميا پياتصال بملكوت عل يباشد كه بجذبة اله يو اگر بندرت كس! مياموزيب
كه در فصل لزوم بودن يو جملة وجوه، دياير از او نيل غيعالوه بر آنكه نادر حكم ندارد تكم، ستين يحكمباشد و نادر را 

  . ستيز جارينجا نيانة خلق گذشت در ايدر م يعالم اله
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و ، باشنديم يان احكام قالبيقالب و بل يتكم يا براي، باشنديل خلق ميتكم يانة خلق برايكه درم ياله يو خلفا  
حتاج يات معاش از حركت كردن در طلب ماينست كه قالب و تن انسان كه بواسطة ضروريمبرانند كه شأن آنها اغينها پيا

از آنها منع كند، و حركات و كه او را ضرر دهد در معاد و معاش او يو دفع مضار ناچار است باصالح آورند و حركات
نست كه خلق را از وقوف يشأن آنها ا ياخر و بعباره، ندبĤنها امر ك كه آنها را نفع بخشد در معاد و معاش او يسكنات

 گنست كه راه خالص از چنيائند كه شأن آنها ايا اوليو . الن برماننديشة پرسباع و غين بيا بترسانند و از ايبرآب و علف دن
ون مقصود از رسالت و چ، اموزنديمعاد بحسب قلب الزم دارند بĤنها ب يو آنچه در رفتن بسو، شه نشان دهندين بيالن ايغ
ا توقف نكرده در يبر صورت دن يكه مردم بكل، آخرت و ذكر عذاب و ثواب گوشزد مردم شود ينست كه گفتگويا

ت ملّت يروان آن رسول صيرا كه پيز، كردهيك رسول اكتفا ميده بيخداوند متعال در قرون عد، نديبرآ يطلب نجات عقب
  . اريبس يبود در سالهاين آوازه بلند ميو ا، قرناً بعد قرن، دنديرسانيرا بخلق م
ن داللت بĤوازة رسالت يو ا، ق قلبيخداست از طر يت پس چون مقصود از او داللت كردن بسويو اما وال  
نوع آدم در عالم باشد  يو تا بن، خدا يق قلب داللت كند بسويد كه او را از طريبا يليرا دل يشود بلكه هر كسيحاصل نم

، عت عامهيرسالت و ب ياخر د باشد و بعبارهيت كننده بايپس در هر قرن كه آدم بوده و باشد هدا، دد باشين داللت بايا
و ، زدن است ين الهيريوند درخت شيت پيو وال، نفس را شكستن است يشاخ و بال شجرة تلخ وجود و سورت هواها

، وند را تواند زنديد باشد تا پيبا ين الهيريشدرخت ، ن را زدنيريوند درخت شيلكن پ، ن شاخ و بال را هركس تواند زنديا
وند زند يت را پيوند والين پيامر تواند مستعد يداخل دائرة اسالم كردنست تا بسهولت ولّ يعت عامة نبويب ياخر ةٍو بعبار

 :دالله يفة وايو آ، انة خلق باشديامر است در م يكه ولّ ين الهيريوند زننده و درخت شيد پيپس با، يعت خاصه ولويبب
است كه فرمود در ) ع( از جناب صادق يدر خبر يو در كاف، ن مطلب اشاره دارديبا، 200إِنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلكُلِّ قَْومٍ هاد

م است و يحكم و آن خالق يدار يم كه خالقيكه ما ثابت كرده ا، )ع( اءيكه سؤال كرد از برهان اثبات انب يقيجواب زند
 يپس بمقتضا، خلق مشاهده كردن و محاجه كردن با او يكه امكان ندارد برا يتيثيبح، ت از خلقاس يمرتبة او متعال

ف آنهاست و يكه از جانب او بخلق برسانند آنچه تكل، داشته باشد يانة خلق سفرائيد او در ميشود كه بايحكمت او ثابت م
پس ثابت ، شانستينها درآنست و در ترك آن فناء است آيكنند بر مصالح و منافع آنها و بر آنچه ز يآنها را راهنمائ

كه مؤدب شده اند بحكمت و فرستاده شده اند ) ع( اءيشانند انبيو ا، از جانب خدا، كننده ها يشود امركننده ها و نهيم
ن كس ين برهان اقتضا دارد كه در هر عصر ايو ا، نكه ممتازند از آنها بحكمتين ايو مشاركند با خلق در ع، بحكمت

) ع( عرض كرد بخدمت جناب صادق يراو، است كه ين كافيگر در هميو در خبرد» يفة نبيباشد و چه خل يچه نب، باشد
ست يگفتم كه بعد از رسول خدا كيم، يگفتند بليد كه رسول خدا حجت بر خلق است؟ ميدانيكه م، گفتميكه بمردم م

كنند يق مخاصمه ميه و زندين قرآن مرجئه و قَدريدم كه بهميپس نظركردم در قرآن د، گفتند قرآنحجت بر خلق؟ 
دم كه هركس كه يو نظركردم د يميست مگر بقيپس دانستم كه قرآن حجت ن! شوند برصاحبان علميكه غالب م يتيثيبح
نجا ياز ا، تمام علم قرآن شده است يمدع) ع( يو عل، تمام علم قرآن نشده است يمدع، علم قرآن شده است يمدع

  .د در قرآن پس او حقّ استيم قرآنست و او است حجت برخلق و هر چه او گويق) ع( يكه علدانستم 
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  فصل دوم 
  :نيزم يدر رو ياله يان وجوب بودن خلفايدر ب

ر رجوع كن يبانسان صغ ير تصور نمائيدر انسان كب يپس هرچه خواه، ر استير نسخة مختصر انسان كبيبدانكه انسان صغ
ر بجان و يدارد كه از آن تعب يبياست كه مقام غ ير بوضعيو چنانكه خلقت انسان صغ، ادراك نما ريو بعد در انسان كب

ظهور او  يست كه بيظهور، تن كه عالم شهادت انسانستب را در عالم يكند باعتبارات مختلفه و آن مقام غيعقل و روح م
ن جان باطل و فرورفته در غور تن يون ظهور است بلكه تمام اجزاء و مدارك او بديك آن بقا نيدرعالم شهادت تن را 

و ، نكه جان نباشديدر تن نباشد مثل ا ين قلب صنوبريست درعالم تن كه او قلب است كه اگر ايو او را مظهر، خواهد بود
  .تن و اجزاء تن باطل و هالك خواهد بود

ن جان را در عالم يو ا، ركننديكه از او بعقل كلّ و نفس كلّ تعب، ر الزم خلقت او جانستين انسان كبيهمچن  
شود و اهل خود را فرو برد و  يو متالش ين تن فانيا، ن تنينباشد در ا يست كه اگرظهور و مظهريشهادت ظهور و مظهر

امام  يكل بشريپس اگر ه، يكل بشرين عالم امام است بهيدر تن ا ياهل خود را باضطراب اندازد و مظهر آن جان كلّ
وارد ) ع( ار از ائمة اطهارين جهت در اخبار بسيو از ا، نباشد و اهلش را فرو برد و باضطراب اندازد ين را بقائينباشد زم

 :و در بعض اخبار است» ا باضطراب اندازدين اهلش را فرو برد ين نباشد زميزم يا حجت در روياگر امام  :شده است كه
ن ينكه در آن زميمگر ا، كرده است) ع( كه قبض روح آدميرا از زمان ينيچ زميقسم بخدا كه وا نگذاشته است خداوند ه

هم نخواهد گذاشت  يو باق، بود بر خلقيو او حجت خدا م، خدا يبردند مردم بواسطة آن امام بسويبوده كه راه م يامام
اهلش را  ،ن برداشته شوديزم ياز رو يو در اخبار است كه اگر امام ساعت .»كه حجت باشد برعباد ير اماميرا بغ ينيزم

ن مضمون كه قرارداد در يات واردة بايو آ .»ا اهلش راياندازد در يسازد و در موج ميباضطراب اندازد چنانكه مضطرب م
كه بمنزلة قلب ، اشارة بخلفاء اهللا است، نكه شما را باضطراب اندازديبلند را بجهت كراهت داشتن ا ين كوههايزم يرو

ن مضمون يار بايو در اخبار بس .ن و اهلش فرو روند بعدميزم، نيزم ياشند در رورند كه اگر نبيبدن انسان كب يصنوبر
و در بعض اخبار ، يگرياز آن دو نفر حجت خواهد بود بر د يكي، ن نباشد مگر دو نفريزم ياگر در رو، وارد است كه

خود كه مقام  يم بحسب مقام كلّكه اما، نها از همانست كه ذكرشديو همة ا .امام خواهد بود يكياگر نباشد مگر دو نفر 
انسان  يعالم جسمان يخود بمنزلة قلب صنوبر يو بشر يو بحسب مقام ملك، ر استيه باشد بمنزلة جان عالم كبيعقول كل

  . راستيصغ
ن حجت خدا بر خلق يهم اجمعيسالم اهللا عل ية ائمة هدياكل بشريملتفت باش كه در زمان ظهور ه، زمنيپس عز

د بحضرت قائم يتا رس، يگريشد بديم يك امر امامت منتهيو در زمان رحلت هر ، آن بزرگواران بودند ،نيزم يو در رو
اگر چه وجود آن بزرگوار ، بت مستور باشديت درحجاب غيعجل اهللا فرجه كه مصلحت وقت اقتضا نمود كه چهرة وال

و بجهت اتمام حجت چنانكه در بقاع ، شوديلكن حجت بر خلق تمام نم، بخشد يرا م ارض يت بقاين خاصيزم يدر رو
ن در زمان يهمچن، گماشتنديقت ميخ طريو مشا، ت داشتنديخ رواية آن بزرگواران مشاياكل بشرير زمان ظهور هدارض 

ت علماء اعالمند كه شغل آنها يخ روايمشا، قت داشتند و خواهند داشتيخ طريت و مشايخ روايمشا بت آن بزرگواريغ
ج احكام قلب و يقتند كه شغل آنها ترويبزرگان طر، قتيخ طريو مشا، غ كردن احكامية خلق است و تبليج احكام قالبيترو
حتاج خود و خلق را يدند و مايرسيخ هر دو سلسله بخدمت آن بزرگوار ميمشا يبت صغريو در زمان غ، غ آنهاستيتبل

بت يو بعد از غ، نمودنديم ميم و تكريد تعظياگر را چنانكه بيكدي، گر هم كمال الفت داشتهيكديو با ، نمودنديسؤال م
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ج در هر دو سلسله حق و يو چون بتدر، زش و الفت داشتنديخ هر دو سلسله با هم آميبود و مشا يهر دو سلسله جار يكبر
است خود را ) ع( يت عليع همان اقرار بوالينكه تشيال ايبخ، عه بودنديكه پدران آنها شيافت و كسانيزش يباطل بهم آم

عه معروف يان باسم شيعيان شيو در م، Ĥموختندينمودند و آداب و احكام آنها را ميم يقة عامه مشيولكن بطر، عه دانستنديش
قت آنها خود را يع نداشتند مگر اسم و بواسطة ذكاوت تند و حفظ علوم عامه و آداب طرينكه از تشيو حال ا، شدنديم

اء عداوت برداشتند و حسد يقت آنها چون عامة عميخ طريعه و مشايش يلماج با عيو بتدر، شمردنديق ميخ طريا شيعالم 
از  يچ بهره اينكه هيو حال ا، شمردنديق آنها بودند و خود را از آنها ميخ طريعه و شيك بصورت عالم شيو هر، گرفتند

ار بر آنها بستند و يدروغ بسو ، ج بواسطة حسد كه داشتند در صدد رد آنها برآمدنديو بتدر، ع و علوم آنها نداشتنديتش
و ، نها شهرت گرفتين بعض ايان متأخريتا خورده خورده در م، بĤنها نسبت دادند، بودند از آنها يرا كه بر يبيمعا

بودند  يند كه در واقع برادزها را نسبت ديق بعض چيخ طريو بعلماء و مشا، ز همان شهرت را مستند قرار دادندين نيمتأخر
ن بعلماء و يق را متشبهيخ طريو مذمت مشا، دن خود قرار دادنديه دين از صوفيواسطه مذمت علماء را بطال نيو با، از آنها
ن دو فرقه يو ا، گمان مخالفت بردند ياريانة دو فرقه و دو سلسله بسينكه در ميتا ا، خود گرفتند ياز علماء حقه خو يبعض

و  يدر كمال الفت و مهربان، ن دو فرقه از اول حال تابحال حاضرياز ا نينكه محقّيبا ا، ر و مخالف پنداشتنديرا با هم مغا
 د استشفايبا يگرين بود كه بسؤر ديك را اعتقاد ايبلكه هر ، كردنديگر ميكديم يتكر ميك تعظيموافقت بودند و هر

  .جست
و ، بودند بركلّ هر دو بودند مقدم ينيو د ياست ملّير يعنياست ينهم گذشت كه آنها كه صاحب هر دو ريو ا  

ن دو يكه شأن ا، ق داشتنديطر يشوائين كه پياست ملّت داشتند مقدم بودند برصاحبان ديبعد از آنها صاحبان علم كه ر
العزم بود كه كل خلق  يغمبر اوليپ) ع( يبود كه حضرت موس) ع( و حضرت خضر) ع( يفرقة نازله شأن حضرت موس

، غمبر نبوديا پي) ع( چه حضرت خضر) ع( ده افضل بود از حضرت خضرياتب عدنمودند و بمريآن بزرگوار م يرويد پيبا
ق يخوخت طريت و شيلكن در مقام وال، غمبر جزء بوديغمبر بود پيا اگر پي، قيخ طريت تنها را داشت چون مشايو مقام وال

آن حضرت  يوريمحتاج شد بپ) ع( ين كمال بود كه حضرت موسيو از جهت ا) ع( يكامل تر بود از حضرت موس
در ، نيقت لكن با وجود همين علماء ملّت افضلند ا زعلماء طريو همچن، نمودياكمل كلّ خلق م ملّتنكه در مقام علم يباا

و هر دو ، د رجوع كنند بعلماء ملّتيقت در علم ملّت بايقت چنانكه علماء طريد رجوع كنند بعلماء طريقت بايعلم طر
قت و يو درعلم طر، و برخلق است كه در احكام ملّت و قالب رجوع بعلماء ملّت كنند، ن دو جهت حجتند برخلقيفرقه با

  . نديقت نمايقلب رجوع بعلماء طر
د يتا از مقام تقل ين محسوب شويو در زمرة ارباب د يكه از جملة اصحاب ملّت باش ياگر خواه، ز منيپس عز  

 و آن كس را كه بصفات عالم آل محمد، يد را بجوق خويخ طريو ش يدر طلب عالم وقت خود برآ يتجاوز نكرده ا
خود را ا زآن عالم  يز و احكام قالبياو آو يالخود را بر دامان و، ذكر خواهد شد يكه در فصل آتيبصفات، ينيبب) ص(

 يود بسيك نمايبلكه اعمال ترا اگرچه همه اش ن، از تو قبول نكنند يد عمل كنين تقلين اخذ و اياخذ كن كه اگر بدون ا
ت او را نما كه بدون قبول يو بمحض اخذ از عالم اكتفا مكن بلكه قبول وال، ندين آن اعمالت نمايتو رد كنند و ترا ره

ت را آنچه يوال يو اگر قبول كن، ثمرة تلخ بارآورد يدرخت تلخ وجود را هرچه كن، وند زدنستيت كه بمنزلة پيوال
 یالناصب زن :ن جهت فرمود كهيو از ا، ن بارآورديريجود كشد بار شن وين درخت تلخ آب و خاك از زميشه و شاخ اير
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وند كه برشجرة وجود ين پيچ حال از ايپس در ه، 202ِلَيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَن ما كاُنوا َيْعَملُون: و دربارة مؤمن فرمود، 201یاوصل
ه يو از جهت تنب، ان تو باشديز يه كنن كه هرچيآسوده منش يوند بوجود تو نرسد آنين پيتو خورد غافل مباش و تا ا

زاب كه روزش را روزه دار و شبش را يكند در تحت م يهفتاد سال بندگ ياگر بنده ا :وند است كه فرمودين پيبرحسن ا
و بجهت ، النار يه فيمنخر يالكبه اهللا عل، وند استين پيامر او كه اشاره بهم يت وليدار باشد و نباشد او را واليبعبادت ب

ن يرا كه د ينكه عذاب كند امتيكند از ايا ميخداوند ح :وند است كه فرمودين پيوند و قبح ترك اين پيح بحسن ايتلو
اگرچه آن ، كه امام عادل باشد ينيريه شيوند خوردن از شجرة الهيبپ يعنيرا  يبخدا آورند بقبول كردن امامت امام عادل

ند بواسطة امامت امام يرا كه راه بخدا بجو يامت دنكه عذاب كنيكند از ايا نميو خداوند ح، امت در اعمال خود فجره باشند
  .كوكار باشندياگرچه آن امت در اعمال خود ن، نخورده باشند ين الهيرين از درخت شيريوند شيپ يعني، يجائر

از  ن نما كهيريرا بجو و بسبب اتصال باو درخت تلخ وجود خود را ش ين الهيريپس بدقت نظركن و درخت ش  
  .يمن باشيعذاب خدا ا

  
  فصل سوم 

  :و عالئم او يان مناقب عالم الهيدر ب
وند خورده و يپ ين الهيريند كه از درخت شيك صنف آنهاي :شوند بدو قسميمنقسم م يبدانكه افراد انسان بقسمت اول 

ز اهل بهشتند مادام كه آن نست كه اينها اين فرقه حكم اين كرده و ايريو ش ياله، وند درخت وجود خود رايبواسطة آن پ
 يده باشند چنانكه مرتد فطريوند را خشكانيباشند كه آن پين فرقه آنها ميدر ا يكه مرتد فطر، ده باشنديوند را نخشكانيپ

عبارتست از بطالن  يكه در هر دو ارتداد فطر، وند خوردن را باطل كرده باشنديباشند كه استعداد پيگر آنها ميدر فرقة د
و چه نداشته باشند مثل آنها كه ، ت خورده باشنديوند واليداشته باشند مثل آنها كه پ يفيت تكليچه وال يت فطريوال
د و يا از مقام تقلي، ت خورده انديوند والين فرقه كه پيو ا، وند خوردن را باطل كرده باشنديت نخورده استعداد پيوند واليپ

شمار و مع ذلك تمام آنها محكوم بنجات و از اهل بهشتند ير و اختالف باينها را اصناف بسيو ا، استماع تجاوز نكرده اند
ا يالجمله اثر معلوم خود را بذوق و وجدان  يد گذشته اند و فيا از مقام تقليو ، ده باشنديت را نخشكانيوند واليمادام كه پ
فرقه اگرچه اثر علم خود را در خود ن يو ا، رون نرفته انديبعالم وقت باج يلكن از احت، ان ادراك نموده انديشهود و ع

خ ين حال اگر از شيو در ا، تجاوز نكرده اند يازمنديو ن يرويلكن از پ، د محض تجاوز كردهينها از تقليابند و كردار اييم
ا در يا در واقعه يوسته آنچه را بذوق يد پيبلكه با، ند البته هالك گردنديبرآ ييو خودرأ يچند و بخودسريوقت خود سرپ

و وجه صحت ، ز دهديم و حق آنرا از باطل تميح آنرا از سقيخ وقت صحيتا ش، خ وقت خود عرضه دارنديابند بر شيام بمن
ا در همان ينها يافته كه عالم ملكوت باشد و ايس دگذشته و اتصال بعالم ق يرويا از مقام پيو سقم آنرا براو اظهار دارد و 

و اذن و اجازه گرفته از ا التفات بكثرات دارند ي، ن باشنديكه مجذوب، شد ندارندو التفات بماوراء كه كثرات با يعالم باق
و ، خواندنديد ميو س يم ووصيو حل يخ و متّقينها را باسم عالم و شيو ا، قتيت و چه اجازة طريچه اجازة روا، عالم وقت

  .خواندنديد ميو س يوص و صاحب هر دو اجازه را يم و متقيقت را حليخ طريت را عالم و شيخ روايش يگاه

                                                 
 . كسان استيا نماز بخواند يزنا كند ) تياهل ب( دشمن - 201

 .ديار بهتر از آنچه كرده اند اجر بĤنها عطا فرمايتا خدا بس 121ه يسوره توبه آ - 202
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خود را از  يف قالبيو تكل، يو قلب ينها زنند در اعمال قالبيد دست بدامان ايند علماء باهللا كه مردم باينهايو ا  
ت و يخ روايكه مشااء يف را از اوصيا هر دو تكلي، قت اخذ كننديخ طريخود را از مشا يت و احكام قلبيخ روايمشا
رسد بصد و يشمار و بحسب امهات مين بزرگواران را مراتب و درجات بيباشند و اين مياستيقت هر دو هستند و ذوالريطر
  .اشعار نموده اند) ع( اءيست و چهار هزار كه از آنها در اخبار بمراتب انبيب

كه فطرت اسالم  يقسم: شوندينها بدو قسم منقسم ميده و ايبĤنها نرس يوند درخت الهيند كه پيوصنف دوم آنها  
نها مقبول التوبه يچنانكه گذشت و ا يند مرتد فطرينهايو ا، ت را باطل كرده انديوند والياستعداد پ يعنيباطل كرده را 
باشند از يم يكه آنها هم مرتد فطر، وند را فاسد كردهيت خورده و پيوند والينها و دربارة آنها كه پيستند و دربارة اين

ار كم ينها بسيو ا، جمع شوند و خواهند اصالح كنند نتوانندخ عالم يگر تمام مشارا ا يخيمردود ش، ده كهين رسيبزرگان د
هم ينها محكوم عليوند را دارند و اين پيلكن استعداد ا، ت نخورده انديوند واليباشند كه پيگر آنها ميو قسم د، باشنديم
، هم بالنارنديمحكوم عل ين فطريو مرتد، ههم بالجنّيوند خورده ها محكوم عليچنانكه پ، از جنّت و نار، كيچ يستند بهين

ش و ملّت كه يباشند در هر كينها اغلب خلق ميو ا، 203إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َو إِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِم، باشند كهينها مرجون المراهللا ميبلكه ا
ناچار ، نبودند يبياسرار غ و ينكه اول بعثت بود و خلق مأنوس باحكام الهيغمبر كه آمد بواسطة ايرا كه هر پيز، باشند

غمبر يرحلت آن پو بعد از ، پرده اظهار نداشتند يك از اسرار را بيچيبحكم رسالت هرچه را گفتند در پرده گفتند و ه
غمبر صورت احكام آن ملّت را گرفته و يامت آن پ، اسرار بردارد يپرده از رو يخواست قدريد و ميرسيغمبر ميآن پ يوص
كردند و از يت او را نميدند و قبول واليگردانيج روميغمبر بتدريپ يو از وص، نمودنديخود م يهواها يل بسويو تأوق يتوف
كردند اغلب يت اعراض ميوند واليو آنها كه از پ، ماندنديم يباق يبا آن وص يليو اقلّ قل، كردنديت اعراض ميوند واليپ

چنانكه در زمان ، بودنديهم بالجنّه نميقبول رسالت محكوم علبودند و بمحض يبودند و آنها مرجون المراهللا ميآن امت م
چكدام محكوم يو ه، ن وضع واقع شديآن حضرت هم يو بعد از رحلت آن بزرگوار نسبت بوص) ص( حضرت رسول

هم يآن حضرت نمودند و آنها محكوم عل يرويت را قبول كرده پيوند واليه بالجنّه نبودند مگر همان چند نفر كه پيعل
 يو ما بق، بودند يليهم بالنار بودند و آنها قليت را باطل كرده بودند محكوم عليو آنها كه فطرت قبول وال، جنّه بودندبال

ن ييافته بحكم غلبة ملكوت برملك اوصاف و اخالق روحانيتماماً مرجون المراهللا بودند و آنها كه اتصال بعالم قدس 
  .ا تمام خواهد بودياف و جنود جهلند در آنها مغلوب ت كه اوصيبرآنها غالب و اوصاف و اخالق بشر

ف مأثور از جناب يث شريو حد يو واف يرجوع كن بكاف يبدان يرا خواه يپس اگر عالئم و اوصاف علماء اله  
، يديك مالحظه كن و هركس را كه موصوف باوصاف و جنود عقل دين، ان جنود عقل و جهل استيكه در ب) ع( صادق
ت ياذن و اجازة روا ين شخص از جملة علماء است اگر خود مدعياتصال بملكوت و دار علم دارد و ان شخص يبدانكه ا

 يديو اگر موصوف باوصاف و جنود جهل د، يكه او است عالم اله :ر و خود را بر دامان او ببنديقت باشد از او بپذيا طري
و در ، دينما) ع( چون جعفر بن محمد، فه واريلب بوحنبدانكه او جاهل عالم نما است اگرچه در فقه و احكام قا، را يكس

قت باشد يا علم طريعت يعلم شر يكه مدعيپس كس، دينما) ع( طالب رايبن اب يان مانند عليق سفيق طرياحكام قلب و دقا
ن يو مساكتام و ارامله يز دارد و بفضول مال خود تعهد حال ايكه از شبهه و حرام پره يدياگر د، مالحظه كن حال او را

او را سرمة چشم خود كن و  ياذن و اجازه بود خاك پا ياگرمدع، قت استيخ طريا شيبدانكه آن شخص عالم ، دينمايم
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ا باشد و از يفة دنيفتة جيو از آن عالم كه فر، قت نمايعت و در احكام قلب رجوع بعالم طريرجوع بعالم شر يدر احكام قالب
حق ن كه چگونه ينظر كن و بب، ن تو چون پنبه و صحبت او چون آتش استيكه دز نكند البته برحذر باش يحرام پره

ض كردن يا بذكر احبار و رهبان اهل كتاب و تعريفتگان دنيكند از فرير ميكند بندگان خود را و تحذيه ميشأنه تنب يتعال
 يعني، 204أَْحبارِ َو الرُّْهباِن لََيأْكُلُونَ أَْموالَ النَّاسِ بِالْباِطليا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَثرياً ِمَن الْ :بقوله، خود) ص( غمبريبامت پ
د و يب زبان نرم آنها را نخوريسته نباشند پس شما فريرا شا يرويكه از مال مردم احتراز نكنند پ يو عارف يدانشمند

 يد عليزيش يعتنا من جيضعفاء ش يهؤالء اضر عل :فيث شريكه حد، ديآنها باطل نساز يروياستعداد خود را بمعاشرت و پ
  . نهاستيدربارة ا، )ع( نياصحاب احلس

نست كه از اهل ظلم و يا، د بروز و ظهور داشته باشديقت بايا طريعت ين كه درعام شرييو از جملة صفات روحان  
و متصل بعالم  ين باشد عالم الهيكه اگر چن، ن جور را عظم و وقر نگذارديند و حكّام و سالطيگز يارباب تجبر دور

ن را يوسته جانب مظلوميبلكه پ، ديدر علم و عرفان نما) ع( بن جعفر يها چون موس يادگرفتنيقدس نباشد اگرچه از 
اهل ظلم و  ير از آنها كه بهم صحبتيو بجهت تحذ، ديتام نماين و ارامله و ايو تعهد حال ضعفا و مساك، مراعات كند

عرض كرد  يكس، ايالدن يدخلوا فيفقهاء امناء رسلند مالم  :كه يدر كاف يدر خبرفرمودند ، حكام جور مبتال و مشعوفند
هرگاه عالم در باب حاكم  :گر است كهيو در خبر د» كردن سلطان يرويا؟ فرمودند پيشان در دنيز است دخول ايكه چه چ

  . »يكوعالميخواهد بود و ن يمكو حاكيو اگر حاكم در درِ خانة عالم بود پس ن، يخواهد بود و بد حاكم يبود بد عالم
ن خلق و ينست كه در محاكمة بيد بروز كند اين كه در عالم متصل بعالم ارواح باييو از جملة صفات روحان  

 يبلكه محض اصالح عباد و اجرا، ا و مال آنها منظور نداشتهيچ از دنيحت و مواعظ بندگان خدا هيدادن و نص يفتو
گر و از جانب او در راحت باشند بلكه يكديكه بندگان خدا از ، خود را بتعب اندازد بندگان او يرخواهياحكام خدا و خ

خود ، وسته در طلب راحت بندگان خدا باشد اگر چه بتعب نفس خود و صرف كردن مال خود باشد كه در خبر فرموديپ
عالم وقت تو ، آن عالم، ستن اوصاف موصوف ايكه با يديپس اگر عالم را د» را بتعب اندازد و خلق را در راحت دارد

ر يكه در رفتار و كردار با بندگان خدا منظور او خ يديو اگر عالم را د، چشم خود كن ياياو را توت يخاك پا، است
  .ة نجات توية هالكت تو است نه مايكه آن عالم ما، خود اوست البته از آن فرار كن

كه هر كس را در مقام و فهم و عقل  ين معنيبا، ن است كه با همه كس انصاف دهدييو از جمله صفات روحان  
قدر  يلم الناس علكاء نيحنن معاشراالنب :ا شخص كامل چنانكه فرمودندينه در مقام و فهم و عقل خود ، او نظر كند

، درنپسنديغ يخود نپسندد برا ير بپسندد و آنچه را برايغ يخود بپسندد برا يز را كه برايكه آن چ ين معنيو با، 205عقوهلم
و سبب بد ، بدكردن او را مالحظه كند كه چه با او كرده كه او بد كرده، ن باشد كه هر كس با او بدكنديبلكه برتر از ا

خود او را  ين خود و خدايو بعد از آن ب، د و بدكردن او را بخود و نفس خود حواله كنديكردن او را در وجود خود بجو
ابد مالحظه كند كه يبدكردن او ن يو اگر درخود باعث برا، دير وعفو نمايت خاو درخواس يمعذور داند و از خداوند برا

او را برطرف كند و چون در  يدر نفس او بوده كه خداوند بندة خود را بتعب انداخته كه با او بد كند و كج يچه كج
و در ، وعفو او را خواهد ريد و از خداوند خيآنوقت از بد او خرسند و در مقام احسان او برآ، ديرا د يكجو نقصخود 
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  .ن كند انصاف نداده استيرايد كه اگر غيظاهر هم با او احسان نما
عالم ، بدانكه آن عالم، ن اوصاف آراسته و از انصاف تجاوز ندارديكه با يديرا د ياگر عالم، ز منيپس عز  
بدانكه ، يديقان ديو ا يعرفان و فتو علم و يو او را مدع يدين اوصاف را در آن نديو اگر ا، ب امام تو استيوقت و نا
و از جملة شعب انصاف ، خود از آن نما كه ترا راه زند و جامة ترا ببرد يحفظ خود و جامة تقوا، است راهزن ياو غول

، و رشوت را در محاكمات منظور ندارد يا را و تعارفات و دوستيو دن، ت را از خود دور كنديت و عصبينست كه حميا
نائب امام ، ا عرض و جاه و رشوت و مال را منظور داردي يا آشنائي يا دوستي يشيكه در محاكمة خود خو يپس آن عالم
ا و آخرت يدن يو خوش يكه ازخوب ين معنيبا، نست كه از حسد پاك باشدين اييو از جملة صفات روحان، نتواند باشد

د بمنزلة جان او ين كه باير خصوصاً از حال مؤمنيگا آخرت دليا يآنها بحسب دن يو از بدحال، بندگان خدا خوشنود باشد
را  يپس هرگاه كس، آنها ناخوش باشد يآنها خوش واز بد ياو باشند كه البته از خوش يو همه بمنزلة فرزندان صلب، باشند

هم خانه وان يطان و ديگانه و باشياو را از علم ب، آنها خوشنود شود يبندگان خدا ناخوش و از ناخوش يكه از خوش يديد
  : شمار

  نخواهد شمع كس افروخته يم    زانكه هر بدبخت خرمن سوخته 
پس آن ، ن موصوف باشديقين از او دور و بعلم و ينست كه شك و ظنّ و تخمين اييو از جملة صفات روحان  

است كه  يآرامو از آنجمله ، ابت امام برخوردار نخواهد بودين نباشد از نيقيكس كه در كردار و رفتار وگفتار خود بر 
ست باو نرسد نه ين داند كه آنچه مقدر اوست تخلف نكند و آنچه مقدر او نيقيفتد و يا باضطراب نيبواسطة حوادث دن

م است يو از آنجمله تسل، باشد 206َيْحَسُبونَ كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِم، مضطرب شود و گرد اسباب گردد ينكه منافق وار بهر آوازيا
از هر نامالئم و هر كس زبان ظاهر و نكه ينه ا، ز در ظاهر و باطن شكوه نداشته باشديچ چيچكس و هيكه از ه ين معنيبا

كه با  ين معنيبا، نظر است بالنسبه بدوست و دشمن يو از آنجمله استوا، ديد و اظهار انزجار دل نمايباطن را بشكوه گشا
 يف كن الناس عنديكل، يكه معن، فرق گذارد يكام الهنظر داشته باشد اگرچه در مالحظة اجراء اح، ك نظريهمه كس ب
، ظ است و عفو استيو از آنجمله كظم غ، و از آنجمله رفق و مدارا است با همه كس نه خرق و خشم، نستيا، العلم سواء

آنجا كه  د تايد ينكه چون نامالئم از كسينه ا، ظ خود را اظهار ندارد و دل خود را از حقد بر بدكردار پاك دارديغ يعني
را  ينكه تا نامالئمينه ا، ر نشوديو از آنجمله حلم است كه بهرنامالئم متغ، نكند يخشم خود كوتاه يد در امضاياز او برآ

كه زبان را از  ين معنيبا، و از آنجمله حفظ زبانست، رون و در باطل داخل شوديد و در غضب هم از حق بيد بغضب آيد
، ه بر خلق جلوه ندهديد و خود را بذكر مسائل علميايدر ن يو در مجالس بخود فروش ر آنچه بĤن مأمور است حفظ كنديغ

و بندگان ، را بزبان خود نبرد يوعرض كس، ا مستحب باشديبت او واجب يد مگر آن كس كه غينگشا يبت كسيو زبان بغ
  .تّار باشدشه پرده پوش و سيبلكه هم، را ندرد يخدا را بالقاب و اوصاف سوء ذكر نكند و پردة كس

ن يبا، ش اويمدح و ذم است در پو از آنجمله استواء ، ر و عالم وقت خود را بشناسيزان را بدست گين ميپس ا  
ش ين است استواء مدح و ذم در پيچرا كه از صفات مؤمن، ر نشودين دلگين خوشنود و از ذم ذاميكه از مدح مادح يمعن
بلكه عالم مدح خلق « .ش او مدح و ذميباشد در پ يكه مساويشود مگر وقتينممؤمن ، مؤمن :چنانكه در خبر است كه، آنها

را كه الزمة مدح خلق غرور و غفلت يز، خبر باشند از حاالت او ذم خود داند و ذم خلق را مدح خود شمارد يرا هرگاه ب
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و در خبر است ، ود دور كردنستو الزمة مذمت بخود مشغول شدن و صفات مذمومه را از خ، ت افتادن استيو بپندار انان
پس هركس بمدح مردم خوشنود باشد و از مذمت آنها  .»در نزد خدا يباك مدار از مذمت مردم هرگاه ممدوح باش :كه

را مذمت فرمود ن فرقه يشأنه ا يد حذر كرد و حق تعالياز او با، ست بلكه جاهل عالم نماستيبدحال شود عالم وقت ن
فه را ين لطيا، نديه بنشير مناصب الهيا قضاوت و ساي يپس آن كسكه بمقام فتو، 207ُيْحَمُدوا بِما لَْم َيفَْعلُوا ُيِحبُّونَ أَنْ .بقوله

و از ذم مردم بدحال ، چه راست و چه دروغ، ند كه اگر از مدح مردم خوشنوديزان حال و كار خود قرار دهد و ببيم
ه يلس فجيهذا جملس ال :ف را كه فرموديث شريو حد، ستين يب الهستة مناصيبداند كه شا، چه راست و چه دروغ، شوديم

با محبت  يكه دار يندازد و علميمنظور نظر سازد و خود را بدست خود در شقاوت و هالكت ن ياوشق ياو وص االنيب
اگر حال  ،با حال خود موازنه كن 208عنده املدح و الذم يستوي املؤمن مؤمناً حيتريصيو ال :مدح خلق مذموم خواهد بود

و جملة اوصاف عقل و اوصاف ، يهالك يشو يو اگر مدع يستيه نين دان كه اهل مناصب الهيقي داردموافقت با علم ن
د مسلوب ين از علماء بايو جملة اوصاف جهل و اوصاف كافر، باشنديم) ع( اوصاف علماء كه خلفاء ائمه اند، نيمؤمن
  .باشد

او از اركان اسالم است و باعث  يرويدن با او و پيت او و گرويل والاست كه قبو يكس يو بالجمله عالم اله  
در اخبار كه وارد شده  يكنيچ نظر نميه، مان ندارديمان باشد كه هر كس نداشته باشد اسالمش ناقص است و ايحصول ا
ست و يه نياز امور قلبن اركان اسالم يو ا، ت شمرده انديوال، ان اركان اسالم كه درهمه اشرف اركان اسالم راياست در ب
بلكه اسالم چون قبول رسال است و قبول رسالت عبارت ، نكه از اركان اسالم شمرده شوديبود با يد وعدالت اولياال توح
باشد نه  يد اركان او عبارت از اعمال قالبيپس با، ياد تحت احكام قلبينه انق، است يشرع ياد در تحت احكام قالبياز انق
من ال ، يبر معن، ن لهيا له ال ديمن الدن :فيث شريد حمل شود حديبا يعت عبارتست از اعمال قالبيشر و چون احكام، يقلب
، قهيعه و علم الطريعلم الشر يعني 210انيالعم علمان علم االبدان وعلم االد :فيث شرين حديو همچن، 209قه لهيعه له الطريشر

باشد كه بĤن  يعتيكه آن ب، خواهد بود يت عمل قالبين واليات را از اركان اسالم شمرده اند پس مقصود از يو چون وال
امر باشد كه  يكه عبارت از صورت ولّ، شوديمان داخل قلب ميعت ايو بواسطة آن ب، شوديحاصل م يت جنانيعت واليب

كه وند است يو بهمان پ، خورديم يبر شجرة وجود انسان يست كه از درخت الهيونديو همان صورت پ، شوديداخل قلب م
ن صادق يانة مؤمنيوند است كه اخوت ميو بواسطة همان پ، عت كنديكه با امام بيانة امام و كسيد ميĤيابوت و بنوت صادق م

د در جملة اوصاف نمونة اوصاف امام در او باشد چنانكه در خبر وارد شده يفة امام است بايكه خل يد و چون عالم الهيĤيم
  . 211ان مثله اال االمامه كستخلف االمام االمن يال  :نيمهچن، ان مثله اال النبوهكالمن ا )ص( ستخلف الرسوليال  :است كه

هم در يعلماء اعالم رضوان اهللا عل، د اتصال بعالم ارواح داشته باشديكه نائب امام است با ينكه عالميو از جهت ا  
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ن يو چون ا، مستلزم اتصال بعالم قدس خواهد بود باشد يه بهر معنيرا كه قوة قدسيز، ه را شرط دانسته انديمجتهد قوة قدس
بدون ، ستيكه برخود شخص هم مكشوف ن لست مجهوين اتصال امرياتصال بعالم قدس و استعداد حفظ كثرات بعد از ا

هر چند ، اقدام كند يست كه كسيز نير مناصب راجعة بامام جايو قضاوت و سا يرت و اذن او در فتوياجازة صاحب بص
مگر ، ستيز نيم دادن جايرا تعل يعت گرفتن و احكام قلبيكردن و ب يرين دستگيه سرامد كلّ باشد و همچنيردر علوم صو

قت اهتمام تمام يخ طريت و مشايخ رواين اذن و اجازه است كه مشاياج بايو از جهت احت، بعد از اجازه و اذن عالم وقت
و ، ن امر اجازهيو االن كماكان اهتمام دارند با، بوديمعصوم مك منضبط و متصل بياجازة هر و سلسلة ، بامر اجازه داشتند
و ، بلكه جاهل عالم نما خواهد بود، واالّ عالم نخواهد بود، د نائب امام و مجاز از آن بزرگواران باشديچون عالم وقت با

در  يامام را كه دركاف از مناقب يلهذا قدر، هيد در صفات و مناقب مثل امام باشد مگر امامت كلينائب چنانكه گذشت با
ث يو حد، رت باشد در طلب خوديبر بص يلم و علم اندكاتا طالب ع، ميكنيمأثور است نقل م) ع( ازجناب رضا يخبر
، 212نيامراالمامه من متام الد :شات آن بزرگوار است كهياز جملة فرما، ميكنيف مبسوط است قدر حاجت را ذكر ميشر
ا ثمر يوند نخورد يكه اگر پ يچون شجرة خود رو، ن ناتمام خواهد بوديشد اگر نباشد دت بايوند واليامر امامت كه پ يعني

ا يآ :و فرمود كه، ن و نافع شوديريوه اش شيوند خورد ميو چون پ، ا ثمرش تلخ و بدطعم باشد كه منفعت ندهدي، ندهد
 يشان اجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعليار ايختز باشد دربارة امامت ايكه جا ؟و منزلت او را از امت ؟شناسند قدر امامت رايم

ا نصب كنند يخود  يها يا دسترس داشته باشد برأينكه برسد باو عقول مردم ياز ا، باشديمكاناً وامنع جانباًو ابعد غوراً م
ن ملك و يفة واقعه بيكه لط، ستيمعلوم ن يست كه كنه او بر احديه ايفة الهيامامت آن لط يعني» ار خوديرا باخت يامام

مگر آن كس كه ، رشخصينشناسد نه خود شخص و نه غ يفه را احديو آن لط، ملكوتست و انة ملكيملكوت و جامعة م
ة بائرة كاسده معزولند از ين جهت است كه عقول جزئيو از ا، ط باشد كه او تواند بشناسديمرتبة جامعه را داشته باشد و مح

 :و فرمود، ا نائب اماميموقوف بر اذن و اجازة امام ، ابت امامين نيسابق و همچن و امامت موقوف بر اجازة امام، شناختن او
 نيراث حسن و حسيو م) ع( نيرالمؤمنيو مقام ام، است) ص( ا و خالفت خدا و رسولياء است و ارث اوصيامامت منزلة انب

كه امامت اصل يبدرست، ن استيزّت مؤمنا و عين وصالح دنين و نظام مسلميامامت زمام دكه يبدرست، است) هما السالميعل(
ام وحج و يبواسطة امام تمام شدن صلوه وزكوه است و ص، و فرع اسالم است فرع بلند شوندة او، اسالم نمو كننده است

ن اوصاف از همانست كه يو ا .و منع ثغور و اطراف است، غنائم و صدقات و امضاء حدود و احكام يادتيجهاد است و ز
ن يچ از ايوند هيخورد كه بدون آن پيه بر شجرة وجود ميست كه شجرة الهيوندياست كه امامت آن پ مكرر ذكر شده

ق و والد مهربان و برادر يس رفيامام ان :نجا كه فرموديشمارد تا اين قسم اوصاف مين از ايو همچن، ديايوه نيدرخت م
ن خدا يو امام ام، بزرگ يگان خدا است در بالهار است و ملجأ بنديكورفتار با فرزند صغيو امام مادر ن، همدوش است

امام واحد دهر خود  :ن فرمود كهيو همچن .فة او است در بالديانه خلق و حجت او است بر بندگان او و خلياست درم
مخصوص ، ر ندارديشود ومثل و نظياو نم يكند و بدل براينم يچ عالم با او برابريرسد و هيچ كس باو نميباشد كه هيم

ست كه بمعرفت امام دسترس داشته يپس ك، لت بخش وهابيبلكه باختصاص فض، بهمة فضل بدون طلب او فضل را است
ك يف كردن يتمام حكما و علما و بلغا و ادبا عاجزند از توص! هات يه!هات يه ؟ار امامياو اخت يا ممكن باشد براي! باشد؟

نكه او درمرتبة ستارة آسمان يتوانند وصف كنند او را و حال اچگونه ، او يلت هاياز فض يلتيا فضي، شأن ازشئون امام

                                                 
 .ن استيل ديامر امامت اتمام و تكم - 212
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ه باشد وقوه تافيداتصال بعالم قدس يب امام باينها از آنستكه ذكر شد كه امام وعالم نايو همة ا» نسبت باهل ارض، است
ت يو آن كس را كه فعل، رة او شده باشديت اخيه فعليفة الهيدا شده و آن لطيه است در او پيفة الهيكه قوه و لط، هيقدس
ا او را يل او را بوصف آورد ضا في، كه بتواند او را ادراك ؟نيست از اهل زميك، باشد ين وجود او است الهيره كه عياخ
است كه  ينكه امام عالميو حال ا، ار االماميف هلم باختكيف :نكه فرمودين فرمود از اوصاف امام تا ايو همچن، ديار نماياخت

» معدن قدس و طهارت و نسك و زهادت و علم وعبادتست، شوديدا نمياست كه ضعف در او پ يوداع، تسيدر او ن جهل
پس ، ن صفت باشديشان بايتواند مختار ايا مي، ار كنند او رايكه اخت ؟مثل هذا، ا قدرت دارند بر معرفتيو آ :نكه فرموديتا ا

دانند كتاب خدا يا نميكه گو، اب خدا را پشت سر انداخته اندكه از حق گذشته اند و كت، مقدم دارند اورا قسم بخانة خدا
پس ، خود را ينمودند خواهشها يرويو شفاء پس بپشت سر انداختند او را و پ يابينكه در كتاب خدا است راه يبا ا، را

نِ اتََّبَع َهواُه بَِغْيرِ ُهدًى َو َمْن أََضلُّ ِممَّ :شان را ونسبت بمقت و بغض داد وبهالكت نسبت داد پس فرموديمذمت فرمود خدا ا
كَُبَر َمقْتاً ِعْنَد اللَِّه َو ِعْنَد : و فرمود 214فََتْعساً لَُهْم َو أََضلَّ أَْعمالَُهمفة ظالم را و فرمود يكند طاينم يخداوند راهنمائ، 213ِمَن اللَّه

اج يمتظاهرند بر احت ين اخبار نبويو همچن يات قرآنيو چون آ، رب جباركل قلب متك يطبع اهللا علي كذلك 215الَّذيَن آَمُنوا
كُوُنوا َمَع  :آنها مثل يرويد و پيچ عذر نگذاشته در وقوف از امام وعالم و تقليه ياحد يكه از برا يتيثيخلق بامام وعالم بح

لَّذيَن آَمُنوا يا أَيَُّها ا :و مثل، ست مگر آن كس كه متصل بعالم قدس شده باشدياالطالق ن يكه صادق عل 216)ع( الصَّاِدقني
خود قرار  يخود برا ين خود وخدايلة بياول وس يعني، 217َسبيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ   اتَّقُوا اللََّه َو اْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوسيلَةَ َو جاِهُدوا يف

أَطيُعوا الرَُّسولَ َو أُوِلي الْأَْمرِ  أَطيُعوا اللََّه َو :و مثل، ديد رستگار شويد كه شايد مجاهده نمائيد و بعد از آن هر چه توانيده
را كه يز، ن محال استيست صاحب امر سلطنت كه امركردن اله باطاعت آنها در امر دياالمر ن يو البته اول، 218ِمْنكُم
ُم اللَُّه َو إِنَّما َوِليُّكُ :نيو همچن، خداست يباشند در اغلب امر آنها بخالف امر و رضا ياالمر اله يراوليه كه غين صوريسالط

ده يو آن كس كه رو از عالم وقت گردان، 219َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُمونَ الصَّالةَ َو ُيْؤُتونَ الزَّكاةَ َو ُهْم راِكُعونَ
الَّذيَن  كََمثَلِ همَمثَلُو  :عالم وقت نكند البته قرآن را بپشت سر انداخته يرويد و پيد و تقليبرآ يو خودخواه ييبخودرأ

 ين جهت آن حضرت شكوه از علمايو از ا، 221تدبرهايه و مل يي حلنيها بكل ملن اليو :و دربارة آنهاست، 220ُحمِّلُوا التَّْوراةَ
ن و يخود د ياس و استحسان برايو ق يبرأ، برآمده ينيو خود ب ييده و بخودرأيعامه نموده كه دست از امام وقت كش

                                                 
 كند؟يم يروينفس خود پ يت خدا را رها كرده و از هوايكه راه هدايست گمراه تر از آن كسيك 50ه يآسوره قصص  - 213

 . ع و باطل سازدينابود و هالك شوند و خدا اعمالشان را ضا 8ه يسوره محمد آ - 214

 . زنديمهر شقاوت م يمنكر ستمكار نگونه خدا بر دل هريمان را ايĤورد و اهل ايار سخت خدا را بخشم و غضب ميبس 35ه يسوره مؤمن آ - 215

  . ديونديمان پيبا ا يبا مردان راستگو 119ه يسوره توبه آ - 216
 . ديد باشد كه رستگار شويد و در راه او جهاد كنيد و بخدا توسل جوئيمان از خدا بترسياهل ا يا 35ه يسوره مائده آ - 217

  .ديطاعت كناماندار آن از طرف خدا و رسول را مان فرمان خدا و رسول و فرياهل ا يا 59ه يسوره نساء آ - 218
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َمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع  :را مصداق شده و او است كه فرمود، 222أَ فََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِهلَُه َهواه :يتعالو قوله ، دهين تراشياحكام د
من عرف من  :ست كهيمرو) ع( از جناب صادق يو در كاف، 224ِعلْم  أََضلَُّه اللَُّه َعلى :و اواست كه، 223َهواُه بَِغْيرِ ُهدًى ِمَن اللَّه

انسان از ، امام نشود يتا شناسا يعني، 225انه و علم فضل حالوه اسالمهميجب حق امامه وجد طعم حالوه اوا )ص( امه حممد
كه بسبب  يتيفيامام بواسطة آن ك يبشناسائ يعني، ابديابد و فضل حسن اسالم خود را نين يچ ذوق و چاشنيمان خود هيا
 :ن خبر فرمود كهيو در هم، و بهجت اسالم حاصل شودمان و حسن يحالوت ا، در دل انسان حاصل شود) ع( عت با اماميب
كه تا ، ست مگر امام وعالم وقت كه ذكر شده مكرريو اسباب آن ن .»رسد بĤنچه در نزد خدا است مگر بجهت اسبابشينم

 كند خداوند اعمال عباديقبول نم :و فرمود كه، چ ثمر ندهديت از دست عالم وقت بر شجرة وجود نخورد هيوند واليآن پ
نكه يتا ا، وند سبب قبول اعمال استيوند خوردن باشد و آن پيامام كه عبارت از پ يشناسائ يعني »را مگر بمعرفت امام

وند ينند و آن پيريوند شيباعث آن پ) هم السالميعل( و چون ائمة »ات بندگان خوديرا ح) هم السالميعل( قرارداد ائمه :فرمود
ز يات همه چيكه ح ياخرو يت الهيست مگر فعليوند نيو آن پ، رة او استيت اخيبفعل زيت هر چيئيره است و شيت اخيفعل

ن عالم يپس ناشناس نشود حق ا :نكه فرموديتا ا، وند را خورده باشدياست كه آن پ يات كسيپس امام سبب ح، باو است
  »ا جلّ و عالكند از او مگر صاحب جرأت برخديو انكار نكند او را مگر گمراه و منع نم يرا مگر شق

  
  فصل چهارم 

   :اء و رسل و خلفاء رسليان مراتب انبيدر ب
 يات انسانيفعل يار خود بسويم بدون اراده و اختيق مستقياز طر يبات الهيبدانكه انسان از اول استقرار مادة او در رحم بتسب

و آن كس كه ، بلوغ حركت كند تا سن مراهقت ون حركت يق باو نرسد بهميو اگر مانع و قاطع طر، ر دارديحركت و س
و قابل  يات انسانيفعل يار خود حركت كند بسوين شود كه باراده واختيا نه ساله قابل ايا هفت ساله يدر سنّ پنج ساله 

، باشدنادر ) ع( نيرالمؤمنيت مرتبت اميو حضرت وال) ع( ييحيو ) ع( يسيت گردد چون حضرت عيوند رسالت و واليپ
ق ين هزار طريدا شد چنديار پياو اراده و اخت يحاصل كرد و از برا ين الهيخور شأن اوست بتكو كه در ياتيو چون فعل

ت يشود و قابل وصلة رسالت و واليعه گذاشته ميار ودير برآنها بحسب اختيو در او استعداد س، شوديدا مياو پ يبرا يارياخت
ا توبة يه يد و بر دست آن بزرگواران توبة عامة نبووقت خود برآم يوقت و ول يار در طلب نبياگر بحسب اخت، گردديم

 يار برايبحسب اخت يمان خورد شاهراه انسانيوند ايا پيوند اسالم يعت خاصة پيا بيعت عامه يو ب، كرد يه جاريخاصة ولو
و چون ، رسديمقصد مه منحرف نشد بير نمود و از جادة انسانيار بعد از نمودن راه از راه سياگر بحسب اخت، شودياو نموده م

البته ، اگر منحرف از راه شود، شودين است گشوده مياطيكه ملك ش يده بملكوت سفليعد يراهها، ن شاهراه همياز هم
ده البته يت باو نرسيا واليو آن كس كه وصلة رسالت ، نكه زود مراجعت كند و توبه كنديسرنگون در دوزخ شود مگر ا

                                                 
 ) ؟چگونه هالك شد(؟ خود ساخت ينفسش را خدا يحال آن كسكه هوا يديرسول د يا 23ه يه آيسوره جاث - 222

 كند؟  يروينفس خود پ يت خدا را رها كرده و از هوايكه راه هدايست گمراه تر از آن كسيك 50ه يسوره قصص آ - 223

 . گمراه ساخته) و پس از اتمام حجت( خدا او را دانسته 23ه يه آياثسوره ج - 224

اسالم خود  يكند و ببرتريمان خود را درك ميا ينيريقت بحق تصرف او مؤمن و معتقد شد شيكه امام خود را شناخت و بحق يهر مسلمان - 225
  .برديم يگران پياز د



136 

 

ن يبدون ا يو اگر كس، ك تر شوديم نزديركند و از مقصد دورتر و بجحيه سيميا بهيه يا سبعيه يطانيمعوجه ش ياز راهها
ت استكمال يل كه غاينكه از آن كس تكميعالوه برا، كدفعه بمقصد رسد نادر باشد و نادر حكم نداردي يوصله بجذبة اله
سبعه  ل يفكأيمعاء واحد و املنافق  ل يفكأياملؤمن  :ه فرمود در خبريدة نفسانيو اشاره بامهات طرق عد، ديايانسان است ن

، ه استيوانيه و حيطانياشاره بامهات طرق مختلفه ش، ه است و سبعه امعاءيمة انسانيكه معاء واحد اشاره بجادة مستق، 226امعاء
كه قبول  نهايو ا، ستيچ امر نيچ حال و هيچه حال آنها را ثبات بر ه، چ حكم ندارنديو مرجون المراهللا كه اغلب ناسند ه

كنند تا روز آخر يت ميوند واليكه دارند حفظ پ يكنند و بواسطة محبتياغلب بهمان مأخوذ خود اكتفا م، ت كرده انديوال
كه در طلب يكس :و خبر مأثور كه فرمودند كه، ان شود و او را بمقصد كشانديت نمايوند واليكم و پ يق جسمانيكه عال
بعد ، كه برزخ را تمام نكندين دارد كه كسياشاره با، 227مقصوده وصالنه ايلي علمانه حيتي كنيقربه مل ض اهللا يفيق :رديعلم بم

ن و يميشرو باشد و ملك موافق او هم ظاهر شود و در يان شود و پيت است نمايوند واليامر كه پ ياز مرگ آن صورت ولّ
ش از وصول بمقصود از يباشند اغلب آنها پيم مقصود ير بسويو آنها كه در س، سار او باشد تا او را برسانند بمقصود اوي
شتر و در فرقة يصاحب برزخ ب يلكن در فرقة اول، رسنديبعد از رحلت بمقصود م ينها هم چون فرقة اوليو ا، رونديا ميدن
حالت اً يت ثانيا بعد از وصول بمقام عبدي، شونديت واصل ميرسند و بمقام عبديو آنها كه بمقصود م، ه كمتر خواهد بوديثان

فرقة ، شوديآنها حاصل نم يا حالت التفات بماوراء برايشود يآنها حاصل م يالتفات بماوراء و بكثرات وجود خود آنها برا
، كه التفات بكثرات دارند يو فرقة اول، ديايل از آنها نيلكن تكم، نند كه خود آنها در راحت و لذّت ابدنديه مجذوبيثان

ت يكه سماع از ملك نتوانند و رؤ يتيثية خود را نموده اند بحيل مدارك باطنة اخرويمست كه تكيالتفات آنها بقدر يبعض
كه خود آنها يكند بقدريزش ميق الهام بر قلب آنها ريبلكه علوم بطر، يداريملك را طاقت ندارند نه در خواب و نه در ب

نها يكه ا، كننديراخذ هم نميكند و از غيت نمير سرايباشند كه نبوت آنها بغيم ينها نبيو ا، فهمند يبعض احكام خود را م
ح علوم خود و اخذ يباشد كه در تصحينها امام ميا يو برا غ و ال باالخذيهم البالتبلريعد و نبائهم غيال، باشنديم انفسهم متنبأ يف

شر يبهتر و ب ل جنود وجود خود رايگر بعد از رجوع بعالم وجود خود تكميد يو بعض، حتاج خود رجوع بĤن امام كننديما
است  يافته كه در خواب كه وقت انسالخ مدارك و قوين ييالجمله مناسبت با ملكوت يكه مدارك باطنه ف يتيثينموده بح
هم در خواب و ، شنوند يع ارض ميرحكم خود را از وقاينند و از او حكم خود وغيب يصورت ملك را م، ق مادهياز عال
د يم عقايح و سقيز صحيحتاج خود و تميباشد كه در مايم ينها هم اماميا يتند و از براسيغ نيولكن مأمور بتبل يداريهم در ب

ت داده ومدارك ظاهره را هم مناسب ملكوت و عالم ارواح يگر مدارك باطنه را ملكوتيد يو بعض، خود رجوع بĤن كنند
 ينند و آواز هم از ملك ميب يرا مملك  يداريدر خواب و ب، الجمله مناسب ملكوت گشته يده كه ظاهر آنها هم فيگردان
گران از يت داده اند كه دين واسطه كه ظاهر خود را ملكوتينها چون ظاهر خود را موافق ملكوت كرده اند و بايو ا، شنوند

نها يو از ا، نيلين كانوا ام قليريكث يجمع يع خلق و چه بسويجم يشوند چه بسويز ميغ نيشوند مأمور بتبليت آنها متأثر ميرؤ
د شده است و چه يچه پنج نفر كه در بعض اخبار تحد، ند اولوالعزمينهايو ا، امامند بر كلّ و حاجت بامام ندارند يبعض

باشند بحسب يكه خلفاء رسل م) هم السالميعل( اءياء رسل و انبيو چون اوص، شتر كه در بعض اخبار بĤن اشعار شدهيب
  .ن چهارمرتبه بحسب امهات خواهد بوديهم هم) هم السالميعل( ءايپس در اوص، آنها هست ين احوال برايخالفت هم

                                                 
 . خورد و منافق در هفت رودهيك روده غذا ميمؤمن با  - 226
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، چ صدا هم نشنوديو ه، يداريند نه در خواب و نه در بيچ ملك را نبيآنست كه ه يمرتبة اول، ن چهار مرتبهيو ا  
، ده باشدرمبعوث نشيبشنود لكن بر غ يداريند ملك را و آواز ملك را در خواب و بيه آنست كه در خواب بيمرتبة ثان

و ، لكن هنوز امام نشده باشد، شنود يداريند و آواز هم در خواب و بيب يداريمرتبة ثالثه آنست كه ملك را در خواب و ب
و از ، ر بر او امام نباشد و حكم نداشته باشديغ يعني، ده باشدينها را داشته و بمقام امامت هم رسيمرتبة رابعه آنست كه ا

 يشود معنين معلوم ميو همچن، مأثور است) هم السالميعل( اءيان طبقات انبيدر ب يكه در كافيبرخ يشود معنينجا معلوم ميا
، م را بندهيخداوند قرارداد ابراه :منقول است كه) هم السالميعل( اءين كتاب در باب طبقات انبيف كه در هميث شريحد
ش از آنكه قرار دهد يو رسول قرارداد پ، ر دهد او را رسولش از آنكه قرايقرارداد پ يو نب يش از آنكه قرار دهد او را نبيپ

فرمود كه ، ديو چون همة مراتب را در او بكمال رسان، ش از آنكه او را امام قرار دهديل قرار داد پيوخل، ل خودياو را خل
رض كرد كه بعض د وعيل مبتهج گردين امامت فوق همة مراتب بود حضرت خليمن ترا قرار دادم امام كلّ و چون مرتبة ا

نست يث ايحد يو معن »ت امامت نخواهند داشتيفرمود در جواب كه آنها كه ظالم باشند شأن، ه من را هم امام قراردهيذر
م بخانة ياو را رجوع داد، ت است مشرّف شدياز رقّ خود يت كه آزاديبشرافت عبد) ع( ميبعد از آنكه حضرت ابراه، كه

و چون او را در خانه ، كه مرتبة نبوت مجردة از رسالت است، ش دهديه خانه را آرام كيدل او كه خانة ماست و فرمود
كه مقام رسالت است كامل است او را  يم كه درملك آرائيديچون د، ميمقرّر داشت يم او را بملك آرائيديپسند يآرائ
كجا زمام امور ملك ي، ميديو را پسندو چون در مقام حضور ا، ميل خود قرار داديم و خليم و ندياً بمقام حضور خوانديثان

ه است كه امامت بعد از ين مقام امامت كليكه ا، م كه هر كه را خواهد بخواند و هر كس را خواهد برانديو خانه را باو داد
و رسول و  يانة نبيكه در اخبار فرق م، ة استير از امامت جزئين امامت غيو ا، ض استيهمة مقامات باشد كه مقام تفو

ن امامت آخر يوا، است كه اول مقامات كمال سالك است يكيت يرا كه آن امامت بامقام عبديز، ث خواهد آمدمحد
هم يصلوات اهللا عل ين مقام ائمة هديو ا، رسدين مين امامت است كه كم كس از سالّك بايو ا، مقامات سالّك است

  .ن استياجمع
  

  فصل پنجم 
  :ر بمحدث كنندياز او تعب يكه گاهو امام  يانة رسول و نبيان فرق ميدر ب

حق و آن سفر  ينوع اول سفركردن از خلق است بسو :خدا را چهارنوع سفر است بحسب امهات يبدانكه راهروان بسو 
ن سفر يشمار است و در اين سفر را منازل بيو ا، عالم وحدت و حدود قلب يكردنست از عالم كثرات و حدود نفس بسو

شود كه يات كه او را حاصل ميات و وجدانيمگر راحت و لذّت ذوق، ستين يچ راحتيو تعب هر از كلفت يسالك را غ
د ين سفر بĤخر رسيو چون ا، كنندين سفر تجاوز نميشتر از راهروان از هميو ب، فيمشوب است بĤالم فراق ومتاعب تكل

امر كه  يوقت ملكوت ولن ير او د، شود كه آن وصول بحدود قلب و عالم ملكوت باشديدا ميسالك پ يحال حضور برا
ن است يو همچن، خ استيش ين صورت ملكوتيه عبارت از همينة قلبيشود وسكيخ باشد بر او ظاهر ميش يصورت ملكوت

 ت مرتبتيكه اشاره كرد حضرت وال، شوديه حاصل ميبالنوران) ع( ين وقت معرفت عليفكر در اصطالح سالّك و در ا
ث يدر همان حد، حق است ينة سراپانمايآ ين صورت ملكوتيو چون ا، ا الرّحمههميث سلمان و جندب عليدر حد) ع(

تماماً مظاهر حق و اسماء او  ينكه متقدرات ملكوتيت معرفت اهللا است و از جهت ايمعرفت من بنوران، فرمودند كه
شود راحت بر راحت و  يثانن سفربĤخر برسد و آغاز سفر يده اند و چون ايحق نام ين سفر را سفر از خلق بسويا، باشنديم
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و ظهور صورت ، اول ظهور ملكوت است بر سالك يو ابتداء سفر ثان .سالك يلذّت بر لذّت و گشاد اندر گشاد است برا
  :روح اهللا روحه يخ بهائين نحو ظهور دارد فرمودة شيو اشاره با، ن استين بر مبايق ظهور مبايا بطريبر سالك  يملكوت

  المنام يل لكن فيگفت نصف ال      شخرام خو ينمت ايب يگفتمش ك
  :ن ظهور اشاره دارد قول شاعريو با، ق حلول در وجود سالكيبطر يو گاه  

  نحن روحان حللنا بدنا        انا  يو من اهو يانا من اهو
  :ن نحو ظهور دارد قول شاعريبنحو اتّحاد با سالك و اشاره با يو گاه  

  م اندر دو بدنيوحر يكي ام      ست من يك يليو ل يليم ليمن ك
كه از  يتّيثيشود بر سالك بحيظاهر م يبنحو يو گاه، يشود صورت ملكوتيت ظاهر مينينجا بنحو اثنيو تا ا   
  :ن مقام دارد قول شاعريو اشاره با، ندين مقام را مقام وحدت گويو ا، ماندينم ين و اثر باقيچ عيسالك ه

  ن ضالل استيع يكه در وحدت دوئ      نجا محال است يحلول و اتحاد ا
در جواب آن كس كه عرض كرد كه خداوند بزرگتر است از چه ) ع( ن مقام اشعار نمود جناب صادقيو با  

  :ليء كما ق يهل هناك ش :ز؟ فرموديچ
  ن سخن نباشديكس محرم ا      چو من نباشد  يآنجا كه توئ

  :س كه گفته استن سفر اشاره نمود آن كيمقامات ا يو بسو، ن سفر استين مقام آخر ايو ا   
  رفت من آهسته آهسته، تو آمد خورده خورده    سر من  ات يتو گشتم پا، ال تويزبس بستم خ

را كه مقام يز، 228اًيتخذه نبيم عبداً قبل ان يان اهللا اختذ ابراه :ت است كه فرمودين سفر مقام عبوديو مقام آخر ا  
ا بكثرات يچ التفات بكثرات عالم خود ياست كه ه يقام مقامن ميرا كه ايز، ت مقدم است بر مقام نبوت و رسالتيعبد

كه آخر  يامامت ينه بمعن، نامندين مقام را امام مين جهت است كه صاحب ايو از ا، ستيسالك ن يخارج عالم خود از برا
مام است كه ن ايا محدث ذكر شده است مراد ايو رسول و امام  ين نبيكه در اخبار فرق ب يو امام، مقامات كمال است
  .ت باشديصاحب مقام عبد

ت سالك در صفات يخود يسفركردن سالك ب يعني، ل سفر ثالث است كه سفر درحق باشدن سفر اويو آخر ا  
الخلق باشد و در  ياول سفر رابع است كه سفر بالحق ف، ن سفريو آخر ا يصف شدن بصفات الهمتّ يعني، يو اسماء اله

و ، و اول مرتبة عود بخلق التفات بكثرات وجود خود سالك است، ل خلقيبجهت تكم خلق است ين سفر باز عود بسويا
ت مالئكه و يكند بدون رؤيزش ميبر آنها ر يشوند بملكوت كه علوم لدنّين قدر مدارك در گرفته ميا همين مرتبه يدر ا

كه سماع از ملك در خواب و  كننديشتر با ملكوت حاصل ميا اندك مناسبت بي، كه مرتبة اول نبوت است، سماع از او
سر يسالك م يق ماده برايمدارك باطنه است از عال يت ملك در خواب كه وقت خالصيو رؤ، آنها هست يبرا يداريب

ن مرتبة يو ا، را كه مدارك ظاهره هنوز در گرفته بنور ملكوت نشدهيز، ستيسر نيت ملك ميرؤ يداريلكن در ب، است
ت ملك و سماع از او در خواب و يكند كه رؤيبنور ملكوت مظاهره و باطنة خود را در گرفته ا مدارك ي، ة نبوت استيثان
 يچه مستقلّ باشند و امام، ده انديفرقه از مرتبة نبوت تجاوز كرده و بمرتبة رسالت رسن يو ا، سر استياو م يبرا يداريب

  .لوالعزمندر اويباشد كه غ يو چه برآنها امام، برآنها نباشد كه اولوالعزمند

                                                 
 . نديبرگز يامبريش از آنكه بپيد پيبرگز يم را ببندگيهمانا خداوند ابراه - 228
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كه چون ، شوديده ميفهم يو رسول و امام ذكر كرده است در كاف ين نبيكه در باب فرق بينجا وجه اخباريو از ا  
لكن سماع از ملك در خواب و ، نتواند يداريت ملك در بيمدارك ظاهرة خود را در گرفته بنور ملكوت ندارد و رؤ ينب
نكه مدارك ظاهره در گرفته يبا ا يداريپس در حال ب، ر مداركيد از ساباشيتجرّداً م يكه گوش اقو، توانديم يداريب
، شودين نمييمانع سماع از ملكوت يق جسمانيبا ملكوت دارد كه عال يكه دارد مناسبت يبهمان تجرّد ذات، ست بنورملكوتين

ت ملك و سماع از او يوچون رسول مدارك ظاهره و باطنة خود را در گرفته بنور ملكوت دارد رؤ، ر مداركيبخالف سا
ن يك در ايچ يه، و چون امام تمام مدارك باطنه و ظاهره را در پشت سر انداخته، سر استياو م يبرا يداريدرخواب و ب

ن مقام بالتبع يو در ا، ديعت نمايمگر سمع كه از قوت تجرّد كه دارد مشا، كنند يت است نتوانند همراهيمقام كه مقام عبد
  .لكن آواز ملك را بشنود يداريو نه در ب ين معنيند ملك را امام بايپس نه در خواب ب ،آواز ملك را بشنود

ت خالفت نبوت و يثيواالّ همان امام از ح، ات استيثيم با مالحظة حينها كه گفتين معلوم شود كه ايد ايو با  
 هم السالميعلن يبا آنچه از معصوم افات نداردنم ين اخبار اصول كافيپس ا، يداريا بيند در خواب يب يرسالت ملك را م

و منافات هم ندارد با آنچه ، دنديشن يدند و آواز ملك را ميديروان آن بزرگواران منقول است كه ملك را ميمأثور و از پ
دند و يديت خالفت ميثيكه آنها را از ح، دنديديم ية كلبيل را بصورت دحيده است كه صحابة رسول جبرئيدر اخبار رس

  .دنديديزد كه ميبود كه برآنها م) ص( بابت عكس حضرت رسول نها ازيا
  

  فصل ششم 
  : ست اگرچه مطابق باشديح نيد صحين تقلينكه عمل آنها بدون ايان ايو در ب، كه ناقصنديكسان يد از برايان وجوب تقليدر ب

 يدر عرف عام بمعنو ، ردادنستيقالّده بگردن كردن و رشتة قالّده را بدست غ يد در لغت بمعنيبدانكه تقل  
د در عرف يرا كه مراد از تقليز، ز مقصود استين يعرف يمنظور و معن يلغو ياد است و در عرف خاص معنويو انق يرويپ

 يابعت امر و نهتاو رفتن و م يو از پامر دادن  يت در گردن جان كردنست و رشتة آن قالده را بدست وليخاص قالّدة وال
و همان صورت داخله ، شوديع داخل ميامر در دل با ياز ولّ يه صورتيعت خاصة ولويه ببچنانكه گذشت ك، او كردنست

ع كه ابوت ين صورتست در دل بايو بواسطة دخول ا، فه ذكر شده استية شريمان داخل قلب است كه در آيع ايدر دل با
ن صورت داخلة قلب است كه بمنزلة يو هم، ديĤين صادق ميعيانة باين و اخوت در ميعيانة متبايد ميĤيو بنوت صادق م

و  ؛ئهيضرمعه سيال) ع( يحب عل :ن صورتستيو هم، خورديبر درخت تلخ وجود م ين الهيريست كه از درخت شيونديپ
وند يپن يو هم، 229َمعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِالَّ َمْن َوَجْدنا َمتاَعنا ِعْنَده: فرمود) ع( وسفيكه حضرت  ياست متاع الهوند ين پيهم

ر با ما مهم شده يوند نازلة امام است تفسين پيو چون هم، شوديم، 230َبْيَن أَْيديهِْم َو بِأَْيمانِهِم  ُنوُرُهْم َيْسعى :امتياست كه در ق
شود و چون قوت يوند مين پينست كه هرچه كند انسان قوت هميا، شوديرة انسان ميت اخيوند فعلين پيو چون هم، است

ع اعمالهم يبازاء جم هميزجيئاهتم حسنات و يبدل اهللا سي :نهاستيح است كه دربارة ايصح، شودين است ميريوند كه شين پيا
در ، دينمايك نور ميوند بمنزلة شعاع آفتابست كه اگر سطوح نباشد ين پيو چون ا، 231أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ الَّذي كاُنوا َيْعَملُون
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  :ليكما ق، ده استن شيبعض اخبار و اشعار اشاره باتحاد مؤمن
  همچو آب يم و صافيگره بود يب        م همچون آفتاب يك گهر بودي

  كنگره يه هايشد عدد چون سا        چون بصورت آمد آن نور سره 
  قين فريان ايتا رود فرق از م        ق يد از منجنيران كنيكنگره و

  ن خداستاريش يمتحد جانها        جان گرگان و سگان از هم جداست 
  صد بود نسبت بصحن خانه ها        د سما ينور خورش كيهمچون آن 

  انيوار از ميتو د يريچونكه برگ        ك باشد همه انوارشان يك يل
  مؤمنان مانند نفس واحده          چون نماند خانه ها را قاعده 

ت يافتد و فعليشود و درگردن جان او ميامر است كه داخل دل مؤمن م يپس آن قالّده عبارت از صورت ولّ  
قت ين صورت حقيو هم يروين قالّده مورث پيو چون ا، و چون شعاع آفتاب اتصال بامام دارد، شوديرة مؤمن مياخ
و ، يرويفه را بپين لطيا، قت قالّده است و باعث طاعت امام استيبلكه حق، امر است و الزم دارد اقتدا را يت ولّيوال
  .كنندير ميعبنها تيرايو اقتدا و ارادت و غ، و اطاعت، يو تول، تيوال

ن ذات آنهاست كه عبارت از نحو وجود آنها يتعلّق ع، ع ذرات عالم امكانيد دانسته شود كه انسان بلكه جميو با  
نه ، تعلّق و ارتباط است ين وجود بمعنيو امكان در ا، ن ذات اواستيرا كه هر ممكن مركّب است از وجود كه عيز، باشد
و هر دو ، ضيء بنقيو امكان اتصاف ش، ء از نفسيد امكان سلب شيĤيا كه الزم مريز، استواء نسبت وجود و عدم يبمعن

ت چون ال ياز وجوداتست و ماهيت كه ما به االمتيو از مه، رين نحو وجود است الغيو متأصل و منشأ آثار ا، محال است
را يز، ستواء نسبت وجود و عدماقتضاء ا ينه بمعن، استواء نسبت وجود وعدم است يامكان در او بمعن، اقتضاء محض است

چ ياو ه يمنشأ انتزاع برا يو در خارج سوا، ت او همان است كه عقل او را اعتبار كنديئيت ندارد بلكه شيئيت شيكه ماه
م بواسطه آنست كه ظهور يگوئياز ميات را كه ما به االمتيو مه، از وجودات بخود وجوداتستيقه امتيالحق يكه ف، ستين

 يت در وجودات امكانيوتعلّق و معلول، شودياز وجودات ميت امتيئياست و بĤن ش يتيئينكه آنها را شينه ا، از بĤنهاستيامت
كه اگر در مقام ذات معلول نباشند ، گر معلول استيء ديكه ذات آنها بدون مالحظة ش ين معنيبا، ن ذات آنهاستيع

، ن خالف فرض وجود استيو ا، ا امتناع بالذّاتي، استت ين خالف فرض امكان و معلوليو ا، ا وجوب بالذّاتيد يالزم آ
و ، ن هر دو محال استيو ا، ض رايء بنقيء از نفس و جواز اتصاف شين الزم دارد جواز سلب شيا امكان بالذّات و اي

 ،ز در مقام ذات معلول باشد كه اگر در مقام ذات معلول نباشديت نيد فاعلين ذات معلول است پس بايت عيچون معلول
ك ينست كه از تصور هر ين و حد آنها ايت متضائفيرا كه مهيز، ن و آن محال استياز انفكاك متضائفد جويالزم آ
ست مگر ين ذات معلول باشد و ذات معلول نيت عيو اگر معلول، ديالزم آ يگريك وجود ديو از وجود هر  يگريتصور د

نست كه يرا كه فرض ايز، د آمد از تصور معلول تصور علّتالزم نخواه، ن ذات معلول نباشديت عينحو وجود اگر فاعل
بلكه ، باشد ين ذات وجوديتواند عيست كه آن نميت نيمعلول يست و حرف در مفهوم اعتباريعلّت در مقام ذات معلول ن

ن يحكماء محقق، ت در قوام معلول داخل استيمعلول باشد و چون عل ين ذات وجوديست كه عيت وجوديمقصود معلول
رانسان يو چون انسان و غ، نستيشاهد ا، 232َشأٍْن   كُلَّ َيْومٍ ُهَو يفو، ت بتشأن استين رفته اند كه علين بر ايعرفاء كامل و

                                                 
 . است) نشيآفر( و در كارو هر روز ا 29ه يسوره الرحمن آ - 232
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كه يزيرا بچ ياريشود تعلّق اختيطالب م، ار برآمدينست كه انسان چون بشأن اراده و اختيردارد ايتعلّق بغ يذات آنها اقتضا
ز يدر هر كدام استعداد هر چ، طانستيوان و شيو چون انسان بالقوه مجموعة عوالم ملك و ح، كمال خود را در آن پندارد

ن جهت افراد انسان در مقصد و مقصود يو از ا، كنديدا ميز پيشود وتعلّق بكمال آن چيز ميت آمد طالب كمال آن چيبفعل
سباع  يكيو ، ه پنداشته در طلب آن برآمدهينطايل شيه مبتال و كمال را در استكمال حيطانيل شيبح يكي، مختلف شده اند

چون بهائم  يگريد، آن افتاده يبرده در پوار بزدن و بستن گرفتار و تسلّط بر عباد و تبسط در بالد را كمال خود گمان 
 يگريو د، ل آن برآمدهيده و در تكميز دست كشياز همه چ، دن و نكاح دانستهيذ خوردن و آشاميفالح خود را در لذا

  .رچه وار ادخار را كمال خود قرار دادهمو
و تعلّق باصل خود گرفته ، ركردن فلك را طالب شدنديو آنها كه فطرت خود را نباخته اند چون ملك س  

َو ما َخلَقُْت الْجِنَّ َو  :ست فرمودين تعلّق و شناسائيو چون غرض از خلقت انسان ا، استكمال باطن را خواهان گشته اند
بحضرت حق كه بعد از ، ن تعلّقيا يشناسائ يرا مگر برا يبيم ارباب شعور تركيخلق نكرد يعني، 233ِلَيْعُبُدون الْإِْنَس إِالَّ
ن يو از ا، ن عبادت معرفت كامله او را حاصل گردديند وعبادت كند و باين تعلق ناچار خود را متعلّق و مسخّر بيمعرفت ا

نست كه هفتادهزار ين عبادت ايو ا يارين تعلّق اختيو مقصود از ا، اندر كرده يتعب، عرفونيعبدون را بي، جهت در اخبار
انه يكه عبارت از مراتب وجود باشد از م يو هفتاد هزار حجاب نوران، كه عبارت از حدود وجود باشد يحجاب ظلمان

مشهود او گردد  حجاب يكه چون ذات او ب، حجاب مشهود او گردد يت و تعلّق است بين معلوليتا ذات او كه ع، بردارد
و ، ر اسماءگردديت و سايشأنه باسم فاعل يحق تعال يتا شناسا، ت اوست مشهود او گردديت حق كه قوام معلوليالبته فاعل

  . حاصل گردد، 234اعرف كيفاحببت ان اعرف فخلقت اخللق ل :ن معرفت باشد بحكميمقصود از خلقت كه ا
و در اول امربشر ، هيبند از انظار بشريز غايآن حضرت ن يب مطلق و مظاهر ملكوتيغ يو چون حضرت حق تعال  

ن يد ايناچار با، او باشد يا مظاهر ملكوتي يدر ابتداء بحق تعال ياريكه تعلق اخت، ستين يبا مظاهر ملكوت يرا مناسبت يملك
رد يار نگيب اختبحس يكه اگر تعلق بمظاهر ملك ؛شأنه باشد يحق تعال يبمظاهر ملك ينيموافق تعلق تكو ياريتعلق اخت

 يبنحو يو تعلق بمظاهر ملك، رد و از راه منحرف و از مقصد دور شوديد تعلق گياز آنچه نفوس بĤنها تعلق دارند با يكيب
مان در دل بواسطة يقة دخول ايكه آن طر) ص( مقرر و معلول بوده تا زمان حضرت خاتم) ع( د باشد كه از زمان آدميبا

ست مگر يد و اقتدا و طاعت نيو معلوم شد كه تقل، ميما نام، يوند درخت الهيخل دل را پمان دايكه همان ا، ت بوديوال
  .وندين پيهم

د مظاهر حق در گردن يوند باو رسد و رشتة تقلين پيالزم دارد كه ا، پس هر كس بخواهد كه رو بمقصد رود  
نفس ، او دشوار يبرا يدون مددكار خالصدة فاسده گرفتار و بيعد يالهايف بخيضاً انسان در اول تكليو ا، جان گذارد

وند ين پين تصرف بدون اياالت برهاند واستمرار ايج از آن خيت حق تصرف در او كند و او را بتدربيد كه بجذابيه بايقدس
د گفتنيم، كردنديعلم م يكه ادعا يكه بعض يتيثيه دوخته بحيوانيضاً انسان در اول امر بمدارك حيو ا، د محال استيو تقل

ست مگر بتعلق گرفتن يو آن ن، ب آورديرو بجانب غ يوانيد از راه مدارك حيپس با، ستين ير از محسوس موجوديغ
و ، ب جذب كنديو بحسب باطن جان او را بجانب غ، ة او باشديوانيح يكه بحسب ظاهر مناسب قوا ياله يبمظاهر ملك

                                                 
 . نكه پرستش كنند مرايا يم مگر برايديافريما خلق جن وانس را ن 56ات يسوره ذار - 233

 . دم تا شناسا شوميمن دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را آفر - 234
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ت يحكا) ع( اءيشتر انبيو مثل آنچه از ب، مكاالمرمن وا الرسول و اويلعيعوا اهللا و اطياط :ار مثليد بسيات دالّه بر وجوب تقليآ
ن آمنوا يهاالذيا اي :و مثل، م اهللاكببحي نتم حتبون اهللا فاتبعوينكقل ان  :و مثل عونياتقوااهللا و اط :فرمودند بقوم خود كهيشده كه م

و ، 235نيونوا مع الصادقكآمنوا اتقوااهللا و ن يهاالذيا اي :مثلو ، م تفلحونكله لعليسب له و جاهدوا يفيه الوسياتقوااهللا و ابتغواال
و آنچه در ، هيدر باب معرفه االمام و الرد ال ياعتبار آنچه دركاف يكند از برايت ميو كفا، شمارين مطلب از اخبار بيشاهد ا

مذكور عرف امام زمانه ي من مات و ملو آنچه در باب ، نيبا صادقدر باب فرض بودن و آنچه ) ع( باب فرض طاعت ائمه
  .است

وند يت آن پيترب ياگر سالك راه حق در پ، ديت است بر شجرة تلخ وجود رسيوند الهيت كه پيوند واليو چون پ  
 يحجب بكل، ردين ذات او قوت گيرة او است و عيت اخيوند كه فعليج شاخ و بال تلخ را قطع كند كه آن پيد و بتدريبرآ

 يچنانكه حضرت ختم، نديصرف و تعلّق محض ب يو خود را تدلّ، حمت حجب مشهود او گرددمرتفع و ذات او بدون مزا
ن يت خلقت جهان ايت صرف انسان بلكه غايو چون غا، فرمود فتديل اودينن صفت ستود و دربارة يرا با) ص( مرتبت

ملا  كلوال :اصل آمد فرمودن صفت آن بزرگوار را حيو ا، صرف مشهود او گردد يحجاب بتدل يانسان است كه ذات او ب
زد كه يذات انسان برخ يو چون حجب از رو، بودينم يعالم و آدم، ت منظور نبودين غاياگر ا يعني، 236كخلقت االفال

  :ليكما ق، نديزد و همه را چنانكه هست بيع ممكنات برخيحجب از چهرة جم، نديخود را تعلّق صرف ب
  يشكست آموختصورت كلّ را          يختسو يصورت خود را شكست

ت يثيحجاب مشهود او شود و بتفاوت احوال از غلبة ح يت بيت فاعليثيو آنوقت در خود او و تمام موجودات ح  
ما  ؛ديگو يو گاه، ت اهللا قبلهيئاً اال و رأيت شيما رأ :ديگو يت گاهيت و معلوليفاعل يت كثرات و تساويثّيت و حيفاعل
اء كه ير ذات اشياء بغيدر اش يعني، 237هيت اهللا فيئاً االّ و رأيت شيما رأ »ديگو يو گاه، ت اهللا بعدهيئاً اال و رأيت شيرأ

ت يت فاعليثيشأنه ح يت حق است تعاليت بفاعلين معلوليو چون قوام ا، گر مشهود من نگردديز ديت صرف است چيمعلول
لو  :د كهين حال بĤواز بلند بسرايچه با آن و در ات و چه بعد از او و يت معلوليثيچه قبل از اعتبار ح، ز مشهود من گرددين
ن يا يد برايام نمايامت قيق، تياعتبار معلول يحت، چ نمانديو چون حجب و اعتبارات ه، 238ناًيقيشف الغطاء ما ازددت ك

لَِّه الْواِحِد ِل؟ و جواب ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوم يچ نماند و ندايه يرحق تعاليل نفخة اماته بدمد و غيشخص و حضرت اسراف
  :ندينه بياز حق شنود ومعا، 239الْقَهَّار

  هو االّ اله ال وحده        ست جز او يچ نيهست و ه يكيكه 
َو ُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السَّماواِت َو َمْن ِفي  :دهد بقولهيخبرم) ص( زحال حضرت محمدچنانكه ا  
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  ) ص( هيل فيو ق، آخر السوره يال 240الْأَْرض
  ش حلّ وعقديزانكه حل شد در فنا        نقد  بود امتيق صد محمد پس

  انيع اندر او بود امتيق صد        در جهان ) ص( ست احمديزادة ثان
  چند راه امتيق تا امتيق يكا        ده اند يپرس يامت را هميزو ق
  ؟يكه زمحشر حشر را پرسد كس         يبس يگفتيم حال زبان با

ت نبود يو معرفت فاعل، ت كه قوام ذات انسانست ممكن نبوديرمعرفت فاعليانسان بغ ياز برا شأنه يو چون معرفت حق تعال
ت شناخت يهر كه ذات خود را بمعلول يعني، 241من عرف نفسه فقد عرف ربه :فرمود، حجاب يمگر معرفت ذات انسان ب

َو َعلََّم  :مهيد كه انسان بمنطوقه كرو چون معلوم ش، نستيشاهد ا، 242م بربهكم بنفسه اعرفكاعرف، ت شناختيخدا را بفاعل
پس اگر ، عه گذاشته شده استيع در آن وديمجموعة همه موجوداتست و نمونه و قوه و استعداد جم، 243آَدَم الْأَْسماَء كُلَّها

د و دست وصال بدامان يرفع حجب كه منظور خلقت او است تواند نما، رديبمبدء گبحسب اراده موافق فطرت تعلّق 
  ِفطَْرَت اللَِّه الَّيتمبدء كه  ير بسويرد از سيرمبدء تعلّق گيذات بغ يو هرگاه اراده بخالف مقتضا، برساند يقيحقمحبوب 

ل ك :ن فرمود كهيا يو برا، د و آخر كار بهالكت انجامدياست منصرف گردد و بر حجب خود افزا 244فَطََر النَّاَس َعلَْيها
ن اوتواند او را از راه ببرد و تواند او را از يد و قريبوجود آ يرفطرت وجود امكانهر كس ب يعني، 245الفطره يولد عليمولود 
مبدء  يمحرّك بسو ين فطرت و مربين معيپس قر، 246رانهنّصيدانه و هّويمها اللذان ، ابواهنست يرون برد و اشاره بايراه ب

از نفوس از راه منحرف  ين بود كه بعضيا يمقتض يو چون حكمت اله، رديان تعلّق بخالف مبدء نگنسخواهد كه ارادة ايم
ناچار  247رهاميا خراب و اخرب منها قلب من يالدن :كماورد، ا معمور مانديشوند و خودخراب شوند كه خراب آباد دن

شأنه مذمت فرمود  يچنانكه حضرت حق تعال، ن چهار روزه را مقصود و منظور خود ساختهياز نفوس كه هم ياريبس
راحت  يقه برايالحق ينهاست كه فيدربارة ا 248إِنْ ُهْم إِالَّ كَالْأَْنعامِ َبلْ ُهْم أََضل وَ  الَْحياِة الدُّْنيا َو اطَْمأَنُّوا بِهاَ َرُضوا بِ :بقوله

  . نها بكمال رسندين فرقه را خراب نموده تا بندگانش بواسطة ايبندگان خود ا
ن چهارروز منظور نظر يراز هميكار و شغل خود غاگر در ، ين كه از كدام فرقه ايخود را بب، ز منيپس عز  

ركنندگان ياز زمرة تعم يهرچه كن، ين نخورده ايريوند شيپ يعني ين خوب نداريو اگر قر، يائير دنياز طالبان تعم، يندار

                                                 
كسره همه ين هست يگر هر كه در آسمانها و زمياو خواسته د يل بدمند تا جزآنكه خدا بقايحة صور اسرافيو ص 68ه يسوره زمر آ - 240

  .مدهوش مرگ شوند
 . ت شناختيقت خود را شناخت خدا را بخالقيهر كس حق - 241

 . ز شناساتر استيهر كه بخود شناساتر است بخداوند ن - 242

 . م فرموديعالم همة اسماء را بĤدم تعل يخدا 31ه يسوره بقره آ - 243

 . ده استيكه خداوند خلق را بر آن فطرت آفر يفطرت 30ه يسوره روم آ - 244

 . شوديمان متولد ميبر فطرت ا يهر نوزاد - 245

 . برنديت ميا نصرانيت يهودين آنها را بطرف يوالد - 246

 . ست كه همت برآباد كردن آن گمارديرانه تر ا زآن دل آن كسيست و ويش نيب يرانه ايا ويدن - 247

  حاشا اينان در ناداني مانند چهارپايان بلكه نادان تر و گمراه تر ند 44فرقان آيه سوره  - 248



144 

 

 از زمرة بندگان يك خوشنودين نير و از قرين بددلگيا ملول و از قريكه از اسباب دن يديو اگرد، يا خارج نباشيدن
دار شوند ين بين خواب سنگيلكن آنها كه از ا، تودركارند يربندگان خدا برايترا خدمتكار و سا، كه مادون، يخدائ
ستند و منتظروعدة يايند و از حركت باز مينمايده اكتفا ميعت مطهره كه از علماء اعالم بĤنها رسيبهمان صورت شر يبعض

   :بهشت و حور و غلمانند
  نيا رب شعورش بيزد از درت يگريبجنّت م      ن يخواهد قصورش بيزاهد از تو حور م ياله

ن ياست ايات دنينكه تا در حيال ايلكن بخ، د مقصود انسان باشديدانسته كه قرب خدا و جنّه الرضوان با يو بعض  
  :ستيال نيرخيوصال محال و فكر وصال غ

  رسدد كز امروز بفردا نيدارم ام        وعدة وصل ترا هر كه بفردا انداخت 
آنها  يت باشند نجات برايلكن اگر با خلوص ن، ن نزده انديريوند شين فرقه اگر چه از راه مانده و خود را پيو ا
من ريمن جذبات الرمحن خ به جذبةابد و يدر يست مگر آن كس را كه رحمت الهيكمال ن يدوارياگرچه ام، مرجو است
ت فقه و اصول مشغول گشته و علم را منحصر در همان دانسته و بصور يو بعض، كدفعه بمقام قرب رسدي 249نيعباده الثقل

فته شده و يبصورت حكمت فر يو بعض، نكه طلب علم اشرف اقسام عباداتستيال ايبخ، دهياضات دست كشياز اعمال و ر
، دهيل كشمعتمد ساخته ودست از عم 250العمل للعامل ايل جةو الحا ةالنجو يف يکفيالعلم د شده آنچه را گفته اند كه يمق

ده كه علم يفهم يو بعض، شأنه ية نجات بلكه مورث كمال و قرب حضرت حق است تعالينكه صورت حكمت مايبپندار ا
  : ة هالكتيل مايوعمل بدون دل

  ليو ذل يهمچو روبه در ضالل      ل يدل يره ب يچون رو يريگرچو ش
  خيش يلشگرها عون ينيبب تا      خ يش يپرها با كه اال مپر نيه
ن يريوند شيت و پيست مگر بقبول واليمان نيو ا، شودياحكام رسالت سبب دخول در تحت حكم اسالم م و قبول
ث و جواز يان موارير از حفظ خون و مال و عرض و جريو دخول در اسالم بغ، هيعت خاصة و لويخوردن بسبب ب
قالَِت الْأَْعراُب آَمنَّا قُلْ  يكما قال تعال، شدن خوردن بايريوند شيمانست كه پيبرا يو فائدة اخرو، ندارد يمناكحات فائده ا

نكه يو حال ا، مان پنداشتهيعت عامه را اينها محض بيا يعني، 251قُلُوبِكُم  لَْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن قُولُوا أَْسلَْمنا َو لَمَّا َيْدُخلِ الْإميانُ يف
مترتب  ين كماليچ ندارد و بر ايكام رسالت هاده از دخول در تحت حكم اسالم و قبول احيز يعت عامة نبوين بيا
ن است كه بر درخت يريوند درخت شيو آن پ، هيعت خاصة ولويشود بواسطة بيست كه داخل دل ميمان آن امريا، شودينم

آنست كه دل را مستعد و  يقيو چون اسالم حق، ديوند را نخورده اين پيعت را نكرده و ايو شما هنوز آن ب، خورديوجود م
د بزبان ييپس بگو، ستيعت عامه كه مورث اسالم است معلوم نيوند كند و آن استعداد و استحقاق بمحض بيق آن پمستح
َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ  :يو قدقال تعال، اسملتم، ميم بر شما باسالم و بگوئينكه ما حكم كنينه ا، اسلمنا

                                                 
 . بهتر است از عبادت جن وانس ياله يك كشش از كششهاي - 249

 ! ست يبعمل ن يازياست وعالم را ن يعلم و دانش بدانستن در سركاف - 250

مانتان بقلب وارد يم بĤنها بگو شما كه ايمان آورده ايره كه بر تو منت گذارده و گفتند ما اياسد وغ يرسول اعراب بن يا 14ه يحجرات آ - 251
  .ميد ما اسالم آورده ايكن بگوئيد لياورده ايمان نيقت هنوز اينشده بحق



145 

 

ة يشود كه توان آنرا مايحاصل نم يباسالم شرافت يعني، 252ِللْإمياِن إِنْ كُْنُتْم صاِدقني كُمياللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهدإِْسالَمكُْم َبلِ 
ت يشود و مورث هدايت ميوند والين جهت كه باعث استحقاق پيبلكه از ا، شمرد يا آنرا منّت خدائيرقرار داد يمنّت برغ

ن باب كه اسالم يو اخبار در ا، شمار برشماستين اسالم منّت بين گفت كه خدا را باتوايم، گردديمان ميا يبسو
و در ، مان و كفريد در باب ايايچنانكه ب، ار استيمانست بسيا يست بلكه شرافت براياد نيمانست و اسالم را شرافت زيرايغ

شود يو حالل شمرده م، بسبب او امانات شوديو ادا م، شود باو خونياسالم حفظ م :ست كهيمرو) ع( از جناب صادق يكاف
ت بر يوند واليگر پست ميمان كه نيو خواهد آمد در باب ا، مان هم دانسته شديو ا »مانستيو ثواب برا، بسبب او فروج

  .شجرة وجود زدن
، نروداز دست  253كََرماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيحماند و  يآنچه توشة آخرت تواند باشد و با شخص باق، زمنيپس عز

د و يو رشتة تقل يت بنديپس بكوش كه خود را برفتراك وال، ت باشديوند واليداست كه همان پيتمام وتقليت و ايوال
) ع( از جناب باقر يو در كاف يابي يو از آفت آخر زمان رهائ يامر است درگردن جان گذار يارادت را كه صورت ول

و بشارت  ينجاح و بركت و كرامت و مغفرت و معافات و آسان و عون و يكه روح و راحت و رستگاريبدرست، است كه
ت ياست كه قبول وال يكس ياز برا، و محبت از خداوند عزّوجل يدواريام و و قرب خدا و نصرت و تمكّن يو خوشنود

بعد  السالم هميعلاءيم كند فضل او را و فضل اوصيد و تسليو برائت از دشمن او جو، تمام باو داشته باشديكند وا) ع( يعل
من دربارة  يبرپروردگار من كه اجابت كند براو حقّ است ، او را حق است برمن كه داخل كنم آنها را در شفاعت خود
نها همه از آنست كه مكرر شد كه انسان در يو ا» .او از منست، آنها چرا كه آنها اتباع منند و هركس متابعت كند من را

 يوانيد حيلكن د، باشد بحسب علم يبيكه ادراك امور غ يو ادراك انسان يوانياك حن ادريف واقع است در بيبدو تكل
  :ليكما ق، يدر اول امر غالب است بر ادراك انسان

  ا بچربد عامه رايدن سبب زان        غالب فزا  بود دانش د بريد
  نيدانند د يرا هم يوان جهان        ن ينند عيب يا را هميزانكه دن

طان و ياز چنگ ش يخالص، خلقت يهدا يكه از جانب خداوند منصوب باشد برا يحقّ تمام بامامين اوپس بد  
و در ، ن خبر است متعذّريولوازم آنها كه اوصاف مذكورة در ا يو حصول خصائل انسان، وان محال خواهد بوديشهوات ح

چون در بدو  يعني »254عنقهن عدوه من كاستمنباشد  ين مرشدياو قر يكه برايكس :نست كهيا) ع( ادقگر عن الصيخبر د
طان در او يتصرف ش، او را نباشد ين مرشدياگر قر، ستيقو يوانيو ح يطانيف و مدارك شيضع يامر مدارك انسان

  :ندارد يخيكه شيكس يست براين نيو از اكابر است كه د، از چنگ او نداشته باشد يچ خالصيباشد كه ه يبمرتبه ا
  اهستش ورقياشد سگرملك ب      ت حق و خاصان حق يعنا يب

 يعني ».را كه بشنود حكمت را پس حفظ كند اورا يخداوند رحمت كند مرد« :است كه) ع( نيرالمؤمنيو از ام  
نجات  يعني »ابديرا پس نجات  يرد دامان راهنمائيو بگ« است بĤن عمل كند ياست ملكه خود كند و اگر عمل ياگر علم

                                                 
د خدا بر شما منت دارد كه يگوئيد اگر راست ميگذارند بگو شما باسالم خود بر من منت ننهيبرتو بمسلمان شدن منت م 17ه يحجرات آ - 252

  .ت فرموده استيمان هدايا يشما را بسو
 .ست كه بĤن بوزد باد سختيمانند خاكستر 18ه يم آيسوره ابراه - 253

  .زديبر گردنش آو يطان ويش - 254
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 يب« نديگويان عوام كه مياست در م يست فحش معروفيسر نيچ كس ميه يراب ير از دست زدن بدامان راهنمائين بغيناقص
ن آورد و راه يهر كس د :كه) ع( است از جناب صادق يو در كاف، ر ندارديچ خيرندارد هيكه پينست كه كسيا يمعن» ريپ

و ، رنجش بردن يبسولجأ خواهد كرد او را خداوند البته م، دن از راستگو و راست رويق شنير طريخدا بغ يد بسويجو
كه يو آن در، بندگان خود پس او مشرك است يكه خداوند گشوده است برا يردريد كردن از غيكه ادعا كند تقليكس

است كه سرّ ) ع( يا آن باب علي، ده شده باشد بر سرّ مخزون خداين گردانياست كه ام يخداوند گشوده است آن كس
و ، تمام استياد و ايد كردن و انقيرا كه سماع اشاره بتقليز، د ناچارياز تقل ين داريناقص را در د يعني »مخزون خداست

امر داخل دل  ياز ولّ يعت صورتيو معلوم شد كه بسبب ب، عت نبوديد بدون بين تقليكه در زمان حضور امام ا يدانست
 ين داريد يكه ادعاين جهت است كه كسيو از ا، خورديست كه بر درخت وجود ميونديشود كه آن بمنزلة پيسالك م

ر آن يد كردن از غيكه ادعا كند تقليو كس، البته عاقبت كار او رنج بردنست، ونديبدون آن پ يعنيد يكند بدون سماع و تقل
چرا كه مشرك ، است و خلفاء آن بزرگوار پس او مشرك است) ع( يكه آن در عل، كه خداوند بر خلق گشوده استيدر
است و هر كس كه همشأن ) ع( يآن در عل، بابها ينه العلم و عليانا مد :د و بمضمونت شرك آورياست كه بوال يكس
افته ينست كه شخص استقامت در گفتار و كردار واحوال يصدق هم ا ين سرّ خدا شده باشد كه معنيكه ام، باشد) ع( يعل

برار كثّراهللا امثالهم در مجتهد قوة ن جهت است كه علماء ايو از هم، ن سرّ خدا خواهد بودين كس المحاله اميو ا، باشد
  .ن استقامت را هم خواهد داشتيباشد البته اه يكه در او قوة قدسيو كس، ه را شرط دانسته انديقدس

) ع( و ائمه) ص( خدا و رسول ينكه شناسايباشد بندة مؤمن مگر اينم :نست كهيا) ع( نياز احدالصادق يو در كاف  
شود امام آخر يچگونه شناسا م« و فرمود »سد و مسائل خود را باو رجوع دهد و منقاد او شودشود و امام زمان خود را بشنا

امام ، نديگويث رد است برآنها كه مين حديو ا »ا جاهل باشد امام اول راينكه جاهل باشد خدا را يو امام زمان را و حال ا
گر است كه فرمود جناب يدر خبر د يو در كاف، اور يغ يز را ندائيچ چيكند اگر هيت ميزمان خود را شناسا شوكه كفا

كه شناسا شود باجمال خدا يكند او را كسيل خدا را و عبادت ميشود بتفصيست كه شناسا مين نينست و جز ايا :كه) ع( باقر
و  خدا نشود يكه شناسايو كس، تيو شناسا شود امام خود را از ما اهل ب، هست ياو مبدئ ين قدر بداند كه برايهم، را

  »ن مردم كه همه گمراهنديمثل ا، رخدا رايپس او شناسا شده است وعبادت كرده است غ، شناسا شود امام از ما را
د از راه يل نمايخودتحص يخدا برا يهرچه خواهد شناسائ، ده استيت بوجود بندة خدا نرسيوند واليبدانكه تا پ  

انة ينفس نقش بندد چنانكه گذشت در فصل فرق م يفحة سفلاو تمام جهاالت خواهد بود كه در ص يرون شده و شناسائيب
ه است يچون از شجرة الهوند يهمان پ، ت بوجود اورسديوند واليپ يعنيامام شود  يو چون شناسا، علم و جهل مشابه علم

وند شود و ين پيتمام قوه ا، كه بجا آورد يل كند از علوم واعماليج نمو كند و آنچه را كه انسان تحصياگر نخشكد بتدر
است كه  يو در كاف، شود يمنته يو علم و عمل او تماماً بمعرفت اله، ج باصل خود كه ملكوت باشد متصل گردديبتدر
كه  يشود تعجب من از جماعتيار ميمن با مردم مخالطت دارم پس بس :عرض كرد كه) ع( بخدمت جناب صادق يكس

و قوم ! و وفاست  يآنها امانت و راست ينم كه از برايب يو م، ن رادارند فالن و فاليو دوست م، دارنديشما را دوست نم
، )ع( گفت حضرت صادق !ن امانت و وفا و صدق يآنها ا يست برايو ن، كننديد شما ميدارند و تقليگر شما را دوست ميد
ن بخدا يكه ديسك يست براين ينيد :بعد فرمود، مثل شخص غضبناك، پس رو بمن كردند، و راست نشستند، ه داشتنديتك

ن بخدا آورد يكه ديست بر كسيچ عتب نيو ه، كه منصوب از جانب خدا نباشد يت امام جائريآورد بقبول كردن وال
، ن همه اوصاف حسنه دارنديكه ا يفه اين طايو گفتم ا! تعجب كردم  »كه ا زجانب خدا باشد يت امام عادليبواسطة وال
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ن ندارند و آنها عتب ينها ديا يبل :فرمود! ؟ست عتب ندارندين اوصاف در آنها نيك از ايچيفه كه هيو آن طا! ؟ن ندارنديد
ج آنها را از يو بتدر، مان آورده انديآنها كه ا يخداست ولّ، كه فرموده است! ؟قول خدا را يده اينشن :بعد فرمود» ندارند

و آنها كه كافر ، را از جانب خدا يعادلت آنها هر امام يبجهت وال، نور توبه ومغفرت يبرد بسويرون ميظلمات ذنوب ب
 يبسو يفيو اسالم تكل يبرد آنها را از نور اسالم فطريرون ميج بيائمة جور و بتدر يعنياء آنها طاغوت است ياول، شده اند

   .»يطانيظلمات كفر و ش
ند ين بخدا بجويرا كه د ينكه عذاب كند امتيكند از ايا نميخداوند ح :كه) ع( است از جناب صادق يو در كاف  

كند كه عذاب يا ميو خداوند ح، كوكار باشندياگر چه آنها در اعمال خود ن، كه از جانب خدا نباشد يبواسطة امامت امام
اگرچه در اعمال خود ظالم و بدكردار ، كه از جانب خدا باشد ين بخدا آورند بواسطة امامت اماميرا كه د يكند امت
او  يرو، عت كرده باشد و چه نكرده باشديچه ب، ن آوردهيكه بامامت امام جابر دنست كه آن كس يو وجهش ا» باشند

مثل همان درخت تلخ ، ت امام عادل راه بخدا جستهيو آن كس كه بقبول وال، است كه آن امام رو دارد يبهمان جهت
آورد چنانكه مكرر ن يريثمرة ش، تلخ از آب و خاك بكشد يشه هايكه هر چه ر، ن خورده باشديريوند شياست كه پ
   .گذشت

د مگر يو شناسا نشو، ديكه شناسا شويد مگر وقتيائيشما بصالح ن :است كه) ع( از جناب صادق يو در كاف  
ق ين صالح و معرفت و تصديد او را و ايم شويكه تسليرا مگر وقت يد صادقيد كنيق نتوانيو تصد، ديق كنيكه تصديوقت

نست يا يا معني، م شدن امام باشديمگر بĤخر آنها كه تسل، ول آنها كه معرفت باشدد ايايم چهار بابست كه بصالح نيوتسل
، وقت يكردن باشد بر دست نب يكه آن توبه جار، د چهار باب رايم و منقاد شويكه تسليمگر وقت، ديد كنيق نتوانيكه تصد

، كه بر او اخذ شده است يعهود و شروط و بعد از آن عمل كردن باشد بĤن، هيعت عامه نبويوردن باشد بقبول بآمان يو ا
 ياز برا يو هر دو معن، داخل قلب شدن يقيمان حقيت او كردن و ايامام و قبول وال يباشد بسو نافتيبعد از آن راه 

 يكس يبرا يريچ خيت هيت است كه بدون قبول والير چهار باب قبول والينكه جزو اخيشود بايم يث منتهيعبارت حد
و ، هيا توبة نبويم يبدون تسل، ق باشديكه صالح و معرفت و تصد »رون شدند اصحاب ثالثهياز راه ب :بعد فرمود، ستين
و ، مان در قلبيبدون دخول ا ياخر ٍةو بعبار، ت اويامام و وال يافتن بسوياسالم وعمل صالح باشد بدون راه  يمان بمعنيا

آن سه امر قبول دعوت ظاهره و اسالم  يعني، ون قبول دعوت باطنهبد ياخر ٍةو بعبار، هيوند شجرة الهيبدون پ ياخر ٍةبعبار
و بر آن ، ه استيعت خاصه ولويمان وبيره قبول دعوت باطنه و ايو اخ، ه است و عمل صالح استيعت عامة نبوياست و ب
ر است يبر اخ يو اجر و فائده اخرو، ستيگر نيث فائده ديان موارير از حفظ خون و مال و جواز تناكح و جريسه امر غ

تا  255داًيهاً بعيتتاهوا گمراه شدند اصحاب ثالثه و  :و فرمود كه، ت او را كردنيافتن بامام باشد و قبول واليمان وراه يكه ا
، »256اْهَتدىَو إِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن تاَب َو آَمَن َو َعِملَ صاِلحاً ثُمَّ « :شان را كه چگونه رفتار كنند پس فرمودينكه خبرداد خداوند ايا
و ، اورديوقت ب يكند و اسالم بر دست نب يوقت خود جار ياست كه توبة عامة بر دست نب يكس يمغفرت من از برا يعني

مأذون و  يا از ولّي يت كند از همان نبينكه قبول واليبا، تيابد بواليپس بعد از آن راه ، بر طبق اسالم خود عمل كند

                                                 
  .ياديز يرانيرانند حيث، حيحد - 255

ت رود مغفرت و آمرزش من يكوكار گردد و درست براه هدايمان آورد و نيو البته بر آن كس كه توبه كند و به خدا ا 82ه يسوره طه آ - 256
 .ار استيبس
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و  257هتدوايفات قوم و ماتوا قبل ان ! هات يه! هات يه :و بعد فرمود، ت بر وجود او خورديوند والينكه پيبا، يمجاز از آن نب
عت عامه و قبول دعوت ين بيكه ا :و خداوند فرمود، ميمان آورديگفتند ايمان آوردند چنانكه اعراب ميگمان بردند كه ا

نها مشرك شدند من يو ا« هيعت خاصة ولويست و بمان قبول دعوت باطنه ايو ا، اسالم است اگر با قلب موافق باشد، ظاهره
داخل شود از رباب بخواهد يكه از غيافته است و كسيكه هر كس داخل خانه شود از باب راه يبدرست، علمونيث اليح
را ) ص( و طاعت رسول) ص( امر خود را بطاعت رسول يق هالكت رفته است خداوند وصل فرمود طاعت وليطر

ن طاعت والت امر يو ا، را طاعت نكرده است) ص( خدا و رسول، ترك كند والت امر راپس هر كس ، بطاعت خود
و ، د در نزد هر مسجدينت خود را بر خود قرار دهيو ز، اقرار كردنست بĤنچه نازل شده است از نزد خدا عزّوجلّ

ه ها اسم او كه خود خبر داده را كه خداوند اذن داده است كه بلند شود و ذكر شود در آن خان يد خانه هائيدرخواست كن
رِجالٌ ال ُتلْهيهِْم ِتجاَرةٌ َو ال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َو إِقامِ الصَّالِة َو إيتاِء الزَّكاِة َيخافُونَ  :هستند كه ياست كه آن خانه ها مردهائ

مه بجهت يله و اخالق ذميد از صفات رذيص گردانكه خداوند رسل را خاليبدرست، 258َيْوماً َتَتقَلَُّب فيِه الْقُلُوُب َو الْأَْبصاُر
ق كرده شده يكه تصديدر حالت، تيامر وال يد از نسبت افعال و صفات بخود برايو بعد آنها را خالص گردان، رسالت خود
ن يا ق كنندةيا تصدي، ت راين امر واليق كننده اند ايكه تصد يا در حالتيت در انذار از جانب خدا ين امر والياند بسبب ا

و اقروا مبا نزل من ، ت اورايرا و اهل ب) ص( د رسول خدايكن يرويپ، نكه فرموديتا ا، ت در انذار از جانب خدايامر وال
د كه اگر يو بدان، باشنديم يزگاريند عالمات امانت و پرهيكه آثار هداين مردهائيچرا كه ا 259يعنداهللا و ابتغوا اثار اهلد

انكار ما كردن كفر است  يعني، ر رسل مؤمن نخواهد بوديرا و اقرار داشته باشد بسا) ع( ميبن مر يسيانكار كند ع يكس
ا بواسطة يق است يمناركه آثار طرد راه را بواسطة طلب كردن يطلب كن، داشته باشد) ص( اگر چه اقرار به محمد

د از وراء يبخواه، ديزد قتيقت را و بعد از آنكه دست بدامان عالم طريعت عالم طريدرخواست كردن از علماء شر
دا شود يد بر دل شما هويعت آموخته ايكه از علماء شر يد كه از وراء حجب آثار علوميا بخواهيرا  يبيحجب آثار غ

   .د آورد بخدا كه پروردگار شماستيمان خواهين خود را و ايد كرد امر ديقت كه آنوقت كامل خواهيبواسطة علماء طر
پس قرارداد ، ياء را مگر باسبابيكند اش ينكه جاريخداوند ابا دارد از ا :كه) ع( قاست از جناب صاد يو در كاف  

ح يكه توض يآن سبب صورت يو از برا، ن عالميدر هم يان كه عالم محسوس است سببين عالم كيز در ايهر چ ياز برا
ن علم يا يو از برا، عقول قرار داد ه و عالميدر عالم نفوس كل يآن شرح علم يواز برا، كنندة اوست در عالم مثال قرارداد

ن دو يخواهد با ينده استكه هر كسيقرار داد كه آن در گو يدر، استن عوالم يو دار علم هم هم، ن دو عالم استيكه ا
و ، ميو مائ) ص( كه آن باب رسول خدا، تيت است از صاحبان واليو آن در قبول وال، د از در داخل شوديبا، عالم برسد

ن باب را هر كس شناخت يشناخت ا، نست كهيا يا معني .و شرح و علم را هر كه شناخت آن باب را، بشناخت آن سب
  .ن باب رايمنفعت برد هر كس شناخت ا يعني، ن باب رايا

كند يپس طلب م، ياز شما چند فرسخ يكيشود يرون ميب :كه) ع( و از ابوحمزه منقول است كه فرمود جناب باقر  

                                                 
 .مان آورنديش از آنكه ايرند پيند و بميايكه بيدورند، دورند قوم -257

 يران دهند و از روزياد خدا غافل نگرداند و نماز بپا داشته و زكوه فقيچ كسب و تجارت آنان را از يكه ه يپاك مردان 37ه يسورة نور آ - 258
 . ران و مضطربست ترسان و هراساننديده ها در آن روز حيكه دل و د

  .ديمان را طلب نمائيد بĤنچه از طرف حق نازل شده و آثار ايق نمائيث، و تصديحد - 259
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ن خبر يو از ا» .را يليخودت دل يپس طلب كن برا، نيزم يتا راهها يآسمان نادان تر يتو براهها و، را يليخوددل يبرا
اكتفا كرده ، نموده بود يآن حضرت جار يا خلفاي) ع( د سجاديشود كه ابوحمزه برهمان توبه كه بر دست سيمعلوم م

و ، ست نه بدوا و نه استدامهيت روا نيد ميلد واجب است و تقيه كنند او را كه تجديو آن حضرت خواستند كه تنب، بود
ت امام يعت كنند و قبول والياً با امام بعد بيد ثانياگر آن امام رحلت كرد با، عت كردن با اويبب يت از اماميبعداز قبول وال

از سرآنها  ين اگر دست مربيرا كه ناقصيز، ن استين چنيو ا، دهند يد خود را بدست امام حيند و رشتة تقليبعد را نما
ة ير ماينخواسته پن يو اگر خدا، ع كنديت را ضاية واليرمايابد و آنها را فاسد و پنيطان فرصت يش يبزود، برداشته شود

  .امدهيت نيت را قبول نكرده واستعداد او بفعليكه واليده بدترخواهد بود از آن كسيبمراتب عد، ع شوديت ضايوال
از  يله ايكه مادر قب، له بوديجد يكه از ح يداخل شد ابوعبداهللا جدلاست كه ) ع( از جناب باقر يو دركاف  
َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنها َو ُهْم ِمْن فََزعٍ ترا خبردهم بقول خدا كه  :آن حضرت فرمود) ع( ريبرجناب ام، عرب بود

خواهم كه خبر يم، يعرض كرد بل، 260ُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ ما كُْنُتْم َتْعَملُونَو َمْن جاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُه َيْوَمِئٍذ آِمُنون
ه را يت پس آيت است و بغض ما اهل بيئه انكار واليو س، تيما اهل ب يت است ودوستيوال يحسنه شناسائ، فرمود، ديده

  .»تالوت فرمود
  

  فصل هفتم 
   :تيبول والد و از قيان حرمت وقوف از تقليدر ب

ت كه صورت يوند واليده و پيروجود او نرسيت بشية واليرمايت نبسته و پنيبدانكه انسان تا مادام كه خود را برفتراك وال
وند ياست كه استعداد پ يرشدن دارد ومثل درخت تلخيست كه استعداد پنيريامر است در دل او داخل نشده مثل ش يول

رون شود يا سالم از غالف بيه باو نرسد داخل مرجون المراهللا است كه روز مرگ يرمايوند نخورد و پنيخوردن دارد اگر پ
كه  يرين وقوف استعداد را فاسد كند مثل شيو اگر در ا، ديسوختن بكار آ يرون شود كه برايع شده از غالف بيا ضاي

، مقبول التوبه و محكوم بĤتش باشدريشود كه غ يوند خوردن از او برود مرتد فطريكه استعداد پ يا مثل درختيترش شود 
تمام حرام يد و ايت و تقلين دفع حرام پس وقوف از واليبحكم عقل واجب است و ترك ا، و چون دفع ضرر محتمل

  .خواهد بود
ه و چون بمقام يبات الهيرود بتسبيه ميمة انسانيم كه انسان تا مقام مراهقت و بلوغ بر جادة مستقيگوئيبلكه م  

ت بر او گشوده يت و سبعيميطنت و بهيش ين طرق معوجه بسويرسد چنديف است مين وتكليكه اول تمر مراهقت و بلوغ
محسوسات و  يخالف مقتضا يق انسانيات نفس انسانست و طرين طرق تماماً محسوسات و مهويشود و اسباب ايم

ركند و يراهه سين از راه نرود و بر بيقيد ت او نبنديابد و خود را برفتراك واليت نيق انسانيموافق طر ياتست اگر مربيمهو
و ترك دفع آن حرام ، واجب مؤكد ينيقين مضرّ جان انسانست و دفع ضرر يقيبماند و ضاللت  يراهيدر ضاللت و ب

  . تماميد و ايچنانكه گذشت تماماً داللت دارد بر حرمت وقوف از تقل، تمام بامام حقيد و ايباشد و ادلّة وجوب تقليمؤكد م
كه خود را  يد بواسطة عبادتين بخدا و راه بخدا جويهر كس د« :فرمودياست كه م) ع( جعفرياز اب ير كافو د  

                                                 
كه يمن باشند و كسانيامت ايابند و هم از هول و هراس قيند پاداش بهتر از آن يكوكار آين) امتيدر ق( كهيكسان 90و  89ه يسوره نمل آ - 260

  ؟ابندياعمال آنهاست پاداش  يا جز آنچه جزايند در آن روز برو در آتش جهنم افتند، آيبدكار و زشت كردار آ
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ست و او گمراه و ياو مقبول ن يپس سع، او نباشد از جانب خدا ياز برا يو امام، بجهد و كوشش اندازد در آن عبادت
است كه از گلّه و چوپان خود دور افتاده  يگوسفندت يت او حكايو حكا، ر است و خداوند مبغض است اعمال او رايمتح

ل كند يپس م، ند با چوپان آن گلّهيرا ببيد گلة ايش آيچونكه شب پ، ن طرف و آن طرف آن روز رايباشد پس بدود با
 يپس چون راع آن گلّه يدر آقال گاه هد گلّة او باشد و شب را بماند با آن گلّيو مغرور شود كه شا ،آن گلّه يبسو

و طالب چوپان و ، ريگلّه او پس برگردد در حالت تح، چوپان او و نه گلّه، ند كه نه چوپانيگوسفند خود را بچراگاه برد بب
او را دور كند ، نديل كند بĤن گلّه و چوپان چون از گلّه خود نبيآنگاه م، گريند گوسفند و چوپان ديگلّه خود شود پس بب

مت بشمرد گرگ او را و ين هنگام غنيو در ا يشود پس بدود در حالت سرگردان و بگلّه و چوپان خود ملحق، كه برو
او نباشد كه آن امام ظاهر و  ياز جانب خدا برا يكه امام ين امت صبح كند در حالتيكه از ا ين است كسيهمچن، بدرد

رد خواهد مرد بنحو مردن يبم ن حاليو اگر بر ا، كه گمراه باشد و سرگردان باشد يصبح خواهد كرد در حالت .عادل باشد
رجوع  يو واف يهر كه خواهد بكتب اخبار خصوصاً كاف. شمار ين بيار و آثار تابعين مضمون اخبار بسيو با» كفر و نفاق

  ، دين دو كتاب مطالعه نمايد و كتاب حجت را از اينما
 يست برايروان، طاعت ما رام كه فرض فرمود خداوند يهست يكه ما قوم« :است) ع( از جناب صادق يو در خبر  

هر كه ما را شناخت مؤمن است و هركس انكار ما ، ما يوناشناسائ يستند مردم در نادانيو معذور ن، مردم مگر معرفت ما
پس اگر ، ما ينكه رجوع كند بطاعت و شناسائينمود كافر است و هر كس ما را نشناخت و انكار نكرد گمراهست تا ا

ار از مصادر ين مضمون اخبار بسيب باين مضمون و قريو با» با او خواهد كرد، د آنچه خواهدرد خداونيبرضاللت خود بم
   .عصمت وارد شده است

كه شب ها در نماز و روزها در روزه  يكند تمام عمر خود را در حالت ياگر بنده بندگ« هست كه يو در خبر  
بن  يه عليكن له واليولم  يزاب دارد ودر خبريالم فا تحتين خريسبع يامر نداشته باشد ودر خبر يت وليباشد و وال

هر ) ص( فرمود رسول خدا« :و از جناب صادق است كه» طالب خداوند او را بر رو در آتش دوزخ خواهد انداختياب
د عرض كردم كه فرمود يگويم يت خواهد بود راوياو نباشد پس مردن او مثل مردن زمان جاهل يبرا يرد واماميكس بم

شد مردن او مردن ابرد و امام نداشته يم پس هر كس بمعرض كرد، قسم بخدا كه فرمود، فرمود ؟)ص( سول خدان را ريا
 يكه بمعن يتيا جاهليت جهالء يجاهل :ل عرض كردئگر است كه سايث ديو در حد» يبل :ت خواهد بود فرموديزمان جاهل
ت نخورد كه يوند والينست كه اگر انسان پينها ايوجه او ، يت كفر و نفاق و گمراهيجاهل :فرمود ؟امام باشد يناشناسائ

 يو آن كس، ر او در صفحة نفس كه نمونة دوزخ است خواهد بوديدالبته سواو بخدا و آخرت نش يرو، ونديبواسطة آن پ
از  يدر خبر يو در كاف .او بدوزخ خواهد بود يو منافق و گمراه و رو، ر او در صفحه نفس باشد كافر و جهة قلبيكه س

 يايد كه استكمال حجت من بر اشقيفرمايم يكه خداوند تبارك و تعال) ص( فرمود رسول خدا« :است كه) ع( جناب باقر
و انكار كند فضل او را و فضل ، ت اعداء او رايو قبول كند وال، را) ع( يت عليكه ترك كند وال يامت تو است بركس

 يد بما خبرناخوشيرس« :كه) ع( بن مسلم است كه گفت بجناب صادق از محمد يو در خبر» ثياو را تا آخر حد ياياوص
شود كه يعالم بود و علم بارث برده م) ع( يفرمود عل ؟بعد از تو كه امام است خوبست، كه يتو پس اگر ما را بگوئ

خدا خواسته باشد  را كه از علم يردا آن قي، كه بداند مثل علم او رايماند كسيم ينكه باقيمگر ا يچ عالميشود هيهالك نم
بلدة  يعنين بلده ياهل ا يفرمود برا ؟مردم كه هرگاه عالم رحلت كند نشناسد امام بعد را يز است برايعرض كرد كه جا

بلدة  ير آنها بسويبقدر س يناشناسائز است يآنها جا يده براين بلده را از بلدة بالد بعير ايو اهل غ، ستيچ روا نيامام كه ه
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ت و عدم جواز وقوف يد ميبر تقل يشود عدم جواز بقايث استنباط مين حديو از ا .»ة نفر رايت نمود آو بعد تالو، امام
و از  هم السالميعلن ين مضمون اخبار وارد است از معصوميو با، عت بعد از رحلت اماميد توبه و بيا بدون تجديعت يبدون ب

پس ) ع( يض كرد بعليتفو) ص( غمبريغمبر خود و پيبه پ ض كرد امر رايكه خداوند تفو :ياست در كاف) ع( جناب صادق
كه  يزيو چ يد درجائياگر بگوئ، م مايداريپس قسم بخدا كه شما را دوست م، د و مردم انكار كردنديم گرديشماها تسل

ار عزّوجل و قر يانة شما و خدايم واسطة مييو ما، ميكنيكه ما سكوت م يزيواز چ يد در جائيم و سكوت كنيگوئيما م
و ، )ع( نيار است از معصومين مضمون اخبار بسيب بايو قر، را در خالف ما يريچكس خيه ينداده است خداوند از برا

 امام من ريه بغينه رأيمن اختذ د يعني 261»َو َمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهواُه بَِغْيرِ ُهدًى ِمَن اللَّه« :فةية شريان آيدر ب يدر كاف يدر خبر
د و يبرآ ياگر بخود سر، دهينرس يث ملك و الهام حق تعالينست كه ناقص تا مادام كه بمقام تحديمقصود ا 262يائمه اهلد

  .ن خلق خواهد بودياز احكام خدا استنباط كند آن شخص گمراه تر يا حكمي يقه ايخود طر يخود برأ يبرا
  

  فصل هشتم 
نه در عالم ، يحضرت قائم عج او را نخواهد بود بوجهنكه هركس بشناسد امام خود را حاجت بانتظار ظهور يان ايدر ب
  :ريرو نه در عالم كبيصغ

 ير تلخيلكن هنوز بغ، ن دارديريوند شيت چون درخت تلخ است كه استعداد پيش از قبول واليبدانكه انسان پ  
وند يت نمود و پيوال ن بر او زندو چون قبوليريوند شيپ، وسته انتظار كشد كه باغبان وجوديد پيوه ندارد كه بايچ ميه
ِمَن الُْمْؤِمنَني   إِنَّ اللََّه اْشَترى« ،مةية كريد بمضمون آيرون آمده و بايوند خوردن بيد از انتظار پين بر وجود او رسيريش

ل اباصالح نفس خود مشغول شود و شاخ وب 263»َسبيلِ اللَِّه فََيقُْتلُونَ َو ُيقَْتلُون  أَْنفَُسُهْم َو أَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقاِتلُونَ يف
و ، است در وجود بزند يو خورده كار ينير و حكمت كه خورده بيج و تدبيطانند بتدريدرخت تلخ وجود را كه جنود ش

حكمت  يخداوند متعال باقتضا يت كند اگرچه گاهيت و تربياست تقو ين را كه جنود انسانيريوند شيشاخ و بال آن پ
 ينست معنيوند را قطع كنند كه اياز شاخ و بال آن پ يطان كند كه بر وجود انسان غالب و بعضين جنود شخود ارخاء عنا

بلكه چون از مقاتله فارغ و ، ستياو ن يحال انتظار ظهور قائم عج برا، كه مشغول مقاتله استيو تا مادام »قتلونيقتلون و ي«
ن انتظار يو همچن، ظهور حضرت قائم عج در وجود خود داشته باشدد انتظار يطان پاك نمود آنوقت بايملك را از جنود ش

ت كه عبارت از معرفت امام يوند والينكه بعد از پيد بدارد و از جهت ايظهور آثار و عالئم و صفات آن بزرگوار را با
شناس كه بعد بتو ده وارد شده است كه امامت را بيشود اخبار عديح كرب انتظار ميشود و تفريانتظار تمام م ياست بوجه

در ، رديگيم يامر است كه در دل او جا يت صورت وليوند واليو چون پ، ا پس افتديش افتد ظهور قائم يضرر ندارد كه پ
است كه در عسكر  يكه داخل امر ما شد بمنزلة كس يا كسيكه امامش را شناخت  يكس :ار وارد است كهياخبار بس

فقد فرج اهللا عنه « ن امر شوديا يكه شناسا يكس :گريو در اخبار د، باشدا در تحت لواء او يحضرت قائم عج باشد 

                                                 
 . كند يروينفس خود پ يت خدا را رها كرده و از هوايه هداكه رايست گمراه تر از آن كسيك 50ه يسوره قصص آ - 261

 . ياز ائمه هد يشوائيش قرار بدهد بدون داشتن پين خويشه خود را ديو اند يكه رأيكس يعني - 262

ن را بقتل يكنند كه دشمنان ديكرده آنها در راه خدا جهاد م يداريبهشت خر يمان را ببهايخداوند جان و مال اهل ا 111ه يسوره توبه آ - 263
  .ا خود كشته شونديرسانند و 
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 ؟ن فرج چه وقت خواهد بوديكه عرض كرد كه ا) ع( ش جناب صادقير است با كمال قرب در پيو از ابابص» النتظاره
و » هعنه النتظار من عرف هذا االمر فقد فرج« يائيكه طالب دن يباشيم ير تو از جمله كسانيابابص يحضرت فرمود كه ا

آن  :وسته در مقاتله باشد وارد شده است كهيد پيامر در دل او داخل شدبا يعت با امام كرد و صورت وليكه ب يچون كس
) ص( ا در خدمت رسوليا در عسكرقائم عج ي) ع( امام يش روياست كه در پ يامام شود مثل كس يكس كه شناسا

  .د شوديشه
  

  فصل نهم 
  : ت آن منصب را نداشته باشدينكه اهليو حال ا، را ينياز مناصب د يشوند منصب يمدع كهيان حال كسانيدر ب

از امور  ياست در امر خاصيه و ريه باشد و چه امامت جزئياست در جملة امور الهيه و ريه چه امامت كليبدانكه مناصب اله
و مثل ، دهيا جماعات عدي ينت بر جمعاست لشگر و حكومت و سلطيو مثل ر، مثل امامت جماعت و جمعه، ه باشدياله

دباذن و يباشد با ينها اگر بخواهد الهيك از ايهر ، راتيو اجراء حدود و تعز، اساتيا در احكام عبادات و سيقضاوت و فت
ثل م، ا بواسطهيبود  ياله يكه تمام امور آنها نسبت بعباد باذن و وح هم السالميعلاءيمثل انب، باشد بال واسطه ياجازة اله

دند مثل آنها كه يناميخ خاصه كه آنها را نواّب خاصه مياء چه مشايك از اوصيخ هر ياء آن بزرگوان و مشاياوص
ا در خصوص اخذ زكوه يرات يا در خصوص اجراء احكام و حدود و تعزيايا در خصوص فتيدرخصوص امامت جماعت 

بودند و ياء نائب ميكه درجملة امور راجعة باوص خ عامهيشدند و چه مشايعت گرفتن مأذون ميا در خصوص بيو خمس 
كردند نه يچ مقام تكلّم نمين اذن در هيبود بدون ايبكمال م يان اگرچه دانائيعيك از شيچيو ه، گفتندينها را نواب عامه ميا

تمام ، ذن خدانكه شفاعت موقوف است بر ايكه داللت دارد بر اياتيو آ، نهايرايا و نه در اجراء حدود و نه در غيدر فت
كه اگر اذن ، ن اذنيبودن داللت دارد بر ا يف منصب بالهيبلكه توص، ه بر اذن خدايداللت دارد بر توقّف مناصب اله

ا يخواهد بود چنانكه در اول امر خالفت را بدون اذن و بعد فت يناو نفس يانطيبلكه ش، نخواهد بود ينباشد البتّه اله
شدند بدون اذن و  يه را مدعيروان آنها مناصب الهين پيوهمچن يطانيونبود مگر ش وجماعت وجمعه را بدون اذن كردند

وقد ، افتراء است بر خداوند يه بدون اذن الهيمناصب اله ينكه ادعايد باشد در ايو شك نبا، اجازه از صاحبان اذن و اجازه
َمْن ذَا الَّذي  يست و قدقال تعاليكه دروغ بر خدا بندد ن يم تر از كسظال يعني» 264َعلَى اللَّه  َو َمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْترى« يقال تعال

در  يشفاعت كردنست در نزد او وبدون اذن شفاعت يك بنحويه هر يست كه مناصب الهيو شك ن 265َيْشفَُع ِعْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِه
  .ستيش او نيپ

َو َيْوَم الِْقياَمِة َتَرى الَّذيَن كَذَُبوا َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهْم « ة مباركةيان آيدر ب) ع( است از جناب باقر يدر كاف يو در خبر  
 يهر كس ادعا :گر است از جناب صادق كهيودر خبر د، د كه من امامم و امام نباشديكه بگو يكه فرمود كس» 266ُمْسَودَّة

 گر از جناب صادقير خبردست و ديمضمون خبر اول مرو) ع( دو اهل آن نباشد كافر است و از جناب صادقمت كناما
 يكه ادعا كند امامت يكس، شان را عذاب دردناكستيوا همكيزيوالكند يامت نظر نمياست كه سه نفر را خداوند روز ق) ع(

                                                 
  ؟ست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندديك 21ه يسوره انعام آ - 264

 . زد مگر بفرمان اويشگاه او بشفاعت برخين جرأتست كه در پيكرا ا 255ه يسوره بقره آ - 265

 ) خدا و خلق شده اند يرسوا( اه شده استيشان سيمه روكه ه ينگريكه بر خدا دروغ بسته اند ميامت كسانيروز ق 60ه يسوره زمر آ 266
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كه گمان برد كه  يرا كه منصوب از جانب خدا باشد و كس يكه انكار كند امام يرا از جانب خدا كه اهل او نباشد و كس
نجهت كه يو از ا 267ريه عن نقل الكثيل كفايالقل يوف، ارين باب بسيهست و اخبار در ا يم بهره ان دو صنف را دراساليا

بلكه باالتر از هر حرام ، كه از جانب خدا مأذون باشد در اجازه دادن حرام يشدن بدون اجازه كس يه را مدعيمناصب اله
ك سلسلة يكردند و هر ينم يچ امريه اقدام بر هك بدون اذن و اجازيچ يقت هيخ طريعت و مشايخ شريمشا، و كفر است

 يشترياهتمام داشتند و ب ك در حفظ اجازه و حفظ شجرة اجازة خوديبود و هر ياجازة آنها منضبط و متّصل بمعصوم م
  .نمودنديز نقل ميرا بلكه صورت اجازة خود را در مصنّفات خود ن دسلسلة اجازة خو

ند صاحبان دح تو را ندايتو نباشد و اذن صر يحه برايتا اجازة صح يدار و رو بخدا يزمن اگر بندة خدائيپس عز  
خود را در درگاه خدا  ين كفّار مساز و رويه اقدام مكن وخود را قريه و مناصب شرعيك از امور الهيچ يدر ه، هياجازة اله

 يحه دارين واجازة صحو اگر اذ 268»قوم له السموات واالرضونيال« يمشو كه غضب اله ياه مكن و مورد غضب الهيس
  .از آن تجاوز مكن يمكن و بĤنچه مأمور يالبته در كار خود كوتاه

  
  فصل دهم 

  ديرون آيب) ع( ش ائمهيست مگر آنچه از پين يا قضاء صوابي يا حقّي يعلم يش احدينكه در پيان ايدر ب
 ينة علمايمخزون بودن علم در سو در فصل ، انه علم و جهل مشابه علمياگرچه در باب علم و خصوصاً در فصل فرق م 

، ن در قلوبيح و تمكيل شده لكن بجهت توضين مطلب بتفصيان ايب :و در فصل وجوب طلب علم از اهل علم، ياله
ن يآن بجانب آخرت باشد ودر اشتداد باشد و ا ياست كه رو يانيا شهود وعيا وجدان يم كه علم آن ادراك يگوئيم

رآنكس يكرده باشد و غ)ع( يت عليست مگر آنكس كه قبول واليعلم بسته باشد ونكه خود را بباب  يمنحصر است بكس
ردائم بلكه آنهم نادر باشد و ين رو غين كس نادر وايبĤخرت و دار علم كند ا يروئ ينيت تكويبحسب وال ياگر گاه

ت باو يتمام از خانة وال، مت باو رسد از علويثين حيده آنچه از ايت بسته و بباب علم رسيآنكس كه خود را بر فتراك وال
و  ينجهت گاهياست و از ا) ص( ت آل محمديده كه بيت باو رسيت والينجهت كه ادراك از بيرسد و او عالم باشد از ا

عة يعلم و تعلم منحصر است بش يعنيل حصر يبر سب» عتنا املتعلمونيش« يباعتبار يو گاه »عتنا العلماءيش« :فرمودند يباعتبار
ت نكرده چون بباب علم يست و آنكس كه قبول والين يرا از آن بهره ا يگريباشند و ديعة ما ميت كه شيثيما از آن ح

ب خواهد ينص يطانست خواهد بود و از علم بيكه مظهر ش، از طرف نفس وتمام ادراكات او وجدانات و شهود او، دهينرس
پس  .طان خواهد بوديام باطل و از طرف نفس و شا مشاهده كند تميابد يد و داند و بوجدان يماند و آنچه كند و گو
مگر آنكس كه از ، نخواهد كرد يحكم حقّ ينخواهد بود و احد يو صواب يو حقّ يعلم يش احديدرست است كه در پ

، يو صواب يچكس حقيست درنزد هين :كه فرمود ياست در كاف) ع( و از جناب باقر، ا از آنها اخذ كرده باشديآنها باشد 
و هرگاه اختالف واقع شود خطا از مردم و ، تيد از ما اهل بيرون آيمگر آنچه ب، يكند بحكم حق يحكم نمچكس يو ه

س يث شائوا فواهللا ليذهب الناس حيفل« :ار است و در بعض اخبارين مضمون اخبار بسيو با .خواهد بود) ع( يصواب از عل

                                                 
  .ار رايكند نقل كردن بسيت مين گفتار كم كفايو ا - 267
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رون يمگر همانچه از نزد ما ب، را يحيافت علم صحيدير نخواهو در بعض اخبا 269»تهيب ده ايلياال من ههنا و اشاره بالعلم 
  .ل بر آنها نازل شده استيكه جبرئ يتيمگر از اهل ب، د بعلميرسيد كه نميو در بعض اخبار آگاه باش، ديآ

ت است يت واليثيت بسته وادراكات ووجدانات و شهودات تو از حيز من اگر خود را بر فتراك واليپس عز  
 يوند درخت الهيو پ يت نداريده است و اگر واليبتو رس كهت است و از دار علم است يت اهل بياز علم ب بدانكه علم تو

ة هالكت و باعث عذاب يتلخ وباطل و جهل و فاسد است و ما ين كه آنچه داريقيده است يبدرخت وجود تلخ تو نرس
  .آخرت تو است

  
  ازدهم يفصل 
  :ا سرّ است و مقنّع بالسرّيا امر ما صعب است و مستصعب يث ما يكه حد) ع( نيان آنچه وارد شده است از معصوميدر ب

ط دقائق يز مقام دارد و هر محين يمقام دانو در ، يط به دانيمح يبدانكه ائمة ما مقام آنها فوق االمكان است و هر عال 
ك از مراتب يچ يرد و علم بهط خبر ندايچ از محيكه ه، بخالف محاط، ر است به بواطن محاطيمحاط را عالم است و خب

ده از قدر ايال زيكه خ، ال انسانيشود چون نفس و خيط در مقام محاط ظاهر ميط ندارد مگر بهمانقدر كه اثر محيمح
 يداند در عالم انسان سوايكه م، خبر است مگر بنحو اجمال ينفس ب ياز مقام عال ياندازة خود از نفس خبر ندارد و بكلّ

ث ما دشوار ينجهت از آن بزرگواران وارد شده است كه حديو از ا، ط است بر آنير هست كه محگيال مقام ديمقام خ
ان در همة يشواين پيو چون ا، يده است و مستور است بامر پنهانياد پوشيست كه زيا امر ما سرّيا علم ما دشوار است ياست 

و ، ميما هم چون شما بشر :فرمودند كه) ع( اءيت انبينست كه بحسب مقام بشريا، طند بهمة مراتبيمقام ها مقام دارند و مح
 :گفتنديكه قوم م، ن شراكت استيو از جهت ا، ميچون شما در مأكول و مشروب و ملبوس و منكوح ومركوب محتاج

ث ينجهت حديو از ا! از داشته باشند برسالت از جانب خدا؟يشود كه از ما امتيشان هم چون ما بشر و محتاجند چگونه ميا
ت يو از جهت ملكوت، سر است ادراك كردن آنهايدآنها صعوبت ندارد وهمه كس را مير آنها و گفت و شنيها و تدبآن

ث يآن بزرگواران و علم وحد يت ندارند ادراك شأن ملكوتيست و مقام ملكوتيت در آنها نيكه حالت ملكوت يآنها جمع
دند و يورزيعداوت م) ع( اءياء و اوليت بود كه با انبيثين حياز ات صعوبت دارد و يآنها نها يت برايت ملكوتيثيشان از حيا

و از جهت اطالق و مقام فوق  270»املرء عدو ملاجهل« را كهيآمدند ز يت و نفرت از آنها برميدرصدد قتل واجالء و اذ
ممتحن و  منمرسل و نه مؤ يعلوم و اسرار آنها را نداشت نه ملك مقرّب ونه نب چ كس طاقت تحملياالمكان آنها ه

ا مؤمن يمرسل  يا نبيشودمگر ملك مقرّب يعلوم ما را متحمل نم« :فرمودند يات بود كه در خبريثين حيبمالحظة ا
 يشودآنرا نه ملك مقرّب و نه نبيست از اسرار خدا كه متحمل نميش ما سرّيدر پ :گر فرمودند كهيو در خبر د» ممتحن

و طلب نكرده ، راز مايرا غ يكلّف نساخته است بĤن علم و آن سرّ خداوند احدمرسل و نه مؤمن ممتحن و قسم بخدا كه م
است از علم خدا كه ما را مأمور  يست از سرّ خدا وعلميش ما سرّيو در پ، رماياست عبادت كردن بĤن سرّ و آن علم از غ

از اهل ملك و  يعني( ،متحمل شودرا كه  يآن احد يم از برايافتيم از جانب خدا و نيغ كرديو تبل، غ آنيكرده است بتبل
خلق شده اند پس آنها ) ص( نت محمد و آل محمديرا كه از ط ياو اقوام ينكه خداوندخلق كرد برايتا ا) ايگرفتاران دن

                                                 
 . نجا و با دست اشاره بخانه خود فرموديشود مگر در ايافت نميبخدا قسم علم  يخواهند بروند وليمردم هر كجا م - 269

 . اندي دست كه نميانسان مخالف امور - 270
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ث و علوم ما يحد يمعرفت ما و بسو يل شد قلوب آنها بسويپس ما، د ذكر مايقبول كردند و متحمل شدند و بĤنها رس
خود را و  يث و علوم ملكوتيحدم يم كه بĤنها برسانيجهنم و مأمور شد يرا برا يوند خلق كرد اقوامپس فرمودكه خدا

ب كردند او را و گفتند ما يو نتوانستند متحمل شوند او را و تكذ، آنها مشمئز شدند و نفرت كردند و رد كردند او را بر ما
ب و رد كردن را پس خداوند ين تكذيو از خاطر آنها برد ا، شانيا يم پس مهر گذاشت خدا بر دل هايساحر و دروغگوئ
ا جحود يآن حق است  يشان ناشناسائيا يند حق را و دلهايگويپس بزبان م، ا كرديكلمات حق گو يزبان آنها را ببعض

عبادت كرده ن نبود يو اگر ا، اء خدا و اهل طاعت اويدفع كردن از اول ين اقرار زبانينكه بوده باشد ايبجهت ا، داردحق را
و پنهان داشتن امر آنها را از خلق ، م ما به بازداشتن زبان را از آنها و پرده گذاشتن بر آنهايپس مأمور شد، نيشد در زمينم

را  يب كسانيد معايو بپوشان، ان حال آنهايكه امر كرده است خدا بنگاه داشتن زبان از بيد از كسانيپس شما هم پنهان دار
ست و عرض يو گر، ب آنها پس حضرت بلند كرد دست خود رايدن و پنهان داشتن معاياست بپوشان كه خداوند امر كرده

ست آنها و ممات ما را بنحو ممات آنها ومسلّط يست مارا بنحو زيهستند پس قرار ده ز ينها جماعت كميكرد خداوندا ا
 يعبادت نخواه ياگر دل ما را بدرد آورچرا كه ، بسبب آنها يپس دل ماها را بدرد آور، مكن بر آن ها دشمن خود را

   .نيزم يشد در رو
  

  فصل دوازدهم 
 ث جناب رسوليحد يشان ومعنيلزوم جماعت ا يشان ومعنين و حرمت مفارقت كردن از ايان لزوم جماعت مسلميدر ب

   :ثيتا آخر حد 271»هن قلب امرء مسلميغل عليال  ثلثة« :ت شده است كهيروا يكه در كاف) ص(
گفتند و  يكردند آن ها را مؤمن نميعت كردن با امام مستحكم نميد خود را بواسطة بيدم تا رشتة تقلبدانكه مر  
َو ُيْؤِمْن بِاللَِّه فقد  ِ» :مان در دل او كما قاليبواسطة اتصال بامام و دخول ا، بوديد او درست ميكه تقلگفتند يرا م يمؤمن كس

و آنكس كه ، تيسمان محكم واليه نمود چنگ زد بريعت خاصة و لويآنكس كه ب يعني 272»اسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقى
تمام و يگفتند چنانكه گذشت در فصل لزوم ايع از چوپان و گلة او مطداشت و سرخودبود او را چون گوسفند منقيد نميتقل
د البته يتقل ين انسان بيهدف هالكت شود همچن يشبان و گلّه بزود يو البته گوسفند ب، ديد وحرمت وقوف از تقليتقل
ار درمالزمت يد بسيتأك يوولو ينجهت در اخبار نبويو از ا، ت او را مورد هالكت سازديو انسان، طان متمكن شود بر اويش

د معلوم باشد كه مقصود از مالزمت جماعت ين بايشان وارد شده است و اين و مذمت مفارقت جماعت ايجماعت مسلم
از  ياغلب ين برايرا كه ايد بتن آنجا حاضر باشد زين بايباشد از مؤمن يست كه در هر جا مجمعنين نه ايا مؤمنين يمسلم
رون نبرد و اگر بتن از آنها دور باشد بدل با آنها باشد ينست كه دل را از موافقت آنها بيبلكه مراد ا، ستيسر نين ميمؤمن

ن معلوم است كه يو ا 273»عنقه قد خلع ربقه االسالم من قدر شرب فنيمن فارق مجاعه املسلم« :است كه يثيچونكه در حد
ا ي يد اسالميعت رشتة تقليرا كه به بيافتد ز يعت از گردن نمير نقض بيست و ربقة اسالم بغين يمقصود مفارقت صور

ن شده است كه يح بهميگر تصريشود ودر خبر ديعت از گردن برداشته نميرد و بدون نقض بيگيدر گردن قرار م يمانيا

                                                 
 . شودينه در قلب او داخل نميسه خصلت است كه اگر مسلمان دارا باشد ك - 271
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ف مسجد يث شريو حد 274»اهللا عزوجل اجذم ث صفقه االهبام جاء ايلك و ننيمن فارق مجاعه املسلم« ):ع( رمود جناب صادقف
، انعام كند خدا يعني »نضراهللا عبداً« :نست كه فرموديا يركافيو غ يمنقولست در كاف) ص( ف كه از حضرت رسوليخ
را كه بشنود قول من را پس حفظ  يخدا بنده ا، باطراوت گرداندا يكو گرداند يا ني، گرداند يا غنيش خوش بدهد ياعي

ارند كه فقه را يو بس، هنديرفقيغ دارند حامالن فقه كه خويدند مقالة من را چرا كه بسيكه نشن يكند او را و برساند بكسان
غل از يو غل  »مسلم هن قلب امرءيغل عليال « سه خصلت است كه، ه ترند از آن حاملهايكه فقيكسان يشوند بسويحامل م

ا هر ين سه خصلت را يا ينست كه سه خصلت است كه هرگاه كسيا ينه در دل گرفتن است ومعنيك يباب ضرب بمعن
غل من يهن حال خواهد بود و غل ين وقت عليرد ودر ايگينه در دل نميك ين سه خصلت را داشته باشد با احديك از اي

انت يخ يغلّ از باب نصر و اغلّ بمعنيهن حال خواهد بود و غلّ يعلن وقت يمحزون شدنست ودر ا يباب نصر بمعن
منحرف شدن ا زحق  يء است و غلّ بصره بمعنيرا در آن ش يزيء از باب نصر داخل كردن چيالش يكردنست و غلّ ف

شد ودر هن حال بايد مجهول خوانده شود و علين وقت بايغل در گردن او گذاشتن است و در ا يو غلّ فالنا بمعن، است
تواند ظرف لغو باشد متعلق يهن حال و ميتواند عليم، غش كردن يعنيباشد  يزيداخل كردن چ يغل بمعنيكه اليصورت
شان ين ولزوم جماعت ايائمة مسلم يحت كردن برايخدا ونص ياخالص عمل است برا :ن سه خصلت فرمود كهيغل وايبال

ائمه  يرجوع كردن بسو يرخواه خلق باشد برايا خيمه باشد رخواه ائينست كه خيائمه ا يحت كردن براينص يو معن
  . نيمسلم

 داگرچه تن دور باش، گانه ازآنهايكه دل را با آن ها داشته باشد نه ب ين را دانستيمالزمت جماعت مسلم يو معن  
ن يعقب مسلمكه در يد برسد بكسانيبا) ع( فة رسوليا خلي) ع( دعوت ظاهرة رسول يعنيشان ياز آنها چرا كه دعوت ا

ر يد برسد بغيه اند بايقتند و ائمه مطلقة كلياء كه علماء طريا دعوت خاصة اوصين اند ير ازمسلميكه غيكسان يعنيافتاده اند 
قتند ين كه علماء طريا ائمه مؤمنيعتند ين كه علماء شريائمة مسلم ين و خواندن آنها بسويا مؤمنين يا دعوت مسلمين يمؤمن
ست و يو مؤمن ها برادرانند و خون آنها مساو، ائمه يحت كردن است براينص يل از براين تعليشان و ايرايد برسد بغيبا
د ين آنها و عهد آن نافذ بايبخشد بكفار پست تر ير آنها و عهد امان ميدباشند نسبت بغيكدست واحده بايشان بمنزلة يا

ا ين يلزوم جماعت مسلم يل است از برايفقره تعل ن چهاريو ا، د نقض عهد آن پست تريف را نخواهد رسيباشد كه شر
  .نيمؤمن

  
  زدهم يفصل س

گران يو د دانان خود مباح كرده يعيرگواران بر شن است حق امام است و آن بزيزم ين و آنچه در روينكه زميان ايدر ب
  .باشنديآنچه از آن تصرف كنند غاصب م

و  يچون نفس انسان است نسبت باعضاء و قو يشأنه نسبت بماسو يچون معلوم شد در سابق كه حق تعال  
باشند حركات و  يباق يعيطب يگاه بر مجرا يك از اعضا و قويه چنانكه هر يبلكه نسبت بمدركات و صورذهن، مدارك

ت ندارند بلكه خود آنها مملوك نفسند به يچ مالكيبلكه بفعل نفس و از خوده، ست مگر بامر نفسيسكون آنها ن
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ن جملة يهمچن» 275فتكون يئاً ان تقول لها كونياذا ارادت ش« كه يست مگر بنحويسبت نفس بĤنها نه و نيقيت حقيمملوك
چ ندارند مگر يكه از خود ه، ه اند نسبت بنفسيمثل اعضا و قوا بلكه مثل صور ذهن يعالم نسبت بحق تعال ياجزا

و جن  يك حق تعاليمگر به تملست يآنها ن تيمالك، نيز را كه مالك باشند بحسب تكويت و آن چيت نه مالكيمملوك
را كه بحسب يزيرموجودات آنچين كه در آن مشاركند با سايار هست عالوه بر حالت تكويوانس كه در آنها حالت اخت

، ت قرار داده انديه مناط مالكياز ملل اله يست مگر محض اعتبار باعتبار آنچه در ملّتيت آنها نيمالك، ار مالك باشندياخت
چون آنها كه بر ملّت  ا باعتبار آنچه در نزد عرف مناط اعتبار قرارداده اندي، ان خود دارنديه درميع الهين شراچنانچه صاحبا

ست مگر يت نين مالكيو ا، از دهنديرمالك امتيكه بĤن قانون مالك را از غ دارند يانة خود قانونيستند لكن در ميه نياله
  .محض اعتبار

ت آنها يزان مالكيانة آنها كه ميت بحسب عرف در مياز مالكيوامت، ورت و حرمت بحسب ظاهر شرع انيوحل  
است كه عرف اعتباركرده است و  يا بĤن قانونيست كه شارع اعتبار فرموده يست بهمان اعتبارين يزان ملّيو م يقانون اله

ا بحذاء در خارج دارد ه است و ميقيت حقيشأنه كه مالك يت حق تعاليت مابحذاء در خارج ندارد بخالف مالكين مالكيا
است با هر موجود كه قوام آن موجود  يتقيم حق بفعل حق است كه حقيم و تقوم است و تقويت حق بتقويرا كه مالكيز

   .و مدارك ين نفس نسبت بقويباو است و همچن
است پس آنچه مادون امام ، اءياء شأن خدا است نسبت باشيفة خدا است شأن او نسبت باشيو چون امام كه خل  

پس چنانكه حق  .ه نسبت بمادونيقيت حقيومدارك است بنفس كه او را است مالك ينسبت آنها بامام همان نسبت قو
ن يهمچن، و آنچه از كسب آنها حاصل شود، عباد يحاصل شود و از برا صارض و آنچه از ار ياست از برا يقيمالك حق

نست كه از جهت حفظ نظام خلق بحسب يت ايس االمر نهانها بحسب واقع و نفيكل ا ياست از برا يقيامام مالك حق
ه ابقاء فرموده اند اگرچه در واقع غاصبند چون فرقة منحرفة ملت ية مجازيا عرفيه يت شرعين رامالكيظاهر شرع بعض مالك

د يو كسب نها غاصبند يرون نروند لكن در واقع تمام ايط ذمه بيو مجوس مادام كه از شرا يو نصار يهوديو چون ، اسالم
تصرف كردن در آنچه مأذونند در ، ان آن بزرگوارانيعيلكن ش .آنها مال امام است و برخود آنها آنچه دارند حرام است

ت يكند و تربيت ميوند والية پيمقه تنيالحق يت آنچه كنند فيوند واليبوجه شرع بدست آنها آمده باشد چرا كه بعد از پ
عت يا با آنكس كه مأذون است در بيعت كردن بامام يامر است كه بواسطة ب يت كه صورت وليوند واليو پ .دهدياوم

و نازلة امام است ، يو صورت امام است بوجه، يقه امام است بوجهيالحق يف، شوديامام داخل دل م يگرفتن از خلق برا
امر  يكم آن بر ولامر است پس هرچه كند و خورد و آشامدهمه ح يع همان صورت وليرة بايت اخيو چون فعل، يبوجه

ان خود در آنچه از وجه شرع بدست آورند در واقع هم يعياست پس چنانكه در ظاهر اذن داده اند در تصرف كردن ش
  .ت اماميمأذونند در تصرف كردن بهمان اذن و مالك

وآشامند ند و خورند يه است پس هر چه كنند و گويطانيت شيرة آنها فعليت اخيشان چون فعلياان يعيرشيو اما غ  
) ع( باقر جناب از يثيدر حد يدر كاف، اوحرام باشد يپس همه برا، ا اماميخدا  يطان باشدنه برايش يو پوشند همه برا

إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه ُيورِثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو الْعاِقَبةُ « ه كهين آير ايا تفسيه را ين آيا) ع( يم دركتاب عليافتي :است كه

                                                 
 .هر گاه نفس قصد كند امريرا به محض اراده ايجاد ميگردد - 275
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ما است پس هر كس  ين را بĤنها تمام ارض از برايدهد زميت منند آنها كه خدا بارث ميفرمود منم و اهل ب 276»ُمتَّقنيِللْ
او است آنچه از  يت من و برايو خراجش را برساند بامام از اهل ب، ر كنداو رايد تعمين پس بايرا از مسلم ينياء كند زمياح

ع كند مردم را از آنچنان كه تصرف منت من وهمه را تصرف كند ويئم از اهل بن بخورد تا آنوقت كه ظاهر شود قايآن زم
ن را يدهد و آن زميبمقاطعه بخود آنها مان ما باشد كه آن حضرت يعيمگر آنچه را كه در دست ش، )ص( كرد رسول خدا
ست مال خدا است تبارك ا ايا و آنچه دردنيدن« :كه ياست در كاف) ع( گر از معصوميگذارد و در خبر ديدر دست آنها م

زد و حق يد از خدا بپرهيا را پس باياز دن يزيكه متصرف شود چ يپس كس، و مال رسول خدا است و مال ما است يو تعال
ث يو در حد» ميزاريو مااز آن ب) ص( خدا را از آن بدهد و ببرادران خود احسان كند كه اگر نكند خدا و رسول خدا

م تا ظاهر شود قائم ما يوما حالل كرد، شان را حالل استيپس ا، نيان ما است از زميعيآنچه در دست ش« گر هست كهيد
رآنها باشد پس كسب يگذارد و آنچه در دست غين را در دست آنها ميو زم، نيبر آن زم يكند خراج مقرريپس اخذ م

و در خبر » ق ذلّتيرون كند بطريرا ب رد و آنهاين را از آنها بگيشان تا ظهور قائم كه زمين حرام است بر ايآنها از آن زم
چ يعدو ما از او ه يست برايان ما است و نيعيش يماست همان برا ين از ما است و آنچه برايزم يرو« :گر فرمود كهيد
ه را ين آين است و بعد اين آسمان و زميشتر است از آنچه بيما را وسعت ب يز مگر آنرا كه غصب كرده باشد و وليچ

قُلْ َمْن « فةيه شريو آ »مه بال غصبيوم القيخالصه هلم « هاين عليالمغصوب »ايوه الدنياحل ن آمنوا يفيللذ يقل ه« تالوت فرمود
داللت تامه  277»الِْقياَمة أَْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهَي ِللَّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحياِة الدُّْنيا خاِلَصةً َيْوَم  َحرََّم زيَنةَ اللَِّه الَّيت

شود از يامت كه ميكنند لكن روز قيابند و غصب ميينها تسلط مين بر ايرمؤمنيا غياگرچه در دن يعنين مطلب يدارد بر ا
تصرف كند غاصب خواهد بود  يگرين آمنوا اشعار دارد كه حق آنها است اگر ديشود والم للذين خالص ميغصب غاصب

مان داخل قلب او است داخل دل شود و درخت يامر كه ا يحاصل شود كه صورت ول يوقتكه  يدانست يقيمان حقيو ا
كه اتصال يشود مگر وقتيوند خوردو آن نميامر است پ يكه همان صورت ول ين الهيريوند درخت شيتلخ وجود انسان به پ

وند كه بوجود يه آن پنست كيحاصل ا، كردن بر دست او يو توبه جار، كردنعت يامر حاصل شود به ب يباول يصور
  .ده است همه او راحرام استيوندنرسيز او را حالل است و تا آن پيد همه چيرس
  

  فصل چهاردهم 
  هما السالميعل طالبيان احوال عبدالمطلّب و ابيدر ب

ل يم خليهتا ابرا) ص( مرتبت يشود كه اجداد حضرت ختمين استنباط ميار چنيو آثار اخ هم السالميعلاز اخبار ائمه اطهار 
ا رسالت و سلطنت هر يا بصفت نبوت و رسالت موصوف و يا بسمت سلطنت موسوم و يالرحمن بزرگ اعراب بوده اند 

و ، ت اتصاف داشته انديك از رسالت و سلطنت متصف نبوده بخالفت و وصايچ يده اند و آنها كه بهينت بخشيدو را ز
آن  يكه بزرگ هما السالميعل بخصوص عبدالمطلب وابوطالب عرب را داشته اند يك اتصاف نداشته بزرگيچ ياگر به

ز موصوف بودند چنانكه از مكالمات آن يت آن بزرگوار نيو وصا) ع( يسيبزرگواران مسلّم بود وبخالفت حضرت ع

                                                 
  . است يمخصوص اهل تقو يروزيو او بهركس از بندگان خواهد واگذارد و حسن عاقبت و فن ملك خداست يزم 128ه يسوره اعراف آ - 276
زه يده حرام كرده و از صرف رزق حالل و پاكيبندگان خود آفر يخدا را كه برا ينتهايز يغمبر چه كسيپ يبگو ا 32ه يسوره اعراف آ - 277

  .آنان خواهد بود ينها در آخرت برايكوتر از اينها ونيامانست و خالص ياهل ا يا براين نعمتها در دنيمنع نموده، بگو ا
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ن يخ و اخبار مذكور است لكن در ظاهر با مشركيشود كه در توارياستنباط م) ع( يسيبزرگواران با رهبانان ملّت حضرت ع
ان و ميهف اسّروا االكطالب مثل اصحاب اليان مثل اب. ستودند خبر يش همرنگ و هم بزم بودند و چون آنها بت را ميقر

ث ياء بودند بواسطة تحدين مطلب داللت دارد و چون آن بزرگواران از اوصيبر ا 278نيفاتا هم اهللا اجرهم مرت كاظهروا الشر
انة يكه درم يتيثيبح، دادند قبل از تولد آنحضرتيم) ص( مرتبت يحضرت ختمن خبر از بعثت وتولد يا اخبار سابقيملك 

انتظار تولد وبعثت آن بزرگوار را  ير آنها مكشوف بود وهمگير وكبين مطلب معروف و در نزد صغيزن و مرد آنها ا
توهم : آنحضرت فرمودطالب داد و يكه فاطمة بنت اسد بشارت تولدآنحضرت را باب :مأثور است يبردند چنانكه در كافيم

شود كه يكه معلوم م، ز مگر در نبوتين مولود دهم در همه چيسال كه تو را بشارت بمثل هم يا سي يصبر كن مدت
او كدام مولود است و در چه وقت تولد  يابد ووصييدانستندكه كدام مولود است مولود موعود و در چه وقت تولد ميم
 يش بودند در باطن بندگان خدا را براه هدين هم كينكه در ظاهر با مشركيبااث ملك و يست مگر بتحدين نيابد و اييم

 يو مرّب) ع( يسيحضرت ع يايآخر اوص) ع( گرفتند و چون ابوطالبين مياز مستعد يمانيعت اينمودند و بيداللت م
ه در اخبار چنانچ، موكول شد) ع( طالبيت آنحضرت بابيز تربيت نيبود در ظاهر بشر) ص( حضرت محمد يروحان

رة يت را از پستان آن بزرگوار خورد كه گوشت واستخوان و پوست آن حضرت از شيبشر يمذكور است بلكه اول غذا
ر بود تا آنكه يافت چند روز بدون شيتولد ) ص( چون حضرت محمد :ست كهيمرو يد چنانكه در كافيطالب روئيتن اب

كرد پس حضرت چند روز از پستان  ير جاريدر پستان آن حضرت شد وخداوند ياو رابر پستان خود چسبان) ع( ابوطالب
نكه يح است در ايو احتجاج مأثور است صر يگر كه دركافيو خبر د. ه سپرديمة سعديرخوردتا اورا بحليش) ع( طالبياب

و ، ت سپرده در خدمت آن حضرت بود و تا روز وفات سپردة آن حضرت بوديع وصاياء بود و وداياز اوص) ع( ابوطالب
ن خبر داللت دارد بر عظمت يسپرد و ا) ص( ع را به محمديگذشته بود ودا) ص( زده سال از بعثت محمديروز وفات كه س

سلف برتر و باالتر باشد ) ع( اءياء و اوصيآن حضرت از جملة انبشأن  ديو با، و جاللت قدر آن بزرگوار) ع( طالبيشأن اب
پس  ؟)ع( طالبيمحجوج بودباب) ص( ا رسول خدايسؤال نمود كه آ) ع( از جناب كاظم يكه كس :نستيو آن خبر ا
عرض كرد كه دفع كرد ) ص( ع را به محمديت پس داد ودايع وصايبود محل ودا) ع( ن بود ولكن ابوطالبيفرمود نه چن

جت فرمود كه اگر ح) ع( طالبيحجت بود بر اب) ص( نكه حضرت محمديت را بنابرايع وصايودا) ص( محمد يبسو
ش او سپرده باشد و او يع پيهركس ودا يعنيداد ينم) ص( ت را او به محمديع وصايودا) ع( طالبيبر اب) ص( بود محمديم
فرمود  ؟چگونه بود) ع( طالبيعرض كرد كه حال اب يحجت باشد بر اول يگريتواند باشد كه آن ديبسپارد نم يگريبد

     .و در همان روز مرد) ص( ت را سپرد بمحمديوصاع يداوو بĤنچه آورده است و) ص( ياقرار كرد بنب
انقراض  يو بعد از آن حضرت ال) ص( خاتمزمان  يال) ع( ت از زمان آدميت و واليبدانكه اتصال رشتة وصا  
و  يچكس از علماء و سالك را در آن حرفيات بوده وهست و هياهللا از جملة مسلّم ين اليانة علماء و سالكيالعالم در م

دا يبا آن حضرت پ يو اتصال صور) ع( عت كرده با آدميكه از زمان آدم آن كس كه ب ين معنيوده است بانب يانكار
بقدر قوت ، ت بر شجرة وجود او خوردهيوند والياو حاصل شده و پ يبرا ياتصال معنو، ين اتصال صوريكرده و بسبب ا

ع اطوار فائض يآن بزرگوار در جم يه بهم شأنك يازعلم آنحضرت بهره برده و آن كس، تيوند واليو قدرت پ، اتصال

                                                 
ن ينمودند و از ا يمان خود را پنهان داشته و تظاهر بشرك ميو ا يكتاپرستيقت مثل ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه آنان يدر حق - 278
 . خداوند دو پاداش درباره شان مقرر فرمودرو
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ت و خالفت آن بزرگوار سرافراز گشت و هر كس دست يع علوم آن حضرت را بارث برد و بمنصب وصايگشت جم
باز آنكس كه بهم ، ديفه بهره ور گرديد از علم آن خليبوجود او رس يوند شجرة الهيفة آن حضرت داد و پيعت بخليب

چه  يگريك بعد از دين هريت را گرفت هم چنيفه را برد و منصب خالفت و وصايمام علم آن خلفه برآمد تيآن خل يشأن
و از آنحضرت منتقل شد ) ص( مرتبت يت بحضرت ختميت ووالين وصايشد ا يتا منته، اء آنهاياء بودند و چه اوصيانب
ن بزرگواران آنكس را كه يك ازاين تا حضرت قائم عجل اهللا فرجه و هر يو همچن) ع( و از آنحضرت بحسن) ع( يبعل

ع امور يابت عامه مثل آن اشخاص كه آنها را در جميفرمودند چه نيخوخت سرافراز ميشابت و يدند بمنصب نيديمستعد م
اذن و  يك را در امر خاصيابت خاصه مثل آنها كه هر يدادند و چه نياذن و اجازه م هم السالميعل اءياء و اوصيراجعه بانب
عت گرفتن از يانة خواص و عوام ومثل بيان احكام و قضاوت مياء و بيمثل امامت جمعه و جماعت و مثل فت، دادندياجازه م
ن باب از يو موافق اخبار وارده در ا، ب خاصيرا نا يگفتند و ثانيب عام ميو اول رانا يمانيعت ايا بي يعت اسالميعباد ب

كه  يث گذشته داللت داشت و اخباريچنانكه حد) ص( تبتمر يت بحضرت ختميمنتقل شد وصا) ع( طالبيحضرت اب
بتوارث گرفته سپرد و علم  يگريمرد علمش را بدكه  يكه با آدم نازل شد باال نرفت بلكه هر عالم يعلم :وارد است كه

داللت دارد بر  تمام آنها» اوماشاءاهللا« را كه بداند مثل علم را يگذارد كسينكه ميرود مگر ايا نمياز دن يچ عالميشود و هيم
وند مستمراً از سابق ين پيان سلسله اتصال داشته و يبشخص برسد و ا يوند الهيز كه بواسطة پيست مگر آن چينكه علم نيا

او بود داللت دارد  يوص) ع( حجت بود و ابوطالب) ع( نكه عبدالمطلّبيكه داللت دارد بر ايده است و اخباريبالحق رس
 را كه حضرت محمديدهد زيرا پرورش م ين معنيبود و عقل هم هم) ع( يسيحضرت ع ياينكه ابوطالب از اوصيبر ا

) ع( كه عبدالمطلب :آنحضرت اكمل زمان خود باشد و در اعتقادات صدوق مذكور است يد مربياكمل خلق بود با) ص(
من «و در كند يهم ذكر م يتيت آن حضرت روايبر وصا، خيآن حضرت بود و ش يوص) ع( حجت بود و ابوطالب

) ع( از جناب صادق يثيو در اول باب حد، هيخ رضوان اهللا عليت قرار داده است شياتصال وصا يبرا يباب» هيحضره الفقيال
و فرمود  279»اءياالوص ةائه سادي و اوصينيالوص يي و وصينيد النبيانا س« )ص( حضرت رسول :ت كرده است كه فرموديروا
كه من ) ع( آدم يفرمود بسو يقرار دهد پس وح يصالح ياو وص يعال كه براسؤال كرد از خداوند مت) ع( آدم :كه

ت يفرمود كه وص ياء پس وحين آن خلق را اوصيرا و قرار دادم بهتر يار كردم خلقياء را بنبوت پس اختيداشتم انب يگرام
ث آورده يش يشت براكه از بهييبود كه از حورا يفرزند خود شبان و آن پسر يث بسويت كرد شيث و وصيش يكن بسو

ت يشود رشتة وصيتا منتقل م يگريك بديت را از هر يكند آنحضرت انتقال وصين ذكر ميبودند متولد شده بود و هم چن
) ع( يموس يو از آنحضرت بسو) ع( ميابراه يت را بسويند اتصال انتقال سلسلة وصايفرمايذكر م) ع( و از نوح) ع( بنوح

 يشود بسويم يگر تا منتهيد يبوص يسازند از وصيم يو از آنحضرت منته) ع( يسيحضرت ع يو از آن حضرت بسو
 يد دفع كنيو تو با يا عليتو  يت را بسويكنم وصيو من دفع م، من برده يت را بسويدفع كرد وص :برده و بعد فرمود كه

 يونكه برسد بسيتا ا يگريبعد از د يكياز اوالد تو ) ع( اء توياوص يتو بسو يكند وصددفع يخود و با يوص يبسو
ت يح است در اتصال وصاين خبر صريو ا، از علماء ير كرده اند بعضيطالب تفسيو برده را باب، ن بعداز توين اهل زميبهتر

ن مضمون است كه يكه با ياخبار) ع( عبدالمطلب يكند در بزرگيت ميو كفا) ص( تا حضرت خاتم) ع( از زمان آدم
اسم حبساب ) ع( ان اباطالب« ثياء و حديانب يمايكه بر او است بهاء ملوك و س واحدهامه ) ع( شود عبدالمطلبيمحشور م

                                                 
 . باشندياء ميز سروران اوصيمن ن يوص يايو اوصاء يمن سرور اوص يامبران و وصيمن سرور پ - 279
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راكه مراد از كل لسان اگر السنة يو مقامات آن بزرگوار دارد ز) ع( طالبياب يداللت بر بزرگ 280ل لسانكاجلمل قال ب
و ائمة ) ص( مرتبت يت ختمحضر يآن بزرگوار چون بزرگ يه باشد داللت خواهد داشت بر بزرگيه مقامات طوليطول

ه باشد داللت دارد بر اطالع آنحضرت بر همة لغات بلكه موافق عموم كلّ يواگر مراد از كل لسان السنة عرض، )ع( اطهار
ست مگر بسبب سعه و احاطة ين نيلسان داللت دارد بر اطالع آنحضرت بر زبان جملة جانوران بلكه جملة موجودات و ا

  .به شرفاً و فضال يوكفع موجودات يآن حضرت جم
  

  فصل پانزدهم 
  : رير و صغيت آن در عالم كبيفيبت امام و كيان غيدر ب
رظاهر شودو ياز آن در عالم صغ يد نمونه اير واقع شود بايد دانسته شود كه عوالم چون متطابقند پس هرچه در عالم كبيبا

 يد در عالم دانيقت داشته باشد بايحق يدر عالم عالرد و آنچه يز صورت گير نيد درعالم كبيباباشدر يآنچه در عالم صغ
ز كه از باب نقص و عدم باشد يمگر آن چ، باشد يقت او در عالم عاليد حقيظاهر شود با يابد و آنچه در عالم دانيبروز 

ل ت امامت خود از انظار اهيثيت خود وملكوت خود و حينخواهد و چون امام بنوران يقتيكه وجود نداشته باشد و حق
ت يثيامام از ح يد از بابت تطابق ملك و ملكوت وقتيغائب است با يانسان يز از نظر ملكير نيب و در عالم صغيملك غا

ت خود در عالم ملكوت ظاهر و يت و ملكوتيو چون امام بنوران، ت خود از انظار اهل ملك غائب شوديت و ملكيبشر
و چه عالم  شود و در هر جا كه ظاهر بوده باشد چه عالم ملكوت ر بر بعض سالّك ظاهريدر عالم صغ يدا است و گاهيهو
فه ين لطيز ايد در عالم ملك نيمتضادات مجتمع و متخالفات متوافق گردند با يعني، ش با هم آب خورنديرگرگ و ميصغ
ت يم بنوراننعالم ملك ظاهر شود و چون الزمة ظهور امايت خود در ايابد كه امام بملكوت خود و نورانيظهور  يگاه

ش با هم آب يدر عالم ملك گرگ و م) ع( د در زمان ظهورامامياء برداشته شود باينست كه تضاد و تخالف از اشيا
ر چندان اهتمام نبود بلكه آنچه يبت و ظهور امام را در عالم كبيدا گردد و چون غيخورند تا نمونة ملكوت در ملك هو

ر نادر است يدر عالم كب) ع( بت و ظهور اماميرا كه غيز، رياست در عالم صغ) ع( بت و ظهور امامياهتمام باو بود و هست غ
ر يامام بر آنها در عالم صغ يعنيدا نكند يت پينكه تا انظار افراد انسان ملكوتيعالوه بر ا، ستيو نادر را حكم و اهتمام ن

ك يكردند هر يامر م) ع( د كه از زمان آدمنجهت بوياز ا، ر نبرندياز ظهور آن حضرت در عالم كب يده ايدا نگردد فايهو
ده كه بگذرد ظهور يعد يغمبر بعد سالهايدانستند كه پينكه ميبا ا، غمبر بعدياتباع خود را بانتظار فرج و ظهور پ) ع( اءياز انب

ته باشند تا د ظهور را داشين انتظار را داشته باشند و اميك از اتباع اين بودكه هر يخواهد كرد و منظور آن بزرگوران ا
و هر ) ص( مرتبت ين حضرت ختميو همچن، ظاهر گردد) ع( ر آنها اماميد در عالم صغيد شاين امين انتظار و ايبواسطة ا

 دادند كه ظهور امامينكه خود خبر ميبا ا) ع( فرمودند اتباع را بانتظار فرج و انتظار ظهور اماميامر م) ع( يك از ائمة هدي
ن نبود يو ان قول برگردند ياز ا ياريتا بس، بت باشد كه هركس قائل بامامت باشد امتحان شودياز غ يبعد ازمدت ها) ع(

ت كرده يترب) ص( عه از زمان رحلت رسوليش« كه فرمود يثير و حديدر عالم صغ) ع( دظهوراماميمگر انتظار فرج و ام
                                                 

ست كه از سابق هم مرسوم بوده و در يبهرزبان، مراد از حساب جمل حساب ابجد يعنيطالب اسالم آورد بحساب جمل فرمود ياب يعني - 280
مختلفه ذكر شده  يث معانين حديا يرا نشان داد و برا 63بدست خود  يعنين يد ثالثاً و ستيز مذكور است شاين عبارت نيگر بعد از ايث ديحد

 63ا آنكه در موقع اسالم يمان كرد يزبان اظهار ا 63ا آنكه به يد است و يو اثبات است كه همان كلمة توح ياز جمله آنكه مراد كلمه الواال نف
  .رآنهايده در مدح حضرت سرود و غيقص 63ا آنكه يسال داشت 
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م ياندازيظهور دولت حقّه م يل آنها را بĤرزوازهمان زمان متص يعنيدارد  ين معنيداللت بر هم» و آرزوها يشوند بامانيم
 ين انتظار صوريم كه بواسطة ايكنيو سلطنت حقّه مامر بانتظار دولت ، چون از مرتبة حس تجاوز ندارند لهذا آنها را بظاهر

كه  تنبه شوندا اقالًً ميت يرا بنوران) ع( و عارف شوند امام ،بظهور امام در عالم خود ز شونديد فايشا يويدن ين آرزويو ا
بگردانند و  يدل را از انتظار سلطنت صور ير باشد تا در انتظار او باشند و رويدر عالم صغ يو سلطنت يد امام را ظهوريبا

از آنها داللت دارد  ياريافته بسين باب از ائمه اطهار صدور يكه در ا يرطالب شوند واخباريرا در عالم صغ يسلطنت معنو
با  ير منافاتيبت در عالم كبيكه داللت دارد بر غ ير و آن اخباريدر عالم صغ) ع( مبت امايه بر غض واشاريبالزام و تعر

  .رندارديبت در عالم صغيغ
اب شود يكه هرگاه نا :ت كرد كه فرموديبن جعفر روا يبرادر آنحضرت عل) ع( از جناب كاظم يو دركاف  

غة يا بصيغة جمع يبص يا بنيچ كس بعد فرمود يان شما هيد شما را از ادانكم زائل نكنياد يفاهللا اهللا ف ياز اوالد هفتم يپنجم
بت ين غين امر و ايكه قائل بودند با ين امر كسانينكه برگردد از ايتا ا يبتين امر از غيصاحب ا يناچار است از برا، ريتصغ

ح يرا كه صح ينيپدرها و اجداد شما ددانستند ياگر م، كند باو خلق خود راياست از خداوند كه امتحان م ين امر محنتيا اي
 ؟ستيك ياز اوالد هفتم يد عرض كردم كه پنجميگويم) ع( بن جعفر يكردند عليم نيآن د يرويبود پين مين ديتر از ا
شما بتنگ  يو عقل ها، و ادراك تواند كند آنرا، ن راينكه متحمل شود ايفرزند عقول شما كوچك است از ا يفرمود ا

ن معلومست كه امام پنجم را از اوالد امام هفتم يو ا، د او رايد زود باشد كه ادراك كنيلكن اگر بمان، نيد از تحمل ايĤيم
  .توانند بفهمنديهمه كس م

د يبود نتوانند متحمل شود با) ع( بن جعفر كه از جملة اصحاب حضرت كاظم يكه عقل مثل عليزيپس آن چ  
ر آن ير كه امام غائب در عالم صغيبت امام در عالم صغيغست مگر يو آن ننكه اهل ظاهر بتوانند بفهمند يرايباشد غ يامر
ه يوند شجرة الهيفة همان پيشود كه آن لطيعت كردن با امام ظاهر داخل دل سالك ميست از امام ظاهر كه بواسطة بيفه ايلط

ب امهات بدوازده و چون لطائف مقامات امامت را بحس، عت كردنيخورد بواسطة بياست كه برشجرة وجود سالك م
شود يو عرش چهارده م يشود بكرسيكه منقسم مكه با مقام اطالق و فوق االمكان ، قسمت كرده اند بحسب مقام امكان

ن عالم يامام است كه در عالم ملك قوام ا يفة ملكيفه كه مقوم دوازده عالم و دوازده مقام است اول لطين دوازده لطيوا
فه كه داخل ين لطيامام است كه قوام عالم برزخ بĤن است و ا يفة برزخيض باهلها و لطاست كه اگر نباشد لساخت االر

امام نازل و منفصل  يفه برزخين لطياز ا، شوديوند شجرة وجود سالك ميو پ، عت كردن با اماميشود بسبب بيدل سالك م
كه قوام عالم مثال كه عالم نفوس  يا فهيشود بلطيامام است كه منقسم م يفة ملكوتيشود و لطيع متصل ميشود و بدل بايم

االجنحه و  يكنند بمالئكه ذوير مين دو عالم تعبيه بĤنست و از ايگر كه قوام عالم نفوس كليفة ديه باشد بĤنست و لطيجزئ
كه ارباب  يفه ايه را قوام است و لطيكه عقول كل يفه ايشود بلطيامام است كه منقسم م يفة جبروتيبمالئكه مدبره و لط

ت ين مقامات را مقام مشيقت امام كه بمنزلة پدر است تمام ايو حق، ديد امكان مقين عوالم ستّه بقيوا، نواع را مقوم استا
شود يه باعتبار نزول و صعود دوازده مين مقامات ستّة امكانيو ا، و عرش يشود بكرسياست كه فوق االمكانست و منقسم م

ن مقامات ستّه يشود سابع ايو عرش خوانده م يبكرسل يو باعتبار تفص، ك مقاميو مقام فوق االمكان كه باعتبار اجمال 
نعوالم سبعه است و باعتبار تكرار نزول يعبارت از ا) ص( مرتبت يكه عطا شده است بحضرت ختم يشود و سبع المثانيم

كه عطا شده  يم سبع المثانيمائ، ند فرمودندين عوالم و متحد با همة آنهايط بايمح يشودو چون ائمة هديم يوصعود مثان
دل  ياز امام بسو يو برزخ، يشود از مقام ملكوتيامام نازل م يوند و صورت برزخين پيو چون ا) ص( است بمحمد
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را كه چون از يت باشد زيكه مقام مش ياز اوالد هفتم يهرگاه غائب شود پنجم :اعتبار نزول در او كرده فرمودند، سالك
قت امام و بمنزلة پدر است نسبت يت كه حقيبمرتبه مالحظه شودمقام مشد و بحسب نظر مرتبه امام مالحظه شو يمقام ملك

امام باشد و  يشود كه ششم آن مقام ملكيامام پنجم م يفة برزخيوند وجود و لطيفه پين لطيشود و اير مقامات هفتم ميبسا
طان يش يدر ذكر و فكر خود كسل كندگاهبر او بگذرد وخود را  يو سالك مدت، ب ماند از سالكيفه غاين لطيچون ا

چنان وسوسه كند كه سالك را  يشد و گاهيم يشيتو نما يبرا، نين ديبود ايباضطراب اندازد و وسوسه كند كه اگر حق م
نكه اغلب يل بر ايد و دلين برگردانيعت خاصه كرده بودند ازدين برگرداند چنانكه اصحاب نهروان را كه اغلب بياز د

كه ، نست كه عمدة اسباب اشتباه آنها رضا دادن حضرت بود بمحاكمهيعت كردگان خاصه بودند ايان از باصحاب نهرو
م چون بمحاكمه يدانستيما تو را امام من اهللا م :دند مطلوب آنها حاصل نشد بهانه جستند و گفتند كهيبعد از محاكمه كه د

نجهت فرمودند كه متمسك يو از ا، يبودنه خدائ يگران خلقيمعلوم شد كه امامت تو همچون امامت د يشد يراض
  .سخت دارد بدست بروبد يست كه درخت قتاد را كه خارهايبت امام مثل كينش در غيبد

زد عرض كردم تو ين ميانگشت بزم، را متفكر) ع( نيرالمؤمنيافتم امي :است از اصبغ بن نباته كه گفت يودركاف  
چ يچ روز و هيا هين نكرده ام ونه در دنيكه نه بخدا رغبت در زم :ن است فرموديما از باب رغبت در زينم آيب يرا متفكر م

كه  يموعود ياز اوالد من كه او است مهد يازدهميست كه خواهد بود از پشت يولكن تفكر من دربارة مولود، وقت
كه گمراه  يرتيبت و حيود غآن مول يخواهد بود از برا، ن را از عدل وداد چنانكه پر شده باشد از ظلم و جوريپركند زم

رت خلق و يعرض كردم كه چه قدر خواهد بود ح، گرانيبت ديابند در آن غيو راه ، يرت اقواميبت و حيشوند در آن غ
خواهد شد چنانكه  ين خواهد شد؟ فرمود بليعرض كردم كه ا، ا شش سالياشش ماه يبت امام؟ فرمود شش روز يغ

ن عترت عرض كردم بعد از آن يكوكاران ايكان نيا نين امتند يكوان اياصبغ آنها ن ين امر اياز ا يمخلوق است و تودور
و آنحضرت ، اتستيات و نهايخواهد خواهد كرد چرا كه او را بداءات و ارادات وغايفرمود هرچه خدا م ؟چه خواهد بود

 يلد شود اگر چه در بعض حواشاز اوالد من متو يازدهميست كه از پشت يدر فقرة اول كه فرمود فكر من دربارة مولود
ا حال باشد ياصفت يعشر بدل  يمتكلّم نوشته است كه در بعض نسخ است كه الحاد يايبه  يده شده است كه من ظهريد

ن اگر يعشر و ا يحاد يق اضافه ظهر بسويعشر است بطر يده شده است من ظهر الحاديد يلكن آنچه از نسخ اصول كاف
ب خواهد يغا يده كه امام دوازدهميعه رسيد با آنچه در اخبار شيĤير شود درست نميت تفسآن حضر يعيبظاهر و اوالد طب

اق ين هم از سيحال باشد ازمولود و ا ينكه من ولدياز اوالد آنحضرت است مگر ا ياز پشت دهم يشد و امام دوازدهم
  .ديĤيشود درست م يل شود وحمل بر معنيعبارت دور است ولكن اگر تأو

ر شود و آن مقام يتعب) ع( يت عليو علو) ص( ت محمديت كه از آن بمحمديانكه گذشت مقام مشرا كه چنيز  
ف امامت درمقام امكان بحسب امهات يو لطا .هيجملة مقامات امكان يفوق االمكان است بمنزلة روح است و پدر است برا

ه است و يعشر از لطائف امكان يز ظهر حادظهور داردا يشود و آخر لطائف كه درامام دوازدهميفه منقسم ميبدوازده لط
بت آنست يرت بر غيره ظاهر عطف حيبه و حيكون له غي :نكه فرموديباشند و ايم) ع( يت عليفه اوالد علويتمام دوازده لط

را يك تحيف ياللهم زدن :فرمود) ص( خواهد بود كه حضرت رسول يرتيا حيرت يرت صفت امام باشد و مراد از حيكه ح
ر يكه مراد تح ينست بحسب معنيك ولكن اظهر اير آنحضرت باشد در ظهور و اختفاء بحسب تقاوم اسباب هر يامراد تحي

رت شش روز است تا آخر اگر يبت وحيزمان غ: اب داشتن امام خود و فرمودة آن بزرگوار كه فرموديخلق باشد از باب نا
بت وارد شده يار كه در باب غيت خواهد داشت با اخبار بسر باشد منافايبت امام در عالم كبيحمل بر ظاهر شود و مقصود غ
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ر يرا كه از مراتب عالم صغيز، ر استيبت در عالم صغيبت بلكه مقصود آنحضرت غياست وتمام داللت دارد بر طول غ
  .شودير ميرآنها تعبير و اعوام بحسب اختالف اشخاص در سشهام و اَيبا

است كه  يوند شجره الهيشود و پيم عت داخل دليست كه بواسطة بامر ا يت كه صورت وليفة واليو ظهور لط  
و آن مراتب  شود ينكرده بر سالك ظاهر نم يوجود خود را ط يع مراتب شش گانه سفليتا سالك با رسديبشجره وجود م

ن يو ا و نسبت وجود است بخود، بخود و نسبت صفات را، ت افعال را از خوديؤطنت و ريت و شيت و سبعيميبه ششگانه
ن مراتب يو ا راه است يراهه بسوياز ب ريحق است و س ير كردن در اصطالح سفر از خلق بسويمراتب شش گانه را س

 رير سيد يعضوب،ؤانه سرعت و بطيبه توسط م يو بعض، بسرعت يبعض .شودير كرده مينسبت به اشخاص بتفاوت س
 ين مراتب آن صورت ولير ايكنند و بعد از س مي ريال احتضار سكه در ح نماننديم ما دويل در منزل او يشتريكنند و ب مي

و تفاوت احوال و  و آن بزرگوار با اعتبار اشخاص، ريشود و آن ظهور حضرت قائم عج است در عالم صغ مي امر ظاهر
ن يا يط نه زود ور وينه د يو بعض ريد يزود و بعض يل است ادا كرد كه بعضيصد تفير و سلوك آنها بلفظ او كه مفيس

راب غاست يافت اصبغ كه از رويع الاط الجمله از مقصود يا فيو گو، بر آنها شود ينها ظاهر مآكنند و امام  مي مراتب
او مخلوق است  ن امر هست چنانكهيد كه ايل تاكيبر سب كه حضرت هم در جواب فرمود ؟ن خواهد بوديسوال كرد كه ا

بت مبتال شوند و بعد اما م يا شش سال بغيا شش ماه ين شش روز يها كه ا نيا، غاصب يامرا نياز ا يو بعد فرمود كه تو دور
 ن عترت خواهد بوديكوكاران ايتند و مقام آنها مقام خوبان نن اميد بود آنها خوبان انمثل تو نخواه بر آنها ظاهر شود نهاآ

و  يع بعد از ظهور امام گفتنيوقا يعنيخواهد كرد ، كه خدا هرچه خواهد: فرمود ؟عرض كرد كه بعد چه خواهد بود
 يالت باشد و ارادتست برايرات و تبدييداد كه خدا را بداءات است كه تغ يجواب اجمال، نيست و بجهت اين يدنيشن
ا در ير سالك باشد در صعود يس يتست كه منتهاايه باشد و نهايات است كه علل غائّير سالك بعد از ظهور امام و غايس

  .بمقام نازل يالبرگشت از مقام ع
ند از اوالد رسول همه انها محدثّ )ص( كه دوازده امام از آل محمد ت شده استيروا ( ع(از جناب باقر  يو در كاف  
ن خبر بر يو حمل ا، هر دو دووالدند ائمه را )ع( يو عل) ص( پس رسول خدا )ع( طالبيابن اب يعل و از اوالد) ص( خدا

از جناب  يب و در كافياز حمل بر تغل است يت اوليرا بر مقام مش )ع( يو عل) ص( لطائف امامت و حمل جناب رسول
بواسطه ما ، مينيزمهاي  ستون يا عليكه من و دوازده نفر از اوالد من و تو  )ص( كه فرمود رسول خدا: ضاياست ا )ع( باقر

ن بخود ين دوازده نفر از اوالد من زميود افرو نبرد اهلش را پس هر گاه بر كه ن رايمحكم نگاهداشته است خداوند كه زم
نكه مراد ياست از حمل كردن بر ا يت اوليف واليده لطزر و دواين خبر حملش بر عالم صغيفرو خواهد برد اهلش را و ا

ب و يكه از اوالد من دوازده نق) ص( فرمود رسول خدا: است كه )ع( از جناب باقر ياو در كاف، ازده فرزنديا بفاطمه است 
عدل چنانكه پر شده باشد از  ن را ازيكه پر كند زم. قائم آنها خواهد بود م خواهد بود كه اخر آنهاث و مفهو محدب ينج

ما مثل : است كه )ع( از جناب باقر يو در كاف هيت روحانت را بر ابون اخبار ابويتوان حمل كرد در ايم جور اگر چه
با انگشتان  دينكه هر گاه اشاره كنيگر تا ايستاره د، شود يطالع م يا ةتارم كه هر زمان كه غائب شود سيآسمان يها ستاره
بنو  خواهند بود يشما را پس آنوقت مساو ةاز شما ستار غائب خواهد كرد خداوند، امام يد بسويو گردن خم كن خود

ا پس شما حمد شم ةك است پس هر گاه طلوع كند ستاريك از كدام يپش شناخته نخواهد شد كه كدام ، عبدالمطلب
نست يث ايرا كه ظاهر حديان تر است زير نمايبت و ظهور در عالم صغيث داللتش بر غين حديد پروردگار خود را و ايكن

مادام كه سالك بوجود خود ، م بحسب صور مختلفهيباشيسالك مثل كواكب آسمان در غروب و طلوع م كه ما در وجود
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  : ليباشد كما ق يبيو باطن خود مشغول و منتظر ظهور آثار غ
  ازيد نيدا گردد آن صيتا كه پ                    ك چشم بازيبه هم  يمنتظر چشم
  ران شونديهر و يهمچو جغدان سو                   ران شونديدا شود حيچونكه نا پ

ل يا صابع و مار فرمود باشاره بين تعبيو از ا رون آورند و بظاهر مشغول شونديتا آن وقت كه سر از باطن خود ب  
ن ير بماند كه ايو سالك متح و صورت امام از نظر سالك غائب شود يباطن ديظاهر امام كه آنوقت آن ص يكردن بسو
 :گر استيقت نداشت چنانكه در خبر ديبود و حق ياليخ ند همانايرت افتد و گويچه شد و باضطراب و ح و چه بود

  281»امواج البحر نه يفيفاء السفكيما كفان كلت«
  : ليقو قد 

  اليد خا بيد بود آن خود عجب يص                  ند از ماللير گويچون بماند د
و چون ، ما هم بشر، شانهم بشريا: نديند و آنوقت گويكسان بيهمه را  و چون سالك از باطن خود بظاهر رجوع كند  
و ، است باالتر از جمله نعمتها يكه آن نعمت ديشود البته حمد پروردگار خود نما وجود سالك طالع شده در بيغا ةستار

بت امام در يك منافات با غيچير و هير و صغيبت در عالم كبيا بر غي ريبت امام در عالم كبيبر غ دار داللت دارياخبار بس
وف ث معريدر حد )ع( نير المومنيت كه حضرت امير معرفت امام است بنورانير ندارد و ظهور امام در عالم صغيعالم صغ
َو « ديام نمايق يامت صغرين ظهور قيمومن ممتحن و بسبب ا يست مگر از براين ظهور نيو ا، ان فرمودهيت بيبه نوران

ن ظهور يو با گردد و تالل و وهاد در وجود انسان نماند 283»ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرض« شود و 282»أَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربِّها
  :زبان خدا گردد و در اين ظهور ميتوان گفتو زبان او  دا شوددست او دست خ

  او بت شكن يظاهرش بت معن   ار منيال يل آمد خيچون خل
ن يو بسبب ا 284يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َو كُوُنوا َمَع الصَّاِدقني: فهيه شرين ظهور منظور است از آيت در ايت معيفيو ك

   .٢٨٥اهللا نور السموات و االرض ان شودينما ن ظهورينور در ا يشود نور عليئات مبدل بحسنات ميجملة س ظهور
بواسطه ، م از آن صورت استنباط شوديرئوف و رح يده شود معنينجا فهمير ايم و خبيعل ين ظهور ادراك شود معنياز ا 
رد يقت گين ظهور حقيبه ا ل شود و ال اله اال اهللايحصن ظهور تيالحمدهللا در ا ين ظهور بود كه ائمه را خدا گفتند و معنيا

  : د كهيگو يراست ين ظهور از رويو با
  انيد و الشريالور يهمه حت                       اعضاء ةدم ز جمليشن مي

  ه ال اله اال هودوح   جز او               ستيچ نيهست و ه يكيكه 
بت يو در غ ليطو يگر ير و ديزمانش قص يكي بت استيرا دو غ قائم: است كه )ع( از جناب صادق يو در كاف   

بت يدر غ يعني، او يان مواله مكان او را نداند مگر خاصيبت ثانيو در غ، او انيعيان شست بمكان او مگر خاصيعالم ن ياول

                                                 
 .امواج دريا زير و روئ ميگردد زير و رو ميشوند همانطور كه كشتي در - 281

 . بنور پروردگار روشن گردد) محشر( و زمين 69سوره زمر آيه  - 282

 روزي كه زمين را بغير اين زمين مبدل كنند 48سوره ابراهيم آيه  - 283

 .ي با ايمان بپيونديدو با مردان راستگو) و از مردم دروغگوي منافق دوري كنيد( اي اهل ايمان خدا ترس باشيد 119سوره توبه آيه  - 284

  .خدا نور آسمانها و زمين است - 285
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 و اخذ مسائل ندديرسيخ آن بزرگوار بخدمت آنحضرت ميان و مشايعيش كه بنا بر مشهور هفتاد سال بود خواص ياول
كه  ينامند مكان آنحضرت را نداند مگر خواص از موال يبت كبريه كه غيبت ثانيو در غ رساندنديان ميعينمودند و به ش مي

زبان  از رسنديند كه اگر بخدمت آنحضرت مياند و آنها رون آمدهيب يت خود بكلّيافته و از خودي يو غالم يسمت بندگ
ده است او را يبخدمت آنحضرت رس شود كه يعمد ياگر كس يبت كبريكه در غ: مودندنجهت فريبا آورند و يرون نميب

و حكم زمان و مكان  ر مثل ملكوت نشودينكه تا عالم كبيا از جهت اير است يد و از جهت ظهور در عالم صغيب كنيتكذ
ن يآنها كه مع نديگو مي كه دروغ، ار فرمودنديدر اخبار بس در ظاهر نشوياز او برداشته نشود حضرت قائم عج در عالم كب

د ير هم تا مقيرون است و عالم كبير از وقت بيست كه در عالم صغين امريا يعني، ن امر ظهور قائميا يبرا يكنند وقت يم
شود و از  يد تمام احكام ملكوت بر ملك جاريور آن حضرت باظهرا كه در يند زيبوقت باشد آن حضرت ظهور نفرما

: ست مگر بر خداوند متعال و در خبريمعلوم ن يدن است كه وقت آن بر احينكه مراد ايا ايبزمان  ديقآنجمله است عدم ت
كند ظهور آن حضرت را  مي د بوقتيآنكس كه مق يعني فرمودند 286تعجلون و جنا املسلمونسامل كذب الوقاتون و هللك

ست مگر از يال نعرا كه استجياست زكند هالك شده  مي ن حضرتآال در ظهور عد و آنكس كه استجيگو مي دروغ
چ يتا خواست و خواهش انسان سالك باشد ه نكهيعالوه بر ا هالكت نفس انسان ست مگرين يو خود خواه، يخود خواه

برد كه از  مي يض خدمت امام كسيه نشو د و از ظهور امام بهره ور نگردد و نجات و فوز بظهور امام و فددر بر او گشو
  .او كند يم امر حق و رضايتسل يد و خود را بكليرون آيب يخود خواه

خوانده  للمفعول جائز است يو لفظ النوقت مبن 287»ت النوقتيانا اهل ب ذب الوقاتونك«: است كه يو در خبر
ما  يعنيللفاعل خوانده شود  يمبن ن كننده و جائز استيظهور ما وقت مع يم كه از برايشو يد بوقت نميما مق يعنيشود 
ن وقت يينكه خداوند متعال صالح در تعيا ايرون است ين امر از وقت بيا يعني ميكن ين امر نميا ين وقت براييتع تياهل ب

عه يكه ش: فرمود )ع( ن است كه جناب كاظميقطيبن  يكذب الوقاتون و از عل: سه مرتبه فرمودند ياو ندانسته و در خبر
سلطنت و بĤرزو  ظهور وعدةب نها رايا يعنيا از اوائل بعثت باشد بيست سال قبل كه تقريĤرزوها از دوبشوند  مي تيترب

ن جهت كه اخبار را يو از ا، ين انتظار منتقل شوند با انتظار سلطنت معنويكنند كه از ا مي تيترب يانداختن سلطنت ظاهر
 يعنيواقع شد  ندكه چه سبب دارد كه آنچه بما گفت: گفت ين به پسر خود عليقطيكردند يحمل بر همان ظاهر تنها م

چ اثر از آن ظاهر نشد و در ين دادند و هييسلطنت فاطم ةدند و وعدينها بسلطنت رسيعباس دادند و ا يسلطنت به بن ةوعد
نست كه امر شما عاجل يكه هست ا يزيرون آمده لكن چيك مخرج بيهر دو از  ةن كه وعديقطيبن  يجواب گفت عل

  .اندازند كه امر آخرت ما سالم بمانديĤرزوها مبست ما را يواست و بشما داده شده است و امر ما اخر
  

  فصل شانزدهم 
  ،عت با امام بعديد و توبه و بيد تقليان وجوب تجديدر ب

ن مسئله در ياگر چه ااند  نموده يعت بر دست او جارياند و توبه و ب كردهياو م ديكه تقل يرحلت امام بعد از 
ن مطلب يهر دو فصل داللت دارد بر ا ةشتر ادليد ذكر شد و بياز تقلوقوف تقوف حرمود و فصل يضمن فصل وجوب تقل

                                                 
 .شوند و فقط تسليم شدگان نجات مييابند گويند و شتاب كنندگان هالك مي تعيين كنندگان وقت ظهور دروغ مي - 286

  هل بيت رسوليم وقت معين نمي كنيمگويند و ما كه ا كسانيكه براي ظهور وقت معين ميكنند دروغ مي - 287



167 

 

 .ان نباشدين را محل شبهه و سهو و نسيم تا سالكيحده منعقد ساختياو فصل عل يد براين و تاكيلكن بجهت تمك

حق و آنكس كه به  يبسورا هند  وارد شده استه السالم يعلاز ائمه اطهار  اريامام چنانكه اخبار بس بدانكه امام و نائب
كه بر  ه استياله ةوند شجريكه آن صورت پ شود مي از امام داخل دل او يصورت عالم بامامت امام شد، عت كردن با اماميب

ت نگرفته و شاخ و بال شجره تلخ را كه قويتا وقت يعيوند اشجار طبيوند را چون پين پيخورد و ايوجود م تلخ ةشجر
وند يزده نشود البته قوت كنند و باالخره پ تلخ ةشاخ و بال شجر دت نشويان الزم است كه اگر تربت با غبيده تربينخشكان

را كه يست زيسر نيوند باشد مين پيد ايتجد كه مثل،فه بعد از اماميبه خل ير اتصال صوريوند بغين پيت ايرا بخشكانند و ترب
 ةست و وصلير نسيوجود م ةامام بشجر يوصله ملكوتر يدر آن نمودن بغ يو تصرف ملكوت وندين پياطالع بر حال ا

  .شود داخل دل نشوديعت كردن ميببكه  ير اتصال صورياز امام باشد بغ يكه صورت ملكوت يملكوت
عت يعت با امام بعد ناچار است كه اگر بيد بيف است از تجديوند ضعيعت با امام كرد تا آن پيپس هر كس ب 
سالك  يوند برايتا آن پ يخراُ ٍةباهللا و بعبار اذيرون رود العيوند خوردن بيز استعداد پوند دل بخشكد و ايپ ينكرد بزود

خ او را ينست كه شيت ايراهه است نهايو فكر و حضور نامند سالك در ب ةيقلب ةنيان شدن را سكيان نشده كه آن نماينما
راهه بماند و براه نرسد پس يخ او رحلت نمود در بين حال شياگر در ا، راهه است و او را روبراه كردهيكه در ب هآگاه كرد

 ان شدياو نما يبرا ونديد كه آن پيد و بواسطه او خود را براه رساند چون براه رسيگر بجويد يناچار است كه راهنما
عت كردن يب ةكه بواسطيصورت آن يخراُ ٍةعت نخواهد خواست و بعباريد توبه و بيو تجد حاجت به راهنما نخواهد داشت

 مراهقت نرسدو تا آن طفل به سن رشد و بلوغ. شود مي است كه تازه متولد يچون طفل شود مي با امام داخل دل سالك
ر يت آن طفل بغيهالك گردد و ترب ياشد بزودبت پدر و مادر نيدا نشده اگر تربيت نگرفته و بر سالك هوتا قو يعني

ب است يعقوب بن شعياز  يست و در كافير نسيم شود مي لعت كردن حاصيو ب يكه بواسطه اتصال صور ياتصال ملكوت
فرمود كجا رفته است قول  ؟د بكند مردميكه هر گاه امام رحلت كند چه با )ع( عرض كردم به جناب صادق: كه گفت

َو ِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم  فَلَْو ال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ«: خدا عز وجل كه فرمود
  288»َيْحذَُرونَ

اند در انتظار آنها كه به  و آنها كه مانده، كه در طلب باشنديفرمود آنها كه حركت كردند در عذرند مادام 
  .اند هآنها اصحاب آنها كه حركت كرد يكه رجوع كنند بسويدر عذرند تا وقتاند  تجسس بر آمده

تميز و استعداد تحقيق و تعليم مسائل هست بعد از رحلت امام  ةشود كه از براي آنها كه قو مي از اين خبر معلوم
توقف حرام و از براي آنها كه اين تميز و استعداد را ندارند اعانت صاحبان تميز الزم است كه آنها در طلب و تشخيص و 

 ه كهت قول عاماز صح) ع( عرض كرد به خدمت جناب صادق: العال است كهتعليم مسائل برآيند و در كافي از عبدا
ت است آن هر كس بميرد و او را امامي نباشد مردن او چون مردن زمان جاهلي: فرمود كه )ص( خداگويند رسول  مي

او  وصي گفت امام ميميرد و شيعه اي از او در خراسان است و نمي داند كه، است قسم به خدا حضرت فرمود حقّ
چرا كه امام هر گاه رحلت كرد ، روا نيست او را بدون امام بودن: براي او هم روا نيست كه بدون امام باشد فرمود، كيست
حجت شود سفر كردن بر كساني كه با او نيستند  مي و واجب، باشند وارد است مي او ةاو بر كسانيكه با او در بلد وصي

                                                 
اي جمعي براي جنگ و گروهي نزد رسول خدا براي آموختن علم مهيا نباشند، تا آن علمي كه  چرا از هر طايفه 122توبه آيه  سوره - 288
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  .وقتي كه خبر به آنها برسد
راوي عرض كرد كه قومي حركت ، و تا آخر آيه تالوت فرمود» فلوال نفر من كل فرقه«: فرمايد مي وندخدا

و با او بيعت كنند فرمود كه خداوند فرموده كه هر ، كردند و بعضي در بين راه فوت شدند پيش از آنكه برسند به امام بعد
اجر او برخدا ، دريابد راكند پس در راه مرگ او) ص( خود و مهاجرت به سوي خدا و رسول اوكس بيرون شود از خانه 

خواهد بود عرض كرد كه بعضي به بلد امام رسيدند و تو در بر روي خود بسته اي و پرده انداخته اي كسي را به سوي 
رمود به ف شوند امامت تو را؟ مي به چه چيز شناسا، كسي را كه آنها را راهنمائي كند به سوي توخود نميخواني و نمي يابند

كه آن سه خصلت در غير او نيست بايد اولي از .شود صاحب اين امر به سه خصلت مي تا آنكه فرمود شناخته، كتاب خدا
عرض كرد كه سالح ، ت اوو وصي) ص( او هم باشد و در پيش او باشد سالح رسول و وصي، ساير مردم باشد به امام پيش

باشد در پرده مگر اينكه براي او حجت نماياني  فرمود كه نمي، ف سلطانت او پنهان است از باب خوو وصي) ص( رسول
  .باشد

ت هم حجت حاصل فرمايش حضرت اين است كه وصيت به هر كس بود حجت همان است و همان وصي
فالن كس  ت هم بايد آشكارا باشد كه هر كس وارد بلد شود و سوال كند كه وصيامام است و آن وصي ةظاهر

  .هم السالميعلفالنكس و به اين مضمونها اخبار بسيار است از ائمه اطهار  كيست؟بگويند
  

  فصل هفدهم 
  :و ابدان ايشان و خلقت ارواح شيعيان ايشان وابدان آنها هم السالميعل در بيان خلقت ارواح ائمه

كه جميع بل، جميع عوالم ةعوالم است و نمون ةمختصر همخة ان است نسهبدانكه انسان كه غايت خلقت ج 
كه در وجود عداديدر وجود او وديعه گذاشته شده است و قوه و است 289َو َعلََّم آَدَم الْأَْسماَء كُلَّها، ةموجودات بمنطوق كريم

وطينت است از براي وجود ةبه منزله ماد، هر چيزت انسان وديعه گذاشته شده است از براي فعلي ،و هر، ت آن چيزو فعلي 
  .ت آن چيز استشد كه جاذب فعلي انسان غالب قوه و استعداد كه بر

عالم نوراني ، شود بدو قسم مي يا از طينت آن است و عوالم بوجهي منقسمشود كه خلقت او از آن است  مي حكم برانسان
شود و  مي كه از عالم برزخ باشد تا عالم عقول و ارواح كه بوجهي شش عالم و بوجهي پنج عالم و بوجهي هفت عالم

و اين عوالم عالم ، هفتاد و بوجهي هفت هزار و بوجهي هفتاد هزار عالم نوراني كه هر يك حجاب نوراني حقندبوجهي 
باشد و گاهي عالم مثال را با  مي ه و عالم عقول و عالم ارواحو عالم نفوس كلي، هو عالم نفوس جزئي، و عالم مثال، برزخ

ات او نه از جهت كنند و گاهي عالم طبع را از جهت فعلي مي قسمتو بر پنج ، گيرند مي برزخ چون يك سنخند يك عالم
عالمي دانند ، باعتبار تقييد او بقيود كثرات، ت را كه فعل حق است نه ما سويشمارند و گاهي مشي مي قوا و استعداد عالمي

و  ن شودو از اين عوالم تعبير بعلييشود و مراد به آ مي ن در اخبار ذكرگاهي اعلي علييت است و گاهي عالم ن گاهي مشي
 ت و شيطنت باشد و گاهي از اين عوالم باراضي تعبيرت و سبعيو بهمي ارواح و عالم ظلماني كه عالم شياطين و جنّ

تعبير ، يا عوالم سبعه، كنند و اراضي سبعه يا مراتب سبعه مي و گاهي مالحظه مواد، حكم مواد بر اينها ةكنند باعتبار غلب مي
ت باشد و از اينها گاهي باعتبار عنصري و جماد و نبات و حيوان و بشري ةجسماني و ماد ةو ماد المواد ةآن ماد كنند و
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ن تعبير يا حجب ظلماني تعبير كنند و از اين عوالم بسجي، و هفتاد هزار عالم، مراتب و درجات هر يك هفتاد و هفت هزار
  .كنند

بدان ائمه و ارواح ايشان و ابدان شيعيان ايشان و ارواح ادر باب خلق  )ع( و خبريكه در كافي از جناب صادق
فرمود خداوند خلق : ن و سجين و آن خبر اين است كهآنها روايت شده است داللت دارد بر تقسيم عوالم بدو قسم عليي

در هر عالم با آن عالم اتحاد  ن يعني از عوالم ارواح و چون آن بزرگواران در جمله عوالم مقام دارند وكرد ما را از عليي
ن بر ابدان خود كرده فرمودند عليي ةاعتبار غلياند  دارند اين است كه مقام بشريت و ابدان خود را مرتبه اي از خود دانسته

نها غلبه ن بر ابدان آن و از اين جهت كه علييه ما را از علييحيواني ةخلق كرد ما را يعني ابدان ما را يا ابدان و مراتب نازل
 و به همين بدن در هوا سيراند  نوشته) ص( واص حضرت رسولخچنانكه در  .شدند دارد گاهي بي سايه ديده مي

ن كه و در بعض اخبار از اعلي عليي، نكه خلق كرد ارواح ما را از باالتر از عليي: كردند و به آتش ميرفتند و بعد فرمود مي
ت است كه مقام فوق االمراد مقام مشين و خلق كرد اجساد مكان است و فرمود كه خلق كرد ارواح شيعيان ما را از عليي

شيعيان ما را از مقام پست اين علييت غالب است بر ابدان شيعيان مان يعني روحاني. ةت عقول و نفوس كليلكن نه روحاني 
بلكه روحانيهاي  كه قرابت است ميانه ما و ايشان و دل از اين جهت است: ه و مقام مثال و برزخ و فرمود كهت نفوس جزئي

ت باشد پس بعد خلق كرد ما را از نور عظمت خود كه مراد مقام مشي: شود و در خبر ديگر فرمود كه مي آنها به ما راغب
ه باشد و از اين كه مقام ارواح و عقول كلي، مكنونه اي از تحت عرش خود ةبه صورت آورد خلقت ما را از طينت مخزون

ي ات از نور براي احدي در مثل آنچه ما را خلق كرده است از آن بهره ت و روحانيت بشريت خلقي هستيم از حيثيجه
و ابدان آنها را از طينتي كه ، قرار نداده است خداوند متعال و خلق فرموده است ارواح شيعيان ما را از طينت ابدان ما

، ا بود و قرار نداد خداوند از براي احدي در مثل آنچه خلق كرد ايشان راو پست تر از طينت ابدان م، مخزون و مكنون بود
و ساير مردم همج از ، و از اين جهت گرديديم ما و ايشان ناس ه السالميعلو خلق كرد ما را بهره اي مگر از براي انبياء 

و در خبري ، ينت از زمينهشت و پنج طبو در خبري خدا را ده طينت است پنج طينت از ، براي آتش و به سوي آتش
خداوند خلق كرد ما را از اعال علييت باشد و خلق كرد دلهاي شيعيان ما را از آن چيز كه ما را از آن خلق ن كه مقام مشي
و ، ناز اين جهت دلهاي آنها به سوي ما مايل است و خلق كرد اعداء ما از سجي از آن كرد و ابدان شيعيان را از پست تر

و از اين جهت ، هاي شيعيان ايشان را از آن چيز كه آنها را خلق كرد و ابدان شيعيان ايشان را از پست تر از آنخلق كرد دل
و در بسياري از اخبار است كه خداوند اخذ كرد طينتي را از بهشت و طينتي را از ، ل استيشيعيان آنها با آنها ماهاي  دل

آيد و در خبريست  مي ين جهت است از مومن كافر و از كافر مومن بوجودو از ا نار و هر دو طينت را با هم مخلوط كرد
از هر ، كه چون خواست خداوند كه آدم را خلق كند امر كرد جبرئيل را پس گرفت از آسمان هفتم تا آسمان دنيا

بعد ، به دست چپ از هر زميني قبضه اي اول را به دست راست و دوم را، از زمين عليا تا زمين هفتم. و، آسماني قبضه اي
كنم نيكان را و آنچه گفت غير آن نمي شود و گفت به آنچه به  مي گفت به آنچه به دست راست داشت كه از تو خلق

كه از تو خلق ميكنم بدان را و آنچه گفت غير آن نمي شود پس هر دو طينت را به هم مخلوط كرد و ، دست چپ داشت
  .شود مي من خلقؤمن كافر و از كافر مؤاز اينجاست كه از م

  
  فصل هيجدهم 

الميعل ت كه جناب اميرالمومنيندر بيان معرفت اما به نورانيبراي سلمان و جندب در حديث مبسوطي بيان فرمودند ه الس:  
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باشد كه آن كامل در هر يك از آن  مي بدانكه از براي انسان كامل مقامات بسيار و مراتب بي شمار حاصل
خلق  ةاكمل از جمل، ت كه كامل وقت بايد در تدبير آن مرتبهبشري ةمثل مرتب، تب بايد باشدمراتب سرآمد اهل آن مرا

كه به حسب تدبير بشري ناقص نمايد و ، و حالت جذب بر او غالب باشد، مگر اينكه كامل علي االطالق نباشد، باشد
صر بدنيا كم مين و انا ابصرباخرتكم انتم اب: ثور است كه فرمودأم) ص( سفهاء سفيهش خوانند و آنچه از رسول اكرم

ت و نظر من بر دنيا از جهت اتصال بعقبي است كه من حيثي، اشاره به اين است كه نظر شما محصور است بر دنيا 290منكم
، ت دنياي خود را به نظر آوريد يا اينكه شما چون تدبير دنيا را براي دنيا داريدو شما حيثي، آخرت شما را منظور دارم

و من از تدبير دنيا غير نظر بعقبي چيزي منظور ندارم از اين جهت شما در تدبير دنيا اكمل نمائيد و اال هر ، نظر بعقبيبدون 
ت باشد مگر اينكه منصوب براي امر جزئي از جانب بايد اكمل عقل رعي، كس حجت خدا باشد عقل معاشي و معادي او

مرتبه اولي مقام ، تو عقل معاشي او ضعيف تر نمايد از عقل رعي شود حال جذب بر او غالب باشد مي كه، امام باشد
بشريت است كه مشتمل است بر امتداد جسماني و عنصريت و جماديت و نباتيت و هر يك از مراتب مواليد را ت و حيواني

و مراتب ، ت بسيارت كه برزخ بين جماد و نباتسمرجاني ةبه جهت اينكه مراتب معدنيات تا مرتب .باشد مي عرض عريض
حيوان و  ةت از خراطين نا نسناس كه برزخ ميانو مراتب حيواني، نبات تا نخله كه برزخ بين نبات و حيوانست بيشمار

تي كه هر جزوي از اجزاي اين ت مغلوب بحيثيو نوراني، ت غالبت قريب به هيجده هزار است و بر اين مرتبه ظلمانيسانسان
و اين را هم ، ت است و اين مرتبه بوجهي ظلماني و بوجهي نورانيبرزخي ةثانيه مرتب ةئب است مرتباز ساير اجزاء غا همرتب

ت است كه هر كس را اين مقام ملكوتي ت است و اين مرتبه اول نورانيثالثه مرتبه ملكوتي ةمرتب .عرض عريضي است
  : ملكوت تواند شد كماقيلةئي اين مرتبشناسا، ت حاصلو هر كس او را نوراني، ت حاصلبراي او نوراني، حاصل

  ديدن هرچيز را شرطست اين      د را ببيند شومجرّرومجرّ
و ، چشم و گوش ةو مرتبه اولي را هر كس تواند شناسا شود به جهت اينكه شناسائي اين مرتبه نيست مگر بر وزن

هر كس او را چشم و گوش ملكي باشد شناساي امام شود از حيثياگر چه تواند عالم شود به امامت امام نه  ،ت امامت بشري
لكوتي امام را و امامت او را تواند شناسا شود و معرفت مو هر كس چشم ملكوتي او باز شود مقام ، عارف امامت امام

بنورانيت اين است كه شناسا شود امام را به حسب مقام ت ممكن است از براي او حاصل شود و معني معرفت امام بنوراني
يا در ، ت عارفيا به حسب مقام نوراني، ت عارفيا شناسا شود امام را به سبب نوراني، ت امام يا در مرتبه نورانيت امامانينور
  .ت عارفنوراني ةمرتب

ملكوتي از  صورت و بايد معلوم شود كه چون انسان با امام يا با شيخ مجاز از جانب امام بيعت كند باين بيعت
َو لَمَّا َيْدُخلِ الْإميانُ ة كريم ةشود كه همان صورت ملكوتي است كه ايمان داخل قلب است كه در آي يم امام داخل دل بايع

و ) ع( ت ميانه امام و تابع امامت و بنوشود ابو مي اشاره به آن شده است و به همان صورت است كه حاصل 291قُلُوبِكُم  يف
كند كه عذاب كند  مي به سبب اين صورت است كه خداوند حيا و، ت ميانه مومنينشود اخو مي به همان صورت حاصل

و اينصورت است  292،ان كانت االمه يف اعماهلا فجره وقبول كردن امام من اهللا  ةبواسط، امتي را كه دين آورند به سوي خدا

                                                 
 .شما بامور دنياي خود از من بيناتر و من بامور آخرتتان از شما بيناترم - 290

 ).ايد بحقيقت هنوز ايمان نياورده( چونكه ايمانتان هنوز بقلب وارد نشده 14سوره حجرات آيه  - 291
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هر كس عبادت كند خدا را هفتاد سال در تحت ميزاب خانه كعبه و واليت ول: امر كه فرمود واليت وليامر نداشته  ي
ت و اين ئاذا عرفت فاعمل ماش: و اين صورت است شناسائي كه فرمود، باشد خداوند او را بر رو در آتش جهنم اندازد

و  293،ئةيساليضر معها  حسنةحب علي : كه با اين هيچ معصيت به او ضرري نرساند كه فرمود) ع( ت عليصورت است محب
عروق شجره تلخ وجود از نيك و بد بخود كشد همه را بار شيرين دهد كه اين صورت است پيوند شيريني كه هر چه 

  294أُْولِئَك ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئاِتهِْم َحَسنات: فرمود
گرفتار است عالم او ها  شود تا صاحب اين صورت بحجب هوا و خواهش مي و اين صورت است كه داخل دل

نه آشكار خواهد بود و اين ، بسيار مختفيهاي  ين صورت در پردهو ا، عالم ظلماني است و او در ظلمات طبع گرفتار
شخص از مقام علم تجاوز نكرده عالم به امامت اگر باشد شناساي امامت نخواهد بود مگر اينكه شناساي بعض اوصاف 

و چون اين صورت ، ت خود او حاصل نشوديا بنوراني) ع( ت اماماز براي او بنوراني) ع( و معرفت امام، امام شود در وجود
، از تحت حجب هوا و ظلمات نفس بيرون آمده آشكارا شود و اين آشكارا شدن را ظهور قائم عج در عالم صغير نامند

در اين وقت اين صورت مرتبه  .كه همه كس را امر به انتظار اين ظهور مينمودند و اين را حضور و سكينه و فكر نيز نامند
و تا سالك خود را از حجب ظلماني بيرون نيامده . خواهد بود كه بر سالك ظاهر شده باشد )ع( ت اماماي از مراتب نوراني

و در اين وقت سالك نوراني شده و شناساي مرتبه نوراني ، نشود ااين صورت بر او آشكار، و قدم در حدود قلب ننهاده
نوراني  ةيعني ارض وجود اين سالك به مرتب 295رِ َربِّهاَو أَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنو: خواهد بود كه براي اين كس فرمود )ع( امام
نود جبكه اين صورت ملكوتي امام باشد مستنير شده و چون اين صورت ملكوتي امام ظاهر شود سالك مويد شود ) ع( امام

و چون تاييد كرديم بجنود لم تروها : به جهت اينكه اين صورت است آن سكينه كه خداوند در پي آن فرمود كه مل تروها
ن ممكن شود و يملكوتي ةو از براي سالك مشاهد، او شود اين صورت بر سالك ظاهر شود مدارك او مناسب ملكوت

و بر همه كس در ، و دخول در حزب خدا او را حاصل گردد .سر گردداتصال به عالم مثال بلكه عالم نفوس و عقول مي
ود و سير بر آب و بر هوا و طي االرض و دخول در آتش براي او همه حال او را غلبه باشد و از قيد زمان و مكان رها ش

آسان شود و در اين مقام سفر اول سالك كه سير از خلق به سوي حق باشد بانتها رسد و آغاز سفر ثاني كه سير من الحق 
  .الي الحق باشد نمايد

ق بواسطه شيخ مرشد ميرفته باشد و تا اين صورت نمايان نشده سالك در بيراهه سير داشته باشد و لكن رو به طري
مائيم صراط و سبيل و طريق : دندوكه فرمه السالم يعل و چون اين صورت ظاهر شود به مضمون فرمايشات ائمه معصومين

  .سالك الي الطريق بود ،چنانكه پيش، و سالك الي اهللا خواهد بود، در اخبار كثيره به راه خواهد رسيد
و  هم السالميعل اطهار ةشود ائم مي تمام خيرات براي سالك ظاهر و حاصلو چون به سبب ظهور اين صورت 

كردند به اينكه شيخ خود را در همه حال منظور  مي اهللا امر به انتظار ميفرمودند و بعضي از مشايخ امر ممشايخ كبار رحمه
خ سالك بر او ظاهر شود و باين شي، ل بي كلفتنظر داشته باشد و نصب العين خود قرار دهد تا اينكه بواسطه اين تعم

   .فيض عظيم فائز گردد
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باشد  ه السالميعل كه معرفت بنورانيت امام، و چون اينصورت مظهر حق است هر كس شناسا شود اينصورت را
بعد از ظهور اين صورت سفر سالك را سفر ، العزيز ةشناسا خواهد بود خدا را و چون اينصورت مظهر حق است تعالي شان

و چون بايد ، به سوي حق نامند يعني سفر كردن از حق در صورت تقدري نوراني شيخ به سوي حق در بيصورتياز حق 
من ممتحن ؤسالك از حجب نفساني خالص شود تا اينصورت بر او ظاهر شود اين است كه در اين وقت اين سالك را م

اگر خواسته باشيم از آسمانها  ،اسم اعظمي را كه، بما عطا فرموده خداي ما: و اينصورتست اسم اعظمي كه فرمودند، نامند
ها رويم و به زمين فرود آئيم و به مغرب رويم و به  و اگر بخواهيم به آسمان، و بهشت و دوزخ بگذريم بتوانيمها  و زمين

ها و  ستاره ها و آفتاب و ماه و مشرق رويم و به عرش خدا رسيم بتوانيم و اطاعت كند ما را هر چيز حتي آسمانها و زمين
  .ها و درياها و بهشت و آتش و عطا فرمود به ما همه اينها را به واسطه اسم اعظم كوهها و درختها و حيوان

 ابوذر رحمه اهللا به سلمان رحمه اهللا گفت كه چه چيز است معرفت اميرالمومنين: درينبوع روايت كرده است كه
ظاهر بيشتر داشت چنانكه سلمان طرف باطن را بيشتر بنظر ميداشت ات ت؟چون ابوذر رحمه اهللا مراعبنورانيه السالم يعل

احتمال داد حضرت سلمان اگر چيزي از اين باب بگويد ابوذر قبول نكند گفت بيا برويم از خود آن حضرت سوال كنيم 
م كه سوال گفت آمديم و آن حضرت در خانه نبود منتظر مانديم تا آمد و فرمود بچه كار آمده ايد؟عرض كردم آمدي

قسم به جان خودم كه اين معرفت  296)مرحبا بكما من وليني متعاهدين لستما مبقصرين( :ت فرمودكنيم از معرفت تو بنوراني
فرمود به ، المومنيناي و فرمود يا سلمان و يا جندب عرض كردند لبيك يا اميرَ منهؤمن و مؤت واجبست بر هر مبنوراني

ت پس هر گاه شناخت من را باين نحو را تا اينكه بشناسد مرا بكنه معرفت من بنورانيدرستيكه كامل نكند احدي ايمان 
معرفت پس به تحقيق كه خالص كرده است و آزمايش كرده است خداوند قلب او را براي ايمان و منشرح ساخته است 

فرمود اي سلمان و اي  و "و من قصرعن ذلك فهوشاك مرتاب"و گرديده است عارف مستبصر ، او را براي اسالم ةسين
و او است  هل و معرفه اهللا عزوجل معرفيت بالنورانّيوّجه معرفه اهللا عّزمعرفيت بالنورانّي: جندب قاال لبيك يا اميرالمومنين فرمود

وا الصَّالةَ َو ُيْؤُتوا الزَّكاةَ َو ذِلَك ديُن َو ما أُِمُروا إِالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفاَء َو ُيقيُم"دين خالص كه فرمود خداوند 
د و او است دين محمديه سمحه و قوله و يقيموا ت محمفرمايد خداوند كه مامور نشدند مگر به نبو مي فرمود كه 297"الْقَيَِّمة
يت من دشوار است و را و به پا داشتن وال ةپس هر كسي اقامه واليت من نمايد به تحقيق كه به پا داشته است صلو، ةلوالص

مرسل يا مومني كه خالص گردانيده باشد خدا دل او را  ينبب يا بسيار دشوار كه متحمل نمي شود او را مگر ملك مقرّ
اگر مرسل نباشد برنمي دارد و مومن هم  و نبي، ب نباشد برنميدارد او راپس ملك اگر مقرّ، يا به جهت ايمان، براي ايمان

هر كس اقامه نماز كرد اقامه واليت  )ص( ميدارد تا اينجا كه عرض كرد سلمان اي برادر رسول خدااگر ممتحن نباشد برن
َو اْسَتعيُنوا بِالصَّْبرِ َو الصَّالِة َو : صديق اين قول خدا است تعالي شانه در كتاب عزيزتتو كرده است فرمود بلي اي سلمان 

است و نماز اقامه واليت من است و از اين جهت فرمود  )ص( صبر رسول خدا پس، 298إِنَّها لَكَبَريةٌ إِالَّ َعلَى الْخاِشعني
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، كبير است و نفرمود كه اين دو كبير است به جهت اينكه واليت بزرگ است برداشتن آن ةخداوند متعال كه اين صلو
  .و خاشعون ايشانند شيعيان مستبصرون، مگر برخاشعين

نانكه واليتي كه از چخواهد  اليتي كه به معني بيعت كردن است نميشود كه از اين واليت و مي از اينجا معلوم
خواهند و همچنين  مي ه رادهند نفس بيعت خاص مي نماز و حج و جهاد قرارشود و در عرض  مي اركان اسالم شمرده

اهند بلكه امر است در دل نمي خو و واليتي كه به معني دخول صورت ولي، واليتي كه به معني محبت است نمي خواهند
زيرا كه اول فرموده، خواهند مي امر بر سالك از اين واليت ظهور آن صورت ولي :ت براي هر كس معرفت من بنوراني

حاصل شد او مومن ممتحن خواهد بود و اين واليتي كه متحمل او نمي شود مگر مومن ممتحن بايد همين معرفت 
ت باشدبنوراني.  

كه هر كس اقرار بواليت من : صورت ملكوتي ولي امر است بر سالك و بعد فرمود كه دانستي كه اول مرتبه آن ظهور
نكند نفع نخواهد بخشيد به او اقرار بنوص( دت محم( تا اينجا كه فرمود اين است معرفت من به نورانيك بهات فتمس 

پس هر گاه شناسا شد ، تد بنورانيكه نخواهد رسيد هيچ كس از شيعيان به مرتبه استبصار تا اينكه شناساي من شو.اشداًر
ك درجه از فضل را و يبه تحقيق كه فرو رفته در دريائي از علم را و باال رفته ، بنورانيت خواهد بود مستبصر و بالغ و كامل

  .ي از اسرار خدا و مكنون خزائن اومطلع شده است بر سرّ
  

  فصل نوزدهم 
  .شد مي ازدياد است و اگر علم آنها زياد نمي شد آنچه از علوم داشتند تمامعلم آنها در  هم السالميعل در بيان اينكه ائمه

كه علم ما كان و مايكون و ماهو ، وارد شده است به اين مضمون عليهم السالم بدانكه اخبار بسيار از ائمه اطهار
و علم اين كتاب تمام در  299ِكتابٍ ُمبنيٍ  ال َرطْبٍ َو ال يابِسٍ إِالَّ يف: كائن تمام در پيش ماست و اخبار بسيار باين مضمون كه

شود يا در شبهاي جمعه ما  مي جمعه علم ما زيادهاي  بسيار به اين مضمون وارد شده است كه در شبو اخبار ، پيش ماست
به اين مضمون كه در شب قدر مالئكه نازل ميشوند بر و، شويم بر عرش الهي و بعد برمي گرديم به علم مستفاد مي وارد
 اگر علم ما زياد نشود آنچه ما داريم تمام: كنند و اخبار بسيار به اين مضمون كه مي امر و احكام سال را بر او نازل يول
اگر علم ما كان و ما يكون و ما هو  زيرا كه، نمايد كه اين دو قسم از اخبار به هم منافات داشته باشد مي شود و چنين مي

شد و تمام علم كتاب در پيش ايشان باشد بايد علمي نباشد مگر اينكه آنها دانا باشند كاين در پيش آن بزرگواران بوده با
و علمي نباشد كه در شبهاي قدريا در شبهاي جمعه يا در مطلق اوقات براي آنها زياد شود و اگر براي آنها علمي ، او را

 لكن .علم كتاب در پيش آنها نباشد كتاب كلّزياد شود كه آن را ندانند بايد علم ماكان و ما يكون و ماهو كائن و علم 
گوئيم كه علم انسان را چون وجود او مراتب است مرتبه اي از علم او علم به مشاهدات است كه مدركات ظاهره باشد  مي

بلكه ادراك ، ظاهره است و هر يك از اين آالت سبعه ادراك جميع مشاهدات ندارد ةو آلت ادراك آنها حواس پنجگان
چون چشم كه ادراك او محصور است براشكال و الوان و از آن هيچ تجاوز ، هحصور است بر مشاهدات خاصهر يك م
و چنين هم نيست كه تمامي اشكال و الوان را بر فرض حصول شرايط رويت تواند به يك دفعه ادراك كند  .نمي كند

و مرتبه ديگر علم ، تعاقب براي او محال است و ادراك همه اشكال و الوان به كند بلكه ناچار است كه به تعاقب ادراك
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به همين مشاهدات و به معاني جزئيباطنه است كه ةو آلت اين ادراك حواس پنجگان، ه غير مشهوده استه و صور جزئي
و اينها هم چون حواس ظاهره هر يك ادراك خاص و مدرك ، ه و واهمه و حافظه باشدحس مشترك و خيال و متخلي

به يك دفعه بسيار و بي اندازه را ، و ادراك آنها را نهايت است كه هر يك آن چيز را كه ادراك كنند .دارند خاصي
و همچنين است خيال عالم كبير كه احاطه به غير ، ه را توانند ادراك كنندنتوانند ادراك كنند چه جاي آنكه غير متناهي

و عالم فرق و تفصيل در عالم صغير و عالم ، اقب ادراك كندبلكه آنچه را ادراك تواند بكند به تع .متناهي نتواند كند
است كه مقام خيال در عالم كبير و عالم صغير فرق است و مقام محسوسات كبير همين مقام خيال و مقام محسوسات 

ت ممكن نيست در مقام خيال و مقام محسوسات احاطه و چون از براي هيچ كس از امام و رعي، ظاهره فرق الفرق است
پس ناچار آن چيز را كه ادراك ، چنانكه از براي خيال عالم كبير ممكن نيست، اتمحسوسات و خيالي ةداشتن به هم

كرده باشند اگر به تعاقب مدركات ديگر را ادراك نكنند او تمام شود بعد از وقوع و صورت گرفتن آن معلوم و مدرك 
جميع جزئيات و تفاصيل معلومات است با التفات و استحضار آن در خارج و مقام باالتر مقام علم اجمالي كلي محيط به 

، و اين دو مقام، اجمالي بسيط و ملكه دانائي جميع جزئيات و تفاصيل است مي بسيط اجمالي و مقام باالتر مقام علعلم كلّ
ر اين دو مقام است كه و به اعتبا، ي است در عالم كبيري و عقل كلّو مقام نفس كلّ، مقام علم عقالني است در عالم صغير
ظاهره و مدركات باطنه كه جمله حيوان شراكت دارند با  ا به حسب مقام حواسانسان را عالم گويند نه حيوان را والّ

  .انسان
د است با تن و ت انسان لطيفه ايست كه در مقام طبع و تن متحاين هم دانسته شود كه انساني، و آنها را عالم ننامند

و از اين جهت است كه ، د است با آنهاو در مقام نفس و عقل نيز متح، د است با آنهاظاهره و باطنه متحدر مقام مدارك 
ل كردم و لفظ من تعبير از همان لطيفه گويند من رفتم و آمدم و ديدم و شنيدم و خيالي كردم و تعقّ مي صحيح است كه

كه در پيش ماست علم ماكان و مايكون و : آنكه فرمودند شود كه مي ه است و چون اين مقدمات معلوم شد معلومانساني
يعني به ، كه علم فقه تمام در پيش ماست: مثل اينكه كسي بگويد، ماهو كائن به حسب مقام عقل است و مقام اجمال

و محتاج باشد باحضار مسائل  .حسب اجمال و ملكه انعلم اگر چه به حسب تفصيل يك مسئله حاضر نباشد در پيش او
ه در خيال من بتعاقب حاضر نشود آن چند مسئله كه و صحيح است كه بگويد اگر تفاصيل مسائل جزئي، ه در خياليجزئ

كه ، شود مي كه در شبهاي قدر و شبهاي جمعه يادر مطلق اوقات علم ما زياد: و آنكه فرمودند، شود مي حاضر بود تمام
كه در شبهاي قدر و شبهاي جمعه و غير اين اوقات در ، است خيالشود به حسب مقام  مي اگر زياد نشود علم ما تمام

آنچه ، شود كه اگر تفاصيل اشياء بر خيال آنها وارد نشود مي ازدياد علم آنها يعني بتعاقب تفاصيل اشياء بر خيال آنها وارد
شود و تا سال ديگر آنها  مي شود و تفاصيل وقايع احكام سال در شبهاي قدر بر خيال آنها نازل مي در خيال آنها هست تمام

شوند كه در شب قدر ديگر تفاصيل احكام سال ديگر بر آنها نازل شود چه در شب قدر  مي شود كه باز محتاج مي تمام
م يا نيمه ماه مبارك رمضان يا نيمه ماه شعبان يا هر شبي مظاهر شب قدر اراده شود مثل شب بيست و يكم و بيست و سي

سال زماني باشد يا ،و مراد به سال، يا شبي كه عبارت از عالم مثال باشد، امر به عالم مثال باشد كه در آن شب اتصال ولي
و آنكه فرمودند كه علم ماكان و مايكون و ماهوكائن در پيش ماست و ساير انبيا و  .سالي كه عبارت از عالم طبع باشد

ايكون را نداشتند مراد اين است كه به حسب مقام عقل و علم ماكان و ماهوكائن را داشتند و علم م هم السالميعل اوصيا
ه را شخصي داشته باشد ولكن تفاصيل مسائل آن يعلم ةروح همه چيز را به نحو بساطت و اجمال ميدانيم مثل اينكه ملك

ر و تذكّ رمل و تفكّأمحتاج است به ت، علم در نزد او حاضر نباشد و اگر بخواهد جزئيات مسائل آن علم را در خيال آورد
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دانم راست گفته است نه دروغ در عين اينكه هيچيك از مسائل  مي و اين شخص اگر بگويد كه تمام علم فقه يا غير آن را
   .در خيال او حاضر نباشد

يا ، كردند به توسط ملك مي پس في الحقيقه دانستهاي خود را در مرتبه عقل و روح بر مقام خيال خود نازل
و صحيح هم هست كه ، يعني به حسب مرتبه عقل و روح، د كه بفرمايند همه چيز را ما ميدانيمبدون توسط صحيح هم بو

: چنانكه صحيح است كه كسي بگويد، خيال ةيعني به حسب مرتب.شود مي كه اگر علم ما زياد نشود علم ما تمام: بفرمايند
د و مراد بماكان و مايكون و ماهوكائن كه در ها از ما غائب ميمان كه اگر براي ما تجديد رويت نشود بسياري از ديدني

چون آن بزرگواران تمام ، م در آن مرتبه واقعندو مرتبه ايست كه در هنگام تكلّ، اخبار فرمودند مراتب دانيه و مراتب عاليه
كه آنها مراتب  هم السالميعل و برموجودات تمام مراتب اطالع يافته اندبخالف ساير انبياء و اوليااند  مراتب را سير كرده

دانستند و  و نمي، دانستند اما مراتب عاليه را سير نكرده بودند مي اي را كه در آن واقع بودند دانستند و مرتبه مي دانيه را
است  يمخدا را دو علم است عل: دادند و آنكه فرمودند مي مراتب گذشته و آينده زماني نبود واال ساير انبيا از آينده خبر

و همچنين بداء در اينجاست و علمي كه احدي را ، است مختوم علم موقوف در همين علم تفصيلي است و علمي، موقوف
چنانكه محكمات در علم بسيط ، است متشابهات در علم تفصيلي حقّ، بر آن مطلع نكرده در همين علم تفصيلي است

  .و اخبار هر يك از اين مطالب در كافي و غير كافي مذكور است، اجماليست
  
  صل بيستم ف

مشرف  هم السالميعل ه و به اين سبب به خدمت ائمهدر بيان اينكه تشريع حج براي اين شده است كه مردم بروند به مكّ
  ،و دين خود را از آنها اخذ كنندشوند 

و مصحح عبادت  300َو ما َخلَقُْت الْجِنَّ َو الْإِْنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدون: به صريح آيه كريمه، چون غايت خلقت عبادت است 
عبداهللا حتت امليزاب  لوان عبداً: و غايت عبادت ظهور واليت داخله در قلب است كه فرمودند، به بيعت است ةواليت حاصل

و غايت عبادت نيست مگر ظهور واليت كه آن  301امره الكبه اهللا علي منخريه يف النار سبعني خريفا ومل يكن له واليه ويلّ
پس هر يك از مناسك شريعت را غايت قبول ، شود مي ه بواسطه بيعت داخل دل بايعامر است ك ظهور صورت ولي

 و ظهور واليت است كه عبارت از ظهور صورت ولي، واليت است اگر صاحب مناسك از مقام اسالم تجاوز نكرده باشد
صورت دل و صورت  امر باشد بر سالك بعد از آنكه بواسطه بيعت و ايمان داخل دل شده باشد بخصوص مناسك حج كه

  : اعمال سالك است در رفتن به سوي دل كه بيت اهللا حقيقي است و اشاره به همين دارد آنكه گفته است
پس تشريع اعمال حج و سفر كردن به سوي خانه براي اين است كه .غرض از كعبه نشاني است كه ره گم نشود

رت اعمال حج متنبه شود كه اينها صورت اعمال باطني و از صو، نفس را در اين حركت استعداد قبول واليت حاصل شود
است و در پي اين برآيد كه راهنمائي بيابد و طواف خانه دل نمايد و باين واسطه خود را به خدمت راهنمايان الهي رساند 

 و اگر قبول واليت نكرده و با، و از آنها حالل و حرام خود را به حسب صورت شريعت و معني طريقت اخذ نمايد

                                                 
 .و ماخلق جن و انس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا بيكتائي پرستش كنند 56سوره ذاريات  - 300

امر و امام زمان خود را نداشته باشد خداوند ويرا بر  خانه كعبه خداوند را عبادت كند و واليت ولي اي هفتاد سال در زير ناودان اگر بنده - 301
 .روي در آتش جهنم اندازد
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نكرده قبول واليت آنها را نمايد به بيعت كردن بر دست آنها و اگر قبول واليت كرده دخول در  تراهنمايان الهي بيع
امر را كه صاحب خانه است خواهان گردد و سبب اين ظهور حضور در حضور  وظهور ولي، دل را طالب شود ةخان

و مورند باينكه به سوي اين احجار بيايند أخبار بسيار كه مردم ماست و از اين جهت فرمودند در ا ه السالميعل بشريت امام
در كافي ، طواف كنند و بعد بيايند به پيش ما و حالل و حرام خود را از ما سوال كنند و واليت خود را بر ما عرضه دارند

مان جاهليت هم همين كردند فرمود در ز مي نظر فرمود به سوي مردم كه در دور خانه طواف: است كه)ع( از جناب باقر
ت پس اعالم دارند واليت خود و مود، بعد بيايند بسوي ما، مور شدند اينها كه طواف كنند در دور خانهأكردند م مي كار

فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوي «بعد تالوت فرمود اين آيه مباركه را ، و عرضه دارند بر ما نصرت خود را براي ما، خود را
و » فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوي إِلَْيهِم« طواف صاحب خانه است و به اين جهت فرمود، يعني مقصود از خانه» 302ْيهِمإِلَ

مامور شدند مردم كه بيايند به سوي اين احجار و طواف : و در خبر ديگر از آن حضرت است كه فرمود، نفرمود تهوي اليه
من : پس اعالم دارند واليت خود را براي ما و فرمايش خداوند متعال است كه، يند بنزد مابعد بيا، كنند در دور اينها

خود كرد يعني راه يابد  ةمرزم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح به جا آورد بعد راه يابد و اشاره به سينĤمي
بول عهود و و شروط اسالمي و عمل صالح به جا اسالمي و ايمان عام يعني ق ةيعني مقصود از توب، به سوي واليت ما

نيست مگر راه يافتن به سوي واليت ما و ، و عهود او عمل كردن ه و آلهياهللا عل يصل نبوي تيعني بر وفق بيع، آوردن
از و اعمال شريعت را كه اند  بيعت ولوي با ما كردن و مردم بيعت نبوي را كه توبه و ايمان باشد يعني اسالم باشد گرفته

ولكن اينها براي مردم هيچ فايده اي ندارد مگر وقتي كه واليت ما را قبول كنند  .آورند مي آنهاست حج خانه به جا ةجمل
بتو بنمايانم كساني را كه مردم را از دين خدا باز ميدارند بدون راهيابي : بعد فرمود حضرت به سدير كه ناقل خبر است كه

و اشاره فرمود به سوي ابي حنيفه و به ها  درستي كه اينها كه خبيث ترند از همه خبيثب، به سوي خدا و بدون تقليد صحيح
س نشستند پس مردم بتجس مي خود ةكه حلقه حلقه در مسجدالحرام نشسته بودند كه اگر اينها در خان، سوي سفيان ثوري

پس ما ، از رسول خدا ميامدند به سوي ما يدند كه خبر دهد آنها را از خداوند تبارك و تعالي ومدند و كسي را نميدĤبرمي
و سفيان ، و چون ابوحنيفه مدعي مسائل حرام و حالل بود )ص( خبر ميداديم آنها را از خدا تبارك و تعالي و رسول خدا

و راهنمائي آنها ، ثوري مدعي علوم طريقت بود و هيچيك از اهلش اخذ نكرده بودند و به اينجهت علوم آنها باطل بود
  .باشند بازدارندگان خلق از راه خدا مي كه اينها: از راه بود حضرت فرمود دسو اضالل 

كنند و  مي و اين لطيفه را بايد همه وقت منظور نظر داشت كه مدعيان علم شريعت كه از آنها بعلماء تعبير
قت و شيخ وقت دارند البته صحيحه از عالم و ةكنند اگر اجاز مي ان علم طريقت كه از آنها باتقياء و حلماء تعبيرمدعي

كه ، مثل ابي حنيفه و سفيان ثوري، و اگر اين اجازه صحيحه را از عالم وقت نداشته باشند، راهنماي خلق خواهند بود
مدعي اگر چه آن ، خلق خواهند بود ةگمره كنند، طريقت بود و اجازه و اذن از عالم وقت نداشتند شريعت و اين مدعي

فالحذر الحذر عباداهللا از ، در زهد و ورع در انظار نمايد )ع( د سجادو اين چون سي، در علم السالمه يعل چون جناب صادق
  .و از عالم وقت اجازه آن كار براي آنها نباشد، اينها كه دعوي رياست ديني كنند
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  فصل بيست و يكم
  شدند مي آمدند و بر آنها ظاهر مي به سوي ائمه در بيان اينكه مالئكه و جنّ

نه باشد و أحق تعالي ش ةفكه عوالم لطي، ه و ارواح خبيثهعالم ارواح طيب ةبدانكه عالم طبع واقع است در ميان 
خري نور و ظلمات باشد و اهل هر دو عالم را در اين عالم اُ ٍةو به عبار، خري يمين و يسار باشداُ ٍةو به عبار، يه اوعوالم قهرّ

ه به و از اينجا ثنوي، به در خيرات و ايجاداتو عالم ارواح طي، در شر و رواعداماتتصرف عالم ارواح خبيثه ، تصرف است
 را قديم أو بعضي هر دو عالم را و هر دو مبد، مبدا خيرات و مبدا شرور، اشتباه افتادند و بدو عالم و دو مبدا قائل شدند

 عالم ارواح خبيثه و مبدا شرور را حادث و مخلوق دانند و مي خيرات را أه و مبداح طيبدانند و بعضي قديم عالم ارو مي
، تعبير به نور و ظلمت و يزدان و اهريمن كنندأدانند لكن مستقل در كار و غير مسخر پروردگار گويند و از اين دو مبد مي

 پيداشد و اتصال بدو عالم  مي دي براي خيال آنها حاصلو اينها همه از اين است كه مرتاضين آنها في الجمله تجرّ
ه تاريك ميديدند و و عالم اوراح خبيثه را در مقابل عالم ارواح طيب، كردند مي و اهل هر دو عالم را مشاهده .كردند مي

آنچه در كشف ناقص ، و مكاشفات خود را بر شيخ الهي عرضه نمي داشتند، چون در تحت تربيت شيخ الهي نميبودند
و انسان كه الطف و اشرف اجزاي عالم طبع ، آموختند مي ه پيروان خودكردند همان را اعتقاد كرده ب مي خود مشاهده

تصرف اهل ، است و به جهت ملكوتيتي كه در آن بيشتر است از ساير اجزاي عالم طبع مناسبت با هر دو عالم بيشتر دارد
و را بيشتر تا آن وقت ف و جذب آن عالم اهر دو عالم در او زيادتر است و به هر يك از دو عالم كه نزديك تر شود تصرّ

و درآن عالم بالفعل شود و چون اهل آن عالم در اهل عالم طبع تصرف .ه و استعداد در عالمي بيرون آيدكه از قو 
ه استعداد همه موجودات در او هست و قو ءعلم آدم االمساعوالم است و بحكم  ةو چون انسان مجموعه همباشد  كرده مي

دانيه هر عالم كه متمكن شود از موجودات آن عالم برتر و مقدم تر شود و بلكه عوالم در  از جهت اين سعه و احاطه
س چون انسان در عالم ارواح طيبه بالفعل و متمكن شود از مالئكه پ .ت محاط و مسخر او گردندبواسطه اين سعه و جامعي

كه تمام ، ه جان شود نسبت به عوالم دانيهباالتر گردد و شياطين و جن نيز مسخر او شوند و خدمت او كنند و او به منزل
ات همه عوالم را عوالم عاليه متمكن و فعلي ةاجزاي آن عوالم رجوع به او كنند در مايحتاج خود و امام چون در هم

و مايحتاج خود را از آنها سوال ، بايد به آن بزرگواران در مايحتاج خود رجوع كنند پس تمام مالئكه و جنّ، داراست
 چون مدارك آن بزرگواران ملكوتي شده بود به نظر آنها درمي آمدند و براي آنها به صورت ملكوتي خود ظاهر كنند و

  .اند و در كافي و غير كافي اخبار بسيار در اين باب از ائمه اطهار ذكر نموده، شدند مي
شنوند و  مي ث صداي ملك رادبينند و امام مح مي مالئكه را در خواب يا بيداري )ص( و آنچه گذشت كه نبي و رسول

از ا ت واليت نمي بينند امث و امام از حيثيگذشت در همانجا كه محد، ملك را نمي بينند نه در خواب و نه در بيداري
بينند مي بينند و در بيداري هم مي ت خالفت رسالت در خواب همحيثي.   

خواستم ديدم كه در  مي آمدم و اذن دخول السالم عليه جناب باقر ةگفت بدرخان: در كافي از سعد اسكاف است كه
م بودند و شبيه بسياههاي پس بيرون آمدند جماعتي كه معم، و آواز هم از خانه بلند استاند  درخانه جماعتي صف زده

اهل هند بودند پس داخل شدم به خدمت حضرت و عرض كردم كه امروز دير اذان داديد؟و قومي را هم ديدم كه نمي 
 كه عرض كردم كه نميدانم فرمود اينها برادران تو بودند از جنّ پس فرمود ميداني كه اينها چه كس بودند؟ شناختم

و باين مضمون اخبار بسيار است و چون سعد كه ، حالل و حرام و معالم دين خود را.كنند مي و سوال، آيند به پيش ما مي
قدري مدارك ، و زحمت بسيار در آفتاب كشيدن، خانه در راوي حديث است بواسطه توجه به آن حضرت و توقف در
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، هحيواني ةيصاحبان مدارك قو به نظر او آمدند واالّ جنّ ةحيوانيه او ضعيف شد و عكس آن حضرت هم بر او تابيد طايف
  .يا ملك بر آنها ظاهر شود يا هالك شوند يا مجنون يا بيمار گردند اگر جنّ

شد  مي شبانه روزي يكدفعه زيادتر نمي توانستم غذا بخورم و گاهي: گفتو در كافي از مسمع روايت شده كه 
ت نمي شدم و خوردم و هيچ اذي مي ميرفتم و در خدمت آن حضرت برخالف عادت غذا )ع( كه به خدمت جناب صادق

ه به هم كردم قدرت برقرار نداشتم و خوابم نميبرد از كثرت نفخي كه در معد مي اگر در غير خدمت آن حضرت تداخل
كه با ، خوري مي تو در پيش ما غذاي قوم صالحي را: كيفيت آن را به خدمت آن حضرت عرضه داشتم فرمود، ميرسيد

شوند آن حضرت دست بر  مي عرض كردم كه مالئكه بر شما ظاهر، آنهاهاي  كنند در روي فرش مي آنها مالئكه مصافحه
و به اين مضمون نيز اخبار بسيار وارد شده است ، باطفال ما از خود ما بعض اطفال خود كشيد و فرمود كه ايشان مهربانترند

كه هيچ ملكي را خداوند براي  )ع( شنيدم از جناب ابي الحسن: بن ابي حمزه كه گفت و در خبري در كافي است از علي
ت و آمد مالئكه از جانب آيد و آن امر را بر امام عرضه ميدارد و رف مي مگر اينكه اول به خدمت امام، امري نميفرستد

  .خدا به سوي صاحب اين امر است
  

  فصل بيست و دوم 
 ه و آلهياهللا عل يصلارحام و غير هم و خمس آل رسول  ةدر بيان حقوقات الهيه است از صدقات واجبه و مستحبه وصل

  ه السالميعل وصله امام
نظر كن نطفه ، ن و خلع و لبسندم و تكودر تصرّون مواليد و اجزاي اين جهان از اول تكّ ةبدانكه انسان بلكه جمل 

را كه از اول استقرار در رحم بلكه از اول ورود غذا بر معده پدر و مادر در تبديل و خلع فعليات غير ات حاصله و لبس فعلي
 و همچنين تمام مواليد بلكه عناصر نيز در همين كارند اين محسوس است كه آب صورت آبي را خلع، حاصله است

گيرد و آب صورت آبي  مي كند و صورت آبي يا ناري مي و هوا صورت هوائي را خلع .گيرد مي كند و صورت هوائي مي
اين است كه خداوند متعال امر فرموده ، و چون تكليف د رهمه جا موافق تكوين است: گيرد مي را خلع و صورت ارضي

و چون جمله آداب شريعت مطهره سبب كاهاندن يا  .لبس ةلبمنز ةآن خلع است و صلو ةكه زكوه به منزل، و صلوه ةوكبز
و رجوع ، و از جهت همين توافق تكوين و تكليف، شود مي راجع ةو صلوة آداب به همين زكو ةافزودنست پس جمل

داشته اگر چه  ةو صلو ةمگر اينكه زكو )ع(است كه هيچ شريعتي نبوده از زمان آدم ةو زكو ةجمله مناسك به صلو
بلكه عماد هر شريعت همين دو بوده و مابقي آداب و سنن از شعب و فروع اين دو ، به تفاوت بوده ةو صلوةصورت زكو

ذكر شده است و از اين جهت است  ةيا با معني زكو ةبا زكو ةت در اغلب موارد صلوبوده و از اين جهت در كتاب و سنّ
قبول ، ه است كه نماز ستون دين است اگر قبول شودبا اينكه وارد شد، او مقبول نيست ةندهد صلو ةكه كسي كه زكو
ن باشد متالزمند م و تكوتكويني كه تصرّ ةو زكو ةشود ماسواي او وچون صلو رد، شود و اگر رد، شود ماسواي او

ك كه به قبول هر ي، تكليفي اختياري نيز متالزمند ةو صلو ةتي كه تقدم و تاخر در ميانه آنها تصور نمي شود زكوبحيثي
  .د هر يك ديگري مردود استديگري مقبول و برّ

ت و كاهاندن اناني، ت باشدحقيقي كه كاهاندن اناني ةه است بر زكوو انفاقات صوريه موجب و منب ةو چون زكو
حقيقي نباشد  ةپس تا زكو، حضور در حضرت حق باشدو جه به سوي حق و قربكه تو، حقيقي ةسبيل است از براي صلو
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اشاره به اين مطلب دارد چرا  االخبشوع القلب ةوالصلو 303َصالِتهِْم خاِشُعون  الَّذيَن ُهْم يفنيز نباشد و آيه كريمه حقيقي  ةصلو
َسبيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم   َو الَّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َو الِْفضَّةَ َو ال ُيْنِفقُوَنها يف ت نفس و آيه كريمهوع نيست مگر كسرانانيشكه خ

بِها جِباُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ظُُهوُرُهْم هذا ما كََنْزُتْم ِلأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا ما كُْنُتْم   نارِ َجَهنََّم فَُتكْوى  َعلَْيها يف  َيْوَم ُيْحمى بَِعذابٍ أَليم
ين است كه آنها كه مال را زيرا كه معني آيه بنابر بعض اخبار و تفاسير ا، بليغ دارد براي ترك انفاق تممذ 304َتكْنُِزون
آن مال را بيرون نمي كنند بايد بشارت داد آنها را به عذاب سختي در روزي كه سرخ  ةكنند و حقوقات واجب مي جمع

و درآيات بسيار و اخبار بيشمار مدح انفاق  .پس داغ كنند پيشاني و پهلو و پشت آنها را، كنند آنها را به آتش جهنم
و ، انفاقات و حفظ اموال در اداي حقوقات ةامام و جلب بركات بواسط ةارحام وصل ةصل خصوصا انفاقات واجبه و

َمثَلُ الَّذيَن  مباركةكند در اين باب آيه  مي مضاعف شدن اموال بانفاق و عدم بقاي آن با مساك وارد شده است و كفايت
 305كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاُء َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم  َتْت َسْبَع َسنابِلَ يفَسبيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنَب  ُيْنِفقُونَ أَْموالَُهْم يف

الهي وسعت دارد و در آيه  ةبلكه بيشتر هم عوض يابد كه خزان، هر كه انفاق كند في سبيل اهللا يكي بر هفتصد عوض يابد
و در  كمثل جنه بربوه اصاهبا و ابل فاتت اكلها ضعفنيو در آيه ديگر  عليهم والهم حيزنون هلم اجرهم عندرهبم و الخوفديگر 

و به اين مضامين آيات و اخبار بسيار وارد  و اهللا بعدكم مغفره منه و فضال و اهللا واسع عليم: آيه ديگر در اين باب فرمود
سيار است بترك انفاق در آيات و اخبار ب 306واتت امساك ومنع بركات بمنع زكوه و جذب سنشده است و همچنين مذم
  : كافي است و آيه گذشته در اين باب

  از زنا افتد وبا اندر جهات      ابر برنايد پي منع زكوه
و  307ونَ ما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الِْقياَمةقَُو ال َيْحَسَبنَّ الَّذيَن َيْبَخلُونَ بِما آتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّ

پس كسي كه  308،َو أَقيُموا الصَّالةَ َو آُتوا الزَّكاة: در خبر است كه خداوند مقرون ساخته است زكوه را به نماز پس فرمود
ت چيزي را نماز نكرده است و در خبر ديگر فرض نفرموده است خداوند بر اين ام ةندهد گويا اقام ةنماز كند و زكو ةاقام

نيست كسي : ايشان و در خبر ديگر است كه ةشوند عام مي هالك ةو در بابت زكو ةكه سخت تر باشد بر ايشان از زكو
و هيچ كسي نيست كه منع كند حقي را از مال  .ي مگر اينكه انفاق كند دو درهم در غير حقّكه منع كند يك درهم از حقّ

نكه در يمگر ا ،يچ صاحب ماليو حبس حقّ انعام نكند ه ،را از آتش يمارقيامتمگر اينكه طوق گردن او كند روز ، خود
خود او را لگد مال كنند و صاحبان  بسم، كه صاحبان سم، گرداند او را خداوند در زمين صافي مي محبوس امتيروز ق

                                                 
 .آنانكه در نماز خاضع و خاشع هستند 2سوره مومنون آيه  - 303

و كسانيكه طال و نقره را گنجينه و ذخيره ميكنند و در راه خدا انفاق نميكنند آنها را بعذاب دردناك بشارت ده،  35و  34توبه آية سوره  - 304
آنچه از زر و  نتيجةاينست ) فرشتگان عذاب بĤنها گويند( روزيكه در آتش دوزخ گداخته شوند و پيشاني و پشت و پهلوي آنها را بĤن داغ كنند

 .د ذخيره كرديد بچشيد عذاب سيم و زري را كه اندوخته ميكردندسيم برخو
ستكه از يكدانه هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه اي مثل آنانكه مالشان را در راه خدا انفاق كنند بمانند دانه 261سوره بقره آيه  - 305
 .منتهاست و بهمه چيز احاطه كامل دارد فزايد كه خدا را راحت بيو خدا از اين مقدار نيز بر هر كه خواهد بي) كه يكدانه هفتصد باشد( باشد

 جمع سنت با تاء كشيده بمعني تنگي سال و قحطي - 306

گمان نكنند آنانكه بخل نموده و حقوق فقيران را از مالي كه خدا بفضل خويش بانها داده ادا نميكنند اين بخل  180سوره آل عمران آيه  - 307
 .اند زنجير گردن آنها باشد بلكه بضرر آنهاست چه آنكه در روز قيامت آن مالي كه در آن بخل ورزيده بمنفعت آنها نخواهد بود

 .نماز بپا دارند و زكوه بدهند 43سوره بقره آيه  - 308
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ي را مگر اينكه آن زمين را نده باشند و صاحبان زرع و نخل و كرم حبس نكند حقكييش و درندگان او را بدندان خود من
  .ي يا بحري مگر بمنع زكوهتا هفت طبقه طوق گردن آنها كند خداوند و هيچ مالي تلف نشود در برّ

دهد كه  مي كسي عرض كرد كه شخصي در ماه آخر سال پول را برمي دارد و به قرض: و در خبريست كه
  .كندمي خود جمع ةيشتر است از آنچه بحيلكند ب مي زكوه بر آن تعلق نگيرد فرمودند آنچه از بركت فوت
ه و ملفق از هر دو مثل زكوه و خمس و ه و بدنيشود به عبادت مالي مي و بايد دانسته شود كه چون عبادت منقسم

و  هم السالميعل صدقات مستحبه و انفاقات واجبه و مستحبه و مثل نماز و روزه و مثل حج و زيارات احياء و اموات از ائمه
اين دو مالي است زيرا كه اغلب  ةاز هر دو هم راجع به اين دو است پس عبادت منحصر است به مالي و بدني و عمد ملفق

بمالند كه پيوسته بدن خود را در تعب و زحمت ميدارند كه مالي به دست آورند بلكه خود را در مهالك  ةمردم دوخت
كردن كار بيوه زنان و روزه گرفتن همين گفته شده است كه نماز مياندازند به اميد اينكه مالي به دست آورند و به جهت 

اركان عبادت اين عبادت مالي است  ةو چون عمد .حج رفتن تماشاي جهان چيز دادن كار مردان است، نآب و نا هصرف
عبادت محروم او نمايد و خود را از اين  خدا اين عبادت را ترك كند بلكه بقدر مقدور قيام بواجب و مستحب ةنبايد بند

تصرف كردن در مالي كه خمس )ص( ندارد بلكه خود را پيوسته در حرام نداشته باشد زيرا كه به منع خمس آل رسول
ب ق گرفته حرام است اگر چه در بعض اخبار هست كه ما بر شيعيان خود حالل كرديم كه والدت اوالد آنها طيبه آن تعلّ

  .باشد
ترين آنچه مردم در آن هستند در روز قيامت اين است كه صاحب  است كه سخت )ع( از يكي از صادقين

خمس برخيزد و بگويد اي پروردگار من خمس من كو و ما آن را براي شيعيان خود حالل كرديم به جهت اينكه اوالد 
براي  حالل نيست از: در كافي روايت شده است كه) ع( و از جناب باقر .آنها خوب باشند و پاكيزه باشد والدت آنها
به : است كه فرمود) ع( اينكه برساند به سوي ما حق ما را و از جناب صادق احدي اينكه بخرد از خمس چيزي را حتي

شود بر مردم زنا؟عرض كرد نمي دانم فدايت شوم فرمود از جانب خمس ماست مگر شيعيان  مي كسي كه از كجا داخل
  .اخوب ما كه خمس حالل است بر آنها به جهت والدت آنه

سوال كرد از آن حضرت  ه السالم ويعل ار فارس نوشت به خدمت جناب رضاكسي از تج: و در خبري است كه
بسم اهللا الرمحن الرمي ان اهللا واسع كرمي ضمن ف كردن در آن را پس آن حضرت در جواب نوشت اذن در خمس و تصرّ

جهتي كه خداوند حالل فرموده است به درستي كه  حالل نيست هيچ مالي مگر از علي العمل الثواب و علي الضيق اهلم
ض خود را از اعراخريم به او  مي كنيم و مي خمس عون ماست بر دين ما و بر عياالت ما و برموالي ما و بر آنچه بذل

را سازيد خود را از دعاي ما مادامي كه شما  مي كنيد او را از ما و محروم مي ترسيم سطوت آنها را پس منع مي كساني كه
اممكن باشد چرا كه اخراج خمس مفتاح رزق شما است و خالص كردن شما است از ذنوب و چيزي است كه مهي 

د براي خود به جهت حاجتمندي خود و مسلم كسي است كه وفا كند براي خدا به آنچه عهد بسته است به سوي يساز مي
  .الملسخدا و مسلم كسي نيست كه اجابت كند بزبان و مخالفت كند بدل و ا

وارد شدند پس سوال كردند كه خمس را بر  ه السالميعل بر جناب رضا نجمعي از اهل خراسا: و در خبر ديگر
 و منع.گردانيد مي آنها حالل كند آن حضرت فرمود مكري باالتر از اين نمي شود دوستي زباني را از براي ما خالص

و ما را براي آن قرار داده است و او خمس است احديرا در ، ي مارا كه خداوند قرار داده است برا كنيد از ما حقي مي
ت از خمس قرار نمي دهيمحلي.  
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  باب پنجم
و بيان آن در چند ، در بيان ايمان و آنچه متعلق است به آن و در بيان كفر و آنچه به آن تعلق دارد

  .شود مي فصل
  فصل اول

  .معاني ايماندر بيان 
مال ميكنند بمعني تصديق كردن و وثوق داشتن و اظهار خشوع نمودن و قبول درلغت استع را بدانكه ايمان

شود به معني اسالم كه آن  مي استعمال شريعت كردن و ايمن گردانيدن وامين قرار دادن و به يمن رفتن ودر عرف خاص
نفس بيعت عاماز براي شخصشود از  مي ه يا آن حالتيكه حاصله باشد يا ما بعد توبه از اجزاي بيعت عام ه كه بيعت عام

عبارت از قبول داشتن و ماسالم  يا ايها الذين آمنواره را و مراد از بيشتر آيات مباركات نقاد بودن است احكام شريعت مطه
است چه مراد نفس بيعت عامةه يا آن حالت حاصله باشد يا ما بعد توبه از اجزاي بيعت عام ه و آيه به سبب بيعت عام

اشاره به ما بعد توبه از اجزاي بيعت دارد يا تاب اشاره به  309 إِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن تاَب َو آَمَن َو َعِملَ صاِلحاً ثُمَّ اْهَتدى َوشريفه 
ةه است و آمن اشاره به حالت حاصلبيعت عام شود بر ايمان حقيقي و فرق بين اسالم و ايمان  مي ه و اطالقاز بيعت عام

ه يا بر حالت شد يا برما بعد توبه از اجزاي بيعت خاص مي ه اطالقو لوي ةيمان حقيقي بر خود بيعت خاصخواهد آمد و آن ا
شود بر حالت شبيهه به حالت حاصله از  مي و اطالق.ه كه آن قبول احكام قالبي و احكام قلبي باشدحاصله از بيعت خاص

ةيا شبيهه به حالت حاصل هبيعت عام نكه در اين زمانها كه امام غائب و بيعت مختفي است مردم را چنا، هاز بيعت خاص
و حالت شبيهه بحالت ، هبيعت عاماز  ةاف آنها به همان حالت شبيهه به حالت حاصلمن بواسطه اتصؤمينامند به مسلم و م
ون بيعت كردن و ه كه آن قبول شريعت باشد و قبول واليت به محض اقرار لساني و اعتقاد جناني بدحاصله از بيعت خاص

ال بشريبدون اتص.  
  

  فصل دوم 
  :در بيان فرق بين اسالم و ايمان و تحقيق معني اسالم و ايمان

بدانكه اسالم چنانكه گذشت در عرف خاص اسم است از براي انقياد احكام رسالت و قبول احكام شريعت 
 ين انقياد است گاهي بر نفس بيعت هم اطالقو چون اين بيعت حصول ا، بيعت كردن با رسول وقت بر اين انقياد ةبواسط
شد از بيعت به اسالم ميناميدند آن حالتي كه شبيه به اين انقياد بود كه تسليم احكام  مي و چون اين انقياد كه حاصل، شد مي

ت وحدانيدر صدر اسالم كسي كه اقرار ب واالّ، آن را هم اسالم ناميدند، رسالت و انقياد در تحت شريعت باشد بدون بيعت
دند بلكه در امان بود تا آنوقت ينام يمسلم نم كرد او را مي ميداشت و احكام رسالت را قبول )ص( خدا و رسالت رسول

مسلم ميناميدند و چون اين اتصال صوري به سبب بيعت كردن سبب اتصال معنوي بود و  عت او رايكرد و بعد بيعت ميكه ب
آن اتصال معنوي و استكمال آن بود در صدر اسالم بلكه در هر ، تحت احكام رسالتمنظور از تقليد و پيروي و انقياد در 

وقت يا خليفه  شريعت و ملت كه بوده اهتمام به اين اتصال صوري بوده كه بدون اين اتصال صوري كه بيعت كردن با نبي
  .شخص را داخل آن شريعت و آن ملت نمي دانستند، او باشد

                                                 
زش من بسيار و البته بر آنكس كه توبه كند و بخدا ايمان آورد و نيكوكار گردد و درست براه هدايت رود مغفرت و آمر 82سوره طه آيه  - 309
 .است
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يا ايها كه هر جا در قرآن : شد چنانكه فرمودند مي رف خاص بر معاني اسالم اطالقو ايمان چنانكه گذشت در ع
وقت كرده قبول شريعت او را  يعني بيعت با نبي، است مراد كساني هستند كه قبول دعوت ظاهر نموده اند الذين آمنوا

سلب  310راُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن قُولُوا أَْسلَْمناقالَِت الْأَْع ةلكن اين اطالق به مجاز ميماند زيرا كه در آيه مباركاند  نموده
وقت  يعني شما به محض بيعت با نبي، ايمان از اعراب نموده است و اثبات اسالم كرده آن هم اسالم قولي نه اسالم حقيقي

ه ايمان است و نه سبب صورت اسالم را به دست آورده حقيقت او به محض اين بيعت حاصل نشود و اين بيعت صوري ن
بگوئيد اسالم آورديم و نفرمود لكن اسالم : و نه سبب حصول اسالم حقيقي و از اين جهت فرمود كه، حصول ايمان

 311أَنْ َهداكُْم ِللْإميان َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْمو همچنين در آيه شريفه ، آوريد
ت گذاشتن شما ندارد و خود اسالم جاي منّ، و اسالم طريق است به سوي ايمان، ن است كه اسالم غير ايمانستيكه معني ا
ت راهنمائي و راهيابي به سوي خدا در آن نباشد هيچ بر شما ندارد بلكه اسالم اگر حيثي مت گذاشتن خدا هو جاي منّ

د داشت بلكه فايده او از حفظ خون و مال و عرض جواز تناكح و توارث تجاوز نخواهد داشت و او فايده اخروي نخواه
و خدا را ، كه بان منت توان گذاشت بلكه اگر راه به سوي ايمان شود آن وقت نعمت خواهد بودرا نعمت نمي توان شمرد 

ه كه آن بيعت كردن بود حاصله از بيعت ايماني شد برحالت مي ت گذارد و اطالقخواهد رسيد كه به آن اسالم بر شما منّ
بي را بر نفس بيعت لو چون اين بيعت كردن بر قبول واليت سبب بود انقياد احكام ق، بيلبر قبول واليت و قبول احكام ق

  .شد مي هم اطالق
برنماز هم  شد بر حالت شبيهه به حالت مذكوره و مي ه مختفي ماند اطالقو بعد از غيبت كبري كه بيعت و لوي

 هم السالميعل اي صلواتكم چنانكه تفسير آن از ائمه 312َو ما كانَ اللَُّه ِلُيضيَع إمياَنكُم: و عزّ اطالق شده در قول خدا جلّ
و  ةرسد بواسطه اين بيعت خاص مي كه بر وجود انسان و شجره تلخ وجود، الهيه ةرسيده و اطالق ميشود بر آن پيوند شجر

و آن صورت ، هلويملكوتي ولي و آيه ، شود مي ال صوري داخل دل انسانصه و اين اتامر است كه بواسطه بيعت و لوي
ه كه در كتاب مجيد مكرر ذكر شده است اشاره الهي ةاشاره به همان پيوند است و سكين ملا يدخل االميان يف قلوبكممباركه 

شاره به ظهور او است و اين وصورت ملكوتي امام ه اوتي است چنانكه فكر در اصطالح صوفيكبه ظهور آن صورت مل
است كه مناط صدق نبوت است ميانه متبايعينت و ابو ،بايعين ةتست ميانو مناط اخو ،ع( علي و اين صورت آن حب (

َ و بظهور او  314غَْيَر الْأَْرض ُتَبدَّلُ الْأَْرُض 313أَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربِّها: و بواسطه ظهور اين صورتست سبئةمعه  اليضّر :است كه
و به  بظهور او صادق آيد چه در دنيا وچه بعد از رحلت 316َبْيَن أَْيديهِْم َو بِأَْيمانِهِم  ُنوُرُهْم َيْسعى 315ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئاِتهِْم َحَسناٍت

                                                 
 .ايد نه ايمان ردهنها بگو كه شما اسالم آوĤايم ب ت گذارده و گفتند ما ايمان آوردهاعراب كه بر تو منّ ولاي رس 14سوره حجرات آيه  - 310

وئيد خدا بر ت ننهيد بلكه اگر راست ميگاعراب بر تو بمسلمان شدن منت ميگذارند بگو شما باسالم خود بر من منّ 18سوره حجرات آيه  - 311
 .شما منت دارد كه شما را بسوي ايمان هدايت فرموده است

 .خداوند اجر پايداري شما را در راه ايمان تباه نگرداند 143سوره بقره آيه  - 312

 .زمين بنور پروردگار روشن گردد 69سوره زمر آيه  - 313

 .روزيكه زمين بغير اين زمين مبدل شود 48سوره ابراهيم آيه  - 314

315 -  

 .نور آنها در پيش رو و سمت راست ايشان ميرود 8سوره تحريم آيه  - 316



183 

 

سن اعمال را و چون اين صورت جزاي اح، اعمال ةمن را در ازاء همؤواسطه اين پيوند الهي است كه جزا دهد حق تعالي م
 نفس واحد ةكه مومنون بمنزل: فرمودند، ال شعاع است بشمست امام مثل اتصال او بنورانياتص، ملكوتي و اين پيوند الهي

د نمايند چون نور آفتاب كه در حقيقت يك حقيقت د باشند اگر چه در صورت متعدباشند و همه به حسب اصل متح مي
  : رت سطوح متكثر نمايد و جناب مولوي رحمه اهللا در بيان اين معني فرمودو بواسطه كث، است

  د جانهاي شيران خداستمتح       جان گرگان وسگان از هم جداست
  صد بود نسبت بصحن خانها      ماسآن يك نور خورشيد همچو 

  چونكه برگيري تو ديوار ازميان       ليك يك باشد همه انوارشان
  تا رود فرق از ميان اين فريق      يقكنگره ويران كنيد از منجن

  مومنون مانند نفس واحده        را قاعدهها  چون نماند خانه
ما  ةو عال چون شعاعيم نسبت به آفتاب و شيع ما نسبت به خدا جلّ: ال است كه فرمودندو از جهت همين اتص

  .نسبت به ما چون ضياء است نسبت به شعاع
: گردد فرمودند مي شود و نسبت جسماني منقطع مي ن تر و مستحكم ترو چون بعد از طرح بدن اين نسبت نمايا

ه كه همين نسبت باشد چون نسبت جسماني بواسطه انفصال ماد 317كل نسبه و كل خله منقطعه يوم القيمه االلنسبه يف اهللا
منتسب است از مادة رح بدنو بواسطه ط، ه منتسبين استه منتسب اليه كه في الحقيقه اين نسبت ميانه مادشود مي طرح ماد ،

شود به خالف نسبت روحاني كه آن به واسطه انفصال صورت ملكوتي است از ملكوت  مي لهذا اين نسبت به مردن منقطع
و اين صورت ملكوتي امام در دل بايع  .تر گردد اين صورت ملكوتي به طرح بدن نمايان تر و مستحكم، منتسب اليه

و شيئيت هر چيز به فعليت اخيره او است و ساير فعليات همه ، شود مي ت اخيره سالكشود فعلي مي بيعت داخل ةبواسط
مستهلك در تحت فعليت اخيره است زيرا كه تمام فعليات سواي فعلياست ئآن ش ةت اخير ماد ،ت اخيره صورت و فعلي

او است و شيئياهللا شود آن حكم برهمان صورت پس هر حكم كه بر بايع و سالك الي  .هت شي به صورتست نه به ماد
در تحت  من بدتر از زناي با محارم بلكه از زناي با مادرؤغيبت م: ملكوتي امام شده است و از اين جهت است كه فرمودند

آن بلكه به سوي امام زيرا كه ، شود بهمان صورت ملكوتي امام مي زيرا كه آن حكم و آن غيبت راجع، تحجت خانه كعبه
امام است و از بيان اسالم و ايمان معلوم شد كه اسالم پيش از  ةشود نازل مي ام در دل بايع داخلصورت ملكوتي ام

 ٍةو به عبار، و قبول دعوت باطنه، م است بر قبول احكام قبليچرا كه قبول احكام قالبي و قبول دعوت ظاهره مقد، ايمانست
ن رسول أو ش، زيرا كه آن قبول انذار است و اين قبول هدايت، يهوه و ولم است بر بيعت خاصيه مقده نبوخري بيعت عاماُ

و تا رسول انذار نكرده و ، است به سوي عقبي كردن ن امام هدايتأو ش، ترسانيدن و رمانيدتست از آب و علف دنيا
خري اُ ٍةنواند و بعبارو تا در طلب راهنما نباشد راهنما راهنمائي ت، شخصي قبول انذار ننموده در طلب راه و راهنما بر نيايد

اسالم متنبه شدنست كه انسان در بيابان نفس افتاده و غوالن كمين كرده كه او را ببرند و بدرند و ايمان از بيراهه به راه 
خري اسالم زينت دادن ظاهر است و اُ ٍةو بعبار، ه نشود كه در بيراهه است در طلب راه برنيايدآمدنست و تا انسان متنب

خري اسالم قبول كردن اوامر و اُ ٍةو بعبار، واهي ظاهري و ايمان زينت دادن باطن است باوامر و نواهي باطنيباوامر و ن

                                                 
هر نسبت و پيوستگي و هر دوستي و دوستداري روز قيامت گسسته و محو ميشود مگر آن نسبت كه از وجهة الهي و اتصال ديني ايجاد  - 317
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معلوم . خري اسالم چون پوست است و ايمان چون مغز واُ ٍةو بعبار، و ايمان بكار بردن و عمل كردن به آنها، نواهي است
بجهت اينكه ايمان قبول احكام ، م شراكت ندارد با ايمان در احكامو اسال، شد كه ايمان شراكت دارد با اسالم در احكام

شود معاني اخباري كه در بيان تقدم اسالم  مي و معلوم، قلبي با قبول احكام قالبي است و اسالم قبول احكام قالبي است تنها
راكت اسالم با ايمان وارد شده است بر ايمان و در بيان شراكت ايمانست با اسالم و عدم شراكت اسالم با ايمان و عدم ش

كه چه فرقست ميانه اسالم و ايمان؟آن حضرت جواب  )ع( كسي سوال كرد از جناب صادق: است در كافي است كه
نداد پس سوال كرد؟باز هم جواب نداد بعد از آن در راهي به هم رسيدند و وقت بيرون رفتن و حركت كردن آنها رسيده 

آن مرد به ، خواهيد حركت كنيد؟عرض كرد بلي فرمود بيا بخانه كه هم را ببينيم مي ويان مرد كه گĤبود حضرت فرمود ب
حضرت رفت و سوال كرد از فرق بين اسالم و ايمان؟فرمود اسالم همين ظاهري است كه مردم همه برآنند كه آن  ةخان

شهر  ةو حج كردن و روز ةدادن زكوه جا آوردن نماز و ب و )ص( هللاو ان حممدا رسول ااست  ان ال اله اال اهللاشهادت 
اين است اسالم و فرمود ايمان معرفت اين امر است با اينها و مراد باين امر كه فرمودند امر واليت بود كه ايمان  ،رمضان

و در مومن نيست اگر چه مسلم باشدنشد و هر كس ، شناساي واليت شد مومن است يعني هر كس، معرفت واليت است
  .ون بيعت و ايمان بدون بيعت حاصل نمي شدآن زمان اسالم بد

و بعد خود آن ، كردند مقصود از آن نبود مگر بيعت با امام زمان مي بلكه چنانكه بيايد واليت را كه ذكر
و در همين كافي است از جناب  الضاكان مسلما و كان اگر اقرار كند باينها و شناساي واليت نشود : حضرت فرمود كه

: پس فرمود 318قالَِت الْأَْعراُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن قُولُوا أَْسلَْمناتالوت نمود اين آيه مباركه را كه  حضرت :كه )ع( باقر
و هر كس گمان برد كه اينها اسالم نياوردند دروغ گفته ، هر كس گمان برد كه اينها ايمان آورده بودند دروغ گفته است

و در خبر ديگر است ، با اسالم و اسالم مشاركت ندارد با ايمان كه ايمان مشاركت دارداست  )ع( و از جناب صادق، است
شود مناكحات و  مي و اسالم همان است كه بر آن جاريها  شود در دل مي ايمان آن چيزي است كه سنگين قرار داده: كه

اخبار ها  با ايمان و باين مضمون و اسالم شريك نيست، و ايمان شريكست با اسالم، و مواريثها  مواريث و حفظ خون
و در خبر ديگر است كه گاه هست كه بنده مسلم باشد پيش از ايمان و مومن نمي باشد مگر اينكه ، بسيار وارد شده است

شود كه به يك توبه و يك  مي گاه هست به جهت اينكه بسيار: د كهوپس اسالم پيش از ايمان است و فرم، مسلم باشد
  .ر مرتبه و شرفي بين اين دو همه وقت هستخّأم و تر زماني اگر چه تقدخّأم و تان حاصل شود بدون تقدبيعت اسالم و ايم

  
  فصل سوم 

در بيان اينكه اسالم زيادتر از حفظ مال و عرض و خون و جواز تناكح و توارث منفعتي ندارد و اجر اخروي بر ايمان 
  :است

 ه نبدانكه اسالم چنانكه دانستني بيعت عاميا ، ام قالبي دنيوي باشدكه است بر قبول احكام شريعت كه احبوي
و قبول احكام شريعت اگر اتصال به ايمان ، اسالم همان قبول احكام شريعت است چه از روي بيعت باشد و چه بدون بيعت

ةكه بيعت خاص ه از طرف آخرت است ه و قبول واليت و قبول احكام قلبي باشد نداشته باشد اثر آن بر نفس انسان كولوي
و اگر ، به قالب خواهد بود كه آن حفظ خون و مال و عرض و جواز تناكح و توارث باشد عظاهر نگردد بلكه نفع آن راج
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اتصت خواهد نمود نفس انسان را در سلوك به سوي آخرت كه معني اجر ال به ايمان و واليت داشته باشد البته تقوي
ت اتصال به ايمان اين اجر بر ايمان است نه بر اسالم زيرا كه منفعت اخروي او از حيثياخروي همين است كه في الحقيقه 

  .است
ةو ايمان چنان كه دانستي بيعت خاص اه است بولوي ةقبول احكام قلبي از روي بيعت خاص ه و باين بيعت ولوي

شود و بدخول اين  مي ه داخل قلبدل ايماني است ك ةشود كه همان صورت داخل مي صورت ملكوتي از امام داخل دل
زيرا كه همان صورت راهست به سوي ملكوت امام كه ملكوت عالم ، شود مي صورت در دل راه به سوي ملكوت گشوده

است  )ع( در كافي از جناب باقر، مگر رو آوردن به سوي ملكوت و راه بردن به سوي او، كبير است و ثواب و اجر نيست
و تصديق كند آن چيز ، ست كه قرار بگيرد در دل و كشانيده شود انسان به سبب او به سوي خداايمان آن چيزي: كه فرمود

  .را كه در دل قرار گرفته است عمل كردن بنده به طاعت خدا و تسليم امر او
و اسالم آن چيز است كه ظاهر شود از انسان چه قول باشد و چه عمل و اسالم همانست كه بر او ميباشند 

 ةو هم، شود مناكحه مي و جايز، شود مواريث مي و جاري، شود خون ها مي و بسبب او حفظ، فرقه ها ةو هم جماعت مردم
پس بيرون شدند بسبب اسالم از كفر و منسوب شدند به ، مسلمين بسبب اسالم مجتمعند بر نماز و زكوه و روزه و حج

باشند يعني تمام  مي با اسالم و هر دو قول و فعل مساوي و ايمان شراكت دارد، و اسالم شراكت ندارد با ايمان، سوي ايمان
تا اينجا ، آنچه مسلم از اقرار لساني و اعمال اعضاء دارد مومن هم دارد با شيء زايد كه آن انقياد قلبي و اعمال قلبي باشد

ست ولكن نسبت نيست كه داخل ايمانست؟ فرمود نه داخل ايمان ني، آيا كسي داخل اسالم شد: كه سائل سوال كرد كه
ل اين مثل كسيست كه داخل حرم شود كه نميتوان گفت كه ثَبيرون آمده است و فرمود م مبايمان پيدا كرده و از كفر ه

يعني كسي كه داخل اسالم شد نمي توان گفت كه داخل ، داخل خانه است و چون داخل خانه شد داخل حرم هم هست
كه آگاه باشيد كه  )ع( جناب باقر: و در خبريست كه فرمود، هم هست ايمان است و چون داخل ايمان شد داخل اسالم

اگر بنده اي شبها در نماز و روزها در روزه باشد و جميع مال خود را بر فقراء قسمت كند و همه ساله به حج برود و شناسا 
و نبوده باشد جميع اعمال او بداللت آ، اهللا را پس قبول واليت او نكند نشود واليت ولينخواهد بود از براي ، خدا ن ولي

و نخواهد بود از اهل ايمان بعد فرمود كه اين فرقه محسن اينها را داخل بهشت خواهد ، در ثواب خدا او بر خدا هيچ حقي
و در خبر ، ه با او كردنو دانستي كه ايمان نيست مگر قبول واليت امام و بيعت خاص، كرد خداوند به فضل رحمت خود

و ، خدا بجويد بسبب عبادتي كه خود را بتعب اندازد در آن عبادتبهر كس راه : كه فرمود )ع( جناب باقرديگرست از 
امامي از براي او نباشد يعني بيعت خاصايمانيه داخل  ةو لطيف، ه با امام الهي نكرده باشد و داخل ايمان نشده باشده و ولوي

ر و خداوند دشمن خواهد داشت اعمال او او گمراه خواهد بود و متحيدل او نشده باشد پس سعي او مقبول نخواهد بود و 
جور و بيعت كردن با آنها مورث ايمان و قبول اعمال باشد در آخر  ةشد كه سامع گمان برد كه تقليد ائم مي چون و،را

و اعمال آنها مثل ديگرانند  ةجور معزولند از دين خدا و خود گمراه و گمراه كنند ةبدانكه ائم: حديث فرمودند كه
معرفت واليت است و  ةحسن: است كه فرمود )ع( خاكستريست كه باد تندي بوزد و ببرد و در حديثي از جناب امير

ه انكار واليت است و بغض ما اهل البيت كه اشاره دارد به اينكه بدون ايمان كه قبول واليت دوستي ما اهل البيت و سيئّ
و عذر مردم ، كه روا نيست مردم را مگر معرفت ما )ع( ديگر است از جناب صادق باشد هيچ حسنه اي نيست و در خبر

من است و هر كس انكار كرد ما را كافر است و آن كس كه نشناخت و ؤهر كه ما را شناخت م، پذيرفته نيست با ناداني ما
اجب كرده است كه آن طاعت انكار هم نكرد گمراه است تا آن وقت كه رجوع كند به سوي هدايتي كه خداوند بر او و
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 )ع( جناب باقراز  است و در خبر ديگر، خواهد كرد با او، خداوند هر چه خواهد، پس اگر بميرد بر ناشناسائي ما، ماست
دوستي ما ايمان است ودشمني ما كفر است و چون تصريح كردن به اينكه واليت ما ايمان است و آن نيست : كه فرمود

شد اين است كه به تعريض و كنايه و اشاره و الفاظ  مي خلفاء ظلم وجور ةرث حسد و عناد ائممگر بيعت كردن با ما مو
و ، و گاهي طاعت ما ايمان است، و گاهي واليت ما ايمان است، حب ما ايمان است: گاهي فرمودند،  مختلفه بيان كردند

كه اگر بنده اي تمام عمر را در عبادت : رمودندف مي و اجر بر ايمان است و گاهي، اسالم منفعت ندارد: فرمودند مي گاهي
كند از  مي خداوند حيا: و گاهي فرمودند كه.امر نداشته باشد او را بر رو خداوند در آتش جهنم اندازد يول باشد و واليت

د و ت در اعمال خود فجره باشنامام عادلي اگر چه آن ام ةاينكه عذاب كند امتي را كه راه به سوي خدا جويد بواسط
ت اگر چه آن ام، كند از اينكه عذاب كند امتي را كه راه به سوي خدا جويد بواسطه امامت امام ظالمي خداوند حيا نمي

كه ايمان داخل شدن در : كه ايمان معرفت اين امر است و گاهي فرمودند: و گاهي فرمودند، در اعمال خود برره باشند
  .چنانكه اسالم قبول دعوت ظاهره است، ول دعوت باطنه استكه ايمان قب: اين امر است و گاهي فرمودند

حاصل اين است كه بالفاظ مختلفه اداء كردند كه ايمان قبول واليت است و قبول واليت نيست مگر بيعت 
  .كردن و ثواب هم بر ايمانست نه بر اسالم تنها

  
  فصل چهارم 

  اسالم استهاي  در بيان پايه
ه معقول به محسوس گاهي تشبيه كنند بدار و گاهي به سقفي كه بر چند پايه بنا شده بدانكه اسالم را از باب تشبي 

و گاهي بديگي كه بر چند پايه بار شده باشد و در اخبار عديده است كه بنا شده است اسالم بر پنج پايه بر نماز و ، باشد
چنانكه صدا زده ، يچيك از اين پايه هاو در اخبار چند است كه صدا زده نشده است به ه، زكوه و روزه و حج و واليت

مردم ، شده است به واليت و در بعض اخبار است كه صدا زده نشده است به هيچ چيز چنانكه مردم را صدا زدند بواليت
واليت افضل است از آن : و در بعض اخبار است كه، چهارپايه را گرفتند و ترك پايه پنجم را كه واليت است كردند

 تا واليت نباشد درِشود كه  مي به جهت اينكه واليت مفتاح آنهاست و والي دليل است بر آنها كه معلوم، چهار پايه ديگر
و روزه روزه نيست و زكوه و حج نيست و در بعض ، نماز نخواهد بود، قبول آنها بسته است و تا از والي اخذ نشود نماز

در همين خبر ، و رضاي رحمن طاعت امام است بعد از معرفت اوامر و بلندي او و مفتاح او و باب همه اشياء  ةاخبار ذرو
ق را در روزه باشد و جميع مال خود را تصدها  را در نماز و روزهها  شب مآگاه باش كه اگر بنده اي تما: است كه فرمود

 ال او بداللت وليخدا نشود پس قبول واليت او نكند و نبوده باشد جميع اعم همه ساله به حج برود و شناساي وليوبدهد
و از اهل ايمان هم نخواهد بود و نيكوكار از اين فرقه را خداوند داخل ، نخواهد بود از براي او بر خدا هيچ حقي، خدا

و در بعض اخبار است كه خداوند  319و مل يناد بشيء مانودي بالواليه يوم الغديربهشت خواهد كرد به فضل رحمت خود 
يز پس رخصت داد در ترك چهار چيز از آن و رخصت نداد در يكي از آن پنج چيز فرض كرده است بر خلق پنج چ

كيد درباره امر واليت كه خداوند را أيعني فرض كرد در اسالم نماز و زكوه و روزه و حج و واليت را بعد فرمود از باب ت
 خواهي آنها را داشته باشي و مي بدون واليت و اذن داده است در ترك آنها كه، اول زاعتنائي نيست به آن چهار چي

                                                 
 .هيچ امر و دستوري در اسالم بچنان تاكيد و تكرار و صراحتي كه امر واليت علي بمسلمين روز غدير اعالم گرديد اعالم نشده - 319
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خواهي نداشته باشي و اذن نداد در ترك واليت چونكه واليت مفتاح آنها است و آنها بدون واليت بي فائده است و  مي
 ةو واليت را كه اذن در ترك او نداده و او مفتاح هم، ده ندارند گرفتندئمردم آن چهار چيز را كه بدون واليت هيچ فا

  .اند ا قرار داده است ترك كردهآنها و باعث آنه
روايت كرده است كه اول آن حديث  )ع( ت حديث مبسوطي از جناب صادقو در كتاب كافي در كتاب حج

و تصديق نكنيد تا اينكه ، و شناسا نشويد تا اينكه تصديق كنيد، شما به صالح نياييد تا اينكه شناسا شويد: اين است كه
 و صالح نيايد اول آن چهار باب مگر باخر آن چهار باب گمراه شدند اصحاب ثالثهتسليم كنيد چهار باب را كه به 

، تا اينكه فرمود كه خبر داد خداوند بندگان خود را كه چگونه بايد رفتار كنند، سرگردان ماندند بسرگرداني بسيار دوري
پس بعد از آن ، طبق ايمان و توبه خودو فرموده كه من غفارم براي كسي كه توبه جاري كند و ايمان آورد و عمل كند بر 

ه است كه بر دست نبي يا خليفه او نبوي ة عامةو مراد به توبه در اين موضع توب، و قبول واليت امام، راه بيابد به سوي امام
چنانكه به جهت اشاره به ، و مراد به ايمان قبول عهود و شروط است در ضمن بيعت، هجاري شود در ضمن بيعت عام

پس هر كس وفا كند براي ، ر وفاي به شروط و عهود راگقبول نمي كند خداوند م: قبل از اين فقره فرمود كه همين
يد به آنچه در نزد سياورد آن چيز را كه ذكر كرده است خداوند در عهد خود خواهد ربل به شرط او و بجا وجعزّخدا

و مراد باين شرط و اين عهد نيست مگر همانچه در و كامل خواهد گرفت آنچه را خداوند وعده فرموده است ، اوست
فوت شدند قومي و ! هيهات !در همين خبر كه هيهات : بعد فرمود، شود مي شود و شرط كرده مي ضمن بيعت عهد بسته

   "من حيث اليعلمون"گمان بردند كه ايمان آوردند و مشرك بودند . مردند پيش از آنكه راه بيابند و
ة عام ةه است كه آن توبه و لوياسالم همان واليت و بيعت خاص ةشود ايضا كه ركن عمد مي و از اين خبر معلوم

ه بي فايده است مگر اينكه راه بيابد بيعت عامه و عمل كردن بر طبق آن بيعت عام نو قبول شروط و عهود در ضم هينبو
شخص به سوي امام و بيعت خاصخبر ديگر در كتاب حجت از كافي است از و در ، اليت اووو بيعت و  ه و قبله و لوي

و ما او را شناسا باشيم و داخل آنش ، پس داخل نشود بهشت را مگر كسي كه شناساي ما شود) ع( جناب امير المومنين
خواست خود را  مي خداوند اگر، شناسا باشيم ما او راناو ، باشد مارايعني شناسا ، شود مگر كسي كه انكار كند نمي

شود به  مي و راه به سوي خود و وجهي كه به سوي خدا راه برده، به مردم لكن قرار داده است ما را ابواب خودميشناسانيد 
آنكس از راه منحرف است و از اين ، پس هر كس عدول كند از واليت ما يا تفضيل دهد بر ما غير ما را، سبب آن وجه
  .ن واليت و شناسائي امام استشود كه آنچه الزم است در دين داري هما مي خبر نيز معلوم

او وباعث قبول هاي  پايه ةشود كه ركن ركين اسالم و ستون عمده بلكه اصل هم مي و از اخبار سابقه نيز معلوم
زيرا ، ت به معني محبت نيستياعمال اسالمي واليت است و اين واليت كه از اركان اسالم محسوب شده است وال ةهم

و اگر ، باشند مي اليت در مقابل نماز و روزه و زكوه و حج آورده شده كه از امور قالبيكه آن امري است قلبي و اين و
امر قلبي بايد شمرده شود از اركان اسالم عقايد قلبيه بسيار است كه بايد شمرده شود و همچنين واليت به معني اعتقاد 

تصرف از امام  ه اين واليت قبول بيعت و قبلامامت نيست واال اعتقاد توحيد و رسالت و معاد نيز بايد شمرده شود بلك
كه از اعمال قالبيه است كه در عداد ساير اعمال قالبيه شمرده شده است چنانكه جناب حامل االسرار آقا ميرزا ، است

فاتحه الكتاب نوشته ذكر فرموده و ما  ةمحمد تقي كرماني ملقب بمظفر عليشاه در مجمع البحار كه در تفسير سوره مبارك
همچنانكه اعتقادات را آيد كه  مي مرا چنان خوش: كنيم و آن اين است كه فرمود مي بارات آن مطلب را يعينها ذكرع

رند چرا كه شجر كه اصل و فرع داشته باشد هر اگويند واليت را ثمره دين نام گذ مي اصول دين و اعمال را فروع دين
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ين اصطالح حديثي كه در عنوان كتاب مصابيح القلوب مذكور است و برطبق ا، گاه ثمر نداشته باشد ناقص و ناتمام است
 ةيو يف روا هلائها فرعها و الصيام ةجذعها و الزكو ةاالميان اصلها و الصلو، بةيط ةان مثل هذا الدين كشجر": باين عبارت كه

  320."ها و احلج اغصاهنا و اوراقها و اليتنا اهل البيت امثارهاقعرو
اين مقام برطبق حديث شريف مذكورنه اعتقاد بامامت امام است چرا كه اين معني در  و مراد ما از واليت در

ايمان كه اصل است مندرج است و مشخص است كه مراد از ايمان اصول خمسه است كه يكي از آن اعتقاد بامامت است 
إِنَّما ": است كما في قوله تعالي )ع( و امام )ص( اهللا و رسول اهللا فةص كه، ت در تصرف استو نه مراد از واليت معني اولوي

چرا كه اين معني صفت متبوع و  321" َوِليُّكُُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُمونَ الصَّالةَ َو ُيْؤُتونَ الزَّكاةَ َو ُهْم راِكُعون
و  ةدي باشد مانند اخوات وي اعني ايمان و صلواست و بايد مراد از واليت در اينجا معني باشد كه صفت تابع و مقت امقتد
و صيام و حج و بعد از حصول اعتقادات بايد متحقق باشد بلكه مراد از واليت در اين مقام معني لطيف دقيق است  ةزكو

د كه تا بحال به نظر فقير نرسيده كه احدي از علماي رسوم متوجه تعيين مفهوم آن به نوعي كه مقبول سليقه مستقيمه باش
معني است مضايف معني شده باشد و به بركت اهل البيت فقير بفهم آن فايز گرديده و آن اين است كه واليت در اينجا 

خدا و رسول معلوم شد كه اولي به تصرف  اولي به تصرف كه معني امام است اعني خود را به تصرف آن كسيكه بنص
امنا وليكم بين الطرفين است پس همچنانكه بحكم  ةمشترك ةه صيغو مفاعلاند  است دادن چرا كه مواالت اهل البيت گفته

و همچنين الست اولي بكم من  322"بِالُْمْؤِمنَني ِمْن أَْنفُِسهِم  النَّبِيُّ أَْوىل": امام اولي به تصرف است در نفس ما از ما كه اهللا
رف كند مانند كسي كه عبد خود را به انفسكم و چون خدا فرموده كه او اولي به تصرف است لهذا امام بايد ما را تص

   .دهد آن شخص البته بايد آن عبد را تصرف كند مي تصرف ديگري
باشد داده كه ما  ه السالميعل خود كه امام ةرب حقيقي كه خداست ما را عبد حقيقي اوئيم به تصرف خليف

داد در حيني كه )ع( ما را به تصرف امام همچنين چون خدا 323"من اصغي ايل ناطق فقد عبده": ت او به جا آوريم كهعبودي
ت خويش بگوش ما كشيد ما را نيز تكليفي است كه ما هم خود را به عبدي ةامام ما را باذن خدا تصرف نمود و حلق

تصرف او بدهيم و او را تمكين كنيم كه هر تصرف كه خواهد در ما به ظهور رساند و تعبير از اين تصرف دادن كه 
ِمَن الُْمْؤِمنَني   إِنَّ اللََّه اْشَترى"سان شرع به بيعت مينمايد و بيعت به معني فروختن است و حق تعالي بحكم تكليف ماست در ل
در اشتراء خليفه خدايند و ما به  "ان الذين يبايعونك امنا يبايعون اهللا"بحكم  )ع( و امام مشتري و نبي 324"أَْنفَُسُهْم َو أَْموالَُهم

َو َمْن َيَتَولَّ اللََّه َو َرُسولَُه َو  ةيبايعيم و اين است معني واليت در آيه وافي هدا 325" ا بَِبْيِعكُُم الَّذي باَيْعُتْم بِهفَاْسَتْبِشُرو"حكم 

                                                 
خه آن و روزه پوسته آن، و در ايست كه ايمان و اعتقاد ريشه آن و نماز ساقه آنست و زكوه شا دين اسالم چون درخت بارور خوش ميوه - 320
 .آنست و نتيجه و مقصود و ميوة آن واليت ما اهل بيت است وايتي، رگهاي آن و حج ساقه و برگر

منحصراً صاحب اختيار شما خداست و رسول او و مؤمناني هستند كه نماز بپا داشته و بفقيران در حال ركوع زكوه  55سوره مائده آيه  - 321
 .ميدهند

 .پيغمبر اولي و سزاوارتر بمؤمنان است از خود آنها 6زاب آيه سوره اح - 322

 .كسيكه به سخن ناطقي گوش فرا دهد همچون بنده اوست - 323

 .خداوند جان و مال اهل ايمان را ببهاي بهشت خريداري كرده 111سوره توبه آيه  - 324

 .پس بشارت دهيد كه اين معاهده با خداست 111سوره توبه آيه  - 325
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من ": ز كلمهما و ثاني بعد اانّ ةكه اول بعد آي اللهم وال من واالهو كالم اعجاز نظام  326الَّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الْغاِلُبون
واقع شده چرا كه اين معني صفت تابع است و مضايف آن معني كه صفت متبوع است لهذا بايد بعد از آن  "كنت مواله

بعد از فرض صلوه و زكوه و صيام و حج اين  )ص( دين چرا كه رسول اهللا ةشجر ةواقع باشد و اين واليت است ثمر
  .ئض و اين فريضه از عملياتست نه از اعتقادياته ايست آخر الفرايضضه را فرموده و اين فريفر

 " :فرمود) ع( بشنو كه عرض كنم كه امام، زنهار كه كج نفهمي اگر تشكيك داري در اينكه از عمليات است
چه ظاهر است  327"و مانودي بشيء كمانودي بالواليه ةو الصيام و احلج و الوالي ةو الزكو ةعلي الصلو، بين االسالم علي مخس

بلكه مراد از واليت عملي از اعمالست مانند اخوات اربع ، د از واليت در اين حديث شريف اعتقاد بامامت نيستكه مرا
يا امام سابق برخود  ف است كه اين معامله را با نبيخود نيز به اين تكليف مكلّ )ع( و امام، اعني مبايعت و معاهدت با امام

 َنيمنمن املؤ :فهيه شريدر آ رِجالٌ َصَدقُوا ما عاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه: است كه به عمل آورد چنانكه در حديث شريف وارد شده
مراد از آن حضرت شاه اوليا علي  328َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َو ما َبدَّلُوا َتْبديال  فَِمْنُهْم َمْن قَضى هيعلرجالٌصدقوا ما عاهدوا اهللا 

ار رضي اهللا عنهما است و آن يالعلي و جناب حمزه سيدالشهدا و حضرت جعفر الطّمرتضي عليه صلوات اهللا العلي ا
و منم منهم من ينتظر و از بعضي ، من قضي نحبه عبارت از حمزه و جعفر است: حضرت صلوات اهللا عليه ميفرمايد كه

نِ الُْمْؤِمنَني إِذْ ُيبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة لَقَْد َرِضَي اللَُّه َع": شود كه مراد از مومنين در قول حق جل جالله مي احاديث ظاهر
فتح قريب عبارت از فتح خبير و  )ع( ب استمĤجناب واليت  329"قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَّكيَنةَ َعلَْيهِْم َو أَثاَبُهْم فَْتحاً قَريباً  فََعِلَم ما يف

انما بلكه نبي نيز مكلف است كه اين معامله را بايد البته به در آيه  "الذين آمنوا"جمع تعظيمي است مانند ، و جمع، است
َو عيَسى اْبنِ َمْرَيَم َو أََخذْنا ِمْنُهْم   إِذْ أََخذْنا ِمَن النَّبِيَِّني ميثاقَُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن ُنوحٍ َو إِْبراهيَم َو ُموسىو  جا آورد كما قال سبحانه

و صيام و حج  ةو زكو ةمجمال واليت معنيي است مانند صلو 330)ع( دا امليثاق هو واليه عليو قدوردان املراد هبميثاقاً غَليظاً 
از معاني تكليفياللهم اين اجدد له يف هذا اليوم و يف كل يوم "ه و ما هو االالتسليم لالمام و العهد معه كما ورد في الدعا ه عليم

   331"له يف رقبيت ةًوبيع و عقداً عهداً
گويئم كه  مي بعنوان استدالل نيز، كند كه مراد از واليت در اينجا عمل است مي مستقيمه حكمو اگر چه سليقه 

م اين پس مراد از اسالم كه مقس، داند كه در مقام حصر است مي عبارت بني االسالم علي خمس را هر عبارت فهمي
                                                 

ب لفاتح و غا) در دو عالم( كه تنها لشگر خدا) پيروز است( هركس كه ولي و فرمانرواي او خدا و رسول و اهل ايمانند 56مائده آيه سوره  - 326
 .خواهد بود

ديگر روزه ديگر حج و ديگر واليت و تاكيد و اصراري كه در واليت شده ةاسالم بر پنج پايه بنا شده است يكي نماز است ديگري زكو - 327
 .ك از چهار ركن ديگر نشده استچييدر ه

برخي از آن مؤمنان بزرگ مرداني هستند كه بعهد و پيمانيكه با خدا بستند كامال وفا كردند پس برخي بر آن عهد  23سوره احزاب آية  - 328
 .و برخي انتظار مقاومت كرده و هيچ عهد خود را تغيير ندادند) تا براه خدا شهيد شدند( ايستادگي كردند

با تو بيعت كردند بحقيقت خشنود گشت و از وفا و خلوص قلبي آنها آگاه ) حديبيه( خداوند از مؤمنان كه زير درخت 18وره فتح آيه س - 329
 .پاداش داد) كه فتح خبير بود( بود كه وقار و اطمينان كامل بر ايشان نازل فرمود و بفتحي نزديك

م از يبن مر يسيو ع يم و موسيش از تو نوح و ابراهيم و هم از تو وپيثاق گرفتيان عهد و مغمبريادآر آنگاه كه ما از پي 7ة يسورة احزاب آ - 330
 .است) ع(ي ت عليثاق والين ميم و در خبر است كه مراد از ايمان محكم گرفتيهمه پ

 .و در گردن من استاخداوندا من تجديد ميكنم امروز و هر روزي عهد و عقد و بيعتي را كه از  - 331
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يا ؟ه استكه مقسم اصول ستّ يا عمل است آيا اعتقاد است كه مقسم اصول خمسه است؟؟تقسيم تحليلي است چيست
و اخوات ثلث وي جايز  ةذكر صلو، اگر اعتقاد فقط مقسم است، رابع احتمال ندارد مجموع اعتقاد و عمل است و شقِ

و اگر ، تو بدون ذكر توحيد و نبوت و عدل و معاد غير كافي است ةو ذكر واليت به معني اعتقاد امامت بنا بر سليق، نيست
تو غير جايز است و  ةو ذكر واليت بر طبق سليق، كر اعمال اربعه بدون خمس و جهاد غير كافيعمل فقط مقسم است ذ

اگر مجموع مراد است بايست بني االسالم علي احد عشر بفرمايد خمس من االصول وست از اين  من الفروع و مفري
گوئيم مراد از اسالم عمل فقط است  مي يم وكن مي چرا كه از شقوق ثلثه شق ثاني را اختيار، اشكال نيست مگر به توجيه ما

واجب فرموده اگر باور نمي كني به  )ص( و وجه اين ترتيب آن است كه به همين ترتيب فرائض خمس را رسول اهللا
ب اندراج آن هر دو است در واليت بتوجيه ما و چون يبه تقر دكتاب الحجه كافي رجوع كن و عدم ذكر خمس و جها

يد كه Ĥو لكن مرا خوش نمي، ه است موافق مشرب تو بايد از فروع دين باشديلتكليفي از تكاليف عمواليت در اين مقام 
اين عمل  الح بلكه بر طبق حديث شريف مذكور سابقاًطفي االص حةمشا ال اطالق فرع بر اين معني شريف نمايم اگر چه

  .دهيم مي اوست قرار ةه فروع شامخطيبه دين كه اصول خمسه اصول اصليه او و فروع ستّ ةشجر ةمخصوص را ثمر
و واليت به ، و چون قاعده اين است كه علت غائي و مقصد اصلي از جميع عقايد و اعمال واليت خواهد بود

و از اين ، طريقت به منزله تخم است ةره است نسبت به شجره طيبمه شريعت به منزله ثطيب ةاين معني اگر چه نسبت به شجر
  .اوست ةرسد كه معرفت اصل او و حقيقت فرع او و توحيد ثمر مي هورديگر به ظ ةتخم شجر

و العجب كه چه نيكو اصطالحي به بركت نفس فقرا مقرر شد چرا كه توحيد آنجا نسبت به شجره شريعت به 
به  332"َو الْآِخر ُهَو الْأَوَّلُ"و سر ، و اينجا نسبت به شجره طريقت ثمر شد و آخر العمل آمد، منزله تخم بود و اول الفكر بود

  .ظهور رسيد و حقيقت اول الفكر آخر العمل برقع از رخ گشود
ر اوال چون توحيد از مقوله اعتقاد است وجود خّؤآري علت غائي در ذهن مقدم است و در وجود خارجي م

طائف تا اينجا از رسانيد و الحمداهللا علي فهم اللماحوال و مقامات شد وجود خارجي به ةچون از مقول ذهني دارد و آخراً
  .بود رحمه اهللا عليه مظفر عليشاهكالم 

از ، توان گفت كه چون جهاد از لوازم اسالم نيست يعني جهاد با اعداء ظاهري او را در اخبار ستونهاي اسالممي و
 ةو خمس در زكواند  ه است او را ستون عليحده نشمردهه يا خاصاند يا اينكه چون جهاد از لوازم بيعت عام ها نشمرده ستون

داخل است به جهت اينكه معني لغوي زكوه و همچنين معني عرفي آن كه اعطاء فضول مال باشد يا اعطاء حقوق ماليه 
 333"ِللْإميان كُْميَبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهد": ه اسالميه بمضمون كريمهو چون اعمال فرعي، شود خمس را مي باشد شامل

واليت  ةه به تدريج در مدت بيست و دو سال و كسري نازل شد و فريضاه به سوي اوست اعمال فرعيمقدمه واليت و ر
باقي نبود نازل شد )ص( مام باشد در حجه الوداع كه چنداني از عمر شريف حضرت ختمي مرتبتابا  ةكه مبايعه و معاهد

ه را برگردانيدند و عقب قافله را به آنها رسانيد و و حضرت در غدير خم در ميان بيابان امر به نزول فرمودند و جلوي قافل
به آن تفصيل كه در اخبار رسيده است آن روز را در همان موضع ماندند و سه بار بعد از سه نماز همه كس را امر كردند 

م دينكم اليوم اكلمت لك«د از خلق نازل شد كّؤبيعت كردند و بعد از گرفتن عقد بيعت و عهد و پيمان م) ع( كه با علي

                                                 
 .اوست اول و آخر هستي 3حديد آيه سوره  - 332
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يعني تا اين بيعت كه ركن اخير و اشرف اركان اسالم به جا نياورديد  334»وامتت عليكم نعميت و رضيت لكم االسالم دينا
، يعني ناقص االركان بود و امروز كه بيعت كرديد دين تمام و اشرف اركان اسالم شما را حاصل شد، دين شما ناتمام بود

  .ما كه غير مرضي بود مرضي ما افتادو نعمت اسالم با تمام و دين ناقص ش
فرايض  ةهم زو چون اين بيعت كردن به خالفت و امامت اشرف اركان اسالم و آخر فرائض اسالم و اشرف ا

ي كه هر تا آخر زمانهاي بني عباس اهتمام تمام باين بيعت داشتند به حيثيتّ راو بود خلفاي جو ةكه همه فرايض مقدم، است
بواسطه اباء از بيعت بود كه به ) ع( و اصحاب آنجناب )ع( ءو قتل جناب سيدالشهدا زدند مي گردن كرد او را مي كس ابا

ةهم ةو چون اين بيعت با امام ماي، دانستند خون آن حضرت را حالل شمردند مي ه كه سلطان را اولواالمرفتواي علماي عام 
ل فرض علي خلقه مخسا فرخص يف اربع و مل يرخص وّجهللا عّزان ا) ع( خيرات بود من باب االهتمام به او فرمود جناب صادق

كرد بر خلق و در چهار از آن ترخيص كرد كه خواهيد يعني نماز و زكوه و روزه و حج و واليت را فرض  335يف واحد
مي امر بكنيد و خواهيد نكنيد يعني بدون واليت به جهت اينكه بعد از قبول واليت تسليم امر ولي المحاله  امر شويد ولي

آن چهار را  ه تماماًو ترخيص نكرد در يكي كه واليت باشد و مردم يعني عام، كند به اينكه اينها را به جا آورد مي امر
  .گرفتند و اين يكي را ترك كردند

 ةامر است كه پيوند شجر شود و آن همان صورت ولي مي و چون بذر جمله خيرات بواسطه اين بيعت داخل دل
 ت ورزيدند و صورت او را از نظر آنها كه بناحق بيعتخورد به صورت آن ضنّ مي تلخ وجود ةه بر شجراست ك ةالهي
اين همه بنقص : رسيده است كه آن حضرت فرمود )ع( چنانكه در حديث بيعت كردن با جناب رضا، گرفتند بردند مي

  .اند مون اين فرمايش حضرت را شمردهأم ةكه يكي از اسباب كين، عهد دست دادند و اين جوان به عقد بيعت دست داد
  

  فصل پنجم 
  ،در بيان شريعت حضرت ختمي مرتبت و ساير شرايع

دهد از عبادات و احكام و  مي شريعت در عرف و لغت آن اعمالي است كه خداوند براي بندگان خود قرار 
مع ميداشت و بر دا بر آن مجتّت خود را بامر خوقت ام تي است كه نبيحدود و فرايض و غيرها و آن سيرت و سنّ

  : را شود مثل مشرعه به فتح و ضم مي باب و بر محل ورود آب آشامندگان نيز اطالقةعتب
ي و سيره اي داشته كه امت آن پيغمبر در آن براي امت خود سنتّ) ع( بدانكه هر پيغمبري كه بوده از زمان آدم

شد و هر يك طريق خاص داشتند و آداب قلبي مخصوص كه  مي تازبودند و مطيع از غير مطيع مم مي ت و سيره مجتمعسنّ
گفتند يا  مي شدند مسلم مي كردند و آنها را كه منقاد شريعت مي از آن طريق بواسطه آن آداب قلبي به سوي خدا سير

بودند  مي اشدند و در فكر سير كردن به سوي آخرت و خد مي فهمانيد و آنها را كه روبه راه مي لفظي كه معني مسلم را
ت اشاره به سنّ 336"َجَعلْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َو ِمْنهاجالكل "و آيه مباركه ، من بود ميناميدندؤا بلفظي كه به معني ميمومن ميناميدند 

                                                 
 .يدمامروز دين شما را بكمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسالم است برايتان برگز 5سوره مائده آيه  - 334

خداوند واجب كرد بر خلق پنج فريضه را و آسان كرد و اجازه داد خلق را در چهارتاي آن ولي در پنجمي آنها آزاد نگذاشت و ترخيص  - 335
 نفرمود

 .اي مقرر داشتيم ما در هر قومي شريعت و طريقه 48سوره مائده آيه  - 336
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ت و به شريعت و ملّ، و سيره قالبي و طريق و آداب قلبي و آداب سير و سلوك الي اهللا دارد اول را در هر شريعت و ملت
و ثاني را طريقت و دين يا با لفاظي كه به اين معني ميبود ميناميدند و ، ميدند يا به لفظ ديگر كه به همين معني بودت ميناسنّ

ت بعلماء و اتقياء يا علماء و حلماء يا به لفظي كه مرادف آنها بود دانايان و بزرگان اين دو مرتبه را در هر شريعت و ملّ
و رهبان و مجتهد و مرشد و دانا و عارف و مال و صوفي و غير اينها از الفاظي كه در هر  ميناميدند مثل موبد و هربد و احبار

  .كردند مي ملت استعمل
ناقص و شريعت و منهاج آنها نسبت به شريعت و منهاج آن ) ص( بĤو چون انبياء سلف نسبت به جناب ختمي م
ي و منهاجي قرار داد و شريعت هر يك غير ديگري و براي آنها شريعتبزرگوار ناتمام بود هر يك باقتضاي وقت خداوند 

كرد شريعت  مي ا از سابق والحق ميبود و از اين جهت بود كه نبي الحق نسخدهر يك و آداب سلوك آنها ج تطريق
كه مقام آن حضرت مقام ) ص( رسالت به خاتم االنبياء ةداد آداب سلوك آن سابق را تا رسيد مرتب مي سابق را و تغيير

حد با دات و متّبه جميع مقي طيمح بود و شريعت آن حضرت و طريقت او نيز از مقام اطالق ناشي شد و هر مطلقي اطالق
بود و شريعت آن جناب محيط به جميع ) ع( باشد از اين جهت خود آن حضرت محيط به جميع انبياء مي جميع مقيدات

و به ، را داشت تمامي مناهج و طرائق و آداب سلوك كلّبود و همچنين منهاج آن بزرگوار در برشرايع و متحد با كل ّ
جهت همين بود كه شريعت آن حضرت ناسخ جميع شرايع شد يعني حدود وضيق جميع شرايع را برداشت و همه شرايع 

را دارا شد بدون تقييق را دارا شد بدون تقيع طرايقت آن حضرت جميو طر ي از حدودد به حدآن  از حدود يد بحد
و شريعت حضرت تا قيام قيامت باقي خواهد بود به اين معني كه در هر وقت هر چه اقتضاء كند از شريعت آن  ،طرايق

و همچنين منهاج آن بزرگوار كه آنچه مقتضاي وقت باشد شريعت و طريقت آن حضرت ، بزرگوار بيرون نخواهد بود
إِنَّا أَْوَحْينا إِلَْيَك كَما "و آيه شريفه  337"يوم القيمه حالل ايل يوم القيمه و حرامه حرام ايل") ص( خواهد بود حالل محمد

 اشاره به جامعيت آن بزرگوار دارد جميع شرايع را و حديث مروي از جناب صادق 338"ُنوحٍ َو النَّبِيَِّني ِمْن َبْعِده  أَْوَحْينا إِىل
اعطي كه خداوند تبارك و تعالي و آن حديث اين است ، در كتاب ايمان و كفر كافي تصريح دارد به اين مطلب) ع(

السمحه  ةيحلنيفشرائع نوح و ابراهيم و موسي و عيسي عليهم السالم التوحيد و االخالص و خلع االنداد و الفطره ا )ص( حممدا
الي آخر  339الرهبانيه و السياحه احل فيها الطيبات و حرم فيها اخلبائث و وضع عنهم اصرهم و االغالل اليت كانت عليهم

و ، ث چون هر شريعتي كه بوده عقايد دينيه را دارا بوده اشاره كرد به توحيد و اخالص و خلع انداد به سوي عقايدالحدي
حنيفيه  رةپوست و مغزند اشاره فرمود بمنهاج و طريقت بفط ةچون شريعت منفك از طريقت نمي شود بلكه اين دو به منزل

يم انساني است به سوي خدا و بسمحه اشاره كرد بانضمام چونكه فطرت واليت تكويني است كه شاهراه مستقةسمح
ن كه طريقت و آداب سلوك باشد و چون آداب سلوك شريعت آن بزرگوار مقيد به طريق خاصĤو  واليت تكليفي ب

  : ممتاز و وضع معيني نبود بسمحه ادا فرمود كما قيل ةذكر مخصوص و جام
                                                 

 .آنچه هم كه حرام فروده تا قيامت حرام است حالل فرموده تا روز قيامت حالل است و) ص( آنچه كه محمد - 337

 .ما بتو وحي كرديم چنانكه بنوح و پيغمبران بعد از او 163سوره نساء آيه  - 338

بحضرت محمد تمام آنچه شرايع و عقايد، اديان پيمبران گذشته نوح و ابراهيم و موسي و عيسي داده شده است، كه لطايف آن يگانه  - 339
در آن گوشه گيري و انزواست و  نه وري از شرك است، ديانتي پاك و پاكيزه و سهل و آسان بوي عنايت شده كهپرستي و اخالص عمل و د

چه پليد و ناپاك است در آن حرام و نارواست دستورات نساماني آنچه پاك و پاكيزه است در آن حالل و رواست و آ گردي و بي نه دوره
 .مسلمين برداشته است سخت و مشكلي را كه در اديان گذشته بوده از
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  اه باشيمه و خواهي سخواهي سفيد جا    مرد خداشناس كه تقوي طلب كند
 احل فيها الطيبات: است در طريقت او و قول آن حضرت كه فرمود د بوضع خاصنفي تقي ةوالرهبانيه و السياح

اشاره به رفع قيود و  340كاَنْت َعلَْيهِم  َو َيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو الْأَغْاللَ الَّيتاشاره به آداب شريعت و طريقت هر دو دارد 
الي آخر  ةو الزكو ةچنانكه در شرايع ديگر بود و فرموده آن حضرت كه ثم افترض عليه فيها الصلو، ال فرمودمشقت اعم

  .الحديث اشاره به آْداب شريعت تنها دارد
كه كسي سوال كرد از اوالعزم من الرسل؟حضرت فرمود نوح و  است )ع( و درهمين كتاب از جناب صادق

) ع( عرض كرد كه چگونه آنها اولوالعزم شدند؟فرمود به جهت اينكه نوح) ص( دو محم )ع( و موسي و عيسي ميابراه
آمد كتاب نوح را گرفت و شريعت و منهاج او را تا اينكه ) ع( و هر كس بعد از نوح، مبعوث شد بكتابي و شريعتي

و هر ، )ع( اب نوحنه از جهت كفر و كفران بكت، را )ع( حضرت ابراهيم آورد صحف را و عازم شدن بر ترك كتاب نوح
را و  ةيتا اينكه آورد حضرت موسي تور، پيغمبري كه بعد آمد شريعت آن حضرت را گرفت و منهاج و صحف او را

و شريعت وطريقت آن ةيپس هر پيغمبري كه بعد آمد گرفت تور، و عزيمت ترك صحف را، شريعت و طريقت خود را
يمت ترك شريعت موسي را و طريقت او را و پس هر پيغمبر انجيل و عز) ع( تا اينكه آورد حضرت مسيح، حضرت را

پس آورد قرآن را و شريعت ) ص( تا اينكه آمد محمد، و طريقت او را، آمد گرفت شريعت مسيح را) ع( كه بعد از مسيح
عزم حالل است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت و اينها اولوال) ص( پس حالل محمد، و طريقت خود را

  .از رسلند
  

  فصل ششم 
  : اعضا ظاهر شود ةدر بيان اينكه ايمان اقتضاء دارد كه بر هم

تلخ وجود ةشود و بر شجر مي بيعت خاصه داخل دل ةبدانكه اصل ايمان و حقيقت او همان پيونديست كه بواسط
كه اعضا و جوارح از ، خشكاندتلخ وجود را ب ةي كه شاخ و بال شجرخورد و اين پيوند اگر قوت گيرد بحيثيتّ مي انسان

كند كه تمامي اعضا و جوارح درگرفته به حكم همان  مي خود آن پيوند اقتضا .انقياد هوا و حكومت شيطان بيرون آيند
پيوند شوند و اقتضا و حكم آن ايمان اين است كه در اوامر و نواهي حق تعالي شانه مسارعت داشته باشد بلكه پيوسته 

مر يا نهي رسد كه درصدد امتثال برآيد و مسارعت در امتثال ورزد و چون اثر شي ء همان شي ء است منتظر باشد كه چه ا
  ."اي صلوتكم، 341َو ما كانَ اللَُّه ِلُيضيَع إمياَنكُم": كما قال تعالياند  بوجهي اعمال جوارح را به ايمان ناميده

 و در حديث طويلي از جناب صادق، هان كلّو در اخبار بسيار وارد است كه ايمان مبثوت است به جوارح البد
پس بعض ايمان تمام است و بانتها ، ايمان حاالت است ودرجات و طبقات و منازل: وارد شده كه فرموده السالم يعل

و بعضي از او راجح است و زايد است ، بعضي از ايمان ناقص است و ظاهر است نقصان او، ت اورسيده است تمامي
شود؟گفت بلي به جهت اينكه خداوند تبارك  مي شود و كم مي شود و زياد مي ض كرد كه ايمان تمامرجحان او سائل عر

متفرق و متصرف و و قسمت كرده است او را بر جوارح او ، و تعالي فرض كرده است ايمان را بر جوارح فرزند آدم

                                                 
 .اند همه را برميدارد چون زنجير بگردن خود نهاده) از جهل و هوي( و احكام پر رنج و مشقتي را كه 157سوره اعراف آيه  - 340

 .و نسزد كه خداوند اجر پايداري شما را در راه ايمان تباه گرداند 143سوره بقره آيه  - 341
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نكه موكل گردانيده شده است بر او از پس نيست از جوارح هيچ جارحه مگر اي، جوارح او ةساخته است ايمان را بر هم
 ةشمارند و اعمال الهي مي و در همين خبر يك عضو را، ايمان به غير آن چيز كه موكل شده است به آن چيز بر عضو ديگر

شهاده ان ال كه : سوال كرد از ايمان فرمود )ع( آنها را به ايمان مينامند و كسي از جناب صادق ةشمارند و هم مي او را نيز
و اقرار كردن بماجاء من عنداهللا و آنچه قرار گرفته باشد در دلها از تصديق به اين  )ص( اهللال رسو )ص( اله اهللا و ان حممدا

االميان "فرمود بلي  عرض كرد كه عمل هم از ايمان است؟، فرمود چرا، سائل عرض كرد كه شهادت عمل نيست، شهادت
آنچه فرض : و در خبر اولست كه فرمود، بت هم نمي ماند ايمان مگر به عملو عمل از ايمان است و ثا "اليكون االبعمل

الاله اال اهللا وحده الشريك له اهلا واحدا "كرده است بر قلب از ايمان پس اقرار است و معرفت و عقد و رضا و تسليم اينكه 
پس اين است آنچه  "اهللا من نيب او كتابعبده و رسوله واالقرار مباجاء من عند )ص( اًو الولدا و ان حممد ةًمل يتخذ صاحب

مان است كه تشبيه كرده يو همين هم عمل قلب است و اين راس ا، فرض كرده است خداوند بر قلب از اقرار و معرفت
و اعمال جوارح را به ، و همه اعمال فرع او است به سر انسان تشبيه فرموده است، است ايمان را به انسان و آنچه اصل است

  .ح انسانراساير جو
ه در ئشود كه آنچه مرحب مي رح انسان معلوماو چون معلوم شد كه اقتضادي ايمان ظهور اثر اوست بر همه جو

ه اين است كه ئبباطل است و گفته مرجاند  گفتند و آنچه قلندريه در اين زمانها پيشه خود قرار داده مي سابقهاي  زمان
امر رسيد هر  ن بيرون نميبرد و قلندريه گويند كه چون دست تو به دست وليهمين كه اقرار كردي هيچ چيز تو را از ايما

  .چه خواهي بكن كه بر تو هيچ گرفتي نخواهد بود
زنهار زنهار كه مغرور اين اقوال نشوي و خود را به ضاللت و عذاب ابد گرفتار نكني و بپندار ايمان كفر خود را قوي تر 

ه است اگر قوت گيرد اقتضا كند كه تمامي اعضا و طيب ةالهيه و آن پيوند شجر ةزيرا كه ايمان كه آن لطيف، نگرداني
و آنچه از خلفاي الهي رسيده باشد از اوامر و نواهي شرعيه مسارعت در امتثال آن داشته ، جوارح در گرفته به اثر آن باشد

يوند كه بواسطه بيعت بر وجود او خورده باشد كه اگر نه چنين باشد معلوم خواهد شد كه آن لطيفه در وجود نيست و آن پ
 خشكيده كه مرتد فطري شده است كه اميد خوبي از او منقطع شده است چونكه ارتداد فطري همان است كه استعداد

الهيه از او برود و آن كس كه بيعت كرد با اهل بيت و بعد آن پيوند را خشكانيد از استعداد پيوند خوردن  ةشجروند يپ
و از اين جهت ، شود مي يعني فطرت انساني كه واليت تكويني عبارت از آن است كه به كلي از او برداشته، شود مي بيرون

و در كلمات بزرگان است كه مردود شيخي را اگر تمام مشايخ عالم ، مقبول نيست و خون او هدر استاست كه توبه او 
يخ شود كه فطرت انساني از او برداشته شود و فطرت جمع شوند و خواهند اصالح كنند نتوانند زيرا كه وقتي مردود ش

 انساني كه برداشته شد قابل اصالح نخواهد بود يا آنكه اگر آن لطيفه در وجود باشد چنان خواهد بود كه گويا نيست و
  .شود كه بعد بخشكد و مرتد فطري شود مي

د تربيت كند و نمو دهد بايد دقيقه الهيه را در وجود خو ةپس آن كس كه خواهد راه به سوي خدا جويد و لطيف
نه به ، ت به جا آورداي از دقايق شريعت مطهره را فرو گذاشت نكند و تمامي اعمال الهيه را بر طريق عبادت و عبودي

مغز را تواند حفظ ، پوست است مراعات داشته ةكه چون اعمال شرعي را كه به منزل، طريق عادت و رسم و ريا و خودبيني
مغز است بخشكد و مردود گردد و از اين  ةالهيه كه به منزل ةمراعات اعمال شرعي نداشته باشد البته آن لطيف و اگر، كند

جهت در خبري وارد شده است كه چون بر معصيتي همت بستي آن را مكن كه شايد خداوند متعال تو را بر آن معصيت 
شود كه اندك معصيتي آن  مي يعني، را نخواهم آمرزيدببيند و به تو بگويد كه بعد از اين هر چه خواهي بكن كه تو 
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  .الهيه را بخشكاند كه استعداد و استحقاق مغفرت الهي از تو به كلي برودةلطيف
  

  فصل هفتم 
در بيان اينكه از براي ايمان درجات عديده است و مومنين را بواسطه زيادتي درجات و نقصان آنها بر يكديگر تفاضل 

  : است
رسد و آن پيوند تا  مي الهيه است كه بر وجود انساني ةود چنانچه گذشت كه ايمان آن پيوند شجربايد دانسته ش

شود و به اندازه  مي و آيد اثر آن بر قلب و تن ظاهرو چون آن پيوند ايمان به نم، نروييده از ايمان هيچ اثر پيدا نخواهد بود
تلخ وجود انسان ضعيف تر شود تا آنجا كه به كلي رذائل و  ةاي كه ايمان نمو كند آثار آن نيز نمو كند و آثار شجر
اجتناب از رذائل و  ةتلخ وجود است تمام شود و خصائل و قو ةارتكاب مناهي كه آثار هواي نفساني است كه شجر

ارتكاب اوامر به كمال رسد و عبوديانسان  ت نمايد و تقوي به آخر رسيده حشر رحمن برايت به نهايت رسيده آغاز ربوبي
تلخ وجود تا آخر حشر باسم  ةالهيه بر شجر ةشجر ةصال وصلحاصل گردد و درجات ايمان از اول دخول ايمان در دل و اتّ

رسد مي ايمان بوجود انسان ةاحصاء بيرون است زيرا كه اول كه اين وصل رحمن و حصول مقام احسان براي انسان از حد ،
تي كه هيچ از اثر آن بر وجود انسان ظاهر نمي شود و چون به تدريج حيثيدر بعضي از سالك در نهايت ضعف است به 

كند و اثر آن اندك  مي و رسم عا دات را تبديل به عبادات، آيد مي گيرد و بنمو مي بدستياري شيخ وقت اندك قوت
زمانه از نگي اهل فهمد كه آن چيز را كه قبل از اين بعادت و همر مي شود كه سالك خود مي اندك بر دل و تن ظاهر
فهمد كه از  مي و، خواهد اگر بتواند به امر الهي و رضاي شيخ خود به عمل آورد مي آورده مي صورت عبادات به جا

 كند و به خصلتهاي نيك موصوف مي شود تا به تدريج از خوهاي بد فرار مي خوهاي بد منزجر و بخصلتهاي نيك راغب
ي مداخله نفس در عبادات شود تا اينكه به كلّ مي و مصدر شدن امر الهي زياد ،نفس ازعبادات او كم ةشود و مداخل مي

تمام شود و مصدريت امر الهي به كمال رسد و عبوديت ظاهر گردد؟و از اول مراتب ايمان و ت به انتها آيد و ربوبي
به اي غير از حكم صاحبان بيرون است و حكم صاحبان هر مرت مراحل و درجات آن از حد، درجات او تا آخر مراتب او

و تكليف هر يك غير از تكليف ديگري است و آيات متشابهات در باره صاحبان اين مراتب و درجات ، ديگر ةمرتب
 ِ َو ما َيْعلَُم َتأْويلَُه إِالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخونَ: و تاويل آنها را نداند مگر صاحبان بصيرت به حال و مقام رجال كه فرمودند، جاري

گويند متشابه و محكم هر دو از نزد پروردگار ماست و ناسخ و  مي يا اينكه راسخين در علم تسليم دارند و 342ِفي الِْعلْم
منسوخ در همين متشابهات است به اين معني كه آنچه درباره صاحب مرتبه اي جاري بود چون از آن مرتبه تجاوز نمود از 

عام آن حكمي ، شود و عام و خاصي كه در اخبار وارد شده است مي تآن شخص منسوخ و حكم ديگر در جاي او ثاب
و خاص آن حكمي  )ص( و روزه و زكوه و حج در شريعت محمد نمازباشد و نسخ بردار نباشد مثل  است كه مشرع كلّ

و عام از  ،ن و نه در جميع احوالافراد مكلفي و در احوال مخصوص جاري باشد نه بر كلّ، است كه بر اشخاص جاري باشد
و چون معرفت ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه به اين معني كه ، محكمات است و خاص از متشابهات

ذكر شد موقوف است بر شناسائي رجال و مراتب و احوال اينها كه اگر شناسا نباشد شخص مراتب رجال و درجات 
  .راي او محال خواهد بودتميز ناسخ از منسوخ در آيات و اخبار ب، احوال آنها را
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به آيات و اخبار و عموم و خصوص احكام آنها نداشته باشد تميز محكم از متشابه و عام از  و اگر بصيرت تام
كه كيست كه بشناسد ناسخ را از منسوخ و عام را از خاص : خاص ممكن نخواهد بود بر سبيل استغراب و استبعاد فرمودند

اء بيرون است باختالف در اخبار وارد شده است بيان صراتب و درجات ايمان از حد احو چون م، و محكم را از متشابه
كه خداوند وضع  )ع( قات نه به حسب جزئيات چنانكه در خبري است از جناب صاددرجات و مراتب به حسب امه

و صدقه و يقين و د بر برِّّكه فرمو، بلوازم آنها تعبير فرموده است، و از اين هفت سهم، كرده است ايمان را بر هفت سهم
ق و چون اول مرتبه ايمان نيكي و احسان است بين خود و خدا بين خود و خلق و ثاني مرتبه تصد، رضا و وفا و علم و حلم

و ثالث مرتبه مقام يقين و بعد از يقين رضا است و تا راضي نشود از خدا وفا به شروط و عهود از و طرح فضول كردن 
و آخر مرتبه مقام علم كه مقام برگشت است به سوي خلق و بعد از مقام علم يعني ، سر نشودكه بايد ميبراي او آن چنان 

ات مه اُ اب به ترتيب مراتب اشاره بهنآن جم نشدن و بدل وتن آرام بودن است بعد از برگشت به سوي خلق از ناماليم متال
پس كسي كه در آن ، خداوند اين اسهم را ميانه خلق خودقسمت فرموده است : بعد فرمود كه، ات مراتب فرمودو كلي

و به بعضي يك سهم داده است و به بعضي ، ل شونده استكس اين هفت سهم را قرار داده است او كامل است و متحم
يعني حكم ، كه بار ميكند بر صاحب يك سهم دو سهم را: دو سهم و به بعضي سه سهم تا آخر هفت سهم بعد فرمود

سهم را نمي توان بار كرد بر صاحب يك سهم از ايمان و حكم صاحب سه سهم را بر صاحب دو سهم از صاحب دو 
  .افتد مي تايمان نمي توان بار كرد كه به تعب و مشقّ

عرض كردم ، بودم كه قومي ذكر شد) ع( گويد در خدمت جناب صادقمي كسي :و در خبر ديگر است كه
دارند و  مي فرمود ما را دوست، م چرا كه انها قائل نيستند به آنچه ما قائل هستيم به آنجوئي مي يفدايت شوم ما از آنها تبرّ

پس فرمود كه در پيش ما چيزي هست كه در  يعرض كردم بلجوئيد؟ مي يگوئيد نمي گويند و از آنها تبرّ مي آنچه شما
د در پيش خدا چيزي هست كه در پيش عرض كردم نه فدايت شوم فرمو ي جوئيم؟پيش شما نيست بايد ما هم از شما تبرّ

فرمود ، عرض كردم كه نه به خدا بعد از اين انكار نخواهيم كرد؟اعتقاد داري كه خداوند ما را طرح كرده باشد، ما نيست
ي مجوئيد از ايشان كه از مسليمن كسي است كه براي او يك سهم است و از ايشان كساني آنها را دوست بداريد و تبرّ

سهم دارند و هم چنين شمردند تا هفت سهم فرمود كه نبايد حمل كرده شود صاحب يك سهم بر آن  هستند كه دو
بعد حضرت مثل زدند به آن نصراني كه ، وهمچنين تا آخر هفت سهم.حكمي يا آن حالي كه بر او است صاحب دو سهم

به سوي مسجد خواند و او را امر كرد  مسلمي او را به سوي اسالم خواند و او هم اجابت كرد و در سحرگاه آمد و او را
 آن نصراني گفت براي اين، شب ديگر آمد و او را خواند به سوي مسجد، تا اينكه روز بيگاه شد، بفرائض و نوافل تماماً

بعد حضرت فرمود كه بيرون كرد او را ، ديگري را بجو كه من مردي هستم عيال بار و طاقت اين بار اسالم را ندارم نيد
خواهد تكليف خلق را بيان كند و براي مردم فتوي دهد  مي يعني شخصي كه، ن جهت كه داخل كرده بود او رااز هما

بايد بصيرت به مراتب اسالم و ايمان رجال داشته باشد و تكليف هر كس را در خور حال او بيان كند و اين شخص را 
كه بار نكند بر صاحب مرتبه اولي از اسالم و ، ةرتبالزم است بينائي به مراتب رجال و علم داشتن به حكم صاحب هر م

  .ايمان حكم صاحب مرتبه ثانيه يا ثالثه يا رابعه را كه او را از حيات هالك سازد
كه ايمان ده درجه است به منزله نردبان كه پايه بعد از پايه بايد باال رفت ) ع( و در خبري هست از جناب صادق

و هكذا تا آخر ده درجه پس فرمود از نظر نينداز كسي ، واحده كه تو هيچ نيستي ةرتب پس نبايد بگويد صاحب دو پايه به
را كه پست تر از تو است كه از نظر اندازد ترا كسي كه باالتر از تو است پس هر گاه ديدي اسفل از خود را به يك درجه 



197 

 

كه هر كس مومني را ، پس او را در هم شكني ،خود برسان برفق و بار مكن بر او چيزي را كه طاقت نياورد ةاو را به مرتب
  .منؤبشكند بر اوست جبران آن م

بعضي يك منزل طي كرده و بعضي دو ، منين بر چندين منزلندؤاست در همين كافي كه م) ع( و از جناب باقر
حب منزل بعد فرمود كه اگر رفتي كه حمل كني بر صا، منزل و بعضي سه منزل و به همين طريق شمردند تا هفت منزل

دند تا اينجا كه اگر حمل كني بر صاحب شش .و همچنين فرمو، دو منزل را قدرت نخواهد داشتواحد حكم صاحب 
  .منزل حكم صاحب هفت منزل را طاقت نخواهد آورد و بعد فرمود كه بر همين طريق است درجات

جويد بعض شما از  مي رائتكه شما را چه كار به برائت جستن كه ب) ع( و در خبر ديگر است از جناب صادق
بعضي از ايشان نماز آنها بيشتر است و بعضي بصيرت آنها بيشتر است و ، بعضي افضلند از بعضي، بعض ديگر مومنين
و در خبر ديگر است كه خداوند خلق كرده است اجزائي را كه رسيده است آن اجزاء به چهل و نه ، اينهاست درجات

پس قرار داده است در يكي ده يك ، را ده جزء بعد تقسيم كرده است آنها را ميان خلقجزء بعد قرار داده است هر جزئي 
و باز در ديگري يك جزء ، و همچنين تا اينكه يك جزء تمام در يكي قرار گيرد، و در ديگري دو ده يك جزوي، جزوي

ل و نه جزء در كسي كه باالتر دهد در اشخاص به تفاوت تا اينكه برسد به چه مي پس به همين قسم قرار، و ده يك جزء
خلق است و كسي كه قرار نداده است خداوند مگر عشر يك جزء قدرت ندارد كه مثل صاحب دو عشر باشد و  ةهم

دانستند كه خداوند خلق كرده است اين خلق را به اين نحو مالمت نمي كرد احدي  مي و اگر مردم، همچنين تا آخر اجزاء
شود و غير  مي ارد بر اينكه احكام خلق به تفاوت احوال و درجات و مراتب آنها مختلفو اين خبر داللت د، احدي را

قدسيه كه در مجتهد شرط است اشاره به همين بصيرت  ةصاحبان بصيرت را نمي رسد كه احكام خلق را بيان كنند و قو
و بصيرت به احكام مختلفه ، يعني تا انسان بصيرت به حال رجال و ضعف و قدرت آنها بر عبادات نداشته باشد، است

صاحبان مراتب و درجات نداشته باشد او را بيان احكام عباد و فتوي در مسائل حالل و حرام و قضاوت كردن روا نخواهد 
كه ، خواهد بود شقي، بندگان خدا نمايد ةو حكم و قضاوت ميان، كه اگر با اين بي بصيرتي شروع در فتوي كند، بود

  .و وصايت كاشف از آن بصيرتست 343"هذا جملس ال جيلس فيه االنيب او وصي او شقي") ع( منينفرمود حضرت اميرالمو
باين معني كه اگر ، ه اذن و اجازه عالم وقت الزم استو مكرر ذكر شد در سابق كه در هر يك از مناصب الهي

ب راي و شقي و فاسق و ملعون ه شود مفتري بر خدا و دروغگو و صاحبدون اذن عالم وقت مدعي منصبي از مناصب الهي
اهللا است ادعا  ةخليفزيرا كه آن مناصبي كه راجع به خدا و خلفاي خداست هر كس بدون اجازه عالم وقت كه ، خواهد بود

 وزرو آن كس كه منصب الهي را به حكم شيطان مدعي شود دو ، كند نخواهد بود مگر به حكم شيطان و تمكين او
زيرا كه ، واثم خواهد داشت وزركين شيطان و يكي از باب افتراء بر خدا بلكه چهار پنج يكي از باب تم، خواهد داشت

كه هر ، عي شود افتراء بر خدا بستن و راي باطل داشتن از روي علماين شخص اگر داند كه اهليت آن منصب ندارد و مد
، اينها را خواهد داشت ةه باشد و بال همت داشتو در شك باشد يا گمان اهلي يك دو و بال خواهد بود و اگر علم ندارد

ج از طاعت علماء است كه خود آن فسق بلكه اصل وداشت و اينها غير از وبال خرلكن و بال عمد در اين امور را نخواهد 
ب و زيرا كه بسياري را به عج "لما ينفك الشيطان عنهماففاهللا اهللا عباد اهللا يف الفتاوي و القضاوات فانه "همه فسقها است 

و اگر العياذ باهللا به خيال جمع كردن مال باشند و ، ط بر عباد آوردط در بالد و تسلّغرور و خودنمائي اندازد و به خيال تبس

                                                 
 .نشيند، مگر كسيكه پيغمبر باشد يا وصي او و يا كسيكه شقي باشد اين جايگاهي است كه در آن نمي - 343
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اجرت بر فتوي و قضاوت گيرند يا رشوت بر احكام ستانند يا حكم خدا را به مصانعات و رشوات تغيير دهند كه بدترين 
  .خلق خدا خواهند بود

  
  فصل هشتم 
  : كند مي ا ميرود و باز عودي، د فطريكه بگردد صاحب آن مرتّ، شود برود از انسان كه عود نكند ميمان يا در بيان اينكه

ه است به الهي ةتعد قبول واليت و قبول پيوند شجرسان چنان خلق فرموده كه قابل و مبدانكه انسان را خداوند منّ
مي تعبيره و از اين استعداد واسطه بيعت كردن ولوي ت عالم و اين ه كه ساري است در جميع ذراّشود به واليت تكويني

: كه خداوند فرمود حبل من اهللاو همين است ، است فطرت اسالم كه خداوند خلق فرموده افراد انسان را بر آن فطرت
افراد  ةلكن تفاضل ميان، و اين است ايمان تكويني 344" ْبلٍ ِمَن النَّاسُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن ما ثُِقفُوا إِالَّ بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َو َح"

واليت و  ةو بعد از آنكه بيعت كرد و وصل، ه و استعداد است كه ظهور و بروز نداردانسان به اين نيست زيرا كه اين قو
شود و تفاضل انسان به  مي الهيه بوجود انسان رسيد براي اين شخص واليت تكليفي حاصل و ايمان بالفعل ةپيوند شجر

كه  حبل من الناسبه اين ايمان است و اين است  345"َبْعضٍ   ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلْنا َبْعَضُهْم َعلى"شود  مي درجات اين ايمان ظاهر
در آيه مباركه مذكور است و اين ايمان كه عبارت از صورت ولي ةامر باشد كه بواسطه بيعت خاص ه داخل دلولوي 

شود كه بخشكد و اين وقت شاخ و بال  مي ست كه از درختي بر درخت ديگري زنند و اين پيونديپيوند  ةلزبه من، شود مي
و اين پيوند اگر بخشكد از استعداد پيوند خوردن  346"إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َيلَْهث"ي كه ت گيرد بحيثيتّهوي قو
و اين است آن مردود شيخي كه اگر همه ، وبه نباشد و خون او هدر باشدكه مقبول التّ .ي شودشود و مرتد فطر مي بيرون

و اگر آن پيوند نخشكد اگر در دنيا شخص سالك باختيار يا ، مشايخ عالم جمع شوند و خواهند اصالح كنند نتوانند
بابتالءات الهيال نفس و آثام او را بپاشاند يا به دست عقل دهد و تمام وب، ت گيرده شاخ و بال هوا را خشكانيد باالخره قو

در وقت احتضار خداوند غفار آنها را ، هوي راهاي  و اگر در دنيا نخشكاند شاخ، كه تبديل سيئات به حسنات شود
ردد و اين صورت ظاهر گ 347"َبْيَن أَْيديهِْم َو بِأَْيمانِهِم  ُنوُرُهْم َيْسعى"امر را نمايان كند تا مصداق  بخشكاند و صورت ولي

لكن "ال يضر معها سيئه"كه ) ع( زيرا كه اين است آن محبت علي "اليضر معها سيئه"امر تا باطل نشده و نخشكيده  ولي 
  .شود باندك معصيتي بخشكد و شخص مرتد فطري شود كه راه نجات براي او نباشد مي

التفات در حين عبادت و امتثال اوامر و  انسان التفات به جهت واليت و ذكر خود دارد اين شود كه مي و گاه
مت انسان يو چون هنگام معص ،نواهي قوي تر و در هنگام غفلت ضعيف تر و در هنگام معصيت به كلي برداشته شود

از عالم نور  ةانساني ةپس در هنگام ارتكاب معصيت آن لطيف وند از عالم نور است،يوآن پ ،شوديمتوغّل در ظلمات نفس م
آيد پس اگر توبه  مي شود چنانكه جامه از بدن انسان بيرون مي ه كه پيوند واليت باشد از انسان منخلعلطيفه الهي بيرون و آن

انسانيه پوشانيده شود وايمان نيز عود كند مگر اينكه به كلي  ةكند و باز به عالم نور رجوع كند آن لطيفه الهيه در لطيف

                                                 
 .آنها محكوم بذلت و خواريند بهركجا متوسل شوند مگر كه بدين خدا و عهد مسلمين درآيند112سوره آل عمران آيه  - 344

  .اين پيغمبران برخي را بر بعضي برتري و فضيلت داديم 253سوره بقره آيه  - 345

 .اگر او را تعقيب كني و يا بحال خود واگذاري بعوعو، زبان كشد 176سوره اعراف آيه  - 346

 .آنها در پيش رو و سمت راست ايشان ميرود) ايمان و عبادت( نور 8سوره تحريم آيه  - 347
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ت چون هم: و از اين جهت فرمودند كه، وبه نباشدفطري شود و مقبول التّ مرتدبخشكد و استعداد عود در انسان نماند كه 
خواهي  مي شود خداوند تو را بر آن معصيت ببيند و بگويد بعد از اين هر چه مي كه، به معصيتي بستي او را به جا نياور

  .و برودفطري شوي كه استعداد توبه و ايمان از ت يعني مرتد.بكن كه تو را نخواهم آمرزيد
من بنامند و ؤمن را مؤكنند از اينكه قاتل م مي است در حديث طويلي كه آن حضرت ابا) ع( و از جناب باقر

و آتش ، مال يتيم ميĤيد روز قيامت ةفرمايند خورند مي من بنامند وؤمال يتيم مبالغه دارند از اينكه او را م ةخورند ةدربار
مال يتيم  ةكه او خورند، د اهل قيامتنآيد كه ميشناس مي ه آتش از دهنش بيرونتا اينكه زبان، كشد در شكم او مي زبانه

نامند و زاني و زانيه را به مومن نمي نامند و فرمود كه رسول  مي منؤعهد را م ضاقنو ، من نمي نامندؤو مطفف را ماست 
كند و حال يكه زنا ميهنگام ،ارزنك فرموده است و اهل علم شك ندارند در اينكه فرموده است زنا نمي كند) ص( خدا

چرا كه چون اينكار را بكند ، و حال اينكه او مومن باشد، هنگام دزدي هيچ دزدي كند ينم يو دزد. نكه او مؤمن باشديا
اح كتاني است كه از ابي الصب، و قاذف را مومن نمي نامند، شود پيراهن از او مي چنانكه كنده، شود از او ايمان مي كنده

اهللا و ان  ال اله االّگويند هر گاه شهادت داد انسان كه  مي در پيش ما قومي هستند كه: كه) ع( به جناب باقر عرض كرد
و چرا دست ؟كنند مي الهي بر آنها جاري آن حضرت فرمود پس چرا حد.پس او مومن خواهد بود )ص( حممدا رسول اهللا

ل از وجوجل خلقي را كه گرامي تر باشند نزد خدا عزّد عزّكنند؟و حال اينكه خلق نكرده است خداون مي آنها را قطع
  .و بهشت و حور العين براي مومنين است، منين استؤو جوار خدا براي م، منينندؤام مزيرا كه مالئكه خد، منؤم

پيوسته بر حذر باش كه دقيقه اي از دقائق شريعت مطهره را ، امر دادي پس عزيز من چون دست به دست ولي
و در ، گردي مرتد فطريبو ديگر عود نكنند العياذ باهللا و ، كه شايد آن مخالفت سبب شود خلع ايمان را، نكني مخالفت

اله به و گاهي چون كسي كه آلت قتّ ،مي شود من هنگام معصيت گاهي در حال جان دادن مشهودؤم ةبندنظر اهلش 
و همان ، صاحب اوست ةامر و نازل ولي ةي لطيفد برآمده و چون اين پيوند الهد قتل صاحب خودست گرفته و درصد
شود رفتن آن  مي باعتبار اينكه خود او سبب، شود مي در وقت معصيت باعتبارات باختالف ديده، لطيفه جان جان اوست

و ، خواهد صاحب خود را به قتل آورد و باعتبار اينكه آن لطيفه جان جان اوست مي شود كه مي لطيفه را از جان خود ديده
و به عكس اين در حالت طاعت به خدمتگزاري ، شود مي باشد به حال جان كندن ديده مي در هنگام معصيت در كار رفتن

و چون بعد از معصيت به حال انزجار و توبه آيد به حال شفا يافتن و از جان دادن خالص شده ، شود مي صاحب خود ديده
و چشم از ، د و خود را گرفتار هواهاي نفساني نگردانيديفه واليت نپوشعباد اهللا كه چشم از لطي اهللا فاهللا .شود مي ديده

و اخبار ، و خود را مخذول ازل و ابد نسازيد، را به معصيت از خود نگردانيد تيوال و لطيفه، ديامر نپوشان شفاعت ولي
كه ايمان از آنها زائل نمي  ،خداوند قومي را خلق كرده است بر ايمان: بسيار درباره معارين االيمان وارد شده است كه

و ، كفر و ايمان ةشود و قومي را خلق كرده است بر كفر كه كفر از آنها زايل نمي شود و خلق كرده است قومي را در ميان
 و اگر خواهد سلب، كند براي آنها كه بر ايمان بميرند مي اگر خواهد تمام، دهد ايمان را به آنها مي بعضي را بعاريه

  .فر بميرندكرا از آنها كه بر  كند ايمان مي
بود و ) ع( خطاب از مشايخ جناب صادقالو در بسياري از اخبار وارد است كه ابوالخطاب از آنهاست و ابو

و آخر كار غالي شد و بيعت به خدائي آن ) ع( گرفت از مردم به امامت و واليت جناب صادق مي كرد و بيعت مي دعوت
ه حضرت دادند او را خواستند و نهي وردع فرمودند كه چنين مكن بيرون رفت و گرفت چون اين خبر را ب مي حضرت

، و به همان كار خود مشغول بود حضرت او را خواستند و فرمودند چون مرتدع نشدي از مدينه بيرون رو، مرتدع نشد
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ائمه ما لعن او بسيار رسيده كه از ، كار خود مشغول بود ابوالخطاب از مدينه بيرونه رفت و در خارج مدينه چادر زد و به
م باعو را كه عو از جمله معارين االيمان بود بل، شمارند مي است و در اخبار معارين االيمان او را از جمله معارين االيمان

  .چون ابوالخطاب صاحب اسم اعظم شد و از او سلب شد
  

  فصل نهم 
  : در بيان اسالم و لوازم و صفات آن و اوصاف مسلم

قالبيه يا خود انقياد و تسليم است  ةه بر انقياد و تسليم احكام شرعيه نبويبيعت عامم عبارت است از بدانكه اسال
  .يا قرين اعتقاد و انقياد جناني است، و هر يك از اين دو يا محض ظاهر و اقرار لساني است، قالبيه را ةاحكام شرعي

او موافق نباشد و حق را خداوند بر زبان او جاري  اول قرين نفاق است و صفت آن مسلم اين است كه زبان و دل
و ديگران نيز نفاق او را از اعمال ، و خود او انكار خود را در كردار خود ميديده باشد، سازد كه مسلمين با او انس گيرند

تار و كردار و گف ةو دل او با احدي انس نگيرد مگر اينكه خير دنياي خود را در آن كس ببيند و در جمل، او مشاهده كنند
در پيش رونيك گويد و مبالغه ، و خير خود را ترك نكند اگر چه باضرار غير باشد، رفتار نظر به منفعت خود داشته باشد

و اغنيا را ، س عيوب مسليمن نمايدو تجس، دلش در همه حال با كسي صاف نباشد، و در پشت سر بد گويد، در مدح كند
و دل را ، خواهد فريب دهد كه صورت عبادت به جا آورد مي ر ورزد و در عبادت خدا راتكبر و ق نمايد و بر فقرا تجبتملّ
و خود باز نايستد و خود و اعمال خود را بر مردم ، و نهي كند، جا برد امر كند غير از به نيكي و خود بجا نياورد رهزاه ب

و تعقيب و تحقير غير را ترك نتواند ، شود و نيك شمارد و خودخواهي و خودپسندي پيوسته از او ظاهر، عرضه دارد
  .و فائده اين اسالم غير حفظ خون و مال و عرض و جواز تناكح و توارث نيست، نمود

ت را حاصل ه انقياد در تحت احكام ملّو قسم ثاني از اسالم كه دل با زبان موافق باشد و چنانكه به بيعت عام
و اين انقياد قلبي الزم دارد مواظبت و مراقبت آداب شرع انور را كه پيوسته ، شدنمايد در دل نيز اين انقياد او را حاصل با

و اگر گاهي باقتضاي بشريت از اين انقياد ، و مناهي را مراقب باشد كه ترك كند، مسارعت در امتثال اوامر داشته باشد
زجر شود از كرده خود و بندگان و ترك واجبي يا مرتكب حرامي شود زود تدارك كند به توبه و من، قلبي بيرون رود

انس و الفت باجمله بندگان خدا داشته باشد با اينكه در دل كناره گيرد ، خدا را خيرخواه باشد اگر چه به ضرر خود باشد
 ةو جمل 348"املسلم من سلم املسلمون من يده و لسانه"و اين انقياد مقتضي است كه با احدي به دست و زبان ضرر نزند كه 

  .همه در او بايد باشد ةبراي مومن ذكر خواهد شد اين مسلم نمونصفاتي كه 
 ةو فايد، و اگر نه چنيني چاره خود كن كه منافقي، پس نظر كن خود را كه اگر باين اوصاف موصوفي مسلمي

اشاره به  349َهداكُْم ِللْإميان َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْاين اسالم فايد اسالم صوري است و راه يافتن به ايمان چنانكه در كريمه 
  .فرمودهاين فايده 

  
  

                                                 
  .ست و زبان او در امان باشندمسلم واقعي كسيست كه ديگران از ضرر د - 348

 .بلكه اگر راست ميگوئيد خدا بر شما منت دارد كه شما را بسوي ايمان هدايت فرموده است 17سوره حجرات آيه  - 349
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  فصل دهم 
  : در بيان اوصاف مومن و فوائد ايمان

ةبدانكه چنانكه گذشت يا خود بيعت خاص يا قبول احكام قلبي و قالبي ، يه است بر قبول احكام قلبي و ملّولوي
و چون اين ، وت است در دل بنده داخل شودكمل امر كه از و به سبب اين بيعت صورت ولي، است به واسطه اين بيعت
و به اين ، شود مي راهي از دل بنده به ملكوت گشوده، در دل بنده داخل شود، ملكوتيه است ةالهي ةصورت كه پيوند شجر

و بواسطه ، كه آنچه بيند و شنود از آن في الجمله عبرت آخرت گيرد، شود مي واسطه چشم و گوش دل او بينا و شنوا
دل را بهواهاي  ةت اين پيوند با ملكوت نمونه اوصاف ملكوتيين در دل او پيدا باشد مادام كه حيثيت ايمان و وصلسنخي

من من حيث االيمان نشنود امر خيري را مگر ؤو از جهت همين پيوند الهي است كه م، نفس مستور و محجوب ندارد
و بواسطه اين ، ي را مگر اينكه از آن منزجر و منقبض گرددو منبسط گردد و نشنود امر شرّ، اينكه دل او بĤن راغب شود

و آنچه روي او را از ملكوت بگرداند دشمن دارد و ، ت است كه آنچه روي او به ملكوت كند دوست داردسنخي
و چون رعايت ، و از غير فراموش داشته باشد، عن غيره و به خود مشغول باشد مستوحش باشد از اوثق اخوان خود فضالً

و چون اين پيوند از دار علم است و مورث ، شر او در وجه او ظاهر باشدآن پيوند نتواند نمود حزن او دائم باشد اگر چه ب
و چون سبب خورده بيني در ، من را عالم نامندؤادراك اموريست از وجود خود كه ديگران از ادراك آن امور كورند م

و چون روز بروز ادراك امور عالم خود را بيشتر تواند ، يم نامندوجود شخص است و باعث خورده كاريست او را حك
در اخبار بسيار بر اينها اشعار شده است و چون اين ايمان چنانكه ، منؤم منحصر است به مبلكه متعلّ، م نامندنمود او را متعلّ

اشاره به همين پيوند است كه در اخبار  "َو بِأَْيمانِهِمَبْيَن أَْيديهِْم   ُنوُرُهْم َيْسعى "مظهر مخفيانه وجود است به نورش تعبير كنند 
اشاره باين پيوند دارد و چون اين پيوند دافع رذائل و  350"َو َمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه ُنوراً فَما لَُه ِمْن ُنور "امام تفسير شده است 

تهد بود در عبادت و سوال كرد از صفات در جواب همام كه مرد عابد و مج) ع( محصل خصائل است جناب اميرالمومنين
من ؤاي همام م: فرمود، كنيم او را به آن اوصاف مي من را بيان كن كه گويا نظرؤو عرض كرد كه چنان صفات م، منؤم

ته دل او محزونست صدر او وسيع تر است از هر چيز كه سويزيرك است وخورده دان هميشه خنده رو است با اينكه پ
از هر خالفي منزجر و بر هر نيكي ، و نفس او خوارتر است از هر چيز در پيش او، ا تحمل تواند نمايدجمله ناماليمات ر

عيب جوئي و ، فحش ندهد و بدگوئي نكند، سبكي نكند، و بر احدي حسد نبرد، احدي در دل نگيرد ةكين، حريص است
ن را كه مردم به يكديگر نيكي او را بگويند مبغض باشد اي، از رفعت و بزرگي دنيا دوري داشته باشد، غيبت كسي نكند
سنگين دل ، سكوتش بسيار باشد، ش از اندازه بيرون باشدمش و غموميا همو، همت بلند داشته باشد، طويل الغم باشد

، ر و از آن غمگين باشدپيوسته با ياد خدا باشد و شكر نعمتهاي او را بسيار كند پيوسته در پايان كار خود متفكّ، نباشد
بسيار دروغ ، وفايش كامل اذيت او كم باشد، ر نيستناداري خود مسرور باشد نرم طبيعت است درشت خو و متكبب

و استفهامش ،خندهاش تبسم باشد ،اگر بخندد دهن زياد نگشايد اگر غضب كند از جا بيرون نشود، پرده در نباشد، نگويد
يا بسيار شادان ، بخل نورزد، رحمتش كثير، حملش عظيم، علمش بسيار دن باشديمحاورتش بجهت فهم ،محض تعلّم باشد

در علم خود ، و جور نكند، خود منحرف نشودو در حكم ، و از كارها ملول و دلگير نباشد، نباشد و در كارها عجله نكند
حرصش چنان نباشد كه قسمت خود را ، و مطايبات او شيرين تر باشد از شهد، نفس او سخت تر باشد از سنگ سخت

                                                 
 .روشني نخواهد يافت) جان( و هر كرا خداوند نور نبخشد هرگز 40سوره نور آيه  - 350
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د و تا چيزي به دستش آيد اشد كه با اندك نامالئمي بجزع آيو هلوع نب، خواهد و قسمت غير را هم طمع داشته باشدب
و سختگيري نكند با بندگان خدا خود را بلند نكند و صاحب را پست ندارد ، حرصش مانع آيد از دادن و خرج كردن او

در كارهاي دنيا زياد از حد پايان بيني ، ف قرار ندهدسكن تكلّدر كردار و گفتار وماكول و ملبوس و مشروب و م، برخود
اگر كسي او را ، اگر به غضب بيايد از حق تجاوز نكند، محاوراتش به طريق حيا و شرم باشد، منازعه اش نيك باشد، نكند
و ، نكند و پرده دري نكنددر كارها بي مباالتي ، يا اگر او كسي را بجويد با او بر فق باشد، اهد رفاقت و مهرباني كند.بخو

، ان باشدهربم، بعهد خود وفا كند، عهدش محكم باشد، دنيا و دوستي او خالص باشد از شوب غرض نفس، ظلم نكند
، از خدا راضي باشد، فضول دنيائي او كم باشد، دردنيا گمنام باشد، حليم باشد، مواصلت با ارحام و مومنين داشته باشد

و در آنچه به كار او نيايد زياد خوض نكند ياري ، بر مردمان پست تر از خود درشتي نكند، مخالفت كند هواي خود را
 يعني به مدح و ذم، فرو نرود مدح مردم بگوش او، ملجا مسليمن باشد، منين باشدؤيت كننده از ماحم، دين باشد ةكنند

، جاهل بر علم اونشود  لعو مطّ، رنگرددو ببازيچه از حكم خود ب، و دغدغه نكند طمع در قلب او، فربه و الغر نشود
مواصلت ، سبكي نكند .و با حزم و دور انديش باشد فحش ندهد، دانا باشد، گوينده اي باشد كه به قول خود عمل كند
تجسس ، مكر نكند غدر كن نباشد بلكه وافي باشد، بخشش كند نه بي اندازه، نمايد و بدون اينكه بر كسي سختي اندازد

، در روي زمين سعي و كوشش خود را ميكرده باشد، با خلق برفق باشد، و ظلم نكند هيچ بشري را، دكار كسي نكن
آزمايش ، هيچكس را ظاهر نسازد و سرّ، پرده هيچ كس را پاره نكند، ضعفاء را يار و مظلوم مستغيث را غمخوار باشد

از خود و از خلق ستر ، بدي كه ببيند بپوشد، ر داردخوبي را بياد آورد و اظها، او كم باشد ةو شكو، خدائي او بسيار باشد
لع نشود مطّ، و لغزش خلق را چشم پوشي كند، و بسر آمدن مردم را اقاله كند، و حفظ عيب همه كس نمايد، عيب كند

و و محكم ، مردم باشد ةامين در ميان، و وانگذارد ظلم اندكي كه اصالح نكند، برخيرخواهي براي كسي كه او را واگذارد
بمردم  ،ببر يكيبه ن و ذكر مردم را، كندعذر بد كننده را قبول ، پرهيزكار و پاكيزه و طاهر و خشنود باشد، ثابت قدم باشد

، خدا بدانشوري و دانائي ةدوست دارد خلق را دربار، بر جهت غيب خود را وب خود رايك برد، و متهم دارد بر عيگمان ن
فرح او را از جا بيرون نكند و اورا سبك نگرداند شدت فرح ، رانديشي و عزيمت تمامخدا با دو ةو قطع كند از بدان دربار

، وا ةو نترسند از غائل، هيچ كس چشم داشت بدي از او نداشته باشد، جاهل را دانا گرداند، او باشد ةبا دانا اسباب تذكر
عيب خود را دانا ، ر داند از نفس خودو هر نفس را به صالح ت .سعي هر كس خالص تر باشد در پيش او از سعي خود او

تنها باشد ، غريب باشد كه با احدي انس نگيرد، وثوق به غير پروردگار خود نداشته باشد، و گرفتار به غم خود باشد، باشد
و به ، راه خدا و مجاهده كند در راه خدا كه پيروي رضاي او كند ردوست دارد در راه خدا و مجاهده كند د، و محزون

با اهل فقر همنشين و با اهل صدق مصادق باشد اعانت ، نكند در غضب پروردگار يو دوست، راي خود انتقام نكشدخود ب
، به جاي شوهر بيوه زنان باشد مهربان باشد اهل مسكنت را، پدر يتيم باشد، غريب باشد ةياري كنند، اهل حق داشته باشد

هميشه با نشاط دل و روي گشاده و ، مردم او را براي هر سختي آرزومند باشند، باشد در هرامر مكروهيمحل رجاي خلق 
باشد و تبسم كننده باشد در عين كظم  مي غيظ و حزن خود ةپنهان دارند، با خنده باشد ترش روي و عيب جوي نباشد

ه شود بر و اگر بخل كرد، دقيق النظر و خورده بين است و عظيم الحذر است از پايان كا رخود بخل نمي ورزد، حزن خود
كند از عمل  مي كند پايان قبيح را پس حيا مي تعقل، كند مي او است از او منع دارند صبر او به اين معني كه آنچه حقّ

ت حسد او را ببرد حالت باشد از خلق حياء او بر شهوت او غالب آيد و حالت محب مي پس بي نياز، كند مي و قناعت، قبيح
د به نيكي جامه نداشته مندرس هم تقي، ميان مردمي بپوشد ةتكلم نكند بغير حق و جامه را جام، عفو او كينه او را فائق باشد



203 

 

، او تواضع باشد در طاعت پروردگار با خضوع باشد ةراه رفتن او به طريق تواضع باشد يا سير، نپوشد كه لباس شهرت شود
د رجمله احوال نيتش خالص ، د با خضوع باشداز پروردگار و خداون، يا با همه كس خاضع باشد به سبب اطاعت داشتن

نش عبرت گرفتن ردنظر ك، و مكر و خدعه نداشته باشد، هواي نفس و غرض نفس داخل نكند باشد در اعمال خود غش
و ، يعني خير خواه خلق باشد، مناصح باشد، م كردنش دانشوريستو سكوت داشتنش براي فكر كردن است و تكلّ، است

يعني بر مردم به ، خوبي خود را از وجود و صحبت آنها بردارد متباذل باشد ةو خود هم بهر، لت كندخلق را بر خير دال
اگر چه به حسب صورت نيز ، و از مردم هم به حسب معني بخشش يابد، حسب صورت و معني بخشش داشته باشد

از ، و عالنيه ه باشد براي خلق در سرّبا مردم مواخات كند به نحوي كه مردم هم با او مواخات كنند خير خوا، بخشش يابد
و ، چه از او فوت شده استنو افسوس نخورد بر آ، و با او مكر نكند، برادر ايماني خود قهر نكند و او را غيبت نكند

جائز نباشد براي او اميد داشتن او و در وقت شدت  كه محزون نشود بر مصيبتي كه به او رسد و اميد نداشته باشد چيزي را
، سازد علم را با حلم و عقل را با صبر جممزو، و در وقت خوبي ببطر و فرح بي اندازه نيفتد، ار خود سست نشوداز ك

متوقع ، لغزش او كم باشد، آرزوي او دور و دراز نباشد، ميديده باشي او را كه كسالت دور باشد از او ونشاط او دائم باشد
كار ، جهل او منفي باشد، نفس او قانع باشد، دگار را پيوسته داشته باشدياد پرور، دلش خاشع باشد، ب اجلش باشدو مترقّ

خوي او صافي باشد از ، غيظش را پنهان دارد، شهوت او مرده باشد، به جهت گناه خود محزون باشد، او آسان باشد
، ر شده استي او مقدهمان چه براقناعت كننده باشد به ، كبرش ضعيف باشد، همسايه او از او ايمن باشد، رذائل طاختال

 و سكوت، كارش محكم باشد ذكرش بسيار باشد فبا مردم آميزش كند كه از آنها چيزي بياموزد، صبرش متين باشد
و تكلم نمي كند ، به جهت خيري كه در سكوت بيند از براي اينكه فخر كند به سبب اين سكوت، كند كه سالم بماند مي

بتعب اندازد خود را ، و مردم از جانب او در راحتند، او از او در عناء و زحمت استپيوسته نفس ، ر ورزدكه بر مردم تكب
پس به راحت گذارد مردم را از خود اگر بر او ظلم شود صبر كند تا خداوند به جهت او انتقام ، به جهت آخرت خود

او از كسي كه از او دوري كند از دوري كردن ، يعني پايان صبر او اين شود نه اينكه به جهت اين انتقام صبر كند، كشد
و نزديكي او با كسي كه به او نزديكي كند از باب نرمي و ، باب بغض في اهللا و پاك داشتن خود است از آاليش ناپاكان

كند به  مي بلكه اقتدا، تملق كردن نيست و نزديكي او فريب دادن و، تكبر و عظمت فروشي نيستاودوري ، مهرباني است
  .و نيكي پس او امام است كساني را كه بعد از آن باشند از اهل برّ، ش از آن بوده اندبزرگاني كه پي

من بر خود بندي نمي كند براي اصدقاء و در خبر ديگر است كه امانتي كه پيش او ؤو در خبر ديگر است كه م
ي را به جا نياورد به خيال و خوب، است باصدقاء نگويد چه جاي غيراصدقاء و شهادت خود را از اعداء پنهان نمي دارد

و از خداوند استغفار كند ، گويند مي اگر مردم او را تزكيه كنند بترسد از آنچه آنها، و ترك نيكي نكند به جهت حيا، رياء
  .و از احصاء عمل خود خائف باشد، او را نشناسندبراي بديهائي كه نمي داند فريب نخورد به قول كساني كه 

مومن نمازگذار است در عين شغل و ظاهر عبارت اين است كه در عين اينكه مشغول  و در خبر ديگر است كه
كه شخص مومن كه نماز : گويند مي و اين موافق است با آنچه صوفيه، به شغل دنيويست به نماز خود هم مشغول است

اشاره به آن نماز قلبي  351َصالِتهِْم داِئُمون  لىْ الَّذيَن ُهْم َع :و آيه مباركه، ماز قلبي او با هيچ كار منافات نداردنقلبي دارد آن 
و فرجش بر او غالب ، او را رسوا نكند، و شكم او، من باشدؤدائم در نماز قالبي نمي تواند شخص م كه، است نه نماز قالبي

                                                 
 .ت الهي عمر گذرانندآنانكه دائم در نماز و عباد 23سوره معارج ايه  - 351



204 

 

مردم ، ع نيايدو از خواري دنيا به جز، مردم او را سرزنش كنند و او احدي را سرزنش نكند و راغب عزت دنيا نباشد، نيايد
به طرفي همت داشته باشد كه او را از مردم مشغول سازدت داشته باشند و او به طرف ديگر هم.  

يعني چون شب شود از جمله خلق عزلت ، و شيرها در روز، هستند در شبها  منين راهبؤم: و در خبر ديگر
، و به كسب دنيا اشتغال نمايندري ضعفاء مشغول و در روز بغمخوا، گزينند و به عبادت و مناجات پروردگار مشغول شوند

و به ، ت بيندو كاري نكنند كه همسايه از آن اذي، ت همسايه نكنندقصد اذي، و هنگام جهاد چون شير كوشش داشته باشند
چه و در خبر ديگر است كه كسي كه از نيكي خوشنود چه نيكي خود و ، بيوه زنها بروند و در عقب جنازه راه روند ةخان

  .من استؤو از بدي دلگير باشد م، نيكي غير
داخل ، و اگر خوشنود شود، بيرون نبرد غضبش او را از حقي، مومن اگر غضب كند: و در خبر ديگر است كه
و در خبر ديگر است كه مسلم كسيست كه ، و چون دست يابد زياده از حق خود نبرد، نكند خوشنودي او را در باطلي

و در خبري ، منون او را امين مال و جان خود دارندؤمن كسيست كه مؤو م، دست او سالم باشند مسلمانان از زبان و
و اگر بر روي سنگ بخوابانند ، مثل شتر الفت گيرنده كه اگر او را بكشند برود، باشند ميها  باشند و نرم مي مومنون آرامها

  .بخوابد
خود را از مردم باز  مساك كند فضل كالمش را و شرّو در خبر ديگر است مومن انفاق كند فضول مالش را و ا

ما يعني مومن كسيست كه آواز نزند مثل آواز  ةو در خبريست كه شيع، دارد و انصاف دهد با مردم از جانب نفس خود
و در خبر ديگر ، ما چيزي نخواهد اگر چه از گرسنگي بميرد و از عدو، زدن سگ و طمع نداشته باشد مثل طمع كالغ

ع مال و انصاف ع بر خود و عيال و اخوان خود به قدر توسو توس، تنگي دست ةمن است به انفاق به اندازؤاز اخالق ماست 
نه است و حسن تدبير دارد براي ؤو در خبر ديگر است كه مومن خفيف الم، دادن مردم و ابتدا كردن به سالم بر آنها

كند در روز معيشت  مي و در خبر ديگر است كه مومن طلب، زداز يك سوراخ دوبار او را گزنده اي نگ، معيشت خود
اگر با اهل دنيا راه رود زيرك ترين آنها باشد و اگر با اهل آخرت راه رود ، خود را و ميگريد در شب بر خطيئه خود

  .پرهيزگارترين آنها باشد
ر دارد و در منطق اظهار ين هيئت و حسن رفتاسهر گاه كسي را كه ح: است كه) ع( خبري از جناب سجاد و در

 و در حركات خود اظهار خضوع، م خودكند يا خود را مرده ميدارد در تكلّ مي و رياء با ظهار عبادات، كند مي عبادات
چرا كه بسياري هستند كه عاجزند از اخذ دنيا و مرتكب شدن حرام از دنيا ، پس قدري تامل كنيد و مغرور نشويد، كند مي

دهد پس او پيوسته در  مي دنيا قرار ةپس او آالت دين را تل، و خائف بودن دل او، و خوار بودن اواو  ةبه جهت ضعف بني
و اگر بيابيد اين ، اگر دست بر حرام بيابد در آن حرام فرو ميرود، خيال مردم مياندازد دينداري خود را به ظاهر حال خود

ايستند از  مي ه شهوات خلق مختلفه است چه بسيارند كه بازك، كس را كه از حرام عفت ميورزد تامل كنيد و مغرور نشويد
آورد از آن زن فعل حرامي  مي پس به جا، كند بر زن بد صورت قبيحه مي مال حرام و هر چند بسيار باشد و خود را راضي

گونه است عقل تا اينكه نظر كنيد كه چ، پس تامل كنيد و مغرور نشويد، پس اگر ببينيد كه از اين حرام عفت ميورزد، را
و ، كنند مي و خود را از مال حرام و شهوت فرج حرام حفظ، اينها را ةكنند هم مي كه چه بسيار كساني كه مراعات، او

پس هر ، كنند به عقل خود مي كنند به جهل خود بيشتر است از آنچه اصالح مي عقل متين ندارند و آن چيزي را كه فاسد
تا اينكه نظر كنيد كه آيا با هواي خود بر عقل خود ، تامل كنيد و فريب نخوريداست  گاه بيابيد او را عقل او هم متين

و چگونه است دوستي او رياسات باطله را و بي رغبتي او ، و بر هواي خود غالب، يا او با عقل خود يار است، غالب است
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، كنند به جهت دنيا مي وترك دنيا، باشند مي مردم كساني هستند كه خسرالدنيا و االخره ةچرا كه در ميان، در رياسات باطله
فيترك ذلك امجع طلبا للرياسه حيت اذا قبل "له محلّ ةو اعتقاد دارد كه لذت رياست باطله بهتر است از لذت اموال و نعم مباح

مي كشاند ، كوري آيد به نوع به سر در آمدن شب مي و او به سر 352"باالمث فحسبه جهنم و لبئس املهاده العزه تله اتق اهللا اخذ
را بعد از طلب او به سوي چيزي كه قدرت نداشته  اوكشاند راي او مي و، اول باطل او او را به سوي دورتر غايت خسارت

باك ندارد از ، كند حالل الهي را مي و حرام، كند حرام الهي را مي باشد بر او در حال طغيان و سركشي او پس او حالل
كرد به  مي آنچنان رياستي كه به ظاهر گاهي پرهيزگاري، اه سالم بماند براي او رياست اوهرگ، آنچه فوت شود از دينش

ولكن مرد تمام مرد و نيكو مرد كسيست كه  353" غَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َو لََعَنُه َو أََعدَّ لَُه َعذاباً َعظيمافاولئك الذين "جهت او 
بذول دارد در طلب رضاي خدا و بداند كه خواري با حق نزديكتر است هواي خود را تابع امر الهي كند و قواي خود را م

مي كشاند او را به سوي دوام نعيم ، دنياشود از ضررهاي  مي و بداند كه قليل آنچه را كه متحمل، به سوي عزت در باطل
به سوي پروردگار  و ،كنيد ك جوئيد و به طريقه او اقتداپس اين است مرد و نيكمرد باو تمس، در داري كه فنا ندارد

  .نمي شود و طلب او خائب نميشود ل جوئيد كه دعاي او رداو توس ةبواسط
نماز كه چگونه است محافظت آنها  تدر نزد اوقا، ما را در نزد سه چيز ةآزمايش كنيد شيع: در خبريست كه و

و در نزد اموال ايشان كه چگونه ، ما دونماز و در نزد اسرار آنها كه چگونه است حفظ آنها اسرار را در نزد ع تبر اوقا
و در خبر ديگر است كه نيست از ما كسي كه خودداري نكند در نزد غضب ، است مواسات آنها با برادران ايشان در آنها

و نيكو ندارد معاشرت كسي را كه به خلق حسن با او ، خود و نيكو نداشته باشد مصاحبت كسي را كه با او مصاحبت كند
ما  ةو در خبريست كه در ميان شيع، افقت كسي را كه با او مرافقت كند و مجاورت نمايدرند و نيكو ندارد ممعاشرت ك

 و 354"ليس يف شيعتنا ان يسئل الناس بكفه او يتصدقوا علي االبواب"و در خبر ديگرست ، نيست كسي كه سوال به كف كند
و هيبت در ، و رستگاري دنيا و آخرت، ا و آخرتدر خبر ديگر است كه سه خصلت است از خصال شيعه عزت در دني

دوستداري كه دوستي خود را به ظاهر آورد پس او از ما است ، و در حديث ديگر است كه شيعه سه صنفند، ظالمين ةسين
و كسي كه مال ، دهد پس زينتيم براي كسي كه زينت بر خود بندد به واسطه ما مي ما زينت ةو كسيست كه خود را بواسط

 )ع( و في خبر عن الجابر عن الباقر .و كسي كه ما را واسطه اكل خود قرار دهد فقير شود، ما ةرا نمي خورد به واسط مردم
قسم به  ما اهل البيت؟ كند كسي كه بر خود ببندد تشيع را به همين كه قائل باشد بحب مي كه فرموده است جابر آيا اكتفا

و شناخته نشوند مگر به تواضع و تخشع و امانت ، و اطاعت كند او را، از خدا ما مگر كسي كه بپرهيزد ةخدا كه نيست شيع
و قرض داران ، و اهل مسكنت، و كثرات ذكر خدا و نماز و روزه و احسان با پدر و مادر و جستجوي حال همسايگان فقير

، در ميان عشاير خود در همه چيزو بوده باشند امين ، و بازداشتن زبان از بد مردم، و ايتام و صدق گفتار و تالوت قرآن
كند كه  مي جابر عرض كرد كه امروز كسي را باين صفت نمي شناسيم فرمود اي جابر براههاي مختلف مرو آيا كفايت

پس اگر بگويد كه من دوست ميدارم ، اوامر ةو آن نباشد با اين قول به دوستي به جا آورند؟بگويد علي را دوست ميدارم

                                                 
و ترك ميكند همه اينها را براي بدست آوردن رياست، و چون او را با ندرز و نصيحت گويند از خدا بترس و ترك فساد كن غرور و  - 352

 .خودپسندي او را بر بدكاري برانگيزد كه نصيحت نشنود جهنم او را كفايت كند كه بسيار آرامگاه بديست
 .خدا بر او خشم و لعن كند و عذابي بسيار شديد مهيا سازد) ولئك زائدا( 93سوره نساء آيه  - 353

 .ها برود نيست كسيكه سوال بكف كند و يا براي گرفتن صدقه بدرخانه) يا از زمرة شيعيان ما( در ميان شيعه ما - 354
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و بعد ) ع( بهتر است از علي) ص( چرا كه رسول خدا؟ناس ميگويند ةيد كفايت كند چنانكه عامرا با) ص( رسول خدا
به او هيچ ) ص( نفع نخواهد بخشيد دوستي محمد، ت آن حضرتو عمل نكند به سنّ، نكند سيره آن حضرت راپيروي 
، دا و بين احدي قرابتي نيستدر بين خ.پس بپرهيزيد از خدا و عمل كنيد براي آن نعيمي كه در نزد خداست، نفعي

   .ين ايشان است و عمل كننده ترين آنها به طاعت اوردوست ترين بندگان به سوي خدا و گرامي ترين آنها پرهيزگارت
 فرمود آيا مهربانياند  كه شيعه در نزد ما بسيار شده) ع( گفته شد به حضرت باقر: و در خبر ديگر است كه

عرض كرد نه ؟كنند با يكديگر مي و مواسات؟كند محسن آنها از مسي ء آنها مي ؟ و تجاوزكند غني آنها بر فقير آنها مي
  .شيعه كساني هستند كه اين خصال را به جا آورند، چنين است فرمود اينها شيعه نيستند

د اگر در خو، صف به صفت ايمان شده اندو آنها كه متّ، پس بايد نظر كنند آنها كه ايمان را بر خود بسته اند
اين  ةو اگر در خود نه بينند نمون، صاف به اين صفات به ايمان موصوف خواهند بودنمونه اي از اين صفات بيابند باندازه اتّ

  .و اين اسم را بر خود نبندند كه بويال اين افترا عالوه بروبال نفاق مبتال گردند، صفات را از سخط الهي بترسند
  فظ مومن جز پي تعريف نيستل    ميم و واو و ميم و نون تشريف نيست

عي امر هدايت و او را مد، اگر اين صفات را بيابند در كسي، و همچنين آنها كه در طلب ايمانند تجسس نمايند
ايمان نمايند و اگر اين صفات را در آن نيابند از آن كس حذ ركنند كه و از آنكس طلب ، بيابند پيش آنكس بروند

ضرر زننده ترند بر ضعفاء شيعيان ما از لشگر : و از اين جهت فرمود كه، پنبه، طالبصحبت او آتش است و دين تكويني 
 و اينها اديان شيعيان را، كه آنها اموال و ارواح آنها را سلب كردند) ع( يزيد لعنه اهللا عليه بر حسين و اصحاب حسين

دم مال آنها را به نحو حالل بخواهد يا خدا برند و اگر اين صفات در آن نباشد بلكه طمع در مال داشته باشد و از مر مي
نخواسته در بند حالل و حرام نباشد بلكه اموال ايتام را تصرف كند به نحو غير احسن و در اوقاف به غير وجه صرف 

كه ، و فطرت خود را از دست مده، بلكه رشوت بر احكام وفتيا بگيرد زنهار زنهار از آن فرار كن، مصارف تصرف كند
داند كه كسي كه به غير آن وجهي كه عقل تحسين كند و شرع بپذيرد تصرف در مال غير كند  مي فطرت خود هر كس به

و از جهت ، را بد داند و فعلش را زشت خواند يهو و هر كس بالفطره طالب، و تارك هوي، خدا ةصاحب هواست نه بند
ب راه خدا از او نمايند خداوند متعال به جهت دهد كه طالب هوي قابل اين نيست كه طل مي اينكه فطرت هر كس شهادت

عيان طريقت منين بسياري از احبار و رهبان كه علماء سوء و مدؤاي م: و مشتبهين به علماء فرمود كه، ذير از علماء سوءحت
كسي يعني هر كس بالفطره ميداند كه اينچنين ، خورند اموال مردم را به طريق باطل مي به حسب تعريض، مرتضوي باشند

و از همين جهت ، از جانب خدا بر خلق گماشته نمي شود و از جانب خدا ماذون در فتيا يا دستگيري عباد نمي تواند باشد
و از جهت همين بود كه ، داند از صفات رذيله آنها اقتصار بر همين يك صفت كرد مي كه اين معني را بالفطره همه كس

 355االيهَو ِمْنُهْم أُمِّيُّونَ ال َيْعلَُمونَ الِْكتاَب إِالَّ أَمانِي :ز خواندن آبه مباركهعرض كرد بعد ا) ع( كسي به خدمت جناب صادق
چرا بايد ، كه راه به جاي ديگر نتوانند ببرند، شنوند از علماي خود مي كه هر گاه عوام يهود نشناسند كتاب را مگر بهمانچه

و عوام يهود مثل عوام ما اگر جايز نباشد براي آنها ، علماي خودت كرد آنها را بواسطه تقليد كردن و قبول كردن از مذم
عوام ما و علماي  ةميان: قبول كردم از علماي خود از براي عوام ما هم جايز نخواهد بود قبول كردن از علماي ايشان فرمود

                                                 
ز آمال و آرزوهاي باطل خود نپندارند و تنها اند و نوشتن نتوانند و توراه را ج و بعض عوام يهود كه چيزي نياموخته 78سوره بقره آيه  - 355

 .پابست خياالت خام و پندار بيهوده خويشند
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ت پس خداوند مذم، واءاما از جهت است، و ميانه عوام يهود و علماي آنها فرقست از جهتي و تسويه است از جهتي، ما
عرض كرد ، و اما جهت افتراق آنها نه چنين است، فرموده است عوام ما را به واسطه تقليد علماء و وقوف بر صرف تقليد

و به خوردن حرام و خوردن ، شناختند علماي خود را به دروغ صريح مي فرمود عوام يهود بودند كه، بيان فرما براي من
و ، ات و تعارفاتيعني اهتمامات و محب، و عناياتها  بواسطه شفاعات شفيع، ئي از آنچه كه هستو تغيير احكام خدا هرشو

و هرگاه تعصب ورزند زائل كنند ، خودهاي  از دين كنند مي آنها را به تعصب شديدي كه به آن واسطه مفارقتاند  شناخته
كه مستحق نباشند از ، او تعصب كشند چيز ي را و عطا كنند به كسي كه براي، حقوق كساني را كه بر آنها تعصب كشند

شناسند آنها را كه مرتكب  مي پس ظلم كنند مردم را به جهت كساني كه براي آنها تعصب كشند و، اموال غير آنها
شوند مي اتمحرم.  

را كه خود كه فطري است به سوي اينكه هر كس به جا آورد آن چيزي هاي  و مضطرند به همان فطرت خود و معرفت دل
و جايز نيست كه تصديق كرده شود در قول بر خدا و نه در قول بر وسايط بين خلق و ، او فاسق است، آورند مي آنها به جا

  .خدا
پس از اين جهت مذمت فرموده است اينها را خداوند متعال به جهت تقليد كردن آنها كسي را كه شناسا و دانا 

 تصديق او در حكايت كردن از جانب خدا و وسايط و نه عمل كردن به آنچه و نه، كه جايز نيست قبول خبر اواند  شده
و واجب است بر ايشان نظر كردن خود آنها در امر ، رساند به سوي ايشان از كساني كه آنها را مشاهده نمي كنند مي

اينكه مخفي بماند و  روشن تر بود از) ص( كردن علما زيرا كه دالئل رسول خدا نه اعتماد كردن بر رد) ص( رسول خدا
ت و هم چنينند عوام امت ما هر گاه بشناسند از فقهاي خود فسق ظاهر و عصبي، مشهورتر از اينكه ظاهر نگردد براي آنها

ب بر او و بر حرام اين دنيا خود را انداختن و هالك كردن كسي كه تعص، و بر روي حطام دنيا خود را انداختن، شديده را
شناسند از علماي خود ميل كردن و سعي كردن به بو هر گاه ، اين باشد كه امر او را اصالح كنند اگر چه مستحقكشند 

ورزند اگر چه مستحق اذالل و اهانت باشد پس كسي كه  مي نيكي كردن و احسان نمودن بر كسي كه براي او تعصب
فقهاي  ةت فرمود به تقليد كردن فسقند مذمتقليد كند از عوام مثل اين فقها را پس آنها مثل يهودي خواهند بود كه خداو

و اما كسي كه از فقها حافظ نفس خود باشد و دين خود را حفظ كند و مخالف هواي خود باشد و مطيع امر ، خود را
چرا كه ، نه جميع ايشان، موالي خود باشد براي عوام رواست كه او را تقليد كنند و نيست اين كس مگر بعض فقهاء شيعه

پس از آنها قبول نكنيد هيچ چيز را و آنها را هيچ ، هفقهاء عام ةرتكب شود از قبايح و فواحش به نحو فسقكسي كه م
زيرا ، همين تحمل فسقه از ماو تخليط و آميزش و صدق و كذب و حق و باطل بسيار شده است به جهت ، كرامت نيست

كنند اشياء را بر غير  مي و وضع، بتمامهاند  متحمل شدهكنند آن را كه  مي شوند از ما پس تحريف مي كه اين فسقه متحمل
بندند تا اينكه بكشانند از اعراض دنيا آنچه زاد  مي دروغ بر ما ت معرفت آنها وطايفه ديگر عمداًوجه آن اشياء به جهت قلّ
كنند و  مي راالم هم السيعل آنها قومي هستند كه نصب عدوات اميرالمومنين و ائمه ةو از جمل، آنها است به سوي آتش

ما را و به آن واسطه خود را صاحب جاه به  ةآموزند بعض علوم صحيح مي مي آيند و، قدرت ندارند بر قدح درباره ما
كنند به سوي آنچه از ما  مي بعد اضافه، ابكنند ما را در نزد نص مي و عيب جوئي، دهند در پيش شيعيان ما مي خرج

باشيم  مي بندند آن دروغهائي كه ما از آنها بري مي اضعاف او را از دروغ هائي كه بر ما اضعاف او را و اضعافاند  آموخته
 شوند و گمراه مي پس گمراه، كنند آنها را مستسلمون و منقادون شيعيان ما به گمان اينكه آنها علوم ماست مي پس قبول

چرا كه جيش يزيد ) ع( بر حسين و اصحاب حسين كنند و اينها ضرر رساننده ترند بر ضعفاي شيعيان ما از لشگر يزيد مي
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  .و براي آنها در نزد خداوند بهترين احوالست، و اموال آنها راسلب كردند ارواح 
و شك و شبهه ، شناسانند مي و دشمن اعداء ما خود را، نمايانند مي و اين علماء سوء ناصبين كه خود را موالي ما

كنند آنها را از قصد حق لكن المحاله كسي را كه خداوند  مي كنند و منع مي راهكنند پس گم مي بر ضعفا شيعيان ما داخل
او را در دست آن شبهه ، خود را و تعظيم امام و ولي، كه قصد ندارد مگر حفظ دين خود را، از دل او بداند از اين عوام
و خداوند توفيق خواهد داد او ، ر حقمني را بر آن خواهد گماشت كه او را مطلع كند بؤو م، انگيز كافر نخواهد گذاشت
و ، دنيا و آخرت را ريخ منؤم، پس جمع خواهد كرد براي او به سبب اين تلبيس و اين تنبيه، را از براي قبول كردن از او

: كه) ع( جمع خواهد كرد بر كسي كه گمراه كرده است او را لعن دنيا و عذاب آخرت را بعد فرمود حضرت صادق
راههائي هستند كه به سوي ما  عو قاط، از مااند  كه بدترين علماء امت ما آنهايند كه گمراه كننده) ص( فرمود رسول خدا

و ، فرستند مي ما در حالي كه صلواتهاي  سازند اشباه ما را به لقب مي آنها كه مينامند اضداد ما را باسماء ما و ملقب، است
مقربين بر ما از  ةدر كرامات خدائيم و به صولت خدا و صلوات مالئك و حال اينكه ما فرو رفته، حال اينكه مستحق لعنند
به دليل ندارد بلكه از  حاجت اخبار از اندازه بيرون است و اينهاها  و باين مضمون .باشيم مي صلوات آنها مستغني

  .ضروريات فطرت انسانستةجمل
و آن عالمي را كه مسائل ، كار بردپس كسي كه در طلب دينداري باشد بايد او به تحقيق تميز خود را به 

بين او و خداي او باشد كه او را پيروي كند يا نمي  ةتواند واسط مي تشخيص دهد كه، خود را خواهد از او بياموزدةشرعي
خواهد آداب طريق از او بياموزد آن قدر تميز به كار برد كه ببيند  مي و همچنين شيخي را كه، تواند كه از او دوري گزيند

  : و بعد دست به دست او دهد و او را پيروي كند، خود پيشقدم تر هست يا نيستاز 
  پس بهر دستي نبايد داد دست    اي بساابليس آدم رو كه هست

  تا گمان آيد كه هست او خود كسي     حرف درويشان بدزديده بسي
ت كه اگر في الجمله قواين است ، خورد مي الهيه است كه بر وجود انسان ةاين ايمان كه پيوند شجر ةو فايد

و از نامالئمات آن حلم نمايد و با مردم برفق و مدارا تواند ، گيرد انسان به همان پيوندانس گيرد و در هزاهز دنيا صبر تواند
و اگر همه مردم به يك طرف روند و او به يك ، باشد و به فقر خود زياد دلگير نشود و كثرت و غنا او را به طغيان نيندازد

برآفات ، اگر به غفلت و معصيت افتد زود پشيمان شود و توبه كند، اگر تنها بماند وحشت نكند، ر اضطراب نماندطرف د
و طاعات خود را بداند كه ناقص ، صاف به صفات حسنه محزون باشدو از عدم اتّ.و عيوب نفس خود اطالع پيدا كند

طه مشغول بودن بدل خود از اشتغال با مردم فراغت داشته از او برداشته شود و به واس 356اشروبطر و به عجب نيفتد، است
ر نورزد به سبب اندك دانائي هر چه دانا و بر مردم تكب، و بدانائي خود مغرور نشود، فريب مدح و ثناي مردم نخورد، باشد

، ل قطره اي است از درياشود داند كه جهلش افزونتر است از دانائي و علم او بالنسبه به علم علما و به علم مالئكه و خدا مث
و با ، و در روز مرگ آسودگي از كشاكش مالئكه و مقرون شدن با نور امام و در آخرت همنشين پيشوايان خود شدن

و فوائد ايمان نه ، و غلمان را خادم داشتن است، آغوش مو با حور ه، ذ شدنه ملتّةالهي ةو از موائد غيبي، ار يار بودنياخ
  .و اندازه بيرون و از احصاي خلق افزون است بلكه در دنيا و آخرت از حدهمان است كه ذكر شد 
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  فصل يازدهم 
  :بايد به آن موهبت خوشنود باشد و به هيچ سختي و تنگي دلگير نشود، در بيان اينكه هر كس را به موهبت ايمان نواختند

بيعت كردن با  ةخورد و به واسط يم وجود انساني ةبدان كه ايمان عبارت از آن پيوند الهي است كه بر شجر 
و  رهيت اخيت بفعليئيو مكرر گذشت كه ش ،شوديان مين ماده و بنيرة ايو صورت اخ انسان ةت اخيري فعليهوسائط ال
و حكم بر همان صورت و ، ه است كه هيچ حكم نداردماد ةات و صور به منزلو ساير فعلي، آن شيء است ةاخيرصورت 

ب، ت اخيره استفعلينمي بيني كه در خواب ، ت انسان همان پيوند است و باقي بعد از فناء تن آن استه اين معني كه انساني
و ، بلكه به بدن ملكوتي و روح جبروتي است.كني؟و اين سير تو بتن نيست مي تن در جائي افتاده و تو در اماكن بعيده سير

شود كه تو اين تن  مي و از اينجا معلوم، ن آنها يا تعبير آنهاشود عي مي كني كه واقع شده يا مي تو چيزهائي را مشاهده
. و، عوام را اعتقاد است و عالم منحصر به اين عالم نيست بلكه عالمي ديگر سواي اين عالم هست ةچنانكه جمل، نيستي
فعليست كه به آن و موضوع صفات و افعال و احكام آن فعليت ديگر ا، ت تن هست كه توئي توت ديگر سواي اين فعلي
ت مجرّفعليت در خواب سير كردي و به عالم مناسب د از اين تني و به آن فعليو معلوم هم، داخل شديت آن فعلي 
و صور تمام موجودات اين عالم در آن عالم هست كه هر كس تواند خود را ، شود كه آن عالم احاطه دارد بر اين عالم مي

اين عالم اطالع پيدا كند زيرا كه روياي صادقه را چه آنها  ةل به آن عالم از وقايع آتياتصا ةبه آن عالم رساند و به قدر سع
و اشياء آتيه را به حسب اسباب عالم طبيعي ، تعبيرها هيچ كس نيست كه انكار كند و بهشود بعينها و چه ا مي كه بعد واقع
و آينه وار صور موجودات اين عالم در ، لم باشدمگر اينكه عالم ديگر باشد كه محيط به اين عا، معلوم كردن.مشگل است

شود كه انسان هم لطيفه ايست مجرد از اين بنيان كه  مي آن مشهود تواند باشد كه آن ملكوت و عالم مثال است و معلوم
 آنچه براي انسان هست از صفات و افعال و احكام منسوب به آن لطيفه است و به هيچ نحو به اين بنيان نسبت ندارد چه

  .باشد مي يا بدون آنها چنانكه در خواب، چنانكه در بيداري هست، آنها به توسط آالت و جوارح اين بنيان حاصل شود
، بيعت از تن است و چون انسان بيعت كند با ولي دو معلوم است كه فعليت اخيره هم همان لطيفه ايست كه مجرّ

شود و  مي ت اخيرهات و فعليه و فوق ساير فعلينوراني ةفيطلآن  شود بوجود بايع كه مي لطيفه نوراني از صاحب بيعت وصل
چون آن لطيفه از ملكوت و از منبع نور است باقتضاي رجوع باصل خود و اقتضاي هر فرع ظهور و بروز صفات اصل را 

و اين ، ن رانيين و روحاو جذب كند ظهور دهد در اين عالم صفات ملكوتيي، اين پيوند المحاله رجوع كند به عالم نور
   "كفي به شرفا و فضال و رضا"ت و سو ظهور اين صفات براي انسان، تسرجوع به عالم نور و ظهور اين صفات رجوع انسان

و از هيچ ، ايمان به هيچ چيز خوشنود نخواهد شد ةپس اگر انسان مستعشر به اين معني شود البته بعد از اين لطيف
ت گيرد و في الجمله آثار آن چون انسان اندك مراقب دل خود باشد كه آن پيوند قوچيز سروري نطلبد عالوه بر اينكه 

نكند و به هيچ چيز سواي او  شود كه هيچ لذت بر آن اختيار چنان به آن لطيفه انس گيرد و ملتذّ، پيوند ظهور پيدا كند
ز هيچ شدت و سختي و هيچ بال و تنگي ايمان را در وجود خود يافت ا ةانس نگيرد و بايد انسان بعد از اينكه آن لطيف
ت به آن لطيفه نتواند رساند و از آنجا كه كه نعمت و نقمت تن مضرّ ازير، دلگير و از هيچ نعمت و رخا مسرور نشود

 نعم و نقم را براي صالح او ةو جمل، كند مي الهيه را تربيت ةو آن لطيف، خداوند متعال مراعات آن پيوند ايمان را مينمايد
  .بايد از هيچ چيز دلتنگ و به هيچ چيز مشعوف نگردد، دفرست مي

من در آن باشد يعني حق ؤخير ممن صادر نمي شود مگر آنچه ؤو در اخبار است كه از مصدر الهي نسبت به م
 منؤمن را براي مؤدهد و غير م مي دهد و تربيت كرده نمو مي ايمان دارد و او را تقويت ةتعالي شانه نظر به همان لطيف
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من از او صادر باشد يا حال و خير خود او منظور است يا ؤپس آنچه نسبت به غير م، خواهد نه مومن را براي غير مي
و از اين ، من مقصود است نه غيرؤمن صادر شود صالح و خير مؤو آنچه نسبت به م، از آن منظور است اصالح نظام كلّ

لك شود مابين مشرق و مغرب را خير او در آن خواهد بود و اگر من كه اگر ماؤعجب است از م: جهت است كه فرمودند
من من كساني هستند كه به صالح ؤو در خبر ديگر است كه از بندگان م .پاره پاره كنند خير او در آن خواهد بود رااو

پس ، ا مگر غنيو كساني هستند كه به صالح نمي آورد آنها ر، گردانم آنها را مي پس فقير، نمي آورد آنها را مگر فقر
ي باشد يعني بر راي تشيع و قبول أو در خبري هست كه ضرر نمي رساند بمرد هر گاه بر اين ر، گردانم مي آنها را غني

و هر چند بگويند ديوانه ، وجود او خورده باشد هر چه بگويند مردم در باره او ةواليت ما كند كه آن پيوند واليت بر شجر
و در خبر ديگر است كه  .گر چه در سر كوهها باشد و بندگي خدا كند تا مرگ بر او برسداست و به او ضرر نمي رسد ا

من از جميع خلق ؤمن بي نياز خواهم شد به سبب همان يك مؤحق فرموده است كه اگر در روي زمين نباشد مگر يك م
د كرد در حصول غايت براي من باشد من را كفايت خواهؤخواهم اگر يك نفر م مي منؤخود يعني جميع خلق را براي م

   .خلقت خلق و قرار خواهم داد براي او از ايمان اوانسي كه هيچ از تنهائي به وحشت نيفتد و محتاج به احدي نشود
و ، و در خبر ديگر است كه كسي كه خداوند او را شناساي اين امر كند يعني شناساي امر واليت به واسطه بيعت

د او باك ندارد كه در سر كوهها به سر برد تا مرگ او برسد و از جهت همين كه ايمان رسيدن پيوند واليت بر شجره وجو
شود كه به مالقات هيچ  مي كند آرام و خوشدل مي من ديگر را مالقاتؤم، منؤشود هر وقت م مي انسان ةت اخيرفعلي

ةت اخيركس چنان آرام و خوشدل نمي شود زيرا كه سنخ فعلي مان است در آن مومن ديگر ت او هخود را كه خودي
گيرد به آب سرد و به  مي شود به سوي مومن چنانكه تشنه آرام مي مومن آرام: چنانكه در خبريست كه، كند مي مشاهده

خواهد در  مي مضمون مجموع اينها اخبار بسيار است و از آنجا كه مومن منظور نظر حق است و جمله خلق را براي او
لَْو ال َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ "كند به واسطه مومن از يك قريه فنا را و آيه مباركه  يم خبري است كه خداوند دفع

مومنين از بعض ديگر  ةااليه بنابر بعض وجوه به اين معني است كه خداوند اگر دفع نمي كرد به واسط 357"لَُهدَِّمْت َصواِمع
  .اخبار بسيار است شد و به اين مضمون مي هر آينه معابد خراب

  
  فصل دوازدهم 

مور است به صبر أباشد و از جانب حق تعالي م مي الي او هم سختبدر بيان اينكه مومن از ابتال الهي خالي نمي شود و 
  :كردن

شود كه آن پيوند واليت است كه  مي ت كه داخل دل انسانسبدان كه ايمان چنانكه دانستي آن كيفيت واليت ا 
شود و آن صورت  مي امام و شعاعي است از وجود امام كه بوجود انسان وصل ةخورد و آن پيوند نازل يم وجود ةبر شجر

شود و عبادات و رياضات و اذكار و افكار كه از جانب ائمه هدي به  مي ملكوتي امام است كه در مكمن دل انسان مختفي
 يامام برا تلخ هوي را بخشكاند تا آن صورت ةل شجرت كند و شاخ و بابراي اين است كه آن پيوند قو مآن مامورند تما

من در كار ؤم ةملكوتي ايمان هر وقت كه بند ان كردنيت دارد بنايان شود و از آنجا كه خداوند متعال عنايشخص نما
در  بر او گمارد كه او را قدريها  ت خلق يا ضرب و شتم و طعن دشمنخود تكاهل ورزد سائقي را از بالياي وارده يا اذي

                                                 
 .ها خراب و ويران ميشد اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضي از مردم را ببعض ديگر نكند صومعه 40سوره حج آيه  - 357
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ايمان و تربيت كردن پيوند جان تند و چابك كند و از اين جهت است كه مومنين را امر  ةكار خود و خدمت كردن لطيف
خود را مستحق عذاب كرده بلكه در حين  ةبه صبر فرموده و نهي از انتقام كرد بلكه امر به احسان نموده كه آن بد كنند

تو را اصالح كند پس مستوجب احسان و مهرباني است نه مستحق انتقام و  اذيت كردن خود را به عذاب گرفتار نموده كه
از براي ناقصين و اول درجه ايمان است و  358" َعلَْيكُم  َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتدى  فََمنِ اْعَتدى": قصاص و آيه شريفه

واسط راست يعني اگر صبر كنيد و درصدد انتقام برنيائيد و  359ذِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورَو إِنْ َتْصبُِروا َو َتتَّقُوا فَإِنَّ  :آيه شريفه
كه اشاره به ترك انتقام  "الْكاِظمَني الَْغْيظَ "بپرهيزيد از اينكه دل را بر آنها به حقد آلوده سازيد كار مردان با عزم است 

براي منتهين  360" َو اللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنني"دل است براي اوساط است  كه اشاره به پاك داشتن "لْعافَني َعنِ النَّاساَو "است 
خواهيد كه محبوب خدا باشيد از انتقام دست كشيده دل را از بدكردار پاك داريد و به بدكنش نيكي  مي است يعني اگر

اقبت هم مستحق عذاب كنيد كه بدكنش مستحق احسان است كه خود را در حال اذيت كردن شما در عذاب دارد و در ع
كرده است كه تو را اصالح كند و مصلح اگر دانسته اصالح كند مستحق صد گونه احسان است و اگر ندانسته باشد ايضا 

  .مستحق احسان است
و چون اين پيوند واليت به منزله لجام است بر نفس حيواني ، لي است از اسائه تووپس آن بيچاره به احسان توا

ت خود انتقام كشد آن لجام را گماشتگان حق تعالي پس حيواني سركشي كند و باقتضاي سبعينفس  هر وقت كه بخواهد
كشند كه آن نفس حيواني سبعيت يا ت خود را نتواند به كار برد و همچنين هر وقت بخواهد نفس حيواني به اقتضاء بهمي

يا اگر برسد زود به ندامت افتد و اگر خود نادم ، دشيطنت سري بر زند لجام را پس كشند كه يا نتواند به مقتضاي خود رس
منين كه چون بي افسارند هر ؤبه خالف غير م، خود پشيمان شود ةت خلق را بر او اندازد كه از كردنشود بالئي را يا اذي

مني ؤصالح م يا، را در آن بينند بلكه مدد هم دهند اگر صالح نظام كلّ، خواهند كنند و كسي افسار آنها را پس نكشد  چه
أَْمواِلكُْم   لَُتْبلَُونَّ يف"فرمود به طريق تاكيد بالم قسم و نون تاكيد كه و از اين جهت است كه حق تعالي شانه ، را در آن دانند

رياً َو إِنْ َتْصبُِروا َو َتتَّقُوا فَإِنَّ ذِلَك ِمْن َعْزمِ َو أَْنفُِسكُْم َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَّذيَن أُوُتوا الِْكتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َو ِمَن الَّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَث
خورم كه البته شماها كه ايمان آورده ايد و قبول واليت نموده ايد بايد بشنويد از كساني كه اقرار  مي يعني قسم 361"الْأُُمورِ 
پيش از شمااند  ت نبي كردهبه نبو ،يهود و نصاري از اهل كتاب ها  ين زمانت معروفند كه بيشتر در او به اهل كتاب نبو
گرويده باشند و چه نصاري و )ص( شود لكن مقصود مطلق گرويدگان احكام رسالتند چه آنها كه به محمد مي اراده
و اگر صبر كنيد و درصدد انتقام ، ت بسياراذياند  و بايد بشنويد از كساني كه مشرك شده، و چه گبر و مجوس، يهود

د از اينكه دل را آلوده داريد به حقد و كينه بر بدكردار اين كار از اموري است كه بايد نفوس خود را بر نباشيد و بپرهيزي
  .آن متوطن ساخته عازم شويد بر همان يعني امر بلنديست كه جا دارد كه همه كس بر آن عازم شوند

                                                 
 .كه بجور و ستمكاري بشما دست دراز كند او را بمقاومت از پاي درآوريد بقدر ستمي كه بشما رسيدهپس هر 194سوره بقره آيه  - 358

ت اراده كه ثبات و تقوي سبب نيرومندي و قو) البته ظفر يابيد( و اگر صبر پيشه كرده و پرهيزگار شويد 186سوره آل عمران آيه  - 359
 .كارهاست

 .و خشم و غضب فرو نشانند و از بدي مردم درگذرند و خدا دوستدار نيكوكاران است 134سوره آل عمران آيه  - 360

اهند كرد و بر شما از زخم زبان آنها كه پيش از شما كتاب آسماني ينه شما را بمال و جان آزمايش خوآهر  186سوره آل عمران آيه  - 361
ت اراده كه ثبات و تقوي سبب نيرومندي و قو) البته ظفر يابيد( بĤنها نازل شد آزار بسيار خواهد رسيد و اگر صبر پيشه كرده و پرهيزگار شويد

 .كارهاست
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او تصديق نشود و از دشمن  ةتخداوند ميثاق مومن را بر اين گرفته است كه گف: كه) ع( و از جناب صادق است
و هيچ مومني نباشد كه تشفي نفس خود را از دشمن حاصل كند مگر برسوائي نفس خود به جهت اينكه هر ، انتقام نكشد

من گرفته است بر چهار بال كه ايسر آنها بر ؤمني لجام دارد و از آن حضرت در خبر ديگر است كه خداوند ميثاق از مؤم
يا شيطاني كه او را ، ه اعتقاد او معتقد باشد و بر او حسد برد يا منافقي كه در تجسس عيب او باشدمني است كه بؤمن مؤم

  .من بعد از اين بالهاؤپس چه خير دارد بقاي م، يا كافري كه جهاد او را واجب داند، گمراه كند
شود  مي راي او جمعمن از يكي از سه چيز و گاه هست كه هر سه بؤو در خبر ديگر است كه خالي نمي شود م

كرده باشد و همسايه  مي تو او را اذي، بسته باشد مي آنها دشمني كسيست كه او در يك خانه است كه در خانه را كه 
ايست كه موذي او باشد و كسي باشد در راهي كه تردمن در سركوهي باشد ؤت كند و اگر مد او از آنجاست كه او را اذي

يرد گدهد براي او از ايمان او انسي كه با آن ايمان وحشت ن مي ت او كند و قراريطاني را كه اذيخداوند برانگيزاند بر او ش
و در خبر ديگر .خود را در دنيا نشانه دشمن خود قرار داده است خداوند ولي: و در خبر ديگر است كه .به سوي احدي

كند و در ميانه خلق  مي ف او به آسمان صعوداست كه مومن مكفر است يعني مستور المعروف است به جهت اينكه معرو
ء انبيائندت بالمنتشر نمي شود و كافر مشكور است كه معروف او از خلق تجاوز نمي كند و سخت ترين مردم از حيثي 

و در خبر ديگر است كه  .كساني كه بهترندباشند پس بعد  مي از آنهاترپس بعد كساني كه بعد از آنها و پس هم السالم يعل
خداوند را در روي زمين بندگان خاص است كه نازل نمي كند از آسمان تحفه اي را به سوي زمين مگر اينكه از آنها 

ه ايرا نفرستدبگرداند وبلي ،و در خبريست كه كسي عرض كرد كه فالنه كس.ه را به سوي آنها بگرداندمگر اينكه آن بلي 
فرمود گوينده غافل بوده است از صاحب ، و بفالنه مرض و فالنه مرضشود به جذام و برص  من مبتال نميؤگويد كه م مي

شود  مي او را به هم چسبانيده بود بعد فرمود مومن مبتالهاي  ع االصابع بود يعني جذام دست او را و انگشتيسين كه مكتّ
است كه اهل حق از زماني مگر اينكه خود را به دست خود نمي كشد و در خبر ديگر ، و ميميرد بهر نحو مردن، هبهر بلي

و در خبر ديگر  .دارد ت طويلهت قليلي است و بعد عافيآگاه باشيد كه اين تا مداند  ت بودهسته در شد.پيواند  كه بوده
بستم كه هيچ دردسر  مي آهن ةكرد سر كافر را بعصاب مي من من در قلبش چيزي خلجانؤم ةاست كه اگر نبود كه بند

كه ملعون است هر مالي كه زكوه او را ندهند معلون است هر  )ص( است كه فرمود رسول خداو در خبر ديگر .نبيند
اجساد چه چيز  ةكرد كه زكو جسدي كه زكوه اجساد او داده نشود و هر چند در چهل روز يكمرتبه باشد كسي عرض

ضرت فرمود كه ميدانيد كه چه فرمود اينكه مصيبتي به او برسد پس كسانيكه حاضر بودند روهاي آنها تغيير كرد ح؟است
، قصد كردم از اين مصيبت؟عرض كردند ندانستيم فرمود خراشي بشود يا بسر درآيد يا بلغزد يا مرض سهلي براي او باشد

يا خاري بپاي او خورد و هر چه شبيه اينها باشد حتي اينكه ذكر فرمود در حديث خود خلجان چشم را و به مضمون هر 
  .سيار استب اخبار يك از اينها

  
  فصل سيزدهم 

در بيان مذمشمارند آنها را مي منين را و حقيرؤكنند م مي تت كساني كه اذي:  
 ةت لطيفبدانكه مومن از حيثي من است ؤم ةت اخيرايمان كه پيوند واليت باشد و آن پيوند هم از ملكوت و فعلي

يا همز ولمز با نور ، مني راؤيا غيبت كند م، مني راؤند ممن را يا تحقير كؤت كند مپس هر كس اذي، باقي است به نور خدا
ل آن و تحم، خدا درآورده است العياذ باهللا كه اگر دل آن مومن بدردآيد ةو خود را در معرض محارب، خدا كرده است
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كند البته عقوبت الهي به تعجيبل او را دريابدت نتواند اذي.  
  دا رسوا نكردهيچ قومي را خ       تا دل مردخدا نايد بدرد

ت در خبر است كه آگاه باشد به حرب من كسي كه اذي، مني در اندازدؤن را كه خدا خواهد براندازد با مآكه 
و اگر در روي زمين نباشد در بين مشرق ، من راؤمةكسيكه گرامي بدارد بند، كند بنده مومن را و ايمن باشد از غضب من

ز خواهم شد به عبادت همان از جميع آنچه خلق كرده ام در روي زمين و بپا من يا امام عادل بي نياؤو مغرب مگر يك م
بĤن دو نفر و قرار خواهم داد براي آنها از ايمان آنها انسي كه حاجت نداشته باشند ها  و زمين، خواهد ماند هفت آسمان

دود الوليائي پس جمعي حركت و در خبر ديگر است كه روز قيامت فرياد خواهد كرد منادي كه اين الص .بانس غير خود
منين را و نصب عداوت ؤماند  ت كردهپس گفته خواهد شد كه اينها اذي، خواهند كرد كه بر روهاي آنها گوشت نباشد
و  .شود كه آنها را به جهنم برند مي پس امر، ت انداختند آنها را در دين آنهاكردند براي ايشان و دشمني ورزيدند و به شد

ل پيوسته او را حقير دارد وجمن مسكيني را يا غير مسكيني را خداوند عزّؤست كه كسي كه حقير شمارد مدر خبر ديگر ا
من شتابان تر چيزي هستم در نصرت اولياء : من و در خبر ديگر استؤاز حقير شمردن مكند توبه و غضب داشته باشد تا 

، ر اين است كه برادري كند كسي با كسي بر دينو در خبر ديگر است كه نزديك ترين اوقات بنده به سوي كف، خود
 تجسس: و در خبر ديگر است كه.ت او را كه يك روزي او را سرزنش كند به آناء كند بر او عثرات و زالّصپس اح

منين را خداوند لغزش او را تجسس كند و كسي كه ؤمسلمين را كه كسي كه تجسس كند عثرات مهاي  كند لغزش مي
مني را سرزنش كند خدا او را در دنيا و آخرت ؤكسي كه م: در خبريست كه و .و باشد او را رسوا كندخدا در پي عثرات ا

كسيكه فاحشه اي را فاش كند مثل كسي است كه آن فاحشه را به جا آورده است و : سرزنش كند و در خبريست كه
إِنَّ الَّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشيَع "قوله تعالي مني را به چيزي سرزنش كند نميرد مگر اينكه خود مرتكب او شود و ؤكسي كه م

از براي كساني كه چيزي را از مومن ببينند يا بدانند و او را بر زبان آورند و  362"الْفاِحَشةُ ِفي الَّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَليم
شه و غيبت بدتر است از زنا به من را دارد با اثم فاش كردن فاحشه با اثم دوستي شيوع فاحؤفاش كنند كه اثم غيبت م

من چيزي ؤم ةكعبه و كسي كه به دروغ دربار ةبلكه از زناي با مادر در تحت خان .ن درجه بلكه از زناي با محارميدچن
او  و كسي كه بدي از مومن بگويد كه، شيوع و اثم دروغ را خواهد داشت بگويد اثم غيبت و اثم شيوع فاحشه و اثم حب

  .و شيطان او را قبول نكند، ساقط كند او را خداوند از واليت خود بيرون كند به سوي واليت شيطانرا از نظر مردم 
  

  فصل چهاردهم 
  :شود زائل شود مي در بيان اينكه در بعضي ثابت است كه زوال پذير نيست و در بعضي غير ثابت است كه

و در بعضي استعداد به كمال است ، شود يم نور است كه بوجود ظلماني انسان وصل ةبدانكه ايمان كه آن وصل 
و در بعضي ، و اين ايمان زوال پذير نخواهد بود، شود كه هيچ جدائي از ذاتيات ندارد مي ذاتي او ةكه اين وصله به منزل

ت خود را دارد ت نمي افتد و همان قووصول اين وصله شاخهاي هواهاي نفساني از قواستعدا به كمال نيست كه بعد از 
و به اين واسطه استعداد و ، كند مي يت چند روزي به عرض اسباب داخلي و خارجي قدري هواهاي نفساني خمود پيدانها

وصله ، رسد و بعد از استحقاق از آنجا كه هيچ مستحقي نبايد از حق خود محروم ماندمي استحقاق قبول واليت به هم

                                                 
 .ان كار منكري را اشاعه و شهرت دهند براي آنها عذاب دردناك خواهد بودآنانكه دوست ميدارند در ميان اهل ايم 19سوره نور آيه  - 362
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 تشود و شاخهاي نفساني قو مي ود هواها كممخ، درگذ مي و بعد از چندي كه بر آنها، واليت بوجود آنها ميرسد
و ، فطري شود كند اگر خداوند نخواهد كه آن پيوند بماند به تدريج بخشكد و مرتد مي گيرد و آن پيوند را ضعيف مي

بخشكد آن  تا دم مرگ آن پيوند نخشكد و در دم مرگ كه شاخهاي هوا اضطراراً، اگر خداوند بخواهد كه ايمان بماند
و  يللكن بيشتري را در برازخ معطّ، لي در برازخبعضي را بدون معطّ، نور نمايان و راهنما به سوي بهشت شود ةوصل

  .گرفتاري باشد و به اختالف حال آنها گرفتاري باختالف داشته باشند
ايمان از خداوند خلق كرد خلقي را براي ايمان كه هيچ زوال ندارد : است كه) ع( يا صادق) ع( از جناب باقر

 اين دو فرقه وديعه ةو خلق كرد خلقي را در ميان، و خلق كرد خلقي را براي كفر كه كفر هيچ زوال ندارد از آنها، آنها
و اگر بخواهد سلب كند از آنها ، كند مي اگر خواهد تمام كند ايمان را براي آنها تمام، گذارد براي بعضي ايمان را مي

باشد و شب  مي و صبح كافر، شود مي من است و شام كافرؤاي صبح م بنده: است كه) ع( و از جناب صادق. كند مي سلب
شوند به  مي شود و ناميده مي و بعد از آنها سلب، شود مي شود و قومي هستند كه به آنها ايمان به عاريه داده مي منؤم

و در خبر ديگر است از عيسي ، اب باشدخطّاشاره بابي ال كه ظاهراً، نه كس از ايشان استو فرمود كه فال، معارين االيمان
ه اي بود كوچكي و با او بزغاله اي يا برّ در سنّ، گذشت) ع( شلمقان كه گفت نشسته بودم كه حضرت امام موسي كاظم

ما را امر كرده است كه دوست داريم ، كند از آن مي كند به چيزي پس نهي مي چه شده است پدر ترا كه ما را امر مگفت
 آن حضرت در همان سنّ! ري جوئيم از اوكند كه او را لعن كنيم و تب مي و بعد امر، اب نمائيمواليت ابي الخطّيا قبول 

و خلقي را خلق كرده براي كفر كه آن ، خداوند خلق كرد خلقي را براي ايمان كه زوال از آنها ندارد: كوچكي فرمود كه
كه به معارين ، وبه عاريت ميدهد به ايشان ايمان رااند  اين دو فرقه ةميانو خلق كرد خلقي را كه در ، هم زوال ندارد از آنها

اب از كساني بود كه ايمان را بعاريه كند ايمان را از ايشان و ابوالخطّ مي هر وقت بخواهد سلب، دنشو مي االيمان ناميده
ت نبو ةند كه او را سرچشمفرمود، و گفتگوي خود را عرض كردم) ع( و گفت بعد رفتم به خدمت جناب صادق، داشت
  .است

حسرت و ندامت و ويل تمامش براي كسي است كه منتفع نشود : است كه) ع( و در خبر ديگر از جناب صادق
كه قبول كرده منتفع نشود و نداند كه چه چيز است آن امري كه او بر آن ، يعني بواليت ما، به آنچه به آن بينا شده است

از اين فرقه  ةشود نجات يابند مي عرض كرد سامع كه بچه چيز شناخته، را يا ضرر دارد آيا نفع دارد او، استمقيم 
و كسي كه فعل او ، توان شهادت داد براي او بنجات مي او با قول او موافق باشد فعل كسي كه: فرمود، فدايت شوم؟شيعه

رج ابلكه اغلب خو، نبود كه ايمان او سلب شدپس او مستودع االيمان است بدانكه ابوالخطاب تنها ، موافق نباشد با قول او
چرا كه ، نموده بودند و بعد برگشته دست از ايمان شستند) ع( و بيعت ثانيه با علي، من بودند و قبول واليت كرده بودندؤم

معلوم است ، دانستيم و تو امامت را به محاكمه واگذار نمودي مي ما ترا امام من اهللا: ابي موسي گفتند ةاينها بعد از محاكم
) ع( اب از مشايخ جناب صادقو ابوالخطّ، و از او برگشتند و قتل او را واجب دانستند، كه تو هم امام از جانب خلق بودي

و در آخر امر او بجائي ، گرفت مي كرد و از مردم براي آن حضرت بيعت مي و در بعض كتب ديده شده كه دعوت، بود
از عقب او ، اين خبر را به حضرت دادند، گرفت مي) ع( به خدائي جناب صادق ورزيد و بيعت از مردم كشيد كه غلو

او را طلب فرموده گفتند ، ثانيا خبر دادند، مرتدع نشد و بهمان كار مشغول بود، فرستادند و او را منع كرده ردع فرمودند
اين ، دينه به كار خود مشغول بودو در خارج م، دزاطاعت كرد و در بيرون مدينه چادر ، چون مرتدع نمي شوي بيرون رو
  : اند ل قرار دادهثَو او را در اين باب م، لعن بسيار رسيده است هم السالميعل بود كه از آن حضرت و ساير ائمه
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نگرويدند و گفتند پدرت نمرده و غائب ) ع( به جناب امام رضا) ع( و جمعي از مشايخ جناب امام موسي كاظم
ها  لكن امام بايد هفت باشد كه آسمانها هفت است و زمين، و بعضي گفتند مرده است، شده است و امامت بر هفت تمام

و امثال اين اشخاص بسيار ، ات بسيار ذكر كرده اندو امثال اينها را خطابي، اره هفت استسيهاي  هفت است و ستاره
و بعد از چندي ، موصوف گشته بودند ل دعوت ظاهره كرده و بوصف اسالموه كرده بودند و قبكه بيعت عاماند  بوده

و چون اصحاب ، د شدند و خون آنها را آن حضرت هدر فرمودكه بسياري مرتّ)ص( برگشتند چون اصحاب رسول اهللا
و خلفاء آن بزرگوار و بعد نقض بيعت نموده جهاد با آن حضرت را ) ع( ه كرده بودند بر دست عليجمل كه بيعت عام

ه كرده بودند و قبول دعوت باطنه ه و لويو بسيار بودند كه بيعت خاص، رآن حضرت شورانيدندواجب دانستند و خلق را ب
كه بعد از رحلت ، هاسماعيلي ةبعد برگشتند چون بسياري از خوارج و چون فرق، نموده بودند و به سمت ايمان موسوم شده

بر امامت  مرده و تونص )ع( يا اسماعيل، ردهنم) ع( قول حضرت صادق را قبول نكردند و گفتند اسماعيل )ع( اسماعيل
كه ) ع( رسد و بپيش پسر اسماعيل )ع( بلكه بايد امامت به عقب اسماعيل، بقهقرا برنگردد كرده بودي و نص)ع( اسماعيل

زمان هر و همچنين در ، و از امام اصل قبول نكردند، يازده سالگي بود و او را به امامت پذيرفتند د نام داشت و در سنّمحم
ع( هيك از ائم (شد مي همين طريق واقع ،د باقرچنان كه در زمان امام محم )را گرفتند و در زمان ) ع( دور زيد بن علي) ع

كه عقب ) ع( و چون زمان جناب كاظم، بدنبال عبداهللا بن حسن و محمد بن عبداهللا و ابراهيم بن عبداهللا رفتند) ع( صادق
و خواهد بود الي انقراض ، و به همين طريق بوده تا زمان غيبت صغري و بعد از غيبت كبري ،عبداهللا بن جعفر را گرفتند

ر گذشت و مكرّ، گرفتند مي و بعد ايمان را از آنها، نددبو مي ند و جمعي از آنها مستودع االيماندآور مي كه ايمان، العالم
و بعد آن پيوند را خشكانيده و ايمان از آنها ، نها رسيدهد فطري كساني هستند كه ايمان آورده و پيوند نور بوجود آكه مرتّ

ت را به ت آورده و آن فعليت ايمان فعليو استحقاق را به واسطه فعليزيرا كه استعداد و ، كه مقبول التوبه نيستند، سلب شده
  .و خود را مستحق عذاب ابد نموده انداند  ي باطل كردهكلّ

شود كه  مي كه، ت به معصيتي بستي البته آن معصيت را مكنچون هم: كه و از اين جهت است كه در خبر رسيد
شود  مي يعني.بعد از اين هر چه خواهي بكن كه ترا بعد از اين نخواهم آمرزيد، خداوند ترا بر آن معصيت ببيند و بگويد

و تو بعد از آن ، استعداد نمي شود ت آمده ثانياًكه تو معارااليمان باشي و ايمان از تو سلب شود و استعداد ايمان هم بفعلي
فطري شوي كه جاي مغفرت براي تو نماند و مقبول التوبه نباشي مرتد.  

  
  فصل پانزدهم 

  :در بيان كفر و اقسام آن و صفات و غايات آن
 كفر در لغت معاني بسيار دارد و كفر بضم است كه به معني  ه كفر مشتقّكاف كه ضد ايمان است از ماد
به كفر به ، شود مي و كفر به قسمت اولي منقسم، چون كافر بهر معني كه باشد ستر و پوشيدن را الزم دارد، ستراست

ك از ديگريست يا با و هر يك يامنفّ، شود به كفر لساني و كفر جناني مي و كفر برحمان منقسم، شيطان و كفر برحمان
ه د يا كفر مبدء يا كفر رسالت مطلقه يا كفر رسالت خاصتقدير يا كفر واجب الوجود است يا كفر معبو رو به، ديگريست

ه يا كفر معاد يا كفر نعميا كفر واليت مطلقه يا كفر واليت خاص ،ت انعام حق را در يعني نعمتها را از حق نداند و حيثي
ها يا كفر قالي و به قسمت ديگر هر يك از اين، نعمت بپوشاند يا كفر اوامر و نواهي است كه ترك اوامر و نواهي كند

ك از اين كفر بسيار بسيار يا كفر شهوديست و منفّ، ك باشدو كم كس است كه از اين كفر منفّ، است يا اعتقادي يا حالي
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و كفر به معني برائت هم استعمال شده  هم السالميعل ك از اين قليلي از انبياء و اولياينديا كفر تحققي است و منفّ، كمند
نا منكم يوم القيامه يعني تبرّأ 363)ايل يوم القيامه ( كَفَْرنا بِكُْم َو َبدا َبْيَننا َو َبْيَنكُُم الَْعداَوةُ َو الَْبْغضاء است در آيات و اخبار

اكثر را هر  364جل فيه شركاء متشاكسونکر، وصفت كفراينستكه كافر، رء بعضكم من بعضيعني يتب يكفر بعضكم ببعض
و آخرت باشد و مست شراب يا ي غافل از دنيا مگر آن كه كسي كه به كلّ، ه نگذاردآني خيالي براهي برد و در آن آسود

ار و اغلبي از كفّ، خذه و تنبيه نكندأو خداوند متعال او را واگذاشته باشد و هيچ او را مو، مست جهتي از جهات دنيا باشد
عبادت او را آسان ، كه كرده بر عبادت و آن كس كه به عادت و خوئي، در عبادات تكاهل ورزند و بار گران خود بينند

اگر چه غنيمت كردن و تهمت ، ت بردو از صحبتهاي دنيوي لذّ، ت مناجات محروم ماندت از عبادت نبرد و از لذّباشد لذّ
  .بستن بر كساني باشد كه غيبت و تهمت آنها روا نباشد
ر به امر داري و امر الهي ترا سبك روح اگر در عبادت الهي نظ، ايمان و كفر خود را به اين ميزان موازنه كن

از عبادت ، م داري و در وقت عبادت و مناجاتخواهي كه بر همه كار مقد مي عبادت را، ق امر به عبادتدارد و وقت تعلّ
خواهي كه از اين ساعت به آن ساعت اندازي و  مي بيني و مي مني و اگر در خود كسالتؤم، ت ميبريو مناجات خود لذّ

بايد بداني ، ت نمي بينيو از عبادت خود و مناجات پروردگار هيچ لذّ، نبيني در عبادت تواني ميورزي را مضيقّتا وقت 
  .و مسلمانان بايد حكم اسالم بر تو جاري كنند و ترا مسلم شمارند، من نيستي اگر چه در ظاهر مسلمانيؤكه م

ل شود و خود را به علم يا به عمل و حلم ض مقال در مجالس رجامتعرّوصفت ديگر آنكه مجلس آرائي خواهد 
 :و به آنها باشد يا نباشد ةچه آراست، و دوست دارد كه بر علم و عمل و خلق و صفات او را مدح گويند، واهدخ هآراست

، اين محك برد به، پس هر مسلم و مومن بايد اسالم و ايمان خود را، را مصداق باشد 365ُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمُدوا بِما لَْم َيفَْعلُوا
و اگر به آن صفات مذكوره آراسته ، بروز صفات حسنه ناخشنود و از مدح مردم دلگير باشد اسالم و ايمان دارد ازاگر

  .من نخواهد بود بلكه كافر خواهد بود به كفر نفاق كه بدترين اقسام كفر استؤمن مسلم و مؤاست به اسم مسلم و اسم م
من طالب نفع غير باشد اگر ؤو م، شد اگر چه به ضرر رسيدن بغير باشداد بصفت ديگر آنكه كافر طالب نفع خو

  .چه به ضرر رسيدن به خود باشد
بلكه در قصاص بر قدري كه ، سي ءصفت ديگر آن كه كافر كظم غيظ نكند چه جاي عفو و احسان نسبت به م

ايمان اين است كه  ةدرج و اقلّ، م كشداهد انتقاوبلكه يك بد را عوض ده و زياده خ، ترخيص شرعيست اقتصار نتواند
  .ترخيص شرعي بيرون نرود ةترك قصاص تواند و اگر قصاص كند از انداز

صفت ديگر آنكه در غذا و شراب .صفت ديگر كافر غلبه در مخاصمه خواهد اگر چه به اظهار باطلي باشد
اندكي از آنها ، فر و نفاق بسيار استصفات ك.ذكر خدا و توجه داشتن به خداشهوت خوردن و آشاميدن غالب آيد بر 

اگر ، ت موازنه كندبايد انسان مراقب خود باشد و اعمال و اقوال و احوال و اخالق خود را بر ميزان كتاب و سنّ، ذكر شد
نهايت كفر اقراري و ، كافر كه واسطه اي در بين نيست من است واالّؤم، من گرفته شده استؤبر آن ميزاني كه براي م

ت حج، كفر حالي خواهد بود چه اقرار بدون اعتقاد نفاق است و اعتقاد بدون عمل كردن بر طبق اعتقاد، ي نباشداعتقاد

                                                 
 )قسمت آخر آيه ديگر است( توزي هميشگي شد ميان ما و شما دشمني و كينه رما كفر ورزيديم بشما و پديدا 4سوره ممتحنه آيه  - 363

 .مانند مردي كه او را شريكاني باشد ستيزه جوي 30سوره زمر آيه  - 364

 .ايكه هيچ در آنها وجود ندارد آنها را ستايش كنند دوست دارند كه مردم اوصاف پسنديده 188آل عمران آيه  سوره - 365
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  .تمام تر خواهد بود و عذاب شديدتر
و در هر جا ذكر ، اگر چه هيچ سبب نداشته باشد، و صفت ديگر اينكه دل را از حقد و حسد پاك نتواند داشت

  : او را نتقيص كند كسي به خوبي بشود بخواهد كه
  نخواهد شمع كس افروخته مي       زانكه هر بدبخت خرمن سوخته

 كه آيات، و پايان كار انكار ابرار، بد كردن و مرتكب معاصي شدن است، و غايت كفر حالي و كفر نفاق
و در آخرت گرفتاري  366لَِّه َو كاُنوا بِها َيْسَتْهزُِؤنَأَنْ كَذَُّبوا بِآياِت ال  ثُمَّ كانَ عاِقَبةَ الَّذيَن أَساُؤا السُّواى :خدائي هستند نمودن

اگر به ، يا اينكه به شفاعت شفيعي آخر به بهشت برند، برازخ و آخر كار يا راه دوزخ پيش گيرد و در عذاب ابد بماند
  .واليت باطل نشده باشد ةي استعداد و لطيفكلّ

                                                 
سرانجام كار آنانكه بĤن اعمال زشت و كردارد بد پرداختند اين شد كه كافر شدند و آيات خدا را تكذيب و تمسخر  10سوره روم آيه  - 366

 .كردند
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  باب ششم
  .چند فصل استتعالي شانه و در آن  در بيان معامله با خداي

  فصل اول 
  در بيان عبادت

اطلب خوشنودي ييا امر او  ةآن است كه داعي بر آنها قرب حق تعالي شان، يعني اعمالي كه شرط صحت آنها 
مثل اينكه شخص قرب حق يافته و همان قرب او را به عبادت مشغول ، به اين معني كه قصد زايد در عبادت نباشد، او باشد
و اگر قصد زايد ، ت امتثال امر او را باعث عبادت شدهت امر و لذّو امر خلفاي حق به او رسيده و لذّيا امر حق ، ساخته
مثل اينكه مالحظه كند و ببيند يا بداند كه ، بان او باشد نه راجع به نفس عابدآن قصد زايد راجع به خدا يا مقرّ، باشد

چه خود او ، آن عمل به جا آورد كه آنها خوشنود شوند و بان او در اين عمل استخوشنودي حق تعالي شانه يا مقرّ
انتفاع خود نباشد كه اگر ملتفت يعني ، شود يا نشود و چه براي او اين عمل منفعت داشته باشد يا نداشته باشد مرضي

نزد باري  بودن در ب باري تعالي باشد يا مرضياگر چه آن انتفاع تقرّ، ملتفت انتقاع خود باشد و قصد انتفاع خود كند
ده عبادت بر آن عمل مترتب ئوئيم لكن فاگ مي مهتعالي آن عمل عبادت نخواهد بود اگر چه آنعمل را مسقط ما في الذّ

  .نخواهد شد
كه اگر قصد انتقاع ، خلع از نفس شرط است، فرمايند كه در وقف مي فقها رضوان اهللا عليهم كه ةفرمود: نظر كن

عباداتست و در عبادت قصد قربت  ةزيرا كه وقف از جمل، د شد و باطل خواهد بودنفس در آن باشد وقف بر نفس خواه
شرط است يعني تقرب جستن به سوي حق بدون قصد زايد بايد باشد نه ا ينكه به قصد زايد قرب خود را به حق غايت 

ب حق تعالي نزديك شود و مقرّبه جهت اينكه قصد اينكه به حق ، خواهد بود علي ما فرّ كه اگر چنين باشد كرُّ، قرار دهد
ل وباشد قصد انتفاع نفس است و همچنين هر گاه قصد كند كه پسنديده در نزد حق باشد و اگر مقصود نجات از نار و دخ

ت ت چنين عبادتي اشكال است كه اشكال در صحكه در صحاند  ي از فقها رضوان اهللا عليهم فرمودهضعببهشت باشد 
ه كرده اندصوري و اسقاط ما في الذم ،ه خواهد بود و اجر اخروي مشگل است كه داشته لكن اين عمل مسقط ما في الذم

ه باشدباشد و هر گاه مقصود از عبادت جهتي از جهات دنيوي ،ت تن و حفظ عيال و اوالد و وسعت مال و حفظ مثل صح
ت در صحه اي ه اي و كشف غمبلي رب يا رفعĤمال و حصول اعتبار يا حصول منصبي از مناصب يا وصول حاجتي از م

ه اشكال بيشتر است و هر گاه مقصود فريب عوام و رياء و سمعه و دامچنين عبادت و اسقاط ما في الذم ب به حرام و تحب
را از چنين عملي كه به غير و بال و گرفتاري عاقبت ها  نفوس ما!خداوند حفظ كند ، ط بر اشباه انعام باشدسوي انام يا تسلّ

   .اغالل آخرت هيچ منفعت نخواهد داشت و
بودن پيش حق تعالي باشد پس اگر عبادت به جهت مقاصد نفس باشد اگر چه مقصد قرب حق تعالي يا مرضي ،

و ، گيرند مي كنند و شام اجرت خود را مي و عبادت او چون عمل مردماني خواهد بود كه يك روز تا شام كار، مستعوض
كنند بندگي آن  مي خواهد بود كه از خوف آقا كارها  عمل او چون عمل بنده، خدا باشد اگر عبادت به جهت خوف از

بنده اي به سوي خدا  367طالب الدنيا مونث و طالب العقيب خمنث و طالب املويل مذكر: ت خدا كار كنداست كه محض محب

                                                 
صفت مردانگي ندارد و آن كس طالب پاداش آخرت است نيز نه مرد است و نه زن تنها آنكه طالب موال طالب دنيا حكم زن دارد و  - 367

 .است مرد است
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  : د به او التفات نكندرود بايد هيچ چيز او را از راه باز ندارد و هر چه را نفس در پيش او جلوه ده
  گر نستاني به از آنت دهند       هر چه در اين راه نشانت دهند

َو فَضَّلَ   فَضَّلَ اللَُّه الُْمجاِهديَن بِأَْمواِلهِْم َو أَْنفُِسهِْم َعلَى الْقاِعديَن َدَرَجةً َو كُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسىن: و عبادت بمضمون
شود به عبادت نفسي و  مي به قسمت اولي منقسم 368َدَرجاٍت ِمْنُه َو َمْغِفَرةً َو َرْحَمة الْقاِعديَن أَْجراً َعظيما اللَُّه الُْمجاِهديَن َعلَى

ل را چندان و از ثاني به قرب فرايضي و او، رب نوافلي تعبير كنندقو از اول ب، مالي و به عبادت بدون التفات به نفس و مال
وانفس بر قاعدين يك درجه است  كه خداوند متعال فرمود تفضيل مجاهدين باموال اعتباري نيست و از اين جهت است

وبمغفرت ورحمت است وچون عبادت كردن با بقاي التفات بنفس ومال نميشود كه عابد انتفاع خود را در آن عبادت 
ميرود ودر عنوان اجرت  ت عبادي بيرونمنظور ندارد و عبادتي كه انتفاع نفس در آن منظور باشد دانستني كه از حيثي

يعني زياده از يك فَضَّلَ اللَُّه الُْمجاِهديَن بِأَْمواِلهِْم َو أَْنفُِسهِْم َعلَى الْقاِعديَن َدَرَجةً  :كاري داخل ميشود فرمود حق تعالي كه
خود را  ةدرجه تفضيل ندارد زيرا كه اين مجاهد چون آن قاعد خود را خواسته است نهايت اينستكه قاعد راحت عاجل

منظور دارد واين مجاهد ترك راحت عاجله كرده وراحت آجله را منظور دارد باين واسطه كه دست از راحت عاجله 
  .كشيده يك درجه برتري دارد بر آنكه راحت عاجله را بنظر آورده

در ي ل منقسم ميشود بعبادت مالي وبعبادت نفسي و بعبادت ملفق از مالي ونفسي وچون عبادت مالقسم او و
م داشتند و وجه ديگر براي باموال را مقد ةمباركه مجاهد ةدر آي، و زحمت نفسي را در بردارد اغلب عبادت نفسي وتعب

ت بيرون نيايد عبادت بين خود وجه ديگر اينكه انسان تا از خودي، جانست ةتقديم مال اين است كه در اغلب مردم مال جنّ
و وجه ديگر اينكه ، به مال است اول است و انا به كه به معني مجاهده بجانست بعد ةدكه توبه به معني مجاه، و خدا نتواند

مقدم  ةوليات كه صآبه جانست و در بعض  ةدهكه به معني مجا ةم است بر صلوبه مال است مقد ةدهكه به معني مجا ةزكو
و ، اين دو قسم عبادت بوده )ع( شده است و در هر شريعت كه بوده از زمان آدم ةشرافت صلو ةذكر شده است مالحظ

و چنانكه در اند  چون ملفق از هر دو عبادت قسم عليحده و مقابل اين دو نبوده او را در مقابل اين دو قسم ذكر نكرده
ه مطابق خلع و لبس است تا آخر مقام او در بهشت اعال و تكاليف الهي دراو  ةابواب سابقه گذشت انسان از اول انعقاد نطف

 ةصورت زكو اگر چه ،يعبادت بدن و يعبادت مال بوده يعني ةو صلو ةست اين است كه در جمله شرايع زكوتكوين ا
مثل اند  باسماء مختلفه تعبير كرده ةو صلو ةو از اين زكو، صوريه در هر شريعت غير يكديگر بوده ةه و صورت صلويصور

و ادبار و اقبال و لعن و صلوات و امثال اين الفاظ  و بغض و حب حليه و خلع و لبستلي و تخليه و  ي و توتوبه و انابه و تبرّ
اقبال به سوي خدا و آخرت شود نماز  و در هر لغت كه داللت دارد بر ادبار و اقبال و بنابراين بيان هر عمل كه باعث توجه

ت مستلزم ادبار از برآخر وچون اقبال ،خواهد بود ةكوا غالب باشد داخل زيو دن است و هر عمل كه در آن ادبار از نفس
 ةولو ص ةدنياست و ادبار از نفس و دنيا مسلتزم اقبال برخداست پس هر عمل كه در آن امتثال امر منظور باشد زكو نفس، 

 در هر شريعت كه بوده به حسب عرف خاصاشد بهمان اسم خوانده خواهد شد وهر دو خواهد بود لكن نظر بهر كدام ب
 ةكه صلو )ص( كار مخصوص موضوع بوده مثل شريعت محمديذاين است از براي اعمال و ا و الفاظي كه مرادف ةصلو

اسم است از براي دادن قدر مخصوص  ةو نماز كه مرادف آن است اسم است براي اين اعمال و اذكار مخصوص و زكو

                                                 
بلندي و برتري بخشيده است خداوند مجاهدان فداكار بمال و جان را بر بازنشستگان و همة اهل ايمان را وعدة نيكوتر  95سوره نساء آيه  - 368

 .شستگان باجر و ثوابي بزرگ برتري داده استفرموده و مجاهدان را بر بازن
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  .مخصوصه ءاز اشيا
  

  فصل دوم 
برقرار شده است) ص( هدر بيان نمازي كه در شريعت محمدي  

امر بوده زيرا كه آن واليت مابه  مازها واليت ولينآن  ةشرايع برقرار بوده اصل هم ةدانكه نماز كه در جملب 
باب عبادت بلكه اوست دخول در عبادات از باب آنها چرا كه  ةوجه الي اهللا و به سبب اوست فتح باب قلب و بواسطالتّ

َو  :اشتغال به عبادت است از غير طريق واليت و قوله تعالي 369ا الُْبُيوَت ِمْن ظُُهورِهالَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأُْتو: اشياء اوست ةباب هم
اگر بنده اي هفتاد سال : و به جهت همين فرمود كه، كنابه از اشتغال به عبادت است از طريق واليت ،أُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابِها
امر را نداشته  ا را در نماز و روزها را در روزه باشد و واليت وليكه شبه، كعبه عبادت كند خدا را ةدر تحت ميزاب خان
خيرات است نيست  ةاشيا است و باب هم ةو اين واليت كه باب هم. اندازدجهنّم  ار بر رو در آتش باشد او را خداوند قه
خورد كه  مي ست كه بر وجوديبلكه آن پيوند اند  امر كه بعضي گمان برده محض اعتقاد بوليآن صورت ملكوتي ولي 

 370قُلُوبِكُم  لَمَّا َيْدُخلِ الْإميانُ يف، شود همين پيوند است مي شود و ايماني كه داخل دل مي امر است كه در دل انسان داخل
اشاره به همين پيوند است و چون دخول صورت ملكوتي ولي لكي كه آن امر در دل سالك نمي شود بدون اتصال م

 داشتند و همچنين در زمان حضرت ختمي مرتبت مي معمول هم السالميء علدر زمان هر يك از انبياصورت بيعتي بود كه 
گرفتند بلكه چون اهتمام تمام به اين بيعت  مي هر يك بيعت هم السالميعل و بعد از آن بزگوار در زمان ائمه اطهار )ص(

واليت را بر خود بيعت نيز ، عت سبب اين پيوند بودداشتند و چون اين بي مي بود خلفاء جور نيز ترك آن نكرده معمول
بلكه اند  كردند چنانكه در اخباري كه در بيان اركان اسالم ذكر شده است واليت را نيز از اركان اسالم شمرده مي اطالق

كه از  و آن واليت كه از اركان اسالم است همين بيعت است زيرا، باالترين اركان بلكه مفتاح جميع اركان شمرده اند
و اسالم نيست مگر احكام قالب و آن اركان ديگر هم نيست مگر اعمال  .اركان اسالم معدود است نه از اركان ايمان

و از ، شمردند مي ت و معاد را هم از اركانبايد توحيد و نبو اعمال قالبي باشد و االّ ةپس بايد اين ركن هم از جمل، قالبي
   371الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ديَنكُم :كه) ع( فرمود بعد از بيعت گرفتن بواليت علي، الم استاين جهت كه اين بيعت ركن اخير اس

يعني ديني كه به معني اسالم است بدون اين بيعت يك ركن او ناقص بود و به اين بيعت كامل گرديد و به سبب 
دين و اسالم بعد از اين بيعت مشرف بر  اين بيعت اسم دين بر اسالم توان گذاشت زيرا كه اين بيعت راه است به سوي

رضيت لكم : و عال بعد از اين بيعت شود چنانكه فرمود حق جلّ مي شود و به اين سبب اسم دين بر آن اطالق مي دين
نعمت ، و چون اين بيعت و دخول آن پيوند در دل انسان نعمت بزرگ و سبب است كه هر نعمت و نقمت، 372االسالم دينا
بلكه باعث ، و هيچ نقمت مورث كمال نيست و بدون اين پيوند هيچ نعمتي نعمت ني  َمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَميتأَْت: شود فرمود

  .ازدياد نقمت و كالل است

                                                 
 .نيكوكاري بدان نيست كه از پشت ديوار بخانه درآئيد 189سوره بقره آيه  - 369

 .هنوز ايمان داخل در قلب شما نگرديده است 14سوره حجرات آيه  - 370

 .امروز دين شما را بكمال رسانيدم 3سوره مائده آيه  - 371

 .بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسالم است برايتان برگزيدمو  3سوره مائده آيه شماره  - 372
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، پس انسان قبل از شروع در نماز و در جمله عبادات بايد تصحيح اين ركن اسالم نمايد تا عبادت او مقبول گردد
ه حقيقي همان لطيفه واليت وجو ما به التّ، شود مي ةه به جانب حق تعالي شانب او توجو چون نماز آن چيزيست كه به سب

نماز نيست و فائده اي  پس اين نماز قالب اگر ظهور آن لطيفه واليت باشد نماز است واالّ، كه ايمان داخل دل باشداست 
است و صورت ) ع( واليت نمايش علي ةيفندارد و مقبول هم نخواهد بود چنانكه در خبر مذكور ذكر شد و چون آن لط

با  واليت متحد است ةواليت است و آن لطيف ةيعني نماز هر نمازگزار لطيف، منم نماز: ملكوتي آن بزرگوار است فرمود
تا دل كه محل ظهور اوست از آاليش خيال و ، واليت كه حقيقت نماز است ةو چون آن لطيف، من در مقام ملكوتي من

نماز قالب كه صورت نماز حقيقي است تا محل او كه ، بر انسان ظاهر نگردد، باشند پاك نگردد مي دل آمال كه نجاسات
و همچنين نماز قلب كه ذكر ، ت نپذيردمسجد انسان است از اخباث و احداث پاك نگردد نماز قالب صح و جامه و تن

تن و دل از اخباث و احداث ظاهري و اخباث تا ، خوذ از صاحب ذكر است و صوفيان صفوت نشان بنماز بزرگش نامندأم
و ، ظهور پيدا نكند و جال نپذيرد، و احداث باطني كه هواهاي نفساني و خيال و آمال و رذائل و خطراتست پاك نگردد

و معده را ممتلي ، بهه خوردنشت رذائل در دل غذاي حرام و اسباب پريشاني خيال و كثرت اماني و آمال و قو ةعمد
 ةممتلي شبك ةكه معد، چه از حالل باشد و غذا را غافل از خدا خوردن يا با پريشاني خيال خوردنست داشتن اگر

و غافل از خدا ، و غذا را با ياد خدا خوردن قوت نور ذكر گردد، خالي محبوب حضرت رحمان ةشيطانست و معد
  .خوردن بخل و حسد افزايد و خصائل را بكاهاند

واليت و جالي نماز بزرگ محال  ةظهور لطيف، ت در صدر انسانسصب نفس انسانن شيطان كه غاو چون با تمكّ
خوذ از صاحب ذكر أايمان و ذكر م ةو چون لطيف، ي نماز قالب نيز محال استمصلّ ةبامغصوب بودن مكان و جام، است

تن  يهم رو لبدر نماز قا ،كه خانة كعبه مظهر اوست  و دست ساخت صاحب دل است ،روي نفس را به جانب دل دارد
كاملترين ) ص( هديو چون نماز شريعت محم ،ست مگر دست ساخت صاحب دليد بمظهر دل باشدو آن مظهر دل نيبا

الم يعلو انبياء ) ع( بيت المقدس كه دست ساخت حضرت سليمانبه نمازهاي ساير شرايع است در اين نماز بر توجهم الس 
بود كه اكمل انبياء بود و مولد ) ع( نب كعبه نمودند كه دست حضرت ابراهيمجزء بود اكتفا نكردند و روي تن را به جا

 ةزيرا كه دل مولد صاحب وقت است كه لطيف، گرديد كه مظهريت او از براي دل تمام تر شد) ع( حضرت اميرالمومنين
دل است ةبه سوي خان سلوك ةكعبه مظهر دل بود مناسك حج را كه تمام آنها نمون ةو از جهت اينكه خان، ه باشدولوي

دل و رجوع  ةو چون نماز حركت كردن به سوي خان.كما قيل غرض از كعبه نشانيست كه ره گم نشود، برقرار كردند
به اين سفر و اين حركت به همان ، غير را اعالم كردصنه بايد قبل از نماز اهل مملكت أكردن به سوي حق است تعالي ش

اي حركت و عروج به سوي عالم باال ذان و اقامه باشد تا تمام مشاعر و قوي مهينحو كه از شارع رسيده است كه آن ا
من داخل شود و چون نداي رحيل بايد ؤاو را عروجي حاصل و در مصداق م 373املومنِ معراُج ةالصلوشوند تا به مضمون 

كرد اگر چه در تكرار حكم و فوايد ر بايد غافلين و مشتغلين برسد فقرات اذان و اقامه را مكرّ ةمكرر باشد كه به سمع جمل
به  ناز براي مهيا شد، نه اعالم اهل عالم صغير ه مسلمين است به وقت نمازو چون اذان اعالمي اعالم عام، ديگر نيز هست

جهت نماز اكتفا به اذان اعالمي نبايد كرد مگر اينكه نماز به جماعت باشد و امام جماعت حاضر و اذان اعالمي در همان 
  .شود مي ن از جمله اهل جماعت باشد كه اين وقت اكتفا به همان اذان اعالميذّؤو م مكان

                                                 
 .معراج مومن هنگام نماز است - 373
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ت ترا و چون به اذان و اقامه مشغول شوي دل را جمع دار و در نزد تكبير عظمت حق را به نظر آور تا مقام خشي
ت مگر به خشوع قلب ومگر به و دل از پريشاني به جمعيت آيد كه نماز نيس، حاصل شود و حال خشوع براي تو پيدا شود

اخالط اربعه كه  ةمظلمه و كسالت را كه نتيج ةو به چهار مرتبه تكبير گفتن شهوت و غضب و خياالت واهي، پاكي دل
و به شهادت رسالت حفظ ، از خود دور كند و به شهادت توحيد يك رو ويك جهت شود، حاصل از عناصر اربعه اند

يا زبان حق شود اهل مملكت ، بزبانيكه زبان منادي حق شود ةلوعلي الص و بنده اي حي ،مراتب كثرات را منظور نظر سازد
، ديگر كه در آن دو فقره نماز را بفالح و بهترين اعمال ذكر كرده ةو همچنين بدو فقر، خويش را بر اقبال به نماز بخواند

و بعد از ، آن باز خداوند را به عظمت و بزرگي ياد كندو بعد از ، اتر شوند براي اقبال بر نمازكه رغبت تمام تر و قوي مهي
و ذكر شهادت خود به جهت اشعار به اينكه اهل مملكت ، آن بر توحيد تنها اقتصار كند بدون التفات به شهادت خود

ه مضمون و ب، صغير در فقرات اذان يا اقامه چنان اقبال بر توحيد نمودند كه التفات به خود و به شهادت نماند براي آنها
) ع( كه از جناب صادق، ل خود را بپوشدجامه نظيف بپوشد بلكه لباس تجم 374،ُخذُوا زيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجِد: كريمه

و به  375ان اهللا مجيل حيب اجلمال :فرمودند كهمي پوشيدند ومي نماز وقت  ل خود راتجم ةجاممنقول است كه آن حضرت 
خيالهاي فاسده را از خود دور و سكر شهوت و غضب و شيطنت را  376،وا الصَّالةَ َو أَْنُتْم ُسكارىال َتقَْرُب :منطوق آيه مباركه

  .از سر بيرون كند و كسالت و نعاس را به خود راه ندهد
خدا را بر  ةخمس است واول چيزيكه بند بهترين فرايض بعد از معرفت خدا صلوات: ضا است كهو در فقه الرّ
شد جميع ماسوي مردود  ت پذيرفته خواهد شد و اگر رداست اگر صحيح بود ماسواي او هم بصحآن محاسبه كنند نماز 

اعمال وفساد او  ةت وقبول جملصحمعرفت خدا وبودن او باعث  ةلت نماز و بودن او تالي مرتبيخواهد بود واخبار در فض
بيرون  هللا يا خود كفر با هللا است از حدكفر با ا ةاعمال و بودن او ستون دين وترك اوتالي مرتب ةمورث فساد جمل

اعمال است كه اگر  ةواليت است كه باعث قبول جمل ةاين معلوم شد چرا كه حقيقت نماز لطيف حساب افزونست و سرّواز
و روزها را در روزه باشد و  كعبه به عبادت بگذراند كه شبها را در نماز قالبي ةبنده اي تمام عمر را در تحت ميزاب خان

اندازد يعني باعث قبول جمله اعمال لطيفه  جهنّم را نداشته باشد او را بر رو خداوند در آتش) ع( يت علي بن ابيطالبوال
نمازهاي شب چنين بنده اي نبايد مردود باشد بلكه بايد باعث قبول ساير  واليت است نه نماز قالبي بدون لطيفه واليت واالّ

   .اعمال شود
داوند حيا نمي كند از اينكه عذاب كند امتي را كه دين به سوي خدا آورند به قبول و در خبر ديگر است كه خ
ه باشند يعني نماز قالب را خوب بجا آورند و ر راگر چه آن امت در اعمال خود ب، امامت امامي كه از جانب خدا نباشد

واليت  ةاست و نمازي كه روح او لطيفواليت  ةبه جا آورند يعني باعث نجات لطيف حج. روزه بگيرند و زكوه و خمس و
كند  مي باشد نه نمازي كه خالي از لطيفه واليت باشد كه طوق لعنت صاحبش وجيفه بي روح و منتن باشد و خداوند حيا

از اينكه عذاب كند امتي را كه دين به سوي خدا آورد به واسطه امام عادلي اگر چه آن امت در اعمال خود فجره باشند 
واليت ندارد مقبول نيست و  ةكسي كه قبول واليت كند با لطيفه واليت مقبول است و عبادت كسي كه لطيفيعني فجور 

                                                 
 .زيورهاي خود را در مقام عبادت بخود برگيريد 31سوره اعراف آيه  - 374

  .خداوند پسنديده و زيباست و زيبائي را هم دوست دارد - 375

  .مستي بنماز نيائيدهرگز در حال  43سوره نساء آيه  - 376
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  .باعث اجر نخواهد بود
ضا است كه حفظ كن خود را از كسالت در نماز و تواني ورزيدن در آن و استخفاف رسانيدن و از و در فقه الرّ

و حفظ كن خود را از اينكه ، واليت را منظور نظر داشتن است ةفو اعظم حقوق او حضور قلب و لطي، تضييع حقوق او
 شمشغول شوي از او به غير او يا با غراض دنيا و هر گاه خواستي اقامه نماز نمائي با كسالت و در حال نعاس و با عجله مبا

و بر تو باد به خشوع در حالتي ني أولكن نماز را به جا آور با سكون و وقار و بت، و از نماز دل را مشغول به چيز ديگرمدار
و سيماء خوف در حالت اميدواري و خائف بودن به آرامي ، تكه متواضع باشي براي خدا و بر تو ظاهر باشد حالت خشي

مضطرب در پيش ةگريخت ةنينه در حالتي كه بر حالت و جل و حذر باشي پس بايست در پيش روي خداوند مثل بندأو طم
 و چنين گمان بر كه او را، بردار و راست بايست و ملتفت دست راست و دست چپ مشو پس قدم كوچك، موالي خود

و بدن را ، و بازي با ريش و ساير جوارح خود مكن و انگشتها را نشكن، بيند مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او ترا مي
و راغب باش ، ع و شدت جزع و خوف راو با جامه مشغول مشو و ظاهر گردان بر خود جز، نخاران و انگشت به دماغ نبر
 و نماز كن نماز كسي كه وداع نماز، و عال و گاهي بر اين پا و گاهي بر آن پا تكيه نكن با همه اينها به سوي خدا جلّ

و با خودت حديث نفس مكن و دل را ، و بازي با هيچ چيز مكن، اريو بدان كه تو در پيش روي خداوند جب، كند مي
تغال تو به نمازت باشد تا اينكه فرمود رو بر خدا بياور به جميع دل خود و بروي خود تا اينكه خداوند رو خالي دار و اش

 راض كردي خداوند اعراضعآورد و هر گاه ا مي آورد بر تو كه تو هر گاه در نماز رو به خدا آوردي خداوند رو به تو
مگر نصف يا ثلث يا سدس به  زكه باال نمي رود از نما و روايت شده ايم از عالم كه فرمود بسا هست.كند از تو مي
شود بر روي صاحبش  مي و بسا هست كه باال نمي رود از نماز هيچ چيز كه رد، اقبال بنده بر خداوند در نمازشةانداز

كردي و كند كه ضايع كردي من را خدا ترا ضايع كند چنانكه مرا ضايع  مي شود و نماز فرياد مي كهنه رد ةچنانكه جام
 هر گاه داخل: كه روايت شده است كه )ع( و فرمود حضرت رضا. عطا نمي كند خداوند به قلب غافل هيچ چيز را

و آن حضرت فرمود كه از جناب .كند خدا در روي بنده تا فارغ شود از نماز مي شود بنده اي در نماز پيوسته نظر مي
خداوند بر او بوجه خود  و  آورد مي بنده اي در نماز خود رو بندد مي هر گاه احرام" :روايت شده است كه )ع( صادق
به همين  ."كندمي كند پس اگر اعراض كند خدا هم از او اعراض مي را كه قرآن را از دهان او اخذ يسازد ملك يموكّل م

نماز ذكر خدا و ذكر ت بدار در نزد افتتاح در ني": در آن كتاب است تا اينجا كه فرمود ه السالميعل منوال از آن جناب
  ."را و قرار بده يكي از ائمه را نصب عينيك) ص( رسول خدا

  ره وارد شده است و آنچه در اديان مقرر بوده و اهل طريق بدانكه تمام اعمال و اذكار و مناسك كه در شرايع مطه
ر و ياد خدا به چندين قسم متصوداشتند براي اين بود كه بندگان خدا بياد خدا باشند  مي دستورالعمل ميدادند و معمول

  : است
ل ياد لساني يعني چيزي را بر زبان جاري كردن كه داللت بر ذات پاك خدائي كند و از آن ذكر زباني ذات او

م اينكه از راه گوش چيزي را بشنود كه داللت بر ذات خدا كند و از اين جهت ذات خدائي را پاك را در خاطر آورد دو
م اينكه چشم را به چيزي بگشايد كه داللت بر ذات كند و از آن چيز ذات را به خاطر آورد چهارم به خاطر آورد سي
آورد لفظي از الفاظ يا نقشي  مي بگذراند كه از آن چيز ذات را به خاطر آورد چه آن چيزي كه به خاطرچيزي را به خاطر 
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يعني مقصود از  ةلويعني من الص 377،الْفَْحشاِء َو الُْمْنكَرِ َو لَِذكُْر اللَِّه أَكَْبرَعنِ   إِنَّ الصَّالةَ َتْنهى: از نقوش يا ذاتي از ذوات باشد
مناسك ياد خداست  ةو چون دانستي كه مقصود از نماز و جمل، ذكر اهللا است و او خود بزرگتر از نماز است ةاين صلو

آن صورت هيچ التفات براي تو نماند به جز  ثّلتم ل شود براي تو كه به واسطهپس اگر در نماز صورت ملكوتي امام متمثّ
از ! ب كني و اگر تعج، انواع اذكار كامل تر خواهد بود ةالبته اين نماز تو كامل تر و اين ذكر تو از هم.التفات به خدا

اين است ر و باالتر از ه از تقدنه و حال اينكه ذات منزّأكند بر ذات حق تعالي ش مي اينكه صورت ملكوتي چگونه داللت
من رآين فقد راي : به خاطر بيار حديث شريف نبوي را كه فرمود.ات ناچيز بخواهد داللت كند بر آن ذات پاككه ذر
ت شده بود كه هر كس جسم ملكي آن حضرت را يعني جسم ملكي آن حضرت چنان در گرفته به نور احدي 378،احلق

ايش خدا دهد البته جسم ملكوتي كه به ظاهر و باطن در كرد جسم ملكي اگر نم مي خدا را مشاهده، كرد مي مشاهده
  .گرفته به نور خداست نمايش بيشتر خواهد داد
ان معرفيت : فرمود به سلمان و جندب كه) ع( ت حضرت واليت مرتبتچنانكه در حديث معرفت به نوراني

ت معرفت آن بزرگوار معرفت به نوراني ةو اول مرتب ،379صين اخلاله و هو الّدورانّياهللا معرفيت بالّن ةاهللا و معرف ةه معرفورانّيبالّن
چه معني اين باشد كه شناسائي به سبب نوراني شدن عارف حاصل شود يا به سبب نوراني ، است به صورت ملكوتي امام

اره د گرفت اشيبا بعض عرفاء باهللا شهرت يافته كه صورت مرشد را درنظروف كه هر دومتالزمند واينكه ازبودن مقام معر
له باين واسطه باز داشت تا به آورد و خيال را از بت تراشي متخيد بتكلّف صورت مرشد را بنظريبا يعني ،ن تمثّل استيبا

ف صورت و بي تكلّ، ف صورت امام كه بواسطه واليت در دل مومن داخل شده نمايان شودتدريج و به اعداد اين تكلّ
شود بنور امام ل ن دل سالك مبدياين ظهور زم ةو به واسط، بر مومن ظاهر شودكه مقام نوراني امام است ) ع( ملكوتي امام

، در آن ظاهر شود ياخرو يگر و نقشهايد ةيبين نفس صور غيو بواسطه استشراق زم، از او مرتفع شود يو تمام نا هموار
د كه صورت امام ين نمايل چنر نظر اواگر چه د، ت و لوازم او از او بروديزد و خوديبر خ يال نفسانياز سر خ يانكه بكلّنچ

 ه معلوميثان ةو بنظر است ءاست كه حمقا ياول ةن نظر نظريولكن ا، دن باشديه بت پرستين قرار دادن شبيرا نصب الع
چ يسازد كه هيشانه متوجه م يرد و بجانب حق تعاليگيال ميار از نفس و از خيچنان عنان اخت ةن صورت ظاهريشود كه ا مي

  : هس سرّقد ير خدا پندارد و نعم ما قال المولويآنكه او را غ يجا چه، ماند يصورت و ظهور او نمالتفات ب
  برون از آب و خاك ينينقشها ب       و پاك يصاف چون شوددل  ةنيآ

  اش رافرش دولت را و هم فرّ       اش رانقش و هم نقّ ينيببهم 
  نآن بت شك يظاهرش بت معن       ار منيال يل آمد خيچون خل

  ديدبال او يالش جان خيدر خ       ديزدان را كه چون آن شد پديشكر 
  نيقيرا كند جذب از  يخوب خوب         نيبيبات از بهر كه للطيط

                                                 
و برتر از انديشة خلق ( همانا نماز است كه اهل نماز را از هر كار زشت و منكر باز ميدارد و همانا ذكر خدا بزرگتر 45سوره عنكبوت آيه  - 377
 ).است

 .هر كه مرا ديد مانند اينستكه خدا را ديده باشد - 378

ن است يقلب و هم يمان و روشنيمن است بنورا يخدا همان شناسائ يت و شناسائخداس يقلب شناسائ يمان و روشنيمن بنور ا يشناسائ - 379
 شيآال ين پاك و بيد
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كه داللت دارد بر ين اخبار يو همچن عبادات ةت هميب بر ذكر خدا و بودن ذكر خدا غايه برتر غات دالّيو آ 
ح در يح و تلويرا كه بتصريز، احوال ريدر نماز و سا هم السالميعل يهد ةئمذكر خدا تمام داللت بر جواز ذكر ا لتيفض

و از ، ذكر خداست ةو ذكر ما از جمل، كه ذكر ما ذكر خداست هم السالميعلده است از آن بزرگواران يار رسياخبار بس
است در ذكر يش نفس اقويمذكور در پ يل صورت ملكوتمات سابقه معلوم شد كه تمثّمقديو ذكر قلب ياز ذكر لفظت ي 

ل صورت ن داللت دارد بر جواز تمثّيبر وجوب بودن با صادق ةات دالّيامر و آ يه بر اطاعت ولات دالّيو آ، يو ذكر نفس
ر امام را و متذكّ ينكه بخاطر بگذرانيشود مگر ايرا كه اطاعت امر امام نمير نماز زيمن در نماز و غؤش ميامام در پ يملكوت
 امام يل صورت ملكوتو تذكر امام بدون تمثّ يز متذكر او و امر او باشيدر حال عمل ن و يرا و بعد عمل كن امر او يشو
ل تمثّ، ليو تذكر بدون تمث ستير قوش نفس تذكّيل امام در پپس تمثّ، اريبسهاي  ا در پردهام) ع( ل امامست مگر تمثّين

ت با يو مع )ع( اب اماميو اشرف است از اطاعت در غ و اتم ياقو )ع( در حضور امام )ع( ف است و اطاعت امر اماميضع
ق است را كه در محل خود محقّيز، امام يل صورت ملكوته دارد بر جواز تمثّن كه مامور به و مرغوبست داللت تاميصادق

ت ناقصه در همه ين معينكه همياست و حال ا يت و جدائينوين بيع يت ملكيت ناقص است بلكه معيكه در عالم ملك مع
ه است كه ت تاميمع يت ملكوتيناچار است و مع يات معاش از فرقت ملكيرا كه به جهت ضروريز ستيحال ممكن ن

فرقت  ةوسم از يو خال يت او ملكوتيامام بر او ظاهر شود البته مع يكه صورت ملكوتيابد و كسي يفرقت در آن راه نم
  : يجناب مولو ةشود و در همه حال با اوست و فرمود يجدا نم از او يداريباشد و دائم هم باشد كه در خواب و ب

  ئيو در كشت ياريروز و شب س       يتو دور از زشتئ يخيچونكه باش
  : دگر كه فرمويو شعر د، ت داردين معياشاره به هم

  ريدامن آن نفس كش را سخت گ       ريپ چ نكشد نفس را جز ظلّيه
  .نفس ةشندقه كُيالحق ير است كه اوست فيپ ير صورت ملكوتيپ اد از ظلّرا كه مريز، ن استياشاره بهم 
ب اله باشد داللت تمام دارد نامام بامام حق منصوب از جتيو ا كه داللت دارد بر وجوب اقتدا يات و اخباريو آ 
 ييه بجانب امام نماتوج كه نستيام امتيا يمعن را كهيز، ل صورت امامام در حال تمثّمتيت اقتدا و ايبلكه بر اشرف، بر جواز

البته در  ين معنيو ا ييخود نما ةن است كه امام را قدويآن ا ين اقتدا معنيو همچن، يو او را مقصود و مقصد خود دار
ن يبله را از يچ حال وسينكه در هيداللت دارد بر ا 380،َو اْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوسيلَة: ه مباركهياست و آ يل صورت امام اقوحال تمثّ

  .ل صورت امام نتواند بودر تمثّيل بغن توسيخود بر مدار و دوام ا يخود و خدا
  يپر دل يپهلوان ير حقيش       يعل يرا كا يغمبر عليگفت پ

  دينخل ام ةيآ در ساراند       ديمكن هم اعتم يريك بر شيل
  يكش نتاند برد از ره ناقل         يه آن عاقليآ در ساراند
  خاص اله ةين تو سايبرگز         اهت رااز جمله طاع يا علي

  بر هر آنكو سابق است يابيسبق        ق استينت الياز همه طاعت ا
بخالف رفاقت ، است يو دائم يقيحق يرفاقت ملكوت يرا كه دانستيز، اشعار تمام دارد قيق مث الطريالرفو كلمه 

  : يملك يرفقا

                                                 
 .بخدا توسل جوئيد) بوسيله ايمان و اولياء حق( 35سوره مائده آيه  - 380
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  ن صحرا مروياز سر خود اندر         د راه را تنها مرويار باي
بلكه نشستن ، ن عبادتهاستيبلكه بهتر در خدمت عالم عبادت است نكه نشستنيكه داللت دارد بر ا يو اخبار

و عبادت  شتريلت بين نشستن فضينكه در ايداللت دارد بر ا ك ساعت در خدمت عالم از هفتاد سال عبادت بهتر استي
دارد بر نشستن  يبرتر يمان اندازه كه نشستن ملكوتاست كه آن شرافت را دارد و به يرا كه نشستن ملكيز، كاملتر است

داللت بر ، عالم عبادتست ينكه نظر كردن در رويكه داللت دارد بر ا يخواهد داشت و اخبار يشرافت او برتر يملك
 كه داللت بريشرافت روح نسبت بجسد و اخبار ةن نظر بهمان اندازيت ايبلكه بر اشرف ن نظر دارديل و ان تمثّيجواز ا

داللت بر ، عرش يارت خداست در بااليارت مومن مثل زينكه زيح دارد بايح و تصريمن دارد و تلوؤارت ميشرافت ز
  : ت روح نسبت بجسديارت دارد و مثل اشرفين زيت ايجواز و اشرف

  ايند در حضور اولياو نش       با خدا ينيهر كه خواهد هم نش
  ينه كل يجز وزانكه  يتو هالك         يا گر بگسلياز حضور اول
  ابد سرش را او خورديكسش يب       مان و ابرديو از كريهر كه را د

   ؟يادتم نكرديض شدم عيكه من مر) ع( يفرمود بحضرت موس يو وح
 عقل گم شد اين گره را برگشا      نيست نقصاني ترا گفت يارب  

  و منم نيكش ببين اگشت رنجور      گفت آري بندة خاص گزين 
  من يش رنجوريهست رنجور      من  يش معذوريهست معذور

تمام ، د با حضور قلب باشد و با طهارت دل و خشوع باشديبا ينكه مصلّيكه داللت دارد بر ايات و اخباريو آ  
االت پاك و از جملة رذائل يرا كه با تمثّل صورت امام دل از تمام خيز، ت تمثّل صورت امامداللت دارد بر جواز و صح

سر ين حضور تام مير ايرا كه بغيز، نجا حاصل شوديحضور ا يادتر شود و معنيز يازمنديخشوع و ن و حالت، زه گردديپاك
و  آالء اهللا روا يفكتف: را كه فرمودنديز، ن تمثّل دارديكه داللت بر شرافت فكر دارد داللت بر جواز ايو اخبار، نگردد

و اعظم ، باشندين آالء اهللا ميشان بهتريشات خود ايرماة آن بزرگواران موافق فيو ذوات بشر 381،ذات اهللا يالتفكروا ف
ة آنها بهتر و ير در شئون ملكوتو تفكّ، باشدياتم و اكمل م ين معنية آن بزرگواران در ايهستند و ذوات ملكوت ياله ينعما

شدن  يت مگر منتهسين، ة آن بزرگوارانيبلكه مقصود از تفكّر در ذوات ملك، شانية ايباالتر است از تفكّر در ذوات ملك
يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا  :مهية كريو آ، ه آنها در قلب سالكيل صور ملكوتافتن تمثّيشان و تمكّن يه ايبتفكّر در ذوات ملكوت

را كه در يز، لن تمثّيت و شرافت اداللت دارد برجواز و صح، 382اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابِطُوا َو اتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحون
ن است و ين و مسلميهمة مؤمن ية مباركه برايو چون آ، ر شده استياالمام تفس يرا بطوا عل هم السالميعل ياخبار ائمه هد

نستكه دست يمرابطة او ا، نكرده باشد يمانيعت ايپس آنكس كه اسالم آورده و هنوز ب، باشد يع احوال جاريد در جميبا
كرده باشد يباشد و مجاهده م )ع( اد اماميوسته در ينستكه پيو بعد از آن مرابطة او ا، با اوكند يمانياعت يبدامان امام زند و ب

نستكه دل را از حال ين وقت ايج صورت امام متثمل شود و مرابطه در ايتا بتدر، رون نبرديب) ع( اد اماميدل را از  يآن كه

                                                 
 .ديشه در ذات مقدس او نكنيد و انديبكار بر ياله يشه خود را در اطراف نعمتهايفكر و اند - 381

ا ومراقب كار دشمن بوده و يد ومهيگر را بصبر و مقاومت سفارش كنيكديد و ين صبور باشيمان در كار دياهل ا يا 200ه يآسوره مائده  - 382
  .ديروز و رستگار شويد تا پيخدا ترس باش
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) ع( وسته با اماميبلكه پ، كه حاجت بتكلّف درحضور نباشد يتيثيرون نبرد تا تمثّل صورت امام متمكن شود بحيحضور ب
موتوا قبل ان متوتوا  :و بمضمون، وسته حاضر خواهدبوديسالك هم در دل امام پ ين شود صورت ملكوتيباشد كه چون چن

را دوست دارد هر كس هر چه  :شان كهيفرمودة ا يد و معنيام نمايامت قين شخص قيا يبرا، 383امتهيو من مات فقد قامت ق
 يدر من :مأثور است كه) ع( چنانكه از جناب كاظم، ا او را حاصل شودين دنيدر هم، خداوند او را با او محشور گرداند

و ، بمناسك حج ين در بغداد بشغل وزارت مشغول بود نه در منيقطيبن  ينكه علين با ايقطيبن  يبا من نبودمگر عل ياحد
ده بود كه صورت امام در دل او متمثّل شده يرس يدر مرابطه و تفكّر در ذات امام بجائن يقطيبن  ين بود كه عليوجهش ا

نه صورتبندد يك آئيكه هر چه در  :مانند كه درمقابل هم بدارندينه ها ميبĤئ يه و مقام ملكوتيو چون صور ملكوت، بود
ز دردل يرا در دل داشت صورت او ن) ع( ن صورت اماميقطيبن  ين بود كه چون عليا، اندازديز صورت ميگر نينة ديدرآئ
امام ، ياد امام باشين دارد كه بهمان اندازه كه تو در ياشارة با، 384 أَذْكُْركُم  َاذْكُُروين :ة مباركهيو آ، صورت گرفت) ع( امام
رسد كه  يائاد امام هم بجي، در دل تو متمثّل شود) ع( رسد كه صورت امام ياگر تذكّر تو امام را بجائ، اد تو استيدر 

  .متمثّل شود) ع( صورت تو در دل امام
كار يب يخزانة حافظه آن يال و معانيانة صور خزانة خيق است ميلة انسان كه كار او جمع و تفريمتخ، ز منيعز  

البته او ترا مشغول سازد  يزيو بچ يبجائ ياگر تو او را مشغول نساز ينداشته باش يزيماند خصوص كه او را مشغول بچينم
ده خودرا و يتراش ياست وجلوه دادن صورتها يكه كار او صورت تراش، 385كان مل تشغلها شغلت ةالنفس شاغل :هك

   :نفسند كه ترا مشغول بخود كند يكاسدة نفس بتها يو هواها، لّهياالت متخيخ يصورتها
  زاريتو خدا ب ين خداهايز          ز يتو خدا انگ يهواها يا

 يمتمثّل شد بكلّ) ع( د و صورت اماميبكمال رس) ع( چون مرابطة تو با امام و، 386كفهو صنم كعن رب كشغلما ك  
كه آن صورت اكمل اسماء حق ، از تو فرار كند يطانياالت فاسدة شيو خ ينفسان يله بسته شود وهواهايمتخ يدست و پا

  .»بسم اهللا وهزار جنّك ي« انة عوام معروف استيكه درم، طان و هواجس فرار كننديكه اسم حق باشد شياست و درجائ
وسته با تو باشد و ترا از جملة آفات ين اسم اعظم پيه ثبات تمام داشته باش كه ايدر مرابطة قلب، زمنيپس عز  

نست كه در اصطالح ين نصر و ظفر ذكر فرموده اين نزول مالئكه و قريكه او را خداوند قر ينه ايكه سك، محفوظ دارد
كه فالح و نجاح و اجابت دعوات و نزول ، و اسم اعظم اوست، نه و فكر و حضورنامنديكن صورت متمثّله را سياهل اهللا ا

  :ين مقال شويار مترّنم باياخت ين اسم اعظم بر تو جلوه كرد بيو چون ا، بركات با اوست
  ت اهللا نوريان برفراشت رايقد زم        كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

طان خائف است از مؤمن مادام كه يوسته شيپ« :فرمود كه) ص( ولضا است كه حضرت رسالرّ ةفيصحو در   
و نقل فرمود » طان و او را در عظائم اندازديابد شيع كند نماز را جرأت يپس هرگاه ضا، پنجگانه يمحافظت كند برنمازها

خود را  ع كند نمازيكه ضايخود را كه كس يد نمازهايع مكنيضا« :كه فرمود باصحاب خود كه) ص( از جناب رسول

                                                 
  . امتش برپاشديران و هر كس كه مرد قيش از مرگ بمينفس خود را پ - 383
 . اد كنمي د مرا تا شما راياد كني 152ه يسوره بقره آ - 384

 .او تو را مشغول دارد ياگر او را مشغول ندار) انسان است( نفس مشغول كنندة - 385

 . هرچه كه تو را از پروردگار باز و مشغول دارد او بت تست - 386
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!  يپس وا .نيو برخداوند حق خواهد بود كه داخل كند او را در نار با منافق، محشور خواهد شد با قارون و هامان وفرعون
را  ةلوكه اعانت كند تارك الصيكس« :و در خبر است كه» خود يكه محافظت نكند بر نماز خود و براداء سنّت نبيبر كس

كه اعانت كند تارك يو كس، ر خود كرده است هزار مرتبه در جوف خانه كعبها زنا با ماديك مثقال نمك پس گويب
كه اعانت كند  يا كه خانة كعبه را خراب كرده است بدست خود هزار مرتبه و كسيك لقمه از طعام پس گويرا ب ةالصلو

و از » شانيست با من وبا ااء و مقاتله كرده ايا محاربه كرده است با من و با انبيك شربت آب پس گويرا ب ةلوتارك الص
شش عقوبت ، او را بپانزده عقوبت گرفتار كند يتعال يك نماز را ترك كند خداياست كه هر كس ) ص( جناب رسول

او برود و بركت از او  ينور از رو، استيآن شش كه در دن، امتيا و سه در نزد وفات و سه در قبر و سه در قيات دنيدر ح
و آن ، ب نبودين او رانصيصالح ياو قبول نشود ودر دعا يرات او را قبول نكند و دعايچ خيو ه اده نشوديبرود و مال او ز
و آن سه كه ، او كم نشود در نزد وفات يابد و تشنگيسكرات بر او سخت بود و گرسنه وفات ، ات بودفسه كه در نزد و

امت يامت و آن سه كه در قيا غذاب باشد تا روز قك بود واو ريامت و گور بر او تاريقدائم در غم بود تا روز ، درگور بود
 و از جناب رسول .واناتيمثل ح يتعال يزاند خدايحساب او سخت بود و خداوند دشمن او بود و از قبر او را برانگ، بود

ت المعمور راهفت مرتبه و يا كه خراب كرده است بيپس گو ةلوتارك الص يكه تبسم كند در رويكس :است كه) ص(
پس آن كسكه زكوه ندهد  .ندارد يكه ترك زكوه كند نمازين را و كسيكشته است هزار ملك از مالئكه مقربا يگو
  .او خواهد بود ين همه ذمائم برايخواهد بود و ا ةلونخواهد داشت و درحكم تارك الص ينماز

چ يكه ه، است يان باطنمسخّر جن يع اعضاء ظاهريان و باطن جنان و جميو بدانكه انسان مشتمل است بر ظاهر بن  
شود مگر بامر قلب و حكم او چنانكه تمام اعضاء و جوارح جان آنها قلب ياز انسان صادر نم ياريحركت و سكون اخت

چ حال يت عمل از عمل درهيپس ن، ت اويجان آنها امر قلب است و ن، است تمام اعمال وحركات و سكنات واقوال
ت كه شعور بشعور ين نيشعور با يبل، ت محال است صادر شوديبدون ن ياريتنستكه فعل اخيق ايكه تحق، شوديمنفك نم
نه ، ت را شرط دانسته انديهم كه در نماز استدامة حكم نيو فقهاء اعالم رضوان اهللا عل، شوديمنفك از عمل م يباشد گاه

ص عمل يتشخ يقه برايالحق يه فنستكه اخطار ببال كيبلكه مراد ا، تواند منفك شود از عمليت مينستكه نينستكه منظور ايا
ت منفك از ينداشت واالّ  ياخطار ببال را باق د استدامة حكميتواندبا شخص باشد پس باين او در احوال نماز نميياست وتع
نبوده و ت ياز ن ياز اعالم فرموده اند كه در صدر اول ذكر يبعض، تواند باشدينم از عملت منفك يو ن، تواند باشديعمل نم
ست كه توان آنرا بقصد ين يزيت چين عنوان كرده اند و نيرآنها را متأخريل اجزاء آنرا و اتصال بعمل و غيت و تفصيذكر ن

ت شاكلة شخص است كه شخص عابد بهرحال ين، ه فرموده انديرضوان اهللا عل يبلكه چنانكه عالّمة مجلس، اد قصد كرديز
حب جاه بر اوغالب باشد هر عمل كه بجا آورد منظور نظر  ياگر كسمثال ، ت عمل مشابه همان حال خواهد بوديكه باشد ن

ن ين كرد كه ايد چنيت را باينكه فرموده اند فقهاء كرام كه نيو ا، ر اغراض نفسين سايو همچن، او همان جاه خواهد بود
را محض كشاند كه عمل  يد شخص خود را بحالينستكه بايا يمعن، كنم بجهت وجوب و بجهت قرب خدايعمل را م

نكه قصد تو يلكن نه ا، شوديكه بعد حاصل ميا قربيبر آن عمل محض قرب حاصله باشد يا ندب آن بكند و داعيوجوب 
 يبلكه محبت تو اقتضا، شوديرون ميچنانكه گذشت استعواض است و از عنوان عبادت ب، نيقرب نفس باشد بخدا كه ا

محبوب كند  يرضاجوئ يا محبت تو اقتضاي، محبوب بدارد ينواهن اقتضاء ترا بامتثال اوامر ويوصل وتقرّب كند وهم
ن يا مقرّب شدن نفس تو كه اگر چنيبودن نفس  يترا مشغول خدمت كند بدون التفات بمرض يرضاجوئ ين اقتضايوا

نجا ياز ا، ر وقف بر نفس خواهد بود كه باطل خواهد بوديرون و انتفاع نفس در آن منظور و نظيباشد از عنوان عبادت ب
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  . شوديت منفك از عمل نميشود كه نيمعلوم م
امنا االعمال ، است وارد شده استت يد و اعتبار بنينمايكسان ميو چون صورت عمل از مؤمن و كافر ومنافق   

املؤمن  ةين :عمل و روح اشرف است از قالب وارد شده است كه يت عمل بمنزلة روح است از برايو چون ن، 387اتيبالن
ست ين يت و فساد را بحسب صورت چندان اعتبارو چون صح، ت منافق شرّ است از عملشيچنانكه ن، 388من عملهريخ

ن امرء كل :ت است وارد شده است كهين اجر و عقوبت بر عمل باعتبار نيو همچن، ت استيت و فساد نبلكه اعتبار بصح
ست بلكه كلفت نفس يت عمل نيآن ن، دنابرخاطر خطور دايت را از معلّم آموختن و بر زبان آوردن يپس ن، 389يمانو

ترا بعمل  يئخود نما، يباش يواند كه اگر مرائعمل بخ يت همانست كه ترا بسويو ن، را دروغ بستن يزياست و برخود چ
ا و يو اگر خوف از عذاب دن، بود يخواه يترا داع ا بر تو غالب باشد همان جهتياز جهات دن يكياگر ، وا خواهد داشت

م آخرت برتو غالب باشداو ترا مشغول عمل يو اگر طلب نع، خواهد بود يغالب باشد همان خوف ترا داعآخرت بر تو 
ن وقت عمل تو عبادت يودر ا، باشد همان محبت باعث عمل خواهد بوداو بر تو غالب  يو اگر حب خدا و خلفا، كند

  .خواهد شد
و بدقّت در باطن  يت عمل كنيح نيتصح و ينستكه مراقب باشيا، كه در عبادت الزم استيزيپس عمده چ

كه حب خدا و  يو بكوش ياو را ازخود دور كن ينيرا غالب ب يا عقبيا ياز جهات دن يكه اگر بر دل جهت يخودنظر كن
خود  ينكه خدا و كار خدا را براينه ا، يخدا خواه يكه خود و كار خود را از برا، شودحب بندگان خدا بر دل غالب 

ا از ياگر در دن، يبهره مان يو از خودهم ب ياز خدا نبر يبهره ا يو در ثان ياول بهرة خود را از خدا ببر كه در، يخواه
  . يبهره شو يالبته در آخرت ب يبهره نمان يب يخودخواه
چ يه حقّ يائير از عظمت و كبريخود را كه بغ يع قوايخود و جم يا سازيمه ير افتتاح بگوئيتكب يو چون خواه  

ام ير جوارح را از حال قينستكه چنانكه زبان وساياحرام نماز ا ينه كاذب و معن ير خود صادق باشيتا در تكب، نمانددر نظر 
در زمرة  ين نباشيكه اگر چن، يرون نبريام بحق خدمت بيع مشاعر ظاهره و باطنه را از قيجم، يرون بريد بيبخدمت حق نبا

، راتين تكبية مستحبه در بيره االحرام و ادعيب شده است قبل از تكبكه مستح يراتيتكب، يبوجه ين محسوب شويمنافق
باشد كه د ملتفت يچون خواهد بسم اهللا بگو، خدمت شوند يايو جنود خود مه يع قويبجم يمصلّنستكه يا يتمام آنهابرا
بحول و قوة اسم خدا  رون آمده ام وين وقت ازحول و قوة خود بينستكه من در ايبسم اهللا ا يرا كه معنيز، ديدروغ نگو
ن يدر ا يو تكلف ياشكال، ل استامام كه اسم اعظم حق است و در نفس او متمثّ يصورت ملكوت ياگر قار، كنميقرائت م

ت يخود يو نگذارد از برا، را كه آن اسم اعظم چون ظاهر شود مجامع دل انسان را متصرّف شوديگفتن نخواهد بود ز
د بتكلّف خود را در تصرف نفس يو هرگاه آن اسم اعظم ظاهر نباشد با، يقوه ا و نه حول و، يانسان مدخل و مخرج

ند تا بسم يو از آن جهت كه نفس و عقل مظهر حقّند متصرف در خود ب، ند و نفس وعقل را متقوم باسم حق دانديوعقل ب
طان يهر رحمان و قرائت تو باسم شطان خواهد بود نه مظين باشد نفس تو مظهر شير ايكه اگر غ، اهللا گفتن او دروغ نباشد

از عالمات  يگذارم نفس خود را بعالمتيعالمت م« :ر بسم اهللا كهياست كه فرمود در تفس) ع( و از جناب رضا، خواهد بود

                                                 
  . دارد يت قلبيبن ياعمال بستگ يو بد يخوب - 387
 . ت خوب مؤمن از اعمال او بهتر استين - 388

   .سدريند مهر كس بهرچه نيت ك - 389
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رون ية خود بازحول و قو ينستكه بكلّيا يچرا كه معن، ين معنيان اشاره دارد بهمين بيو ا» ت استيخدا و آن عالمت عبود
ت جان يچون جامع، يرا بنظر آور يت حق تعاليجامع يكنم و چون بسم اهللا گفتيقرائت و نماز م ية الهبحول و قو م ويĤيم

ت و يمثل مبدئ، ت استيت و معاديم كه اشاره بمبدئيو در رحمان و رح، تن را يانسان تمام كماالت تن و اعضاء و قوا
 ينة سراپا نمايحق و آئ يچونكه انسان مثَل اعال، ات انسانجملة افعال واقوال وحركات و سكن يت جان از برايمعاد

در گفتة خودصادق  يد تا الحمدهللا كه بگوئيت حق بنظر آيو جامعت احاطه يت و معادينگونه مبدئيتا از تصور ا، اوست
  .يباش

اول در مقام  يا بكني يبگوئ يجان تو است چرا كه آنچه را خواه، مالحظه كن كه تمام افعال و اقوال ترا مبدء  
اعصاب ، ة محركهر قون تصويوبعد از ا يكنير متصو يال بنحو جزئيو بعد در مقام خ، يكنير متصو يجان بنحو كلّ يعال

ق يا اعضاء بطرين اان آن بر زبيشود و بعد از جريم يا اعضاء جاريا آن فعل بر زبان يĤورد و آن قول يو اعضاء را بحركت م
ت و ين مبدئيو ا، شوديم يجان منته يال بمقام كلّيو ازخ، ديĤيال ميز همان طرق محرّكه باز بخا ايق بصر يا بطريگوش 
و چون جان ، نكه از نفس باشد وراجع بنفس باشدينباشد مگر ا يكيچ نير هيشود كه در مملكت صغيت باعث آن ميمعاد

نستكه يالحمدهللا ا يچرا كه معن، گفته شود د مالحظه شود و الحمدهللاين نحو بايبهم، حق است ينة سراپا نمايانسان آئ
كه  ين را داشته باشيدمالحظة ايبا ين گوئيو چون رب العالم، شأنه است يشود ازحق تعاليمشاهده م يكيدرهرجا ن

از جان باشد و  يست كه خالين يچ عضويكه ه ين معنيبا، كنديت ميو اعضا و جوارح را ترب يچنانكه جان انسان تمام قو
از  ينكه حق تعاليمگر ا، ستيعالم ن ياز اجزا يچ جزوين هيهمچن، او نكند ياز او نكند و جلب نافع بسو يوذجان دفع م

ت كه يو او را برحمان ير را بنظرآوريت غيت و معادياً مبدئيو باز ثان، او كند ياو باخبر باشد ودفع ضار و جذب نافع بسو
و حال غفلت از تو ، رديتا احاطة حق در نظر تو تمكن پذ يت دارد بستائيدت كه اشاره بمعايميت دارد وبرحياشاره بمبدئ

ت جان تن و اعضاء و يچون مالك يش كنيت ستايبعد از آن او را بمالك، يشو يكم شود تا مستعد حضور و تخاطب توان
ت خطاب يتو شأن يراو ب، دانست يالبته حق را برخود حاضر و ناظر خواه، يش كردين نحو ستايتن را كه اگر با يقوا

  .حاصل خواهد شد
تن  يتن كه در همه جا و همة اجزا يتن و اجزا يچون حضور جان برا، يخود را حاضر دانست يو چون خدا  

كرد كه خودت از سرتا بن در  يا مشاهده خواهيدانست  يآنوقت خواه، ستيتن محصور ن يچ جاينكه در هيبا ا، هست
إِذا ، نستكهين با آنها ااكه شأن ج، جانند يتن تو در فرمانبردار يچنانكه تمام اجزا و قوا، يباشيخدا م يطاعت و فرمانبردار

 يق حصر از او استعانت جوئيو بطر يرا مخاطب ساز يتوانست حق تعال يو خواه، 390أَراَد َشْيئاً أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
ن كار خود يرترا معيغ ير تو و اگر گاهيم نه از غيجويم ياري از تو استعانت و يعني، نينستع كاينعبد وا كايا يوبگوئ
نه بپشت از جان ، ن استعانت بجانستين اعانت جستن عيكه ا، يمثل اعانت جستن بعض اعضاء خواهد بود ببعض، گردانم

و ، يديا دي يشأنه دانست يخود محاط حق تعال يع جنود وقوايو بعد از آنكه خودرا با جم، ر جان اعانت جستنيكردن و بغ
ر او راه ينفس و اطاعت و عبادت تو منحصر است باو وغ ياز برا يمثل تسخّر تمام قو يكه مسخّر اوئ يديا دي يدانست

از  يچون استمداد تمام قو، تو مستمد از آن حضرت شد يكه وجود تو بتمام اجزا يديا دي يو دانست، يچ عبادت نداريه
آنوقت ، شوديمه منحرف مياز جاده مستق يكه نفس انسان گاه ين حضرت و دانستاز آ يو بزبان هم استمداد جست، نفس

                                                 
 . شوديد بشو، پس ميرا بخواهد بشود بدو گو يزيا چي يكار) خداوند( هرگاه 82ه يس آيسوره  - 390
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نكه از جاده يما را حفظ كن از ا، خود ين سلوك بسويكه مخصوصاً در ا يو درخواست نمائ يدر مقام عجز و البه برآئ
ست ياست و صراط كسان تيم صراط واليكه صراط مستق يو ملتفت باش، مياهدنا الصراط المستق، يم و بگوئيمنحرف شو
، ست بلكه نعمتيت نيرواليغ ينكه نعمتيبجهت ا، كه انعام برآنها شده استيند كسانيكه آنها، ت كرده انديكه قبول وال

رون آمده و بافراط كه از يط كه سبب غضب خداست بيند كه از تفريو آنها، ت باشديت است و آنچه از جهت واليوال
در نمازخود  يستاده اين احوال بنماز ايو مراقب باش كه اگر با، براه موصوف نگشته اند دنيرون شدنست بعد از رسيراه ب
  . الطاعات العبادات و النفاق يف ذب يفك من النيع املؤمنياعاذنا اهللا و مج، و منافق يكاذب ينيو اگر نه چن، يصادق

 يار بركوع روياخت يكه ب، اردترا چنان در هم شكسته د يبت و عظمت حق تعاليه، البته يو چون بركوع رو  
ن محسوب يتا در زمرة منافق يدر دل هم خضوع داشته باش ينمائيو چنانكه در ظاهر اظهار خضوع م، يواظهارخضوع نمائ

ت ياز سرانان يبكل يرويو بسجود كه م، يخدارا در تواضع خود بكوش ياد كنيو چون در ركوع بعظمت ، ينشو
ترا از خوف بخاك  يا عظمت و ارتفاع حق تعالي، رون آورديت بياز انان يترا بكلّخدا  يو علو و بزرگ، يزيخودبرخ
ز يو بر زبان ن ياد حق رابعلو رتبه نمائيو  يسربخاك مال يقيا محبت تو ترا وادارد كه در حضور آن محبوب حقي، اندازد
و آن حال  يپس اگر بسجده برو، تا از شدت محبيبت و عظمت باشد يا از هيد يو چون حال بخاك افتادن با، يآور
مازاد  :بمضمون خبر مأثور كه، ار نكندياخت ين كار ترا بيا محبت در ايحق بر تو غالب نباشد  يبت و عظمت و استعاليه

مون وار سجدة تو يو م، بود يمعدود خواه ين بوجهيتو در زمرة منافق، 391خشوع القلب فهو من النفاق يخشوع اجلسد عل
ن سجده بر تو وبال يو ا ،نه عبادت و امتثال امر حق متعال، عادت ومشابهت امثال يو از رو، واهد بوددخيتقل ياز رو

   :الجالل يخواهد بود نه باعث قرب حضرت ذ
  يغمبر شديدنگ هر رزاز پ         ين سجده ها سرور شديگر كس از

  او نفاق و موجب لعنت بود         كو از ره عادت بود  يسجده ا
  :اشاره باشارات نماز كرده كه فرموده يسرّه جزئ قدس يو مولو  

  ميش تو ما قربان شديخدا پ يكا          م يام ينست اير ايتكب يمعن
  ين در ذبح نفس كشتنيهمچن           يكنيوقت ذبح اهللا اكبر م

  سرببر تا وا رهد جان از عنا          ن شوم را ياهللا اكبر و ا يگو
  هللا بسمل در نمازشد ببسم ا        ته تن زشهوتها و آز شگشت كُ

  در حساب و در مناجات آمده        ش حق صفها زده يامت پيچون ق
  ن مهلت كه دادم مرتراياندر        مرا  يد چه آورديگو يحق هم

  وز خجالت شد دوتا اندر ركوع          نگفتها دارد رجوع يام ايدر ق
  بخواند يحيدر ركوع از شرم تسب        قوت استادن از خجلت نماند 

  از ركوع و پاسخ حق بر شمر          رسد بردار سر يباز فرمان م
  باز اندر روفتد آن خام كار        سربرآرد از ركوع آن شرمسار 

  واده از كرده خبر، از سجود و          دش بردار سر يباز فرمان آ

                                                 
  . است يباشد، آن از نفاق و دوروئ يو قلب يباطن يشتر از تواضع و فروتنيب يوجسمان يكردن ظاهر ياگر تواضع و فروتن - 391
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  اندر افتد باز در رو همچو مار        سر برآرد او دگر ره شرمسار 
  ت از تو مو بموكه بخواهم جس          د سربرآر و بازگويباز گو

  بر جان زدش يبتيكه خطاب ه          ستادن نبودش يقوت پا ا
  انيد سخن گو با بيحضرتش گو        ند قعده زان بار گران يپس نش

  خواهد كه آرد عذر زود يشافع        ه بود او را نه سود يچون نه سرما
  ا و آن كراميجان انب يسو        رو بدست راست آرد در سالم 

  چاره آنجا بود ودست افزار رفت          اره رفت ند روز چيا گويانب
  ندش كه خبيگو، شيدر تبار خو        دست چپ  يرو بگرداند بسو

  پس برآرد هر دو دست اندر دعا          د گردد آن دغا ياز همه نوم
  و منتها ياول و آخر توئ        خدا  يد گشتم ايكز همه نوم

و ، رونستيب نماز از حد يضا است و اما احكام باطنفقه الرّچهار هزار حكم است چنانكه در  ينماز قالب يواز برا   
را كه نماز انسان يادتر زينماز ز يحدود باطن، ادتر شودين زيشتر وتشبه بمالئكة مقرّبيشأنه ب يبحق تعال يهرچه قرب مصلّ

ار است و چنانكه يز بسيار احكام قالب نماز نيقالب انسان بس يو چنانكه اجزا، چون وجود او مشتمل بر قالب و روح است
و چنانكه روح انسان را حد و اندازه ، احكام قالب نماز محصور است، محدود ومحصور است ياريقالب انسان با بس ياجزا

ست بلكه يروح نماز را هم حد واندازه ن، ندارداست كه حد  ت او عالم حقّيت است و غايت و غاينها يست بلكه بين
قالب ، يفه است و منتن و موذيو چنانكه قالب انسان بدون روح ج، ت نداردياست كه نها حقّ يامنته يت او هم عالم بيغا

از روح و بال  ين دارد كه نماز خالياشاره با، 392و الصلوه تلعنه يرب مصلّ، يفه است و منتن و موذينماز هم بدون روح ج
است و ظهور روح نماز بنماز ) ع( طالبيبن اب يت عليو روح نماز وال، خدا يصاحبش خواهد بود نه كمال و مقرّب بسو

ست كه بمنزلة روح همة ياست و نماز روح يست كه بفكر مسميو نماز صدر، است ير مسمياست كه بنماز كب يقلب
 يو خشوع آواز و طهارت دل از جملة رذائل و تصور معان يتن و نرم نهاست خشوع قلب وخضوعيو متفرّع بر ا، نهاستيا

ش يچنانكه پ، ام و ركوع وسجود و جلوس باشديكه ق، ه بر زبان واحوال منظوره از افعال نمازيالفاظ جار و مقصود از
  .اشاره شد
 ينفسان يبا كسالت و غفلت و اشتغال نفس بهواها، ن ملتفت باشد كه نماز كه عبادت مجموعة انسانستيو همچن  
 يرا بكلّ يبلكه اغراض نفسان، بجا آورده نشود يويو دن ير جهات نفسانيباشد و سكر مال وجاه و سا يويدن يوخواهشها

كمال مقصود از او حاصل ، الذمه باشد ياگر مسقط ماف يكه نماز با اغراض نفسان، ياز خوددور دارد چنانكه دانست
  .نخواهد شد

 عيو انسان هم جامع جم، ش گذشتيع است چنانكه پيع شرايجامع جم) ص( غمبرمايعت پيو بدانكه چون شر  
ك يرا كه مالئكه هر يز، ع موجودات استيعت مقرر شده است جامع عبادات جمين شريكه در ا ينماز، عوالم است

ال ، امند كهيوسته در قيك صنف از ملك پي، ك همان مقام و شغل استيشغل مخصوص و مقام معلوم دارند وعبادت هر 
و ركوعند وسته در ياز آنها پ يو صنف، عبادت آنهاست كه بĤن ذاكرنديكه دارند وذكر يحيام آنها با تسبيو ق، نظروني
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ك بذكر يوسته نشسته اند و هر يپ يوسته در سجودند و صنفيپ يو صنف، كه دارند عبادت آنهاست يحيركوع آنها با تسب
ه صور عناصر و صور جمادات كه منطبع در ماده اند ومكبوب بر ماده يو در موجودات سفل، مخصوص خود مشغولند

ر يوانات غيو صور ح، و صور نباتات منزلة جلوس را دارند، مرتبة سجود را بالفطره دارند و عبادت آنها همانست، شندبايم
ن مجموعة اام است و چون انسين طبع كنده شده و سربلند شده بالفطره در قيو انسان كه از زم، انسان مرحلة ركوع دارند

پس در ، عت مجموعة عبادات قرار دادندين شرينماز او را هم در ا ،ع استيمجموعة شرا) ص( يعت محمديعوالم و شر
  .اورديغفلت بجا ن ين عبادت كامله را از رويد نمازگزار ملتفت باشد و ايك از افعال نماز بايهر 

  
  فصل سوم 

  :ان زكوهيدر ب
و ار دادن صور ناقصه ك در، ن عبادتست و چنانكه گذشت انسان ازاول استقرار مادة او دررحميزكوه ركن رك بدانكه 

ه صورت يع الهين است در شرايف مطابق تكويست و چون تكليفطر ةزكو ن خلعيت ناقصه است و ايت و انانيخلع خود
بحسب صورت  ينست كه درهر شرعيت اينها، بوده ةعت كه بوده زكويو در هر شر، را قرار داند يزكوه فطر نيا
د زكوه دهنده در دادن يپس با، ست و از جملة عباداتستيت فطريلع انانگر بوده و چون زكوه صورت خيرزكوه شرع ديغ

چوجه منظور يو انتفاع نفس را به، را كنار اندازد يت از خود دور دارد واغراض نفسانيد و انانيزكوه آنچه تواند تواضع نما
و  يم باشيد حكيبا، ديجو يو طعمه اخود از افعال ت يالمحاله مداخله كند و از برا، ندارد كه نفس مكّار است در افعال تو

 يو از هر راه كه خواهد مداخله كند او را سركوب، يخود را در مداخلة او فرو گذاشت نكن يو خورده كار ينيخورده ب
ن را در ياز همة راهها كه بماند ا، ستيق است و ساحرتر از او نيار دقيله ومكر او بسيكه ح، كه مداخله كند يونگذار يكن

 يلكن منظور او نه خوشنود، ن مال را بده كه خداوند متعال از تو خوشنود شودين كار را بكن وايكه ا، جلوه دهدنظر تو 
خدا  يرضا يواالّ وقت، يو برهمة عالم فخر كن يخداشو ينكه تو مرضيبلكه منظور او نفع بردن تو است با، خداست

 يكه اگر ترا بسوزاند در سوختن تفاوت يباش ياله ياسترضاو غرق  يتواند منظور باشد كه تو چنان از خودفراموش كنيم
 .دا نشوديپحق  يدر طلب رضا

و ، 393ُيْنِفُق مالَُه رِئاَء النَّاس :كهيبود مثل كس يتو خواه، بدانكه اگر انتفاع نفس بهرنحو كه باشد منظور تو باشد  
ا نائب ي) ع( رنده اگر اماميو گ، خواهد بوددست تو آلت حق  يمال را بده ةو زكو يشو يخال يچون تو از اغراض نفسان

رنده و دست خود و آن مال بجا خواهد يدن دست گين وقت بوسيو در ا، امام باشد دست او هم دست حق خواهد بود
دست او بواسطة اتصال دست تو كه دست حق است ، اهل گرفتن نباشد يعنيرنده دست او آلت حق نباشد يو اگر گ، بود

ده است خوب يكه بدست او رس يدن دست او و ماليآنوقت هم بوس، ت دست حق خواهد گرفتيفيضاً كيبدست او ا
و صدقات واجبه چون اشتغال ذمة ، يبده يتوانيو صدقات مستحبه را بهركس م، ده استيچنانكه درخبر رس، خواهد بود

رنده يچه گ، گرفتن زكوه استكه اهل  ين كنيقيكه يبدست كس يكند كه بدهيآن م ياقتضا ينيقيبرائت ، است ينيقي
عت مطهره برقرار شده است كه در آنچه يكه در شر ين است خمسيو همچن، ا عالم وقتيارباب استحقاق زكوه باشد 
كه  ينكه تصرف كردن در مالير ايق دگرو ف، استرمصرف زكوه ينكه مصرف او غيمگر ا، گذشت با زكوه فرق ندارد

                                                 
 . يبمردم و خودنمائ ياير يكند مال خود را برايانفاق م) كهيمانند كس( 264ه يسوره بقره آ - 393
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كه خمس در آن تعلق گرفته باشد كه در تصرف كردن در  يبخالف مال، كرده اند زيتجو يزكوه بر آن تعلّق گرفته بعض
از مال حق  يرون نشده هرجزئين مقدار خمس نشده و از مال بييكه تا تع، رون كردن خمس اشكال كرده انديش از بيآن پ

  .رخواهد بود بدون اذن صاحب آنيو تصرف در مال غ، صاحب خمس در آن خواهد بود
، حالل زاده باشندب و خود آنها يكه مكسبت حالل و غذاء و شراب حالل و مولد اوالدت ط ياهپس اگر خو  

ن خمس يت مده و همچنير اهل واليرا بغ ةو زكو، در باب خمس اهمال روا مدار و صاحب خمس را از خود خوشنود دار
) ع( ا نائب امامي) ع( راماميرا كه بانفاق بغ) ع( ست بلكه مال اماميرمستبصر روا نيغ يه مستبصر از برايرا كه حقوقات مال

نستكه يا، انة فقهايو مشهور م» تير اهل واليزكوه مال را بغ ينكه بدهيبرحذر باش از ا« :در فقه الرّضاست كه، د دادينبا
وجوه  محترمه و نفس نكه از باب حفظيمگر ا، ن استيد بدهد و مسئله چنير مستبصر نبايه خود را بغيمستبصر حقوقات مال

  .ل اهللا باو داديتوان بقدر حفظ جان او از باب سبيم، كه هرگاه خوف تلف جان او باشد، رمستبصريداده شود بغ برّ
  

  فصل چهارم 
  :ان روزه استيدر ب

ند روز چبوده  يوانيع بترك حيلكن در بعض شرا، روزه بود) ص( يعت محمديع سابقه همچون شريبدانكه در شرا 
ست كه انسان از اول استقرار ماده او در رحم در كار خلع يفطر ةصورت زكو يچنانكه دانست يورص ةو چون زكو، ينيمع

 يزيانسان چ، آورد يعت مطهره قرار دادند كه از آنچه بدست ميدر شر، ن استيف هم مطابق تكويو تكل، و لبس است
و  يميو به يسبع ياست كه قوا يقيحق يلسورت مادن يكاه، ةدر زكو ياعتبار يو چون مقصود از دادن مال، داده باشديم
عت و ين شريمثل روزه در ا، بشود ين واسطه كسر قويرا كه با يزيعت كه بوده قرار داده اند چيدر هر شر، باشد يطانيش

ن يرشاقه داشته اند و اربعياضات شاقه و غيقت رياهل طر، عتيو مثل اسفار واجبه و مستحبه و در هر شر، گريع ديدر شرا
شه يت پيا صمت و رهباني، دادندياضت قرار ميار را مناط اعتبار در ريا عزلت از اغيار ياحت ديا سي، نشسته اند يها م
  :نظم كرده اند يو بعض، كردنديم

  ن پنج تماميناتمامان جهان را كند ا      صمت وجوع و سهر و عزلت و ذكر بدوام 
رد يگينها قوت ميودر كسر سورت ا، كنديه ميوانيو مدارك ح ين پنج خصلت است كه كسر سورت قويكه ا  

و از ، رسديانسان بكمال م يزگاريو پره يشود و تقويدا ميهو يحق تعال يائيو عظمت و كبر، هيعقالن يه و قوايفة انسانيلط
ن از حج كه آنهم بواسطة سفر و حركات يو همچن، ياست بوجه ةو روزه كه از شعب زكو ةن جهت كه مقصود از زكويا

ا ساخته اند در يمغ، است حقّ يائيتعلق و ظهور عظمت و كبرو  يتقو، ه استيوانيح يمات كاسر سورت قوايو نامال
  .شأنه يتعال م حقّير و تعظيو تعقل و تكب ينها را بتقويك از ايهر ، ديكتاب مج
ته مراقب باشد وسيد روزه دار پيبا، ه استيه و قوت قوة عقالنيوانيح يو چون مقصود از روزه كسر سورت قوا  

ع اعضا در حكم يبلكه جم، اورديطنت بر اعضا حكم نكند و اعضا را بحركت وسكون نيا شيا غضب يكه قوت شهوت 
دست و ، دارديبازم يوانيات حيدر روزه دار چنانكه دهن و فرج را از مشته، عقل و بتصرف او باشد حركت و سكون آنها

و اگر ، رون نبرديال را از اطاعت عقل بيبازدارد و خ يميو به يو سبع يطانيات شيز از مقتضيپا و چشم وگوش و زبان را ن
ست زبان را باذكار و اوراد و تالوت يو اگر ن، بذكر و فكر خود اوقات بگذراند، صاحب ذكر و فكر مخصوص است

مشاعر را منصرف  يو چون مشغول ذكر دل شود بكلّ، بع دل او هم بĤخرت و خدا مشغول باشدتا بالتّ، قرآن مشغول دارد
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 احه اميتيس :)ص( كه فرمود حضرت رسول، سر شودياحت ملك دل او را ميو در طلب باشد كه س، سازد بجانب دل
و در ، شوديده نميچ دين هيوار معمورة زميو درو د يو بلند ين و كوه و پستياحت ملك خارج جز زميدر س يعني، اميالص
و چون در امساك از خوردن و ، قلب بشر يأت و ال اذن مسعت و الخطر عل رنيماالع، شوديده مياحت ملك روزه ديس

ل رفتن اخالط و عدم اجتماع يتحلو بواسطة ، شوديف بدن مجتمع ميرود فضول اخالط كه در تجاويل ميدن بتحليآشام
ست برطرف و بعض امراض كه از امتالء بدن حاصل شده ا، رديگيت دوام مرد و صحيپذ يعفونت نم، آنها در خلل تن

شود و بضعف يف ميه ضعيرانسانيثالث غ ياقو، وچون بواسطة امساك، صومواتصحوا :)ص( فرمود حضرت رسول، شوديم
بحسب  صوموا تصحواچنانكه صادق است ، شوديف ميز ضعيثالث است ن يقوان يكه از لوازم ا يثالث رذائل انسان يقوا

 :كند در خبر وارد است كهيزه كسر سورت شهوت و غضب مو چون رو، بحسب نفس صوموا تصحواد يĤيصادق م، جسم
نكه يو بواسطة ا، زبانة آتش جهنم است، طان باشديرا كه شهوت و غضب كه بدست نفس و شيز» روزه سپر آتش است«

ذيَن ال َو لَْيْسَتْعِفِف الَّ :ة مباركهيقطع كنندة شهوتست و استعفاف آ يعني» ه وجا استروز :دهد فرمودنديشهوت را خمود م
  .ر كرده انديرا بصوم تفس، 394 ً َيجُِدونَ نِكاحا

تا » ستير شهرها نيبدان رحمك اهللا كه حرمت شهر رمضان مثل حرمت سا« :ضاست كه فرمودو در فقه الرّ  
و بر شما باد بتالوت قرآن و ، فرموده است خداوند يپس بر شما باد بغض بصر و كف جوارح از آنجه نه« :نكه فرموديا

و روز ، در شب و روز بقدر استطاعت شما) ص( ذكر خدا و صلوات فرستادن بر رسول خدا ياريل و بسيح و تهليتسب
كه داخل شود يكس« است كه) ص( و از رسول خدا» د و روزه سپر آتش استيروزة خود را مثل روز افطار خود قرار مده

مشغول اوراد باشد در شب خود و حفظ فرج و زبان خود  رمضان پس روزه دارد روز او را و بپا دارد شب را كه بر او شهر
 يكس» كه از مادر متولد شدهيخود مثل روز يرون خواهد شد از گناههايب، ديد و منع گوش نمايكند و غض بصر نما

) ص( و از رسول» !ن شروطيا! چه قدر شروط صعب است « :فرمود كه! ثين حديست ايث خوبيعرض كرد كه چه حد
ست كه خداوند يروزه حجاب :ضاست كهو در فقه الرّ» ح استيدن او تسبيب روزه دار عبادتست و نفس كشخوا« :است كه

پس ، از روزه يو خداوند قرارداده است بر هر جارحه حقّ، ر جوارح زده استيده ها و ساياو را بر زبانها و گوشها و د
را ترك كند از فضل روزة او بهمان مقدار كم  يزيكه چيكه ادا كند حق آن جارحه را روزه دار خواهد بود و كسيكس

  .خواهد شد
  

  فصل پنجم 
  :آنان حج و مناسك يدر ب

دل  ينفس و جهت ادنا يم دل است كه طرف اعاليبدانكه كعبه و مسجد و حرم تمام آنها صورت كعبة دل و مسجد حر 
و ، رير بلدان است در عالم كبيبمنزلة سات در انسان يت و نباتيوانيو مقام ح، و حرم نفس منشرح باال سالم است، باشد

و  يوانيات حيو ترك مشته، كعبة دل يشأنه و نمونة سلوك بسو ياحرام بستن نمونة احرام بستن حضور حق است تعال
ق اشاره است يرات در طريو تكب، دينشا يطانيو ش يوانيات حياهللا را التفات بمشته ينكه سالك الياشاره است با يطانيش
وسته در نظر داشته يشأنه را پ يحق تعال يحق چشم نپوشد و بزرگ يائيد در جملة احوال از عظمت و كبريلك بانكه سايبا
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و در اول ، قاتگاه احرام بندنديد حج تمتع بجا آورند كه از خارج مكّه از ميكه وطن در خارج مكّه دارند بايباشد و كسان
د متنبه شود كه چون يكه سالك با، ه لب ببندنديد از تلبنا مشاهده كنان بمكّه روند و چون سواد مكّه ريك گوياحرام و لب

وسته متذكّر يد احرام حضور حضرت دل ببندد و پيك كعبة دل است بايقاتگاه نفس كه نزديخواهد رو بكعبة دل رود از م
فل و زبان خاطر او غا يم خود بكليتا مشاهدة آثار ظهور دل كند كه آنوقت از خود و تعظ، حق باشد يائيعظمت و كبر

از  يكه بكل، كه صاحب دل را در خانة دل مشاهده كنديخصوص وقت، م دل و صاحب دل بسته شودير و تعظياز تكب يبكلّ
  :ديخ او را حاصل و بزبان حال گويالش يم خود غافل شود كه فناء فيحق و تعظ يائيعظمت و كبر

  خطاست يتو هس يل هستين دليكا        خود ثنا گفتن زمن ترك ثناست 
 ين مقام گناه بزرگ او التفات بهستين مقام دارد كه صاحب اياشاره با، 395قاس به ذنبيذنب ال كوجود :ليو ماق  

  .خود اوست
د و بعد ين صفا و مروه نمايدر ب يسع، و چون بمكّه داخل شود طواف دور خانه كند و بعد از آن بهمان احرام  

بخانه رود و آثار روچون ، ه مقام در دار نفس دارد كه از خانة دل دور استمحلّ شود تا سالك متنبه شود كه آن كس ك
نفس  يكه طرف اعال، صفا ومروة نفس رجوع كند يگردش در دور خانة دل كند و باز از خانة دل بسو، دا شوديدل هو

و  و بعد از آن محلّ شود، نفس است كه مهبط حضرت حواست يو طرف ادنا) ع( است كه مهبط حضرت آدم
د وهر دو يبهر دو جهت توجه نما، 396ُنقَلُِّبُهْم ذاَت الَْيمنيِ َو ذاَت الشِّمال :تا بمضمون، متمتّع و متلذّد شود يوانيات حيبمقتض

متمتّع كه يباز بعد از چند، از او حاصل شود يت جهت انسانقو، رديچون قوت گ يوانيكه جهت ح، جهت را قوت دهد
رون رفتن بخارج مكّه و از آنجا يمكه احرام بندد بلكه از مسجد و دور خانه احرام بندد بجهت ب اً ازيثان، يوانيشد بجهات ح
د و در مشعر توقف يد و از آنجا بمشعر آيك روز در عرفات وقوف نمايبعرفات رود و  يبماند و از من يبرود و در من

بجا آورد و  يجمره باشد و قربان ينجا را كه رماعمال آ، يد و بعد از آمدن بمنيآ يو از آنجا بمن، د رايشب ع، دينما
د و خواهد توجه بكثرات و ين دارد كه سالك چون بخانة دل رسيكه اشاره با، زهايسربتراشد و محلّ شود از بعض چ

كه چون ، را از خود دور دارد يذ نفسانيكه لذا ين معنيبا، د احرام بند حضور حضرت دل باشديبا، ديات نفس نمايمشته
و بهمان حال ، رون روديآن حال حضور حضرت دل از دست او ب يذ نفسانيباندك اشتغال بلذا، ن در حضور ندارديتمك

طنت نفس را قربان يو تا طفل ش، كه حال سلوك هم از دست او نرود، دينفس نما ياحرام وقوف در عرفات و مشعر و منا
اً طواف خانة دل نكند يشود لكن تا ثانكرد آنگاه محلّ  يد چون قربانيايرون نيذ بيدوست نگرداند از احرام و ترك لذا

او حاصل  يد تا تمكّن در حضور دل وتوجه بكثرات براياً در دور خانة دل طواف نمايو ثان، د محلّ شوديذ نبايزجملة لذاا
نساء بجا آورد تا در  د طوافيمگر از توجه بنساء و تلذّد بمضاجعت با آنها كه با، ز محلّ شوديو بعد از آن از همه چ، نشود

  .او را از حال حضور دل باز ندارد، ستيوانيكه تلذّد بنساء كه الذّلذات ح، حضور دل تمكّن بكمال رسد
بعد از برگشتن بعالم نفس و كثرات ، ست كه اگر داخل شوديناقص روا ن يو چون داخل شدن ملك دل برا  
در ظاهر ، كنديه بروز كرده و ميده فاسده كه از متصوفه و قلندريقامثل ع، ر او بر آن مترتّب شوديغو او  ودخ يمفاسد برا

كراهت دارد كه  يبعض يز برايو بعد از اتمام ن، خانة دل كه خانة كعبه باشد قبل از اتمام حج كراهت دارد داخل شدن

                                                 
 . ستيبا آن برابر ن يچ گناهياست كه ه ياظهار وجود كردن تو گناه - 395

 . ميگردانيراست و چپ م يا بپهلوآنها ر 18ه يسوره كهف آ - 396
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م مناسك حج و بعد از ا قبل از اتماي، بكراهت دخول خانه مطلقاً، ن اخبار باختالف وارد شدهيو بجهت هم، داخل شوند
  .ده استيز رسيده است و كراهت نياستحباب دخول رس، وارد شده استز باختالف ياتمام ن

  
  فصل ششم 

  :يا اعداء باطنيست يان جهاد و مراد از آن مجاهده با اعداء ظاهريدر ب
همه كس  يع برايدر جملة شرا يه اما جهاد باطندع نبويدر بعض شرا ياگر جهاد صور، ع بودهيبدانكه جهاد در جملة شرا 

  جاِهُدوا بِأَْمواِلكُْم َو أَْنفُِسكُْم يفو بحكم ، 397 َو جاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ جِهاِده :پس جهاد بر هر كس واجب است بحكم، بوده
، 399َسبيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحون  ُغوا إِلَْيِه الَْوسيلَةَ َو جاِهُدوا يفيا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َو اْبَت، و بحكم، 398َسبيلِ اللَِّه ذِلكُْم َخْيٌر لَكُم

) ص( مرتبت يعت حضرت ختميكردند چنانكه در شريهم م ياد صورهامر بج، كرديع كه وقت اقتضا ميو در بعض شرا
و در ، كفّار جهادب نه مأمور شد آن حضرتيو بعد از هجرت بسمت مد، كرديجهاد نم يزده سال مصلحت اقتضايمدت س

كه يبلكه بهمان امر عام و اذن عام در صورت، ا امامي) ص( ع جهاد با اعدا بوده مطلقا بدون اذن خاص از رسوليجملة شرا
در همة  يو جهاد باطن، نيا خوف باشد بر بالد مسلمي، بدفاع است يكه مسم، ا جاني لايا عيخوف از اعدا باشد بر مال 

 ياست كه برا ين جهاد امر بزرگيو ا، ريچه مرد و چه زن و چه جوان و چه پ، ن واجب بودهيمكلّف ع بوده و بر همةيشرا
ز يتم يهر ب، يدشمن باطن يز ندهد و چارة دشمنيرا هركس تم يرا كه دوست ودشمن باطنيز، ستيسر نيهر كس م

ن غزوات و يك كه صعب تربعد از مراجعت از غزوة تبو) ص( مرتبت ين جهت فرمود حضرت ختميو از ا، نتواند
ن يو باب ا، باشد يباطن يكه جهاد با دشمنها»جهاد بزرگ يم بسوياز جهاد كوچك برگشت« :ن غزوات بود كهيدورتر

ة يو در آ »ت استياء واليباب همة اش« :است كه در خبر وارد است كه) ع( طالبيبن اب يت علين جهاد واليز و ايتم
، مفقود يرت باطنيدة دل بسته و بصيت ديرا كه بدون واليز 400َو أُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابِها   َمنِ اتَّقى َو لِكنَّ الْبِرَّ: مه فرموديكر

َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ  :كند تمام بد باشد و داخل آنها باشد كهيو هرچه كند وگمان بردكه خوب م
او  يت نخواهد بود برايبدون وال، 402طان من عنقهين الشكخ متين له شيكمن مل  :چون بمضمون، 401 ُصْنعاأَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ 

طان باشد يآنچه كند بامر ش، طان باشديكه بتصرف شيطان باشد و كسينباشد البته بتصرف ش يخياو ش يو چون برا يخيش
ز يتم، مفقودباشد يرت باطنيسدود و بصت باب قلب ميو چون بدون وال، دياگر چه بصورت عبادت حضرت حق نما

  .د و بمدافعة آن كوشدين استمداد جويتا با، طان از جنود رحمان ممكن نخواهد بوديجنودش
ش ياز پ يهر روز بلكه هر ساعت پرده ا، ت رفتار كرديط قبول واليت كرد و بشرايو چون بندة خدا قبول وال  

                                                 
 . ديآر يبجا) ن و نفس امارهيبا دشمنان د( خدا حق جهاد در راه او را يبرا 78ه يسوره حج آ - 397
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ق مكر آنها را تواند مالحظه كند و بدفع يطان و خنوس و دقايتا جنود ش ،شتر جال دهنديرت او را بيچشم او بردارندو بص
  .باشد تواند كوشد يكه بدست او دهند كه اسم اله يبواسطة آلت دفع، مكر آنها

از شعب جهاد است و بر هر كس ، از منكر كه از جملة عبادات و بر همه كس واجب است يو امر بمعروف و نه  
بعد از آنكه معروف و منكر را ، دياز منكر نما يد امر بمعروف و نهيو بالنسبه بمن تحت ال ريواجب است كه در عالم صغ

شودكه معروف را منكر شمارد يم، رير و چه در عالم كبيكه اگر معروف و منكر را شناسا نباشدچه در عالم صغ، شناسا شود
َضلَّ  :را كه يو داخل شود كسان، كنديه خوب مد وپندارد كياز معروف نما يو منكر را معروف پندارد و امربمنكر و نه

ق نخواهد شد مگر بقبول يو شناسا شدن معروف و منكر بتحق 403َسْعُيُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعا
معروف وجود خود و منكر وجود ب ينائيست مگر ببيق نير را شناسا شدن بتحقيرا كه معروف و منكر عالم صغيز، تيوال

ناشدن يك از اشخاص مختلفه و بيبمعروف و منكر هر  ينائيست مگر به بير نيمعروف و منكر عالم كب يخود و شناسا
اً عود بخلق يو ثان، ده باشديت رسانيت را بنهايكه عبوديكس يست مگر برايسر نيك از افراد بشر ميبمعروف و منكر هر 

و ، ت وخالفتيو مگر صاحب وال، ست مگر صاحب نبوت و رسالتين كس نيو ا، ديق را نظر نماخل يكرده بنظر ملكوت
ا يند و احكام خود يبرآ يد بخودسريكه اگر بدون تقل، رخوديد آنها در احكام خود و در احكام غيگران ناچارند از تقليد
ند يند بد گويهرچه كنند بدتر كنند و هر چه گو، ف كنند بعمل كردنير را تكليا غيا خود يخود استنباط كنند  ير را برايغ

اگر « :ند در آنها كه فرمودند كهوو داخل ش، 404تبوء مقعده من الناريه فليآن برأمن فسرالقر :و داخل شوند در آنها كه فرمود
ك يباشد ده باشد دواجر داشته باشد و اگر خطا كرده يو نخواهد بود از آنها كه اگر بحق رس »بحق رسد خطا كرده است

  . ك عقاب و اگرخطا كند دو عقاب خواهد داشتيبلكه اگر بحق رسد ، اجر داشته باشد
 يو جنود خود را امر بمعروف و نه، يد قويتقل يواز رو يد بامرآمر الهيد بندة خدا اول خود را پاك نمايپس با  
ن ين و عيقيعلم ال يخود را از رو رو شرّيت خالص شود وخيش پاك گردد و از خوديد تا وجود او از آالياز منكر نما

دة باطن او يو چون د، ا خالفه النبوت استيكند در عالم خود كه مرتبة نبوت  يد امرونهيو بدون حاجت بتقل، ن بدانديقيال
اند ن بديقين اليا بعين يقيگران را تواند بعلم اليرو شرّ ديباشد خ يج اگر خواست الهينا شود بتدريبوجود و جنود خود او ب

و از حضرت ، ديگران نماياز منكر نسبت بد يكه امربمعروف و نه، ن شوديستة ايك را بشناسد و شايومعروف و منكر هر 
خود و خالص نشده باشد از آفات نفس خود و از  يطانيامده باشد از خطرات شيرون نيكه بيكس« :است كه) ع( صادق

ت يو درامان عصمت او صالح يه باشد در حرز و حفظ الهطان را و داخل نشديشهوات او و مغلوب نكرده باشد ش
، ارددز را كه اظهار ين صفت نباشد پس هرچينكه او هرگاه بايبجهت ا، از منكر يامربمعروف و نه ينخواهد داشت از برا
النَّاَس بِالْبِرِّ َو أَ َتأُْمُرونَ  :ة مباركه رايو تالوت فرمود آ» برخود او و مردم هم بĤن منتفع نخواهند شدخواهد بود حجت 

، در آن يكنيانت ميرا كه خود خ يزياز خلق من چ يكنيخائن تو مطالبه م يشود كه ايو گفته م، 405َتْنَسْونَ أَْنفَُسكُم
از او عنان خود را يكنيت مسوس«.  

ر پرداختن و اصالح يبغ يو اصالح اهل مملكت خود را نكرده ا يتا از خود فارغ نشده ا، ز منيپس عز  
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، نمود يان خواهير را بيداد واحكام غ يخواه ياگر فتو، رطلب نمودنيغ ياست و كاال ركردن دزد در خانه گذاشتنيغ
ا يا غضب يكه محكوم شهوت ينه وقت، طنت رام توشده باشند و محكوم حكم تو باشنديكن كه شهوت و غضب و ش يوقت
انة آنها بحكم يباهل مملكت خود وقضاوت م ينا شده باشين كه بيانة بندگان خدا بنشيبقضاوت در م يوقت، يطنت باشيش

و هر ساعت چون  يكه از وجود خود كور باشينه وقت، يتا مملكت خارج را اصالح خواه، و فارغ شده يخدا كرده باش
اد يو فر يدور ينائيكه تو خود كور و بمراحل از ب ؟ديĤيشرمت نم، يركنيغ ية عصاكشيوداع يآلوده شو يكوران بنحو

كه ! يشرميب يد كه شما را از راه ببرم و در چاه نگذارم زهيائيب، م و در بردن شما تواناينايكه من ب، جوق كوران را يزن
نا شو در وجود خود و توانا شو ياول ب! كه شما را از چاه برهانم و بمقصودكشانم  ياد زنيو فر يواقع يدر چاه يخود هرآن

چ يكه در ه يديو چون د، و خود را اصالح كن يصالح اهل مملكت خود برآا يوبعد از آن در پ، دركار مملكت خود
نا بوجودخود و بوجود يو ب ير خود مقدم داريربندگان خدا را بر خيو خ ير خود را منظور نداريچ گفتار خيكار و ه

و كن امربمعروف  البته يافتيو اذن واجازه از صاحبان اجازه  يك هستيمعروف و منكر هر  يو شناسا، يرخود شده ايغ
  .ن عباداتستيتو بزرگتر ين كار از برايكه ا، از منكر ينه

مداد العماء . ن وقتيده كه در ا يالبته فتو يافتيو اذن از بندگان خاص خدا  ياحكام عباد شد يو چون شناسا  
ثر نكند و خودخواه ن در تو ايكه اغراض مغرض يتو خواهد بود و چون از غرض پاك شد يبرا، 406  من دماء الشهداءريخ

، ن بندگان خدا دادنديوترا صاحبان اجازه اجازة محاكمه ب، بات ترا از راه نبردكه تعارفات و مصانعات و تعص ينبود
بت ير و برمصياز مردم كناره گ ينيو اگر نه چن، ا استيكه شغل انب، انة بندگان خداين و قضاوت بكن ميبمحاكمه بنش

ه يو بل يكور يرو يكه همه و بال برو بال و كور، ده ونه قضاوت كن يح كن و نه فتوو نه اصال، ه كنيبزرگ خودگر
  .ه خواهد بوديبل يباال

  
  فصل هفتم 

  :ن الناسيان قضا و محاكمه بيدر ب
كه اگر بدون ، هيمناصب چنانكه گذشت محتاج است باذن و اجازة الهر يه است و چون سايبدانكه قضاوت از مناصب اله 

هم يعلايشود چنانكه انبيحاصل م يابدون وسائط بشرين اذن يو ا، برخدا خواهد بود يمفتر، ن امريبر ا يد كساذن اقدام كن
اذن  هم السالميعلاياء را انبيه چنانكه اوصيا بوسائط الهيو ، شدندياذن داده م يازحق تعال يبدون وسائط بشر السالم

 يا فتويا امامت جماعت يا درامر خاص مثل اخذزكوه يدادند يذن مخ و نواب خود را ايو چنانكه ائمه ما مشا، دادنديم
كه  ين معنيدادند بايا در جملةامور اذن مي، گفتندين را نائب خاص ميو ا، عت گرفتنيا بي، ا قضاوت كردنيدادن 

نها يك از ايهر  و، گفتندين را نائب عام ميو ا، كه راجع بما استياز جانب ما در جملة امور يكه تو مجاز، فرمودنديم
، نها بوديا ياز برا، 407اجرواحد يب منهم اجران و للمخطيو للمص، بودنديمشغول بكار خود م يبودند بامر الهيچون مأمور م

مثل ، شدنديا قضاوت ميا يفت ين مدعدĤمدندو بمحض چهار مسئله حفظ كريبرم ييو خودرأ يآنها كه بخودسر ينه از برا
نكه يا يحت، شان اهتمام تمام داشتند بامر اجازهيعه و عرفاء اين بود كه علماء شياز جهت هم و، علماءعامه و قضات آنها

                                                 
  .دانينوشته قلم علمابسا بهتر است از خون شه - 406

 . ك اجريشتباه كند هر كس از آنان كه بحق حكم كند دو اجر دارد و آنكه ندانسته ا - 407
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قت منضبط بود يعت و علماء طريك از علماء شريو سلسلة اجازة هر ، دادندينم يكردند و فتوينقل نم يثيبدون اجازه حد
از امور راجعة  يكيون اجازة عالم وقت اقدام بر عه كه بديو هر كس از علماء ش، ن زمانها برقرار و منضبط استيو تا ا

، ستيده است دربارة آنها جاريكه دربارة علماء عامه از ائمة ما رس يباعلماء عامه فرق نخواهد داشت و مذمت، ديبامام نما
قدام بر قضاوت ت است اگر ايوصا ينكه بدون اجازه كه معنيداللت دارد بر ا، ياو شق ياو وص ه االنيبيلس فجيهذا جملس ال

  .خواهد بود يو اگر با اجازه محاكمه كند داخل وص، خواهد بود يد شقينما
و از جملة شروط ، ان كرده انديه كثّراهللا امثالهم در كتب خود مفصالً بياثنا عشر يط قضاوت را فقهايشرا و  

را  يكيرا مقدم و  يكيبر هم بنشاند كه كه هر دو را در برا ين معنيد بايق رفتار نمايك طريد بهر دو بيبا يقاض :نستكهيا
 يحتّ، ح ندهديترج يگريك را بر ديچ يو ه، ديكسان نماين نكرده نظر بهردو يمؤخّر ننشاند و مالحظة شرف و دنائت طرف

ر اندازد و يبلكه صورت بز ؟يگوئيچه م، ديك نفر نكند و بگويرو از ، بابتداء در تكلّم بلكه چون خواهد ابتدا تكلّم كند
ل يك طرف بروز شود بلكه درميب يل قلبينباشد كه م ينحو يعني، داردخودرا اظهار  يدعوا است يهر كدام مدع، ديبگو
يا داُوُد ة مباركه يان آين فرمودند در بياز بزرگان د يچنانكه بعض، باشند يد هر دو طرف مساويت محاكمه بايثياز ح يقلب

ة يل آيكسان باشد و از ذيبدو طرف  يل قلبينستكه ميحكم بحق ا يعني، لنَّاسِ بِالَْحقا ضِ فَاْحكُْم َبْيَنإِنَّا َجَعلْناَك َخليفَةً ِفي الْأَْر
آلت حق ّ  ينكه قاضيبجهت ا، را استنباط كرد ين معنيتوان ايم، 408 فَُيِضلََّك َعْن َسبيلِ اللَّه  ال َتتَّبِعِ الَْهوى :فرمود مباركه كه

دنسبت او بهمة يب حق و آلت حق است باينا ين حال كه قاضيدر ا، كسانستيذرات  است و چنانكه نسبت حق بهمة
و ، د رفته باشديابت و آلت بودن حق از او بايشتر باشد جهت نيب ين وقت بطرفيدر ا يل قلبيو اگر م، كسان باشديذرات 

او نباشد واز راه حق  يلت بودن از براامده باشد و عنوان آيرون نيت بيو از خود، ت خود كرده باشديو خود يمتابعت هو
  .حكم كردنست يحق تعال يرون آمدن وبخوديب ين وقت از خوديل حق در ايرا كه سبيز، رون شده باشديب يتعال

و بدست ، نكند يجار، خود يوسته مراقب حال خودباشد كه حكم خدا را بزبان منسوب بسويد پيبا يپس قاض  
خواهد  يو دربارة او جار، حكم خدا، آلت حق خواهد بود و نه آن حكم يه قاضواالّ ن، سديننو، خود يمنسوب بسو

قُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو َو إِنَّ ِمْنُهْم لَفَريقاً َيلُْوونَ أَلِْسَنَتُهْم بِالِْكتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتابِ َو ما ُهَو ِمَن الِْكتابِ َو َي :ة مباركهيبودآ
عت كردن با يخرند بعهد خدا و بيكه مياز جملة كسان يعني، 409 ْن ِعْنِد اللَِّه َو َيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َو ُهْم َيْعلَُمونما ُهَو ِم

گردش ، ت خود رايهستند كه زبان منسوب بخود يكسان، از آخرت ندارند يچ بهره ايرا و ه يليبندگان خدا ثمن قل
و ، حكم خدا است و از قرآن خدا است، Ĥورنديد كه آنچه را برزبان مين كه شما گمان بردهند باحكام رسالت و بقرآيم
و ، كه زبان آنها زبان خداشده باشد نه زبان خود آنها، حكم خدا شود آنچه را بزبان آورند يرا كه وقتيز، ن خطاستيا
شده است و دروغ بر  يت خود آنها جاريرا كه آن از خوديز، ستينكه از نزد خدا نين از نزد خداست و حال ايندايگويم

َو ِمْنُهْم گر كه فرمود ية مباركة دين آيخواهد بود ا ين دروغ است بر خدا و دربارة او جاريدانند كه ايبندند وم يخدا م
ُبونَ الِْكتاَب بِأَْيديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ هذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا بِِه فََوْيلٌ ِللَّذيَن َيكُْت أُمِّيُّونَ ال َيْعلَُمونَ الِْكتاَب إِالَّ أَمانِيَّ َو إِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّون

                                                 
 ينكن يروينفس را پ يوهرگز هوا يان خلق خدا بحق حكم كنيم تا مين مقام خالفت داديزم يداود ما ترا در رو يا 26ه يسوره ص آ - 408

 . كه ترا از راه خدا گمراه سازد
ش خود خوانده اند از كتاب خدا يآنچه از پ دهند تايل مير و تبدييرا تغ ياز اهل كتاب قرائت كتاب آسمان يهمانا برخ 78ه يآل عمران آ - 409

 .بندند يدانند بخدا دروغ ميف شده از كتاب خدا نخواهد بود، و با آنكه ميمحسوب دارند وهرگز آن تحر
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هستند كه  يكسان يدگان ملّت الهياز جملة گرو يعني، 410ثََمناً قَليالً فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيديهِْم َو َوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبون
ر از يغ ياز احكام خدائ يعني، خدا يدانند مگر موافق آرزوهايخدا را نم ينيب تدوو رسالت و كتات احكام ملّ
و كار آنها ، چ نخواهنديه يجز برآوردن منظورات نفسان يهĤورند و از احكام اليچ در نظر نميه ينفسان يخواهشها

را بدست  ياحكام خدائ ننديو چون چن، نديجويت ميسند و بمظنّة خود غاينويگمانست نه علم و بمظنّة خود حكم م
فه كه احكام خدا را بدست خود ين طايبر ا يپس وا، كه آلت حق شده باشد يسند نه بدستينويخود م يمنسوب بسو

بدست  يليثمن قل يزين اشتباه انگينكه باياز نزد خداست كه بر مردم مشتبه كنند بجهت ا كه ايننديگويسند وبعد مينويم
ن حكمها يبرآنها از جهت آنچه با يو وا، دادندآنچه بدست خود نوشتند ونسبت بخدا بر آنها از جهت  يپس وا، آورند

بر حال  يپس وا، ل گفتيسه مرتبه و، كننديت نفس مين فرقه كه حكم بخواهش نفس و خوديا يو از برا، كننديكسب م
خصوص كه ، انة بندگان خدايد مكننيحكم م، انه دارند وزبان و دست آنها آلت حق نشدهيت خود را در ميكه خود! نها يا

و هرگاه مجاز نباشندو محاكمه كنند وبرحكم ، حهياگرچه مجاز باشند باجازة صح، ارشوت خواهنديدر حكم خود اجرت 
  .شتر خواهند داشتيل و عذاب بين مرتبه استحقاق ويو بچند، تردن بين درجة از كفّار معانديبچند، خدا رشوت خواهند

ن يشه با نفس خود در جنگ باشد و نگذارد كه نفس از محاكمة بيد همياوت دارد باپس آن كس كه اجازة قض  
ت در بالد و يا باشد و چه رشوت گرفتن برحكم و چه صين دنيرين مĤرب چرب و شيچه ا، خلق مĤرب خودرا بنظر آورد

از غرض  ياغراض نفس كرد حتّاز جملة  يد خاليبلكه خود را با، چه تحبب و تسلّط بر عباد و چه تقرّب جستن برّب عباد
ن خلق باشد كه با يتر يشق، ن كنديو بعد در مجلس قضاوت نشست كه اگر نه چن، ش خدايبودن در پ يقرب خدا و مرضّ

  . او باشد يحه از براياگرچه اجازة صح، نشسته است) ليهم السالمع( اءيدر مقام انب يخودخواه
*  *  *  

                                                 
ا باطل خود نپندارند وتنه ياموخته ونوشتن نتوانندو تورات را جز آمال و آرزوين يزيهود كه چيعوام  يو بعض 79و  78ه يسوره بقره آ - 410

متعال نسبت  يش خود نوشته آنگاه بخدايبنام كتاب تورات از پ يزيكه چيبر آن كسان يشند پس وايهودة خوياالت خام و پندار بيپابست خ
 .كننديبر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان كسب م يبفروشند پس وا) ايز دنيو متاع ناچ( اندك يدهند تا آنرا ببهايم
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  باب هفتم
  اسباتكان معامالت و ميدر ب

ن درمسكن و منكوج و يبدانكه انسان را خداوند منّان خلق فرموده كه در شكم و بدن محتاج است و همچن  
د و خوراك آنها همان باشد كه يست كه لباس آنها از خود آنها برويوان نير حيو حاجت او هم چون حاجت سا، مركوب
جت انسان بتعمل در غذا و لباس است واصالح غذا و بلكه رفع حا، وان باشد بدون تعمل طبخيا لحوم حيد ين بروياز زم

ب صا بظلم كردن وغي:از سه وجه متصور است يكين حاجت بيو رفع ا، دهيلباس او باز محتاج است بĤالت و اسباب عد
و تغلّب و تسلّط و حكم و اجبار و رشوت و  يو راهزن ياز دزد، ر را بانواع ظلم و غصبيحتاج و مملوك غينمودن ما

ست كه قبح يزهائيو ظلم از جمله چ، 411بصاملأخوذ بالغكاء ياملأخوذ باحل: كه فرمود، ا گرفتنيت زور و خدعه و بحشهاد
ا و يو سؤال كردن از اغن، از سؤال كردن درِخانه ها، كردن بانواع آن يئاا بگدي، كننديآنرا عقل و عرف و شرع حكم م

ر يو هر چه نظ، نديو برگ سبز گو يرف دادن كه باصطالح جوز قلندرو تعا، ايكردن و رقعه نوشتن باغن يتملّق و چاپلوس
را حرص آنها روپوش  يلكن بعض، و در عرف هم مفطورند بر قبح آن، نهم در نزد عقال و در شرع مذموميو ا، نها باشديا

   .دو بĤن فخر كنند و در مجالس از مفاخر خودشمارن، از اقسام ممدوح است يفطرت شود و پندارند كه بعض
 يحتاج خود را بدست آوردن از آن جهتيرا كه مايز، ن وجه را عقل حاكم است بحسن آنيا بكسب كردن و اي  
چون سبب ، ن خواهدداشتين و فساد و اختالل نظام نخواهد بود و عقل تحسيچ شية هيما، متفق باشند برآن يكه جمع

 يسات شرعيواگر آن زاكان از تأس، بر آن فرن خواهد داشت بجهت اتفاق عيو عرف هم تحس، ستياختالل تمدن ن
، ار كرده انديكسب كردن را مطلقا مدح بس) ص( يعت محمديچنانكه در شر، ن خواهد داشتيباشد شرع هم تحس

ن يك جزو آن عبادت بيشت از وجه حالل است و يعبادت نه جزو آن كسب مع، عت استياز شر، ب اهللاياسب حبكال
ار در يو اخبار بس، ل اهللا استيسب يال خود مثل مجاهد فيع يكه تعب بكشد برايست كساز شارع ا، خود يخود و خدا

ر وارد است از يدن از سؤال و ازباركردن مؤنه خود برغيو تعفّف ورز، ال خوديخود وع يلت كسب كردن برايفض
شامل ، 413 َو اْبَتُغوا ِمْن فَْضلِ اللَّه 412 لِ اللَّهَيْبَتُغونَ ِمْن فَْض :ن مطلبيداللت دارد بر ا يات قرآنيو آ) عليهم السالم( نيمعصوم

شوم دابة خود را و يشود سوار ميمن روز كه م« كه فرمودمأثور است ) ع( و از جناب صادق، شوديز ميه نيويع دنفمنا
از جملة ذنوب « ست كهيو در خبر »روميرون ميشت بيند كه من در طلب معيمن بب يروم كه خداياع خود ميبسرض
شود يمحشور م يتاجر راستگو« ستيو در خبر »شتيكند آنها را مگر همت داشتن در طلب معيست كه برطرف نميبذنو

دن از يا را از وجه حالل بجهت تعفّف ورزيكه طلب كند دنيكس« ست كهيو در خبر »ن و شهداءيقيامت با صديدر روز ق
او مثل  يكه رويو مالقات خواهد كرد خدا را در حال، هاه يكردن با همسا يال و مهربانيع يكردن برا يسؤال و بجهت سع

خدمت كاري كند كه محتاج بمردم را كه  يدارد بنده ايخداوند دوست م :ست كهيو در خبر »ماه شب چهارده باشد
خداوند دوست : نباشد و دشمن ميدارد بنده اي را كه طلب كند كه علم را خادم خود قرار دهد، و در خبر ديگر است كه

يا بني، استغنا جوي بكسب حالل از فقر چرا كه فقير » كسب ميكند، و از لقمان منقول است كه فرمود دارد بنده ايرا كهمي

                                                 
 . افت شده باشديافت شد چنانست كه بستم و ناروا دريدر ياز كسجاد شرم يآنچه در اثر ا - 411

 . هستند يافتن فضل و بخشش خداوندي يدر پ 20ه يسوره مزمل آ - 412

  .را يد فضل و بخشش خداونديابيد و بيبجوئ 10ه يسوره جمعه آ - 413
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نميشود احدي هرگز، مگر اينكه مبتال شود برقّت در دين و ضعف عقل و برطرف شدن مروت و بزرگتر از اين سه 
ه در خانه بنشيند و دعا كند كه خدا او را روزي دهد، دعاي كسيك«و در خبر است كه » خصلت است استنخفّاف مردم باو

 .»او مستجاب نيست

 
ك قسمت را در ي، ا چهار قسمت كنديسه قسمت ، د شبانه روز خود راينكه انسان بايكه داللت دارد بر ايو اخبار  

نستكه ياگرچه مقصود ا، ت داردز داللين، ن لهيا له ال ديمن ال دن :و خبر، ن مطلب دارديمرمت معاش صرف كند داللت بر ا
ب است يو از مدارك ظاهر در غن را كه از آخرتست ياحكام د، است نتواند مراعات كنديكه احكام قالب را كه از دنيكس

لكن احكام معاش ، قتيعت و علم طريعلم شر يعني، انيالعم علمان علم االبدان و علم االد، البته نتواند مراعات كند مثل
من  :و خبر، داللت دارد، من ال معاش له ال معادله :است و علم طب هم داخل علم االبدانست و خبريدن هم داخل احكام
  .داللت دارد، 414شهي املعريارزقه تدبريواذا اراد اهللا بعبد خ، شهياملعريسعاده املرء تدب

امر او ، و بقصد امتثال را منظور نظر دارد ياست كه انسان در آن عمل امر اله ينستكه عبادت آن عمليو حاصل ا  
و  يو صفّار يا حدادي، ا زراعتيجارت تا سفر ي، ارتيا سفر زيا سفر مكّه يا روزه ي، چه آن عمل نماز باشد، را بجا آورد

منظور ، ا حفظ مال و منصبيت يا و صيا ري، امثال يمنظور نباشد و عادت و همرنگ يو هرگاه در نماز امر اله، نهايرايغ
ان تر يتر و نمايقو، ينفسان يه دواعينستكه در اعمال معاشيكه هست ا يزيچ يبل، آن عبادت نخواهد بود، دشو يباشد وداع

 يو امراله ينفسان يواالّ در جملة اعمال دواع، تر است يف تر و خفيد ضعينمايكه بصورت عبادت ميودر اعمال، است
از نظر او رفته است نفس  يكه تا امر اله، از نظر او نرود يهد انسان مراقب حال خود باشد كه امر اليبا، باشد يتواندداعيم

، ا بصورت مرمت معاشيچه آن عمل بصورت عبادت باشد ، خود قرار دهد يو عمل را برا، خود را بنظر آورد يدواع
زم كش باشد و چه گلخن يچه آن كس ه، ار باشد وجال و كار بدست نفس نسپارديد هر كس دركار خود هوشيپس با
و چه سلطان و حاكم و عشّار ، نيان ديشوايو چه امام جماعت و واعظ و ذاكر مصائب و مناقب پ يو مفت يو چه قاض تاب
و از ، تواند باعث باشديم يو امر اله ينفسان ينها دواعياكه در جملة ، و چه زاهد و عابد ومرتاض و اهل سلوك، رهميو غ
باشد بجاآورد  يكه اگر امراله »ست در نزد هر فعلياله يامر ونه اشرف اقسام ذكر تذكّر« ن جهت است كه فرمودنديا
ع يدارد بر جم ين باشد برتريكه حالش ايو كس، يباشد ترك كند بجهت نه ياله يو اگر نه يبجهت امتثال امراله يعني

  .ع عبادت كنندگانيدارد از عبادت جم ين و عبادت او برتريذاكر
چ كسب را يرد و هيك كناره نگيچ يد از هيشمار و بندة خدا با يار و كسب كنندگان بيو طرق كسب بس  

را  يعت مطهره بعض مكاسب را حرام و بعضيلكن در شر، ن دانديرخدا بردن را شيغ يبلكه حاجت بسو، عارخود نداند
و  يو معاملة ربو يو حجام يمثل خمرفروش، را مرجوع دانسته اند يطرق را حرام و بعض يو بعض، مكروه شمرده اند

ليهم ع( اءياء و اوصيرا كه انبيز، د عار خود دانستير مكاسب را نبايو سا، يداشته باشد چون صرّاف يكه شبهة ربويمعامله ا
ت يبشغل زراعت و ترب ياغلب، داشته اند و اقتصار بر شغل مخصوص نداشته يك شغليهر خ آن بزرگواران يو مشا) السالم

) ع( و حضرت آدم، ار نموده انديگفته اند و در اخبار مدح بس ياگريميراعت را كباغ و بستان مشغول بوده اند و شغل ز
بكثرت گاو و گوسفند و اسب و ) ع( ميحضرت ابراه، بباغ و نخله نشاندن مشهور) ع( و حضرت نوح، بزراعت مشهور

                                                 
ت يعنا يبخواهد عقل معاش بو يو بهروز يباو خو يعقل معاش باشد كه چون خداوند برا يمرد آنستكه دارا يهاياز خوشبخت يكي - 414
 . ديفرما
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) ع( داود حضرت، ديبمقام خود رس ياز شبان) ع( يو حضرت موس، يبگوسفند دار) ع( بيحضرت شع، شتر معروف
و بعداز ، جه نموديخد يو تجارت برا يو گوسفند چران يشترچران) ص( مرتبت يحضرت ختم، افتيشهرت  يبزراد

و زراعت  ين بĤب كشيرالمؤمنيجناب ام، ف خودگفتيت امت از شغل بازماندو كسب خود را در تحت سيترب يگرفتار
ثم تمار يلكه در زمان خالفت آن حضرت در درِ دكّان ممعروف شد ب، ريغ يبرا يسيو نخلستان بثمرآوردن و پشم ر

عليهم ( ير ائمة هديو اصحاب آن حضرت و سا، ين راعار سلطنت ندانستيو ا، ينمود ياو خرما فروش يو برا ينشست
خ يثم كه تمار بودو شيچون ابوذر كه شبان بود وم، مشغول بودند يقت بهر شغليخ طريت ومشايخ روايبلكه مشا) السالم

  .نيگر دهقان و همچنيخ ديو صفوان جمال بود و ش، گر اسكاف بوديخ ديات بود وشيگر زيخ ديگر حنّاط بود و شيد
ن دو شغل برود البته يبامانت از عقب ا يده كه اگر كسيار از زراعت و تجارت رسيف بسيلكن در اخبار تعر  

ن دو شغل برود و ير ايغ ين دو شغل و هر شغليب الكن سالك راه حق اگر از عق، افزوده شود يو نورمعنو يبركت صور
بلكه بصدمه گرفتار ، از كسب او برداشته شود ين او برود و بركت ظاهريالبته نور سلوك از جب، فة امانت در او نباشديلط

او  يبراار و اشرار از يانة اخيو اگر بصدق وامانت رفتار كند همه قسم بركت و اعتبار در م، اعتبار شود يو مفلوك و ب
ر و صرفة او را يكه مالحظة خ ين معنيبا، ست و چه فروشنده مراعات كنديد طرف مقابل را چه مشتريو در هركار با، باشد

ر او يكه خداوند مالحظة خيو كس، ر او را داشته باشديخن كند البته خداوند متعال مالحظة يكه اگر چن، كرده باشديشتر ميب
ادتر بدهد نه يد زين مطلب فرمودند كه فروشنده بايچنانكه در اخبار بجهت اشارة با، نديو بد نب ندير بيرا داشته باشد البته خ

گر را يد مراعات طرف دين بايك از طرفيهر  يعني، رديد كمتر بگيدار بايعه كشد و خريكه بجهالت و بطالن مبايبقدر
ص بترازو ندارد اگر چه در خصوص ترازو وارد شده ين اخبار تخصيو ا، ر خود مقدم دارندير او را بر خيمنظور دارند و خ

رتر يكند كه د يدوزد در آن كفش محكم كاريكه م يد در كارخود مراقب باشد كه كفشيبلكه كفشدوز مثال با، است
د كند يكه باين باشد كه از آن قدريكند فكرش ايكه باجرت كار ميو آن كس، اط و حداد و صفّارين خيو همچن، پاره شود

آسوده گذارد  ير را ساعتين روز اجين باشد كه در بيفكرش او موجر ، ادتر گذارديعالوه تر كند و تعب برخود ز يزيچ
 ين بركت صورين باشد طرفيكه اگر چن، عالوة اجرت باو خوراند يزيا چيشتر باو دهد يب يزيا آنچه اجرت اوست چي
بدون نزاع ، دانند كه حق با كدام استيباشد و م يآنها اختالفانة ين اگر ميو متحاكم، دنده باشينند و در نزد حق پسنديب

غرض سؤال كنند و حق بهرطرف بود  ياز عالم ب، حق را بصاحبش گذارند و اگر محاكمة آنها از باب جهالت مسئله است
  . باو واگذارند

انت و يجار بر خامراء برجور و قضات بر رشوت و ت، ان خبردادند كهيشوايست كه پين زمانها زمانياگرچه ا  
د يلكن بندة خدا نبا،  ن دارد كه خودمنفعت ببرد چه حالل و چه حراميرا كه هر كس هست فكر ايز، ت بر ظلم باشنديرع

ن باشد يرا دانا شود و بعد در فكر ا يبلكه اول حالل و حرام شرع، با آنها را خواهد يباهل زمان نظر داشته باشد و همرنگ
كه آنچه بخواهد  ين معنيبا، و در هر شغل و هر كار كه هست با انصاف باشد، حرام اجتناب ورزدرد و از يكه حالل را بگ

ر خود مقدم دارد و صاحب ير را بر خير غيهمه وقت خ يعني، ق معمول دارديكه مردم با او معمول دارند با مردم بهمان طر
ن كار هم از ذكر يو در ح، بذكر خود مشغول شودخواهد برود بسركار خود اگر اهل ذكر است ياول كه م، شه هستيهر پ

توسل ، بتوسل جستن باسباب يتو من را امر كرد ياله، نرا بردل بگذراند كهيو ا، اد خدا باشديخود غافل نباشد و در دل ب
رزق توسل جستن باسباب از باب امتثال امر باشد و بركت و ، تو عطا كن يو باطن يو ظاهر يويو دن ينيبركت د، جستم

ِ  :شأنه كه فرمود ياو خواهد بود فرمودة حضرت حق تعال ياز برا، ن شوديچ يبنده ا كه چون، خواستن از فضل خدا باشد
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اللََّه باِلغُ أَْمرِِه قَْد َجَعلَ اللَُّه  َو َيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب َو َمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّو  َو َمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً
   .خلف ندارد يوعده اله 415ٍء قَْدرا ِلكُلِّ َشْي

شه كند و در امور خود نفس يپ يتقو، ت امور او را كنديكه خواهد كه خداوند رزق او را متكفّل و كفايپس كس  
 :است كه) ص( از جناب رسول يدر خبر، داوست منظور و معمول دار يدان ندهد بلكه توكّل بر خدا و آنچه رضايرا م
كه نخواهد يست در كسين يريخ«مأثور است كه ) ع( و از جناب صادق »يو توانگر ياز معاص يزگاريست پرهياوريكو ين

 »ديشان احسان نمايد و با خويد و قرض خود را ادا نمايخود را از سؤال حفظ نما يمال از حالل جمع كند كه بĤن مال رو
از ما « گر است كهيث ديو در حد» ديا بر آخرت خود و بار مردم مشويد بدنيبجوئ ياري« است كه) ع( رتو از آن حض

 ياز كنار نخلستان يبا كس يروز يان ثوريسف« گر است كهيث ديو در حد» ديال خود را كلّ بر مردم نمايكه عيست كسين
ن ينجا بمان كه بروم و ايق خود گفت ايبرف، لد كه در شدت گرماباصالح نخلة خرما مشغويرا د يخ هاشميش، گذشت

گفت  ؟يق او گفت چه گفتيرف، كرد ترفت و با آن حضرت صحبت داشت و مراجع، كنم يحتيرا نص يخ هاشميش
حرص ترا  يريد كه در سنّ پيĤيخ شرمت نميش يو گفت باو گفتم كه ا، حت كرديكنم او مرا نص يحتيخواستم او را نص

ن تعب را بر خود قرار دادم يا، بمن گفت كه! ؟يكنيگرم بدست خود نخلة خرما اصالح م ير هوان داشته است كه ديبر ا
كو يتو ن، دن بĤن حضرت كهيت المال و خطاب رسيو خوردن از ب) ع( ث حضرت داوديو حد »كه محتاج بمثل تو نباشم

و در ، معروف است يادر شدن بسرّستن حضرت و بعد مأمويو چهل روز گر، يخورديت المال نمياگر از ب يبود يبنده ا
، د؟ عرض كردند كه ترك تجارت كرده استياز صحابة خود را پرس يكياحوال ) ع( گر است كه جناب صادقيخبر د

 يكرد و خداوند مدح جماعتيتجارت م) ص( ل خداوداند كه رسيمگر نم!طانست يعمل ش: سه مرتبه آن حضرت فرمودند
بودند كه تجارت  يآنها جماعت، اد خدايع از يشان را تجارت و بيا گردانديافل نمهستند كه غ يمردان، را فرموده كه

  .»كردنديم
ند و ياست كه در خانه بنش يست كسيآنها مستجاب ن يكه دعاياز جمله كسان« گر است كهيث ديو در حد  

 يمردم سؤال نكند و روزآنكه از  يا كند برايكه طلب دنيكس« گر است كهيث ديو در حد »ده يد خداوندا مرا روزيبگو
گر يث ديو در حد »او مانند شب چهارده باشد يامت رويگان احسان كند روز قيال خود را فراخ گرداند و با همسايع

گر است يو در چند خبر د »ده شوديكه شب بخوابد و مانده شده باشد بجهت طلب حالل در آخر شب آمرزيكس« است
و در  »گر توكّل بر خدا كنيد يآنچه بر تو بود بجا آورد يود را پهن كردو اسباب خ يچون درِ دكان را گشود« كه

اگر صبر كنند و قناعت كنند و گرد در فرموده است هر كس را از حالل مقّ يخداوند روز« ده است كهيار رسياخبار بس
بهمان مقدار كه از ، نندكنند و صبر نكرده از حرام اخذ ك يو اگر پرده در، حالل آنها بĤنها برسد يروز، حرام نگردند
كند و ترك تجارت عقل ياد ميتجارت عقل را ز« گر است كهيث ديو در حد »حالل آنها كم شود يروز، حرام اخذ كند

   .ده استيك رسيار بمضمون هر يو اخبار بس »كنديرا كم م
و  يز برده فروشو ا يو از قصاب يو گندم وجو فروش يو كفن فروش يد ه است از صرّافيرس يو در اخبار نه  

م اطفال چه يده است اما تعليز در بعض اخبار رسين يده است كراهت جوالهيرس يكراهت زرگر يو در خبر، يحجام
                                                 

كه يد و از جائيگشايبر او م) از گناهان و بال و حوادث سخت عالم را( رون شدنيو هر كس خدا ترس شود خدا راه ب3و2ه يسوره طالق آ - 415
نافذ و روانست ) برهمه عالم( رد كه خدا امرشت خواهد كيبر خدا توكل كند خدا او را كفا) در هر امر( عطا كند و هر كه يگمان نبرد باو روز

 . مقرر داشته است يز قدر و اندازه ايو بر هرچ
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و ، كنديشخص تفاوت مت ينها بنيوا، ده استيو كراهت اجرت هم رس، ده استيار رسيثواب بس، ر قرآنيقرآن و چه غ
  .ا بفروشدكاغذ و جلد او ر، اگر قرآن را خواهد بفروشد

آن حضرت  يو پاها، كردين خود كار ميرا كه در زم) ع( جناب كاظم، دميحمزه است كه د يبن اب يو از عل  
ل در يب« د؟ فرمود كهين كار شده ايت شوم خدمتكاران بكجا رفته اند كه شما خود مشغول ايگفتم فدا، بعرق فرو رفته بود

و ) ع( نيرالمؤمنيو حضرت ام) ص( پس فرمود كه حضرت رسول »من كه بهتر از من بوده و از پدرين زده است كسيزم
خداوند  يو در خبر» شان و صالحانستياء ايغمبران و اوصين كار پيو ا، ن كار كرده انديتمام پدران من بدست خود در زم

و از ، داشته باشندتا از قطرة باران آسمان كراهت ن، وانات قرار داده استير پستان حيغمبران را در زراعت و شيپ يروز
كوكار آنچه ياما ن، خورنديكوكار و بدكار مين اعمال زراعت است كه از آن نيبهتر« است كه) ع( د سجاديجناب س
و در » خورنديز از او ميوانات و مرغان نيو ح، كنديخورد او را لعنت ميو بدكار آنچه م، كندياو استغفار م يرابخورد ب

زه خداوند يپاك يكارند و روزيم، مردمند يست كه زراعت كاران گنجهايو در خبر ،بزرگ زراعت است يايميك يخبر
شان را در آن يكتر است و اير مردم نزدير مردم بهتر است و منزلت آنها از سايامت از سايآنها در ق يو جا، كنديكرامت م

ار يك اخبار بسيراعت و اشتغال هر ن بامر زيان ديشوايك از پيلت زراعت و اشتغال هر يو در فض »ندينمايروز مبارك م
  .وارد شده است

أَ  :ست و سه مرتبه بگوير و رو بقبله بايك كف ا زتخم بگي يزراعت كن يو در اخبار وارد است كه چون خواه  
و آن دانه را ، 417ه السالمهيا و ارزقنا فكم اجعله حباً مبارلهَّلا :و بگو، 416 أَ أَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعون فََرأَْيُتْم ما َتْحُرثُون

كه ، سبحان الباعث الوارث :بخوان يوهر دانه ا يدن بر هر درختيوقت درخت نشاندن و دانه پاش يتيو در روا، بپاش
أَْصلُها ثابٌِت َو  َمثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة :وقت درخت كشتن و زراعت كردن بخوان يتيو در روا، كنديانشاءاهللا خطا نم
و در ، ار وارد شده استيل اخبار و باختالف در دعا بسين قبيو از ا، 418 أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذِْن َربِّها  ُتْؤيت فَْرُعها ِفي السَّماء

 وه دار اخباريدن درخت سبز و درخت ميو در بابت بر، شوديد كه عذاب بر شما نازل ميوه دار را نبريدرخت م يتيروا
و ، دن درخت سبزيست در برين يباك، ودر بعض اخبار هست كه، ا حرمت استيار وارد شده است كه مشعر بكراهت يبس
ه در آن البته ينبات يدرخت و جوش قوا يو بهرحال در وقت سبز، كنديت برنده تفاوت مينها بقصد صاحب درخت و نيا

دن بقصد يدرخت را بر يخبر يه و بينبات يوقت خمود قواو در ، دنيوه دار را بريرميوه دار و غيدرخت م، ستيخوب ن
 يو اگرمحض هوس و باز، ب ندارديز نافع تر مشغول كند عيا چيا درخت ين را خواهد بزراعت ينكه زميمثل ا، حيصح

  .است بددرخت ببرد در هر وقت باشد 
*  *  *  

                                                 
  ؟ميديانيا ما رويد يديانيا شما آن تخم را رويد آين كشتيرا كه در زم يد تخميديا نديآ 64و  63ه يسوره واقعه آ - 416

 . بدار يبما ارزان يراك آن سالمتمون و با بركت فرما و در خويم بر ما ميپاشيكه ميدانه ا ياله - 417

رفعت و ( مثل زده كه اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخة آن بĤسمان يبائيزه را بدرخت زيخداوند كلمة پاك 25و  24ه يم آيسوره ابراه - 418
 . مأكول خوش دهد يوه هايبا باذن خدا همة اوقات ميبرشود و آن درخت ز) سعادت
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  باب هشتم
  حات و در آن چند فصل استكان منايدر ب

  فصل اول
  :لت نكاحيفضان يدر ب

چون استمرار ، يق تجدد امثال و حركت جوهريض بطريخواهد و استمرار فيض خود را مستمر ميبدانكه خداوند ف 
و منظور ، ستين استمرار متصور نيض باشد بتعاقب افراد متعاقبة متخالفه در ايگر كه استمرار فيو استمرار د، متشابهاتست

 يچنانكه در معادن و بعض نباتات و بعض، د استيق توليا بطريخالفات متعاقبات و استمرار مت، ن استمرار استيا يحق تعال
ق ين طريو ا، وانات مشهود و مشهور استيشتر نباتات واشجار و حيق توالد چنانكه در بيا بطري، وانات مشهود استياز ح

اجت بĤلت و اسباب و مخزن و ده حيو در مدت مد، ظه دارد و دانة آنها حافظ خود هستيتوالد درنبات چون مادة غل
، كه آنچه را كه جاذبه بكشد و هاضمه هضم كند نفس قسمت كند، ه و قوة مولّدهيتوجه نفس نبات يسوا، محفظ ندارد

د بذر نبات يتول يد برايافراز نما يو قسمت، ق اوراق صرف كنديرا در نمو و تور يتحلّل قرار دهد و قسمتيرا بدل ما يقسمت
ف تر و يوان چون ماده لطيو در ح، گر شوديسم را مولّده بكمال خود رساند كه تواند بذرنبات واشجار دو آن ق، واشجار
عالوه بر  يكه ماده و بذر حافظ صورت خود در خارج نتواندباشد و محتاج بمخزن خاص و مرب، د باشديشتر بايجنود ب

كه بتوسط آن آالت نطفة نر و ماده بهم ، قرار داده يالتخودآ لخداوند متعال محض جود وافضا، ه استينبات ينفس و قوا
ن بذر موافق مزاج او يت ايكه ترب، مخصوص ساخته يتيفيو آن مخزن را بك، قرار داده يدا كند و مخزن خاصيزش پيآم
لكن اغلب در ، ن استشعار را دارنديو افراد انسان اگرچه ا، ندارند يفيتكل يوانات استشعار امر و نهيشتر حيو چون ب، دينما
ت يكه در وقت امتالء از دغدغة نطفه اذ، گماشته ين جهت حضرت عزّت شهوتيستنداز اين يد استماع و امتثال امر ونهيق
شود يده ميكه د، كه فوق همة لذّاتست، در آن قرار داده است يدفع اوكند و وقت دفع همچنان لذّت يعت تقاضاينند وطبيب

  .شوند در وقت دفع نطفهيمتحمل م ت رايوانات كه انواع اذياز ح
اكتفا  ينيبامر تكو، اينه چهار روز دن، در عقبا است ين دارد و مقصود از خلقت او بقايان بيو چون انسان عقل پا  

كه اگر ، ن بذر را در مخزن گذارديق خاص اينكه بطريف فرموده باين تكليبر زبان خلفاء خود بموافقت تكو، نكرده
انساب ممكن  يو بقا، شديشد و هرج و مرج واقع ميده بر آن مترتب مياكتفا كرده بود مفاسدعد ينيبمحض امر تكو

پس ، بر آن نمود يد اخرويو وع يويفرمود از خالف آن و عقاب دن يونه، سر نبوديم ينبغيت اطفال كما يو ترب، شدينم
آن  يرد و از رويس كتاب و سنّت را بدست گايد مقيبا، ان باشدنسف ايوان ممتاز و مكلّف بتكليهر كس كه خواهد از ح

ع قوة مودوعه ييبوده و تض ينيبلكه اگر ملتفت امر تكو، د تا ملوم نباشديكند جويه مياستفراغ نطفه كه دغدغة اوع، اسيمق
اخل د، مالمت يعالوه بر نف، ن كار امر كردگار را مستند خود دارديكه در ا، نموده باشد يفيرا نخواسته امتثال امر تكل

نِساُؤكُْم  :ست فرموديوانين كار الذّ لذات حينكه ايبا ا، تواند داخل عبادت شودينكه ميو از جهت ا، عبادت كنندگان باشد
 را نصب يد منظور باشد وامرالهيت توالد بايثين كار حيدر ا يعني، 419َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َو قَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُم

  .يز داشته باشين يرة اخرويذخ، يوانيح يو برآوردن مشتها ين شهوت رانيتا در ح ين خود نمائيالع

                                                 
ي زيچ يثواب ابد يد و برايد هرگاه مباشرت آنان خواهيك شويكشت بدانها نزد يند پس برايما كشتزار شمازنان ش 223ه يسوره بقره آ - 419

 . ديش فرستيپ) ره آخرتيذخ يبرا(
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، ديت نمايح نيد كه اگر تواند تصحيح نمايت خود را صحيد شخص سالك بكوشدكه در اعمال خود نيپس با  
 يف نبويث شريان حديدر ب فرموده يبزرگ، باشد يوانيح يرة آخرت باشد اگر چه شهوت رانياو ذخ يبراهرچه كند 

 يكه اگر معن »و نور چشم من در نماز است، ب ونساء و نماز رايط، ز رايشماسه چ يايار كردم از دنياخت« كه فرمود) ص(
ت كند يغذغة شهوت اذدرا كه  ينستكه كسيحاصل ا، يديز فهميار نساء را نياخت يمعن يديرا فهم ةالصلو يف ينيع ةقر
خبر و غرق حضور  يوار از شهوت ب) ع( ييحيكه يو آن كس، ار زن راجح استياو اخت ياز برا، ازدال او را مشغول سيوخ

لت يكه وارد شده است در فضيو اخبار، او را مدح است) ع( ييحيت چون حضرت يحصور، و شهود حضرت داور باشد
و چنانكه ، ا شبهه اندازديه بحرام ت كند او را و خدانخواستياست كه شهوت اذ ينكسيدربارة ا، ديايج چنانكه بيتزو
كه ير مردم هم باهتمام داشتن در زن دادن و شوهردادن آنهائيامر شده اند سا، ات و اخبار امر شده است بزن گرفتنيدرآ

ا و يامر است اول، 420 ِئكُمِمْنكُْم َو الصَّاِلحَني ِمْن ِعباِدكُْم َو إِما  َو أَْنِكُحوا الْأَيامى :ة مباركهيزن و شوهر ندارند چنانكه منطوق آ
ة مباركه يرا كه زن و شوهر ندارند و مفهوم آ ينكه زن دهند و شوهر دهند كسانيبا، ل كار توانند باشنديمردمان را كه دخ

 اموزديد آداب معاشرت با زن بيبا، و بعد از ارادة زن گرفتن و زن بخانه بردن، امر است خود آنها را كه زن و شوهر ندارند
رة يتا آن ذخ، را تخلّف و تجاوز نكند ياله ياز امر و نه يقه ايم گرفته مراقب باشد كه دقيزن و قسامة او را تعل حقوقاتو

و ، شود بر نكاح و امر كتاب و سنّت را بهانة خود سازد يداع ينكه شهوت رانينه ا، او باشد يآخرت در زن گرفتن برا
فَاْنِكُحوا ما  :مهية كريشود بر تعدد ازواج و آيآنها را باعث م ينفسان يدواع يچنانكه جمع، ديرا منظور نما يشهوت ران

دربارة زنها و تعدد زنها ، كه يك از اوامريچ يسازند و بهيرا بهانة خود م، 421َو ثُالثَ َو ُرباع  طاَب لَكُْم ِمَن النِّساِء َمثْىن
فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ  :فه غافل شوند كه فرموديةشريل آيذ و حقوقات وقسامة آنها را مهمل گذارند واز، كننديده رفتار نميرس

، دينمائ يكيپس اقتصار بر ، ديمتعدده نمائ يانة زنهايد در ميد كه عدالت نتوانياگر خوف داشته باش يعني، 422َتْعِدلُوا فَواِحَدة
ه باشد كه عدالت نتواند ن كس كه خوف داشتيا يبرا يكيد معتبر و تجاوز از ينة مقام وامر سابق مفهوم قيكه بقر

  .انة زنها گمان ندارميالت كند مده است عديكه تواند چنانكه از شارع رسين زمان كسيو در ا، كندحرام خواهد بود
د يز اقتصاركنياز قسامه و نفقه و كسوه بر نكاح كن، ديد حقوقات حرّه را ادا كنيكه اگر نتوان :و بعد از آن فرمود  

كه يمگر كس، داحتراز كنداز تعدد ازدواجيو سلوك داشته باشد با يپس هر كس ارادة بندگ ،كه حقوقات او كمتر است
  .ابستين كميان راه ديشواين كس بعد از پيو ا، تواند كنديند كه عدالت ميدر مال خود و حال خود ب

و ، دادنديوت زنها گردش ميگرفتند و بنوبت ببيم رام حضرت يگل، در مرض موت) ص( حضرت رسول  
ه در نفقه و يگرفتند و تسويگر نميوضوء نماز را در خانة زن د، بوديم يكه نوبت خانة زن يشب) ع( نيرالمؤمنيرت امحض

ز يبعد از آنكه درهمه چ) ص( و حضرت رسول، كه معلوم است كه داشتند، و مقاربت يكسوت و بشروجه و همخواب
 يل قلبيكه م، ستيار من نياما آنچه باخت، ه كردميودتسوار من بيدر آنچه باخت، كردند كهيدادند عرض ميه قرار ميتسو

   .باشد با تواست
وسته متذكّر يرا پ، فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُوا فَواِحَدةمة يدر تعدد ازواج نورزد و كر يد انسان تجرّينستكه بايخالصه ا  

                                                 
 .ديگر درآوريكديزان و بندگان خود را بنكاح يشوهر و كن يزن و زنان ب يد مردان بيو البته با 32ه يسوره نور آ - 420

 . كو و مناسب و با عدالت استيد كه مرشما را نينكس از زنان را بنكاح خود آرپس آ 3ه يسوره نساء آ - 421

 . ديار كنيك زن اختيد پس تنها يموده و بĤنها ستم كنيد راه عدالت نپيريد كه چون زنان متعدد گياگر بترس 3ه يسوره نساء آ - 422
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آنوقت تعدد ازواج او را روا باشد ، يو حال يوسعة قلب يسر است بحسب وسعت ماليد كه عدالت او مياگر درخود د، باشد
از ، ديو اگر در خود بحسب مال و حال استعداد عدالت ند، و ثالث و رباع م من النساء مثينكحوا ماطاب لكفان: كه فرمود

لت نكاح يت خود قرار ندهد ودر فضيو معص يو ثالث و رباع كتاب را بهانة شهوت ران يند و مثنيگز ين كاردوريا
  .رون استيلت آن از حد بيان فضيو اخبار در ب، 423إِنْ َيكُوُنوا فُقَراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِله :س است كه فرمودن بيهم

گر دوست داشتن زنان از اخالق يث ديو در حد، مانست شدت محبت زنانياز عالمت صدق ا يثيدر حد  
هر كه او را محبت  يو در خبر، اد شود مگر محبت زنانيز يزيچ يكس يمان برايو گمان ندارم كه در ا، غمبران استيپ

هر  »يودر خبر، صادر شده استار از مصادر عصمت ين مضمون بسيو با» شودياد ميمانش زيلت ايشود فضياد ميزنان ز
سه  نستكه انسان راين خبر ايو وجه ا» گريزد در نصف ديبپره، كندين خود را حفظ ميĤورد نصف ديبعقد خود م يزنكه 

پس ، مانديطنت از كار ميند شيفرو نش و اگرشهوت وغضب، طنتيشهوت و غضب و ش، ين داريقوه است كه مانعند ا زد
نصف ، شوديشد محفوظ مينش كه بواسطة شهوت فاسد مينصف د، كه آتش شهوت را بزن گرفتن خاموش كنديكس
گر از جناب يو در خبر د، را فاسد نسازد شود او را حفظ كند كه آتش غضب اويگر كه بواسطة آتش غضب فاسد ميد

زن بخوابم و فرمود كه  يك شب بياست از من باشد و يا و آنچه در دنيخوش ندارم كه دن« است كه فرمود كه) ع( باقر
گر از يو در خبر د »كه شبها تمام نماز كند و روزها روزه باشد يراست از عزبركعت نماز كه زن دار بخواند بهت دو

إِنْ ، ديفرمايچرا كه خداوند م، هر كه ترك زن كند ا زخوف فقر گمان بد بخدا برده است :است كه) ص( رسول حضرت
فرمود ، كندينم يكيشكوه كرد از شوهر خود كه با او نزد يگر است كه زنيو در خبر د، َيكُوُنوا فُقَراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِله

شود دو ملك باو يكرد و چون متوجه تو مينم يدر آمدن بنزد تو ا زتو دور دانست كه چه قدر ثواب دارديكه اگراو م
زد و چون يريو چون با تو مجامعت كند گناهان او م، كندير در راه خدا جنگ مين دارد كه بشمشيكنند و ثواب اياحاطه م
  .ار وارد شده استين مضمونها اخبار بسيد و بايĤيند از گناهان بدر مغسل ك

  
  فصل دوم 

  ،رديباشد بگ يرد تواند مالحظه كند كه چگونه زنيكه خواهد زن بگيتا كس، ك و بدين يان زنهايبدر 
د يپس با »عمر است يسودا« ان مردم معروف است كهيو در م، شوديبدانكه زن چنانكه در خبر است قالده گردن مرد م 
م يقد ياول مالحظه كند كه از خانواده ها ديپس با، ك مالحظه كند تا باعث راحت او باشد نه مورث غم و اندوه اوين
 د مالحظه كند كه اوالد آور باشد كه فرموديباشد و باير در آنها كمتر ميحالت مالحظة غ، هيك باشد كه مردمان فرومايون
كه زن ، ده باشديچ شوهر نديو بهتر آنستكه دختر بكر باشد كه ه» اه اوالدآور بهتر است از خوش صورت اوالد ناآوريس«

و اگر بكر نشد ، رديدارد و دختر با هر كه انس گرفت دل از او برنگيشوهر اول م ينستكه دل در پيده در اغلب ايشوهر د
و مالحظه كند كه زباندار نباشد و حنّانه و منّانه ، نخواهد كرد يشوهر ثان يبرا يچ خانه داريكه ه، رديزن اوالد دار نگ

و مسنّه هم نباشد و  و پرحرف و بدبو نباشد، كرده باشدياد بر شوهر نمياشد و منّت زز آه و ناله نداشته بيبهرچ يعنينباشد 
و ازرق چشم تا ، او در گوشت باشد يو الغرنباشد و قوزك پا بلند آواز و ديوانه و بسيار كوتاه قد و بسيار بلند قد نباشد

ست و يمت او نيا كه صالحه طال و نقره قچر، مت ندارنديرصالحه قيزن صالحه وغ، ست كهيو در خبر، ممكن شود نباشد

                                                 
 .خواهد فرمود ياز و مستغنين يند خدا بلطف خود آنان را بيفقر ياگر مرد و زن 32ه يسوره نور آ - 423
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د از كفو و همشأن يدختر بكفو و همشأن خود بده« است كه) ص( و از حضرت رسول، ر صالحه خاك از او بهتر استيغ
 ست كهيو در خبر »ستة آن باشد كه فرزند از او بهم رسديد كه شايدا كنيرا پ ينطفة خود زن يو از برا، ديريخود دختر بگ

د كه خداوند يبخواه ين داريد يو از برا، ديد كه از آنها محروم مانيمال و جمال و حسب و نسب او نخواه يازن را بر«
 يآنها خوشبوتر است و رحمها يد كه دهنهايهادختر باكره بخو« گر است كهيث ديو در حد »كند يمال و جمال روز

 يامت حتيشما در روز ق ياريببس. كنميمن مباهات م كه، رترو فرزند آورنده ترنديآنها پرش يشان خشك تر و پستانهايا
ن يو بهتر، انه باالين مياه چشم بزرگ سريبخواه زن گندمگون فراخ چشم س :گر است كهيو در خبر د »بسقط از اوالد شما

و نزد ، ز باشديشان خود عزيان خويار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد ودر ميست كه فرزند بسيزنان زن
د بشنود و يو هر چه شوهر گو، گران شرم كند و عفت ورزدينت و بشاشت كند و از ديشوهر ز يل باشد و برايوهرش ذلش

ن زنان يبهتر« گر است كهيو در خبر د» .قه نكندياطاعت شوهر كند و چون شوهر با او خلوت كند آنچه از او خواهد مضا
ن يبهتر :است كه) ص( و از حضرت رسول »دنش آسان باشديمهرش كمتر باشد و زائست كه خوش روتر و يامت من زن

و سادات  »گرانيند بفرزندان و با عفّت ترند از دين آنهايو مهربانتر، ن زنانند بشوهرانيشند كه مهربان تريزنان شما زنان قر
ت را عالوه بر يشند و شرافت انتساب بخاندان رسالت و والير قريشند بلكه اعال و اشرف از ساياز قر يه شعبه ايعلو

و چون غائب شودحفظ مال ، ست كه هرگاه شوهر باو نظر كند شاد شودين زنها زن مؤمنه ايوبهتر، ش دارنديانتساب بقر
  .شوهر و حفظ خود كند

  
  فصل سوم 

  :ان آداب عقد و زفافيدر ب
چنانكه ، دانند باالستقالليما مؤثر يكنند و كواكب را ين مييتع يهر امر يك و بد براين ساعات نيبدانكه چنانكه منجم 
دانند چنانكه يم يط و اسباب الهيا وساي، ن اعتقاد دارنديز چنين نيين و دهريعين را اعتقاد است و طبيروان صائبياز پ يشتريب
نكه ياما ا، ن را اعتقاد استيدانند چنانكه بعض از متشرّعيا امارات و عالئم مي، را اعتقاد است ين ملّياز منجم يشتريب
نها وقول آنها  يپس احد، ستندينست وامارات هم يت و وساطت نيچ سببيات را هيلوعĤنگفته مگر مردمان نادان كه اعتنا ب
ان در يو مهاباد، شأنه يب حق تعاليت آنها را ذكر كرده اند اما بتسبيع سابقه ذكر وساطت آنها بوده و سببيو در شرا، ستين
ا سبب باالستقالل يده اند چنانكه گوردانسته اند و اعتقاد بعبادت آنها ك يحق تعالرت كه مظاهر قد يتيثياد رفته بحين زيا

زفاف و عقد و  ين جهت در اخبار ما برايت و وساطت آنها را اعتبار كرده اند و از ايعت اسالم سببيو در شر، دانسته اند
ن معلوم است كه يو ا، امر نموده اند يضببع ينه يو از بعض، را سعد شمرده اند يمضاجعت بعض اوقات را نحس و بعض

ت يچون سبب، ط و اسباب دانستهيو محض امارات هم ندانسته اند بلكه آنها را وسا، را يلوت ندانسته اند اسباب عيمدخل يب
ن ه در بعض اشعار اشاره بĤيرضوان اهللا عل ينه باالستقالل و مولو يب الهيلكن بتسب، برودت يحرارت و آب برا ينار برا

  :نموده و فرموده
  تتق ازرق نيا ريز را طالبان        طرق  و اسباب و بنهاد يسنّت

  شود سنت خارق قدرت گاه        رود  سنّت بر احوال شتريب
  معجزه عادت خرق كرده باز        مزه  با نهاده عادت و سنّت

  ستين قدرت از عزل سبب معزول        ست يسبب گر عزّ بماموصول ن يب
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  مبر ظنّ مسبب آن عزل كيل        مپر رونيب سبب گرفتار يا
  درد بر سببها مطلق قدرت        مسبب آورد  آن خواهد چه هر

  سزاست دار صنعش رايهر د هكه ن        پرده هاست  نظرها بر سببها نيا
  و بن خيب از بركند را حجب تا        كن  سوراخ سبب ديبا يده ايد
  پدر يا طيوسا و اسباب ستين        و شرّ  ريخ هر رسديم مسبب از

  گاه چند غفلت دور بماند تا        شاهراه  بر منعقد اليخ جز
و ، دن در زفافيمه خورانيو مستحب ّ است ول، مه در روزيبدانكه مستحب است كه زفاف در شب باشد و ول  

فاف قمر ا زيو مالحظه كنند كه در عقد ، اء و سمعهيك و در روز سوم ريمه را در روز دوم نيروز اول الزم شمرده اند ول
از ، خبر بوده اند يو چون عرب از آداب نظرات كواكب و سعد و نحس آنها ب، در عقرب نباشد و تحت الشعاع نباشد

كه منسوب بكواكب ينكه روزهائيمثل ا، كه عامه توانند درك كنند يمگر بوجه، ده استيح نرسين باب بتصريائمة ما در ا
مة ماه كه محاق و مقابله است كه نحس است ينكه در آخرماه و نيو مثل ا، اندن كار مقرر كرده يا يا بزنان است برايسعد 

كواكب و نظرات ، كه در عالم اسباب گرفتار است در وقت عقد و وقت زفاف مراعات كنديپس آن كس، ذكر فرموده اند
مثل آتش كه اعتقاد ، مؤثرند ياله بيبتسب، ستنديا كه اگر مؤثر باالستقالل نريام ماه را زيام هفته و ايسعد ونحس آنها را و ا

، ت را از او بردارديكه خداوند بخواهد سببياگرچه وقت، ميست لكن احتراز از او الزم دانيما آنستكه مؤثر باالستقالل ن
  .ديكه خواهد اظهار معجزه نمايمگر وقت، ت را از او بردارديست كه همه وقت سببين يربرآن جا يلكن سنت اله، دارديبرم

كفش از  يچون عروس را داخل خانه كن :كه، )ع( نيرالمؤمنياست بحضرت ام) ص( ت جناب رسوليوصو در   
خداوند هفتاد نوع از بال را از  ين كنيكه چون چن، و آن آب را از درخانه تا آخر خانه بپاش ياو را بشو ياو بكن و پاها

و تا عروس در آن ، خانه يه هايهد بركت در زاوو قرار د، زديو هفتاد نوع رحمت بر سر عروس ر، رون كنديخانة تو ب
  .من باشد از جنون و برص و جذاميخانه باشد ا

  
  فصل چهارم 

  :در آداب مضاجعت
كه غذا جوش خود را كرده باشد و يهم نباشد وقت ياست كه معده پر نباشد خال ين اوقات مضاجعت وقتيبدانكه بهتر 

گرم  يمعتدل باشد كه در هوا يو در هوا، ه و خأل معده هر دو ضرر داردكه در امتالء معد، هنوز از معده نگذشته باشد
ده است در آخر ماه يو منع رس، ز ضرر دارديو اگر غذا تخمه شده باشد ن، اد سرد هم ضرر دارديز يضرر دارد و در هوا

مه ماه يو ن، الشعاع كه معلوممة هر ماه و تحت يو ن، از وقت تحت الشّعاع تا آخر و اول هر ماه مگر ماه مبارك رمضان يعني
بزهره كه و روز جمعه كه منسوب ، ن استقبال است در چهارده تاپانزده كه جملة امور بد استيهم چون باصطالح منجم

 يو در چهارشنبه چون روز نحس، ده استيزفاف و مضاجعت در اخبار رس يار برايف بسيكوكب منسوب بزنانست تعر
ده يدر مضاجعت آن نرس يخ و زحل منسوبست مدحيو چون شب شنبه و روز شنبه بمرّ، داست منع از مضاجعت فرموده ان

و بعد از ، و فرزند حالل زاده نخواهد بود، ض حرام استيو در حال ح، ده استيهفته مدح رس ياليام ولير اياست و در سا
دبر زن  رو د، انسته اندش از غسل حرام ديپ يو بعض، ن بهتر آنست كه غسل كند زن و بعد مضاجعت شوددپاك ش

َو َتذَُرونَ ما  أَ َتأُْتونَ الذُّكْرانَ ِمَن الْعالَمني :فهية شريو آ ين عمليكند بچن يد خود را راضيلكن انسان نبا، خالف كرده اند
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لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى  نِساُؤكُْم َحْرثٌ :فهية شرين آيو همچن، ن عمل داردياشعار بقبح ا، 424 َخلََق لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَْزواجِكُم
شود كه فأتوا حرثكم من ين ميا يمعن، ديحرثكم و اعتبار مفهوم مخالفت ق ياعتبار وصف عنوانچرا كه بعد از ، 425 ِشئُْتم
م ين فعل وخيم قبح ايز نموده اند لكن عقل سلياز علماء تجو ياگرچه بعض، ث لسن حرثكميث انهنّ حرثكم ال من حيح

  . مدفه يرا م
ده كه يو نظر بعورت زن نكند اگرچه در بعض اخبار رس، د گفت مگر ذكرخدايو در وقت مضاجعت سخن نبا  

) ع( از جناب صادق ياگرچه در خبر، ده استير وقت جماع هم كراهت نظر كردن بعورت زن رسيو در غ، ستين يباك
ده است ياز مجامعت رس يردم خضاب بسته باشند نهكه زن و ميو در حالت »باشد؟ين ميبهتر از ا يلذّت :است كه فرمودند

كه هر دو برهنه يبام و در مواجهة آفتاب و در حالت يده است و در بااليچنانكه در حال جنب بودن منع از خضاب رس
، ستاده مكروه استيو ا، بهم رسد يب و نقصينها علّت را ذكر نموده اند كه در اوالد عيو در همة ا، ده استيباشند منع رس

باشد كه  يكه طفليو در خانه ا، ندارد كفرمودند كه با يدن در خبريو عورت زن را بوس، ستيز خوب نياز طرف پشت ن
د مثل يملتفت شود بلكه با يست كه چنان مضاجعت كند كه كسين خوب نيو همچن، ستيا بشنود خوب نيند يآن طفل بب

رد ير كند و وضو بگيغسل اگر خواهد مضاجعت كند اول تطه ش ازيو با جنابت پ، سفاد غراب باشد چنانكه در خبر است
با زن خود جماع ، گريروز و آخر روز و با شهوت زن د يودر وقت طلوع آفتاب و وقت زرد، ديو بعد مضاجعت نما

ان اذان يوه دار و در ميردرخت ميد قربان و در زيد فطر مضاجعت نمودن و در شب عيو در شب ع، ستيكردن خوب ن
كه سه روز مسافت ودر سفر، ستيخوب ن يرويو در شب اول كه بسفر م، ستيخوب ن، و با زن حامله بدون وضوواقامه 

  .ده استير آسمان و در سر راه مردم منع رسيو در ساعت اول شب و در ز، د كرديباشد مضاجعت نبا
هن لعبات  :ه فرمودد مالعبه كند كه مستحب است مالعبة با زنان خصوص در آنوقت كيو قبل از مضاجعت با  
و ، نيمنع فرمودند از ا) ص( ن عجز است و حضرت رسوليش از زن فارغ شود كه ايو چنان نكند كه مرد پ، 426فالعبوهن

كه باعث  ينيا زمي يات آسمانيرآيكه ساين در شب و روزيو همچن، ده استيدر ماه گرفت و آفتاب گرفت منع رس
كه مجامعت مكن در اول  :)ع( ت مĤبياست بجناب وال) ص( مرتبت يت حضرت ختميو در وص، نمازباشد ظاهر شود

 يو بعد از ظهر مجامعت مكن كه اگر ولد، رسد و بولد اويشهر و وسط شهر و آخر شهر كه جنون وجذام و فالج باو م
و شما را د ياز آسمان فرو آ ينستكه آتشيد كه خوف ايد تو و زن تو قرآن نخوانيو اگر جنب باش، باشد احول خواهد بود

باشد و  يكه با تو خرقه ايو مجامعت مكن مگر وقت، باشد اخرس باشد ين جماع سخن مگو كه اگر ولديو در ح، بسوزاند
ستاده مجامعت مكن كه يو ا، ن شما عداوت و طالق واقع شوديكه ب، زديهم نر يگر كه شهوت شماها برويبا زن خرقة د
، باشد دست تنگ خواهد بود يودر شب فطر مجامعت مكن كه اگر فرزند ،كرده باشديباشد در فراش بول م ياگر فرزند

وه ير درخت ميو در ز، ا چهارانگشت خواهد بوديباشد شش انگشت  يمجامعت مكن كه اگر ولد يد اضحيو در شب ع
 يا فرزندانة شميو مجامعت مكن مواجهه آقتاب كه اگر در م، ا قتّاليباشد جالّد شود  يدار مضاجعت مكن كه اگر فرزند

ص باشد بر يكه بهم رسد حريانة اذان واقامه مجامعت مكن كه فرزنديو در م، و شدت و فقر باشد يشه در تنگيشود هم

                                                 
 د؟يكنيده رها ميشما آفر يد و زنان را كه خدا برايدهيا عمل زشت منكر را بر مردان انجام ميآ 166و  165ه يسوره شعراء آ - 424

  .ديك شويكشت بدانها نزد يند پس برايزنان شما كشتزار شما 223ه يبقره آ - 425

 . ديكن يز همراهيو رفتار شادانگ يشما هم با آنها بشوخ يستيشما هستند با ينو شادما يگر و واسطه خوشيآنها شوخ و شوخ - 426
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مة شعبان يو در ن، ل باشديوضو مجامعت مكن كه فرزندكور دل و بخ يزوجه ات بو اگر حمل داشته باشد ، ختن خونهاير
و مجامعت مكن با زوجه ات بر شهوت خواهرش كه ، در صورتش باشد شد و موبامجامعت مكن كه فرزند خال داشته 

بهم رسد حافظ كتاب  يو بر تو باد بجماع كردن در شب دوشنبه كه اگر ولد، اعوانيبهم رسد عشّار باشد  ياگر فرزند
 يبقسمت اله يباشد كم راض يو در آخر رجب مجامعت مكن كه اگر فرزند، باشد يبقسمت اله يخدا باشد و راض

دست  يم دل و سخيكند و خوشبو باشد و رح يفرزندرا خداوند شهادت روز يو در شب سه شنبه كه مجامعت كن، باشد
طان يو در روز پنجشنبه در وقت زوال ولد را ش، ا عالميم باشد يباشد حك يو در شب پنجشنبه اگر فرزند، و پاك زبان

شود معروف و مشهور عالم  يولدودر شب جمعه اگر ، ندك يا و آخرت روزيدن يك نشود و خداوند او را سالمتينزد
و در ساعت ، د است كه از ابدال باشد انشاء اهللايشود ام يو فرزند يو اگر در شب جمعه بعد از عشاء مجامعت كن، باشد

 ا بر آخرت و بعد فرمود آن حضرتيار كنندة دنيبهم رسد ساحر باشد و اخت ياول شب مجامعت مكن كه اگر فرزند
  .»ليت من را چنان كه من حفظ كردم از جبرئيحفظ كن وص يا عليكه  )ص(

  
  فصل پنجم 

و شوهر را حقوق ، ديĤيار بر ذمة شوهر دارد كه كم كس از عهدة آنها برميبدانكه زن حقوق بس :تيان حقوق زوجيدر ب
و  يمرد آنستكه خوراك حق زن بر، ديكه تواند از عهده برآيار كم است آن زنيگر بر ذمة زن است كه بسيار ديبس
ان مردم معمول است يو جامه آنچه در م يا دارد ودر خوراكياو مه يو مسكن موافق حال او و سعة مال خود برا يدنيپوش

و تا آثار نشوز ظاهر نشود بر او رو ترش نكند و ، قه نكند و اگر زن بد كند بر او بپوشد و ببخشديدر خور حال او مضا
وه ها آنچه معمول محل و يا دارد و از مياو مه ينچه از لوازم تجمل است مثل حنا و رنگ براآو ، ديحرف سخت باو نگو

و در همه حال مالحظة ، ا داردياو مه يگر براياده از اوقات دير مردم زيدها مثل سايودر ع، ا داردياو مه يشأن اوست برا
شأنه  يز كه از حق تعاليآن چ، است مقهور و مغلوب حقّخود او ، ر او و مقهور اوستينرا داشته باشد كه چنانكه زن اسيا

نمودن دربارة  يرات و مؤاخذه نكردن بر لغزشها و احسان كردن و مهربانياز عفو تقص توقع دارد كه دربارة او معمول دارد
ن يمجبوب تر ن شما ويبهتر :و در خبر است كه، تا خداوند هم دربارة او چنان معمول دارد، زنها بهمان نحو معمول دارد

است كه گفتن مرد بزن خود كه من ترا دوست ) ص( و از جناب رسول »است كه با زنان بهتر سلوك كند يشماكس
كنند با آنها و در هر  يكيكدفعه نزدينستكه در هر چهار ماه يو از جملة حقوق زنها ا» شوديرون نميدارم هرگز از دل او بيم

ك رختخواب بخوابد يبلكه اگر زن منحصر باشد هر شب با او در ، وابدك رختخواب بخيك شب با او در يچهار شب 
كه زنش در  يموجب هالك صاحب مروتست كه در محل :و در خبر است كه، نداشته باشد بهتر است يو مانع ياگر عذر

ط نوشتن هم و خ، دهند يده است كه زن را در غرفه و باالخانه جايرس يو نه» گر نخوابديشب در خانة د، آن محل باشد
م يعلو ت، كه اهل زبان عرب باشندست يزنهائ ين برايده است لكن ايوسف هم منع رسيم سورة يده است و تعليمنع رس

ا خوددفع يداشته باشد  يزيكن ياگر كس :ده است كهيو در بعض اخبار رس، شتن امر شده استيسورة نور و چرخ ر
است كه بحضرت امام ) ع( رياز جناب ام يو در خبر »اهش بر اوستا او را بشوهر دهد كه اگر نكند گنيشهوت او كند 

رون يو زنها را در پرده بدار و ب، ف و عزم آنها سست استيعضآنها  يمشورت با زن مكن كه رأ :فرمود كه) ع( حسن
ن از يكه ا، گذارر آنچه بĤنها تعلق دارد ميبغ يشان خدمتيرا نشناسد و با ير از تو مرديچنان كن كه بغ يمفرست و تا توان

بدار و  يست و او را گرامياست خدمتكار ن يكه زن گل، و حسن جمال آنها بهتر است يحال آنها و خوشنود يبرا
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  .»گران قبول مكن و خود را بدست او مدهيسخنش را در حق د
مال خود  از، ده است كهين بس در حق مرد بر زن كه رسيوا، اده از آنستكه حصر توان كرديو حق مرد بر زن ز  

و از ، اورديارات مستحبه بدون اذن شوهر بجا نيو روزة مستحبه و ز، بدون اذن شوهر تصدق ندهد مگر صدقات واجبه را
ن يو ببهتر، شوهر بپوشد يشوهر خود را خوشبو دارد و لباس تجمل خود را برا يو برا، رون نروديخانة خود بدون اذن او ب

اگر ارادة مضاجعت كند ابا نكند اگرچه ، و خود را هر صبح و شام بر او عرضه دارد، كندنت يشوهر ز ينتها خود را برايز
، شوهر ياو باشد و ثوابش برا يندهد كه اگر بدهد گناهش برا يرخصت او بكس يب زيچ چيو ه، جهاز شتر باشد يدر رو

از او  شوهركه اگر شب بگذرد و ، كه شوهر بر او خشمناك باشد هرچند شوهر بر او ظلم كرده باشديو نخوابد در حال
و ، روديچ عمل از او بĤسمان نمينباشد ه ياز او راض شوهرو تا، نباشد يده باشد نمازش قبول نشود تا شوهر از او راضيرنج

اگر امر  :است كه فرمود كه) ص( مĤب يو از جناب ختم، رت آوردن او صبر كنديجهاد زن آنستكه بر آزار شوهر و غ
و نماز خود را طول ندهد كه مانع » شوهران سجده كنند يكه زنان برا، گفتميرخدا سجده كند ميغ يبرا يكردم كه كسيم

  .حق شوهر شود
وسته مالئكه او را لعنت يپ، ر كند تا شوهر بخواب روديمجامعت بخواهد واو تأخ يكه شوهر او را برا يو زن  

ش همه يده ام ثواب عملهايند يكيكه من هرگز از تو ن ديكه بشوهرش بگويو زن، دار شوديكنند تا شوهرش از خواب ب
فتد كه در يد كرد تا بطمع نياطاعت زن نبا يكيودر ن، ن سوار كندينكه زنان را بر زياز اده است يو منع رس، شوديبرطرف م

، اندازدخداوند او را سرنگون درجهنّم ، و در خبراست كه هر كه اطاعت زن خود كند، امر كنند و اطاعت خواهند يبد
 ياز او اذن خواهد كه برا :نستكهيفرمود ا ؟ن اطاعت كدام استيكه ا) ص( عرض كرد بخدمت حضرت رسول يكس

  .»و او اذن دهد و جامة نازك از او بطلبد و او اجابت كند، دها وعزاها بروديها و عيتماشا بحمامها و عروس
  

  فصل ششم
  :ستانرديكردن با ز يال و مهربانيلت خدمت كردن عيدر فض

ه يفة انسانيو بحسب مقام عقل و لط، ردستان دارديدن بر زيتكبر ورز يسباع وار اقتضا يوانيبدانكه انسان بحسب نفس ح 
ن مقام است يو بحسب ا، نيردستان و ضعفا و عاجزينمودن با ز يومهرباناست ترحم كردن  يه است مقتضيفة الهيكه لط

ران يردست و ضعفا بفروشد و نسبت بكوچكان و فقيآن كس كه مناعت بر ز پس، 427د القوم خادم الفقراءيس :كه گفتند
گران را برمسند يخود معزول ساخته و د يل و از ملك موروثيو رحمان است ذل) ع( يآن عقل را كه مظهر عل، تكبر ورزد

و آن كس كه با ، مبتال دارد ميم بعذاب اليانة جحيسازد و خود را در ميا ميمة دوزخ مهيقه هيالحق يو ف، دهيخالفت او نشان
را بر مسند خالفت ) ع( يعل، ديار نمايشوق و رغبت بر همه كار اخت يد و خدمات آنها را از رويبرآ يردستان بمهربانيز

، طانست معزول و مخذول نموده و مقاميرا كه مظهر ش يوانيان بسته و نفس حيده و كمر خدمت سلمان وار بر مينشان
ردستان و يزبا  يال و مهربانيلت خدمت عيدر فضار ين جهت است كه اخبار بسيو از ا، را گرفته، تيسلمان منا اهل الب

ك خبر كه از جناب يف بين ضعيو ا، ستيع و جمع در كتاب ممكن نيكه حصر جم، تام و فقرا وارد شده استيضعفا و ا
  .كنميوارد شده است اكتفا م) ص( رسول

                                                 
 . ران استيخدمتگزار فق يبزرگ هر قوم - 427
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) هاالسالميعل( و فاطمه) ص( داخل شد بر ما رسول خدا :فرمود كه) ع( ريدر جامع االخبار است كه حضرت ام  
م مگر از يگوياز من بشنو و نم، ابوالحسن يا، كردم آن حضرت فرمود كهيگ نشسته بود و من عدس پاك ميش ديدر پ

او بقدر  ياز برانكه خواهد بود يمگر ا، ست كه اعانت كند زوجة خود را در خانة آن زنين يچ مرديه، امر پروردگار خود
و عطا خواهد كرد خداوند او را از ، در روزه و شبش در نماز باشدك سال كه روزش يكه بر بدن اوست عبادت  يهر موئ

ال باشد يكه مشغول خدمت عيكس، يعل يا، )ع( يسيعقوب و عيمثل داود و ، ن رايثواب مثل آنچه عطا كرده است صابر
 ياو در ازاء هر روز و شب يكند و خواهد نوشت از برايوان شهداء ثبت ميخداوند در د، در خانة او وتأنف نورزد اسم او را

و عطا خواهد ، يو عمره ا يثواب حج يبهرقدم ياو در ازاء هر روز و شب يو خواهد نوشت از برا، د رايثواب هزار شه
خانه بهتر است از عبادت  ك ساعت در خدمتي، يعل يا، در بهشت يك شهريكه در بدن دارد  يكرد در ازاء هر رگ

ض و از يادت هزار مريو بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و از هزار غزوه و از ع، هزار سال و از هزار حج و هزار عمره
، و هزار برهنه كه بپوشاند و هزار اسب كه در راه خدا بجهاد بفرستد، ر كنديهزار جمعه و هزار جنازه و هزار گرسنه كه س

كه مكان خود را در بهشت يرون نرود مگر وقتيا بيو از دن، ن تصدق كندينار كه بر مساكياو از هزار د يبرا و بهتر است
و ، ال كفّارة كبائر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد كرديكه تأنّف نورزد از خدمت عيكس، يعل يا، نديبب

ا يق يال را مگر صديكند عيخدمت نم، يعل يا، خواهد كرداد يو حسنات و درجات را ز، ن خواهد بوديحورالع يمهرها
   .ا و آخرت را بخواهدير دنياو خ يكه خداوند برايا كسيد يشه
  

  فصل هفتم 
  :ت آنهايدن و اجر تربيو ثواب زحمت كشان اوالد يدر ب

شود ومستعد مشاكلت يفضلة هضم رابع است كه غذا در اعضا بهضم رابع هضم م، بدانكه نطفة انسان كه ماده فرزند است 
تحلّل و مدد نمو آن يهر عضو را مشاكل آن عضو كندو بدن ما  يشود كه مشبهه بعد در آن تصرف كند وغذاياعضا م

غذا  يو چون هضم ها، شوديدر فرزند ظاهر م، پدر ومادر ين جهت است كه در اغلب عالمات و خالهايو از ا، عضو كند
عالمات و آثار اعضا كه قابل و  كند ويپدر و مادر در نطفه اثر م ياعضا ياد هم شكلچنانكه استعد، بتوجه نفس مغتذاست

در  يق اوليالبته خصائل و رذائل نفس پدر و مادر كه فاعل نطفه است بطر، شوديد نطفه است در نطفه ظاهر ميمحلّ تول
و چون نطفه منفصل از ، هيلد سرابالو :ن جهت فرموده انديو از ا، نطفه اثر خواهد كرد و در فرزند ظاهر خواهد شد

گوشت و  ياوالد پاره ها :فرمودند كه، پارة گوشت پدر و مادر استا يعضو شده و گو يهم شكل يايست كه مهيغذائ
ماند در اخبار يدر نفس و تن فرزند م يو چون از نفس پدر و مادر و از تن آنها اثر و نمونه ا، جگر پدر و مادرند يپاره ها

عالوه ، رد آنكس مرده استيو آن كس كه اوالد ندارد و بم، ا نمرده استيرد گويكس كه اوالد دارد و بم نآ، ده كهيرس
، 428 ِلسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآِخرين  َو اْجَعلْ يل :يك معنيو ، ذكر شخص است در دلها ينكه بودن اوالد در عقب باعث بقايبر ا

  .اندانة خلق بمير او در مياد خياست كه صالح طلب فرزند
ال حدر همه  ياريف اختيوان را مجبول ساخته بر محبت اوالد و تكليو چون خداوند متعال انسان بلكه زمرة ح  

ت كردن آنها و بمعلّم يب و وعد اجر بر محبت نمودن با اوالد و تربيار مدح و ترغيدر اخبار بس، نيمطابق است با تكو

                                                 
 .رگردانيكو و سخنم دلپذينده نيو نامم را بر زبان اقوام آ 84ه يسورة شعرا آ - 428
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ا از خداوند منّان درخواست اوالد ين بس است كه انبيضل اوالد همو در ف، دهيدن دربارة آنها رسيسپردن و زحمت كش
و در ، بشارت اوالد دادند يرا مالئكه اله) ع( ايو زكر) ع( ميو حضرت ابراه، ت اوالد ممتاز بودندنمودند و بمحبيم

ة آنها يشوند گر ة آنها الاله االّاهللا است و چون از هفت سال متجاوزيان تا هفت سال گريعيفرزندان ش، ست كهيخبر
ست كه پدر و يو در خبر، ك باشنديو چون بحد بلوغ برسند پدر و مادر در ثواب آنها شر، پدر ومادر ياستغفار باشد برا

شود يكه حامله ميست كه زن از روزيودر خبر، كند و در اعمال شرّ او شراكت ندارندير فرزند شريمادر در ثواب اعمال خ
كند و اگر  يسرحد دار يعني، ديدارد كه در سرحد كافران مرابطه نما يثواب كس، رديگيباز م ريكه فرزند را از شيتا روز
در  يست كه خداوند بر دختران مهربانتر است از پسران و هر كس سروريو در خبر، د دارديرد ثواب شهين بمين مابيدر ا

گر است كه دختران حسناتند يو در خبر د، داندامت مسرور گريخداوند او را در ق، كه محرم او باشد داخل كند يقلب زن
گر است كه دخترها محنتند و پسرها يو در خبر د، كنديدهد و از نعمت سؤال ميو خداوند بر حسنه ثواب مو پسران نعمت 

ست كه در آن خانه دخترها ين يچ خانه ايگر است كه هينه بنعمت و در خبر د، دهد بمحنتيو خداوند بهشت را م، نعمت
ارت مالئكه از آن يشود زيو منقطع نم، شود بر آن خانه هر روز دوازده بركت و رحمت از آسمانينكه نازل ميمگر ا، دباشن

هر  :فرمود كه) ص( گر حضرت رسوليو در خبر د، ك ساليعبادت ، پدر آنها هر روز و شب يسند براينويخانه كه م
كه از هم  يمثل انگشت سبابه و وسط، هم شد من و او دربهشتداخل خوا، كند دو دختر را تا بالغ شوند يكه پرستاريمرد

بود كه باو خبر دادند كه خداوند باو ) ص( در خدمت حضرت رسول يگر است كه شخصيو در خبر د »شونديجدا نم
 يوزافكند و خدا او را ريه ميدارد و آسمان بر او ساين او را برميزم :حضرت باو فرمود كه، ر شديداده رنگش متغ يدختر

ك دختر دارد بارش يهر كس كه  :حضرت رو باصحاب خود كرد و فرمود كه، يبوئيست كه او را مكليدهد و يم
ر يو هر كس كه سه دختر داشته باشد جهاد و سا، ديگرانست و هر كه دو دختر دارد بخدا قسم است كه بداد او برس

و در خبر  »ديد و بر او رحم كنيد و باوقرض بدهيكن ياريكه چهاردختر داشته باشد او را يو كس، ديزحمات را از او بردار
  .كند بر مرد بجهت شدت محبت فرزنديگر است كه خداوند رحم ميد

تمام آنها داللت دارد بر اجر محبت نمودن با ، با ارحام يو اخبار دالّه بر محبت كردن با ارحام و اجر مهربان  
و احسان كردن با اوالد ، كه عقوق اوالد مثل عقوق پدر است بالتفاوتاست كه وارد شده است  ن جهتيو از ا، اوالد

نستكه چون بĤنها يو از جملة احسان ا، كردن با اطفال و اوالد يو از جملة احسانست باز، مثل احسان كردن با آباء است
  .دانندينم ير از پدر و مادر رازقيكه اوالد غ يوفا كن يوعده داد
محبت ، وان نسبت باوالد و از اوالد نسبت بĤباءيع اصناف حيبت انسان بلكه محبت جمد دانسته شود كه محيو با  

پس انسان كه فرزند خود ، وان ظهور نمودهيخداست كه از مقام اطالق بمساوقت وجود تنزّل كرده ودر صورت انسان و ح
ادتر محبت خدا در صورت بنده يز ن صفتيو هر چند كه ا، كل انسان بروز كردهيست كه در هيرا دوست دارد محبت اله

ست كه از مقام يمخلوق نازلة محبت الهو چون محبت ، ادتر خواهد بوديز يو اتّصاف بنده بصفات ربوب، شتريظهورش ب
ق تعلّ يز اقتضايپس محبت بنده ن، اءياً بالتّبع باشيشأنه اوالً تعلق بذات خود دارد و ثان يو محبت حق تعال، اطالق تنزّل كرده

محدود و و محبت بنده ، باشنديو چون جملة موجودات مظاهر حق و نازلة وجود مطلق م، بذات حق و مقام اطالق دارد
د و محبت خود را تعلق بĤن محبوب يمناسب خودجو يمحبوب يهر محب، رديبذات حق نتواند گ بدون مظاهر محدوده تعلّق

باسب و خر و گاو  يكيو از ، اع و عقاريبض يكيو از، ناريبدرهم ود يگريو از د، رد بزن و فرزنديتعلّق گ ياز بعض، دهد
ه و موائد يبيبصور غ يكيو از ، باشند) عليهم السالم( اياء و اوليشأنه كه انب يبمظاهر صادقة حق تعال يو از بعض، و گوسفند
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و ، ز در مظاهر محدوده استيت نلكن در مظاهر محدوده چون محب، شأنه ينها محبوب حقّ است تعاليو در همة ا، هياخرو
و نعم ما قال  »خدا را دوست دارد، كه مادر خود را دوست دارديسخله ا، ه كهيض است رضوان اهللا علياز كلمات ف

  :يالمولو
  جهان ن جهان خواه آنيخواه عشق ا      ست آن ين صورت است آنچه معشوق

  يشته اش هيچون برون شد جان چرا       يگشته ا عاشق صورت تو بر آنچه
  ستيك تو معشوق كه نيواب، عاشقا      ست يزچ ين زشتيصورتش بر جاست ا

  هست حس را او كه هر يعاشقست      آنچه محسوس است اگر معشوقه است 
  كنديم دگرگون صورت وفا يك      كند يم افزون عشق آن وفا چون

رت يمثل علم و قدرت و غ، يهر صفات اليست چون سايد دانسته شود كه محبت كه از صفات ربوبينهم بايلكن ا  
، ا و آخرت نافع خواهد بوديدر دن يو خصائل عقالن ياگر موصوف بĤنها عقل باشد ممدوح و از جملة صفات اله، رهايو غ

و محبت حرص و ، خواهد بود و مذموم يو رذائل نفسان يطانيداخل صفات ش، و اگر موصوف آنها نفس باشد دون عقل
ن محبت كه صفت نفس يو ا، ظلم خواهد شد، ت و شجاعت وتهور و عدليت و عصبيمرت وحيشهوت وعلم وجهل و غ
شود يو م، شود صفت نفس شود و مذموم باشدينكه محبت ميو از جهت هم، دينمايك ميطان نزديباشد از خدا دور و بش

ْن أَْزواجِكُْم َو أَْوالِدكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِم :شأنه يفرمود حق تعال، صفت عقل باشد و ممدوح شود
، باشد ينفس و محبت نفسان يمحبت زن و فرزند اگر از رو يعني، 429 َو إِنْ َتْعفُوا َو َتْصفَُحوا َو َتْغِفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحيم
دشمن جان شما و قاطع  ين محبوبيد كه چنيبر حذر باش ين محبتياز چن، شما را از اصل دور و از مقام قرب مهجور سازد

ن محبت يبا ا، كه صفت پروردگار است ين محبت عقل در كار و عفو و صفح و چشم پوشيو اگر در ا، مان شماستيا
را مستحق  يد و رحمت خدائيشو يكه كار عقل است مورد عفو اله، ديهمراه شود و از زالّت و اسائه آنها درگذر

، ديمحبت نفس دار ياموال و اوالد اگر از رو يعني، 430إِنَّما أَْموالُكُْم َو أَْوالُدكُْم ِفْتَنةٌ َو اللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعظيم :فرمود و، ديگرد
نستكه اموال واوالد باعث يا يا معني، ديم شويمحبت عقل باشد مستحق اجر عظ يو اگر از رو، فساد شما در آن خواهد بود

  .ديم شويمستحق اجر عظ، ديش نفس را و محبت او را بر عقل غالب نساختين آزماياگر درا، تشماسش يآزما
و محبت ، اد خدا بهتر توانديدتر يهر چند كه شد ينستكه محبت عقالنيا يونفسان ين محبت عقالنيو فرق ب  

ن يو اشاره بهم، يد بجهت محبوب نفسانكه از امر خدا خود را بگذران يتّيثيبح، دتر خدا پنهان تر مانديهر چه شد ينفسان
قُلْ إِنْ كانَ آباُؤكُْم َو أَْبناُؤكُْم َو إِْخواُنكُْم َو أَْزواُجكُْم َو َعشَريُتكُْم َو أَْموالٌ اقَْتَرفُْتُموها َو  :گر كه فرموديفه دية شريدارد آ

َسبيِلِه فََتَربَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه َو اللَُّه ال   ْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو جِهاٍد يفِتجاَرةٌ َتْخَشْونَ كَساَدها َو َمساِكُن َتْرَضْوَنها أََحبَّ إِلَْيكُ

                                                 
و دل از محبتشان ( ديهم دشمن شما هستند از آنان حذر كن يبرخاز زنان و فرزندان شما ) د كهيبدان( مانياهل ا يا 14ه يسوره تغابن آ - 429
 . ار آمرزنده و مهربانستيبس) در حق شما( د خدا هميكن يآمرزش و عفو و چشم پوش) و اگر از اعقاب آنها پس از توبه) ديبركن
م ينزد خدا اجر عظ) د كهيبدان( و) ديدل نبند بĤنها( قت اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستنديبحق 15ه يسوره تغابن آ - 430

 .خواهد بود
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نها غالب و ينستكه محبت ايا، نهايبودن محبت ا يل نفسانيباشد ودل ينها نفسانياگر محبت ا يعني، 431َيْهِدي الْقَْوَم الْفاِسقني
كه ، از شما برداشته شود يفة محبت الهيو لط، ديد و فاسق هم باشيمستحق عقوبت شو، مغلوب باشد محبت خدا و امر خدا

  .ت محروم بلكه مغضوب خدا باشنديو فساق از محبوب، ت خدا خاصة بندگان اوستيمحبوب
عاشرت م يو كوچك دل يو نرم يردستان بمهربانيمراقب خود باش كه با اهل و اوالد و جملة ز، ز منيپس عز  

و  يا در بهشت باشيدر دن ين باشيكه اگر چن، يو اله يبلكه از باب محبت عقالن يو نفسان يوانينه از باب محبت ح، ينمائ
امت يو در روز ق، ياهللا را در محبت زن و فرزند ببر يو لذّت حب ف يردستان داشته باشيه زيراحت از اوالد واهل و سا

   .432 أَْهِلنا ُمْشِفقني  قَْبلُ يفإِنَّا كُنَّا  :كه يگوئ يتوان

                                                 
كه  يشاوندان خود را و امواليمردم اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خو يرسول ما بگو امت را، كه ا يا 24ه يسوره توبه آ - 431

ش از خدا و رسول و جهاد در راه او يد پيدلخوش داشته اكه بĤن ) يعال( د و منازليمناكيآن ب يكه از كساديد و مال التجاره ايجمع آورده ا
 .ت نخواهد كردياق و بدكاران را هداگردد و خدا فس يخدا جار) يحتم يو قضا( د تا امر نافذيد منتظر باشيداريدوست م

 .ميودب) و از رنج آنها ترسان( ش مهربانيال و خاندان خوين با اهل و عيش از ايهمانا ما پ 26ه يسوره طورآ - 432
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  باب نهم
  دنيان آداب خوردن و آشاميدر ب

نوع  يا بقايشخص  يات بقايضرور يو از برا، شخص است يات بقايدن از جملة ضروريبدانكه خوردن و آشام  
 يف ظاهريلتك ين مكلّف باطنيل آنها كند و بر طبق ايتحص يكه تقاضا، گماشته بر شخص يخداوند متعال محصل باطن

كه ، ختهيدر وجود انسان برانگ يو مقتض يدن كه داعيمثل خوردن و آشام، )عليهم السالم( ايا و اوليهم نموده بر زبان انب
تا ، لوا و اشربواك :و در ظاهر فرموده، ل مأكول و مشروب كه جوع و عطش باشديكند بر تحصيف ميشخص انسان را تكل

ف باطن و يمطابق تكلف ظاهر يتا تكل، و امر كلوا واشربوا، ن باشديف موافق تكويكلف باطن و تيف ظاهر مطابق تكليتكل
، شوديبحسب اشخاص و اوقات و احوال و مأكول و مشروب مختلف م لوا و اشربواكو امر ، ن باشديف موافق تكويتكل
لوا و كباشد اكتفا بامر يه مو چون اكل و شرب مورد احكام خمس، يه در جملة افعال و اقوال جاريفيرا كه احكام تكليز

در ، ريپس بقدر ضرورت خوردن اگر چه از حرام باشد مثل مردار و مال غ، د نموديمق وال تسرفواد ينفرمود و بق اشربوا
اده از ياده از قدر ضرورت از حالل بقدر قوت مرمت معاد و معاش مستحب زيكه دسترس بحالل نباشد واجب و زيصورت

اده از آن از حالل خوردن كه از عبادت كسل كند يز، شت باز ندارد مباحيل معيعبادت و تحص كه ازيآن خوردن بقدر
 يتيثيرصورت ضرورت و از حالل خوردن بحيو از حرام خوردن در غ، ورزد مكروه خواهد بود يودر مرمت معاش توان

نسبت ، و وجوب استعمال شده است اعم از اباحه و استحباب يدر معن لوا واشربواكپس ، كه ضرر كند حرام خواهد بود
  .اد از قدر حاجت خوردنستيرا كه اسراف زيز، از مكروه و حرام است ينه و التسرفوا، باشخاص و اوقات

  
  فصل اول 

  :ان آداب غذا خوردنيدر ب
نه ، ن و درآخرين و اشرف و اجلّ آداب غذا خوردن ذكر خداست در اول غذا خوردن و در بيبدانكه عمده و ركن رك 
ت يست انسان نهايفقط بلكه ملتفت باشد كه خداند در گماشتن قوة جوع بجهت ز ميبسم اهللا الرمحن الرح :دينكه بگويا

ودر حبوب و بقول ، ت احسان دارديز نهايا كردن غذا نيمه يو در دادن شعور و ادراك و مدارك برا، امتنان دارد بر انسان
و در وصول آنها بانسان و در دادن قوة اصالح آنها كه ، اوست محبت نموده يكه موافق مزاج انسان و ممد بقا يو لحوم

و چون دل و زبان هم ، ن همه انعام باشد و شروع كند بغذا خوردنيپس ملتفت ا، انعام فرمود، موافق تر با مزاج انسان شود
ن يو از ا، از اهل ذكر دل باشد اگر، ديزبان را بذكر خدا مشغول سازد و دل را هم بذكر دل مشغول نما، دارند يفيتكل

، بگو احلمداهللابگو و در آخر  بسم اهللا يا در هر لقمه ايبگو  ميبسم اهللا الرمحن الرح، ده است كه در اوليجهت در اخبار رس
پدرم  :و در خبر است كه، را در غذا و در اغتذاء بغذا يلكن شكر نعمت خدا و اغتذا همانست كه ملتفت باشد انعام اله

شات يو از فرما» ده بود كه بذكر الاله االّاهللا مشغول بوديداشت و زبان آن حضرت بكام چسبيدر دهان خود م لقمه
ت ياد خدا و جمعيو اگر با ، ال و خطرات سوء آورديخ يشانيپرغفلت خورده شود  يكه چون غذا از رو، بزرگانست

كند يمؤمن داخل م :ار وارد شده است كهيخبار بسو در ا، عت خاطر و قوت ذكر و توجه دل دهديخاطر خورده شود جم
 يعنيل معقول است بمحسوس ين تمثيو ا »كند غذا را در هفت رودهيا كافر داخل ميك روده و منافق يبخوردن غذا را در 

ك جهت توجه دل را بجانب يدهد همان ياو قوت م يخورد و غذايتوجه دل بجانب حق م يخورد از رويمؤمن كه غذا م
دهد نفس ين واسطه قوت مياو با يو غذا، نفس و شهوات او يغفلت و باقتضا يخورد از رويا كافر غذا ميمنافق و ، حق
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  :رحمه اهللا يو نعم ما قال المولو، رذائل نفسندرا و رذائل سبعة او را كه امهات 
  نور احد همه ديزا وان خورد        د همه بخل وحسد ين خورد زايا
  وان خورد گردد همه نور خدا        دا زو ج يدين خورد گردد پليا

كه  يزياز خوردن چ يكه ذكر خدا با او باشد و بر نه يزيكه داللت دارد بر رفع حرج از خوردن چ ياتيو آ  
لكن ، اد خدايو ذبح شود بدون ، اد خدايست كه ذبح شود با يحه ايات دربارة ذبياگر چه نزول آن آ، ذكر خدا بر آن نشود

و از آنجا كه ، آنهاست ومدارك منوط با كلّ يو حركات و سكنات تمام اعضا و جوارح و قو، ات مطلق استيظاهر آ
ات و وجوه ير آينستكه نسبت باشخاص مختلفه تفسيت اينها، تواند مقصود باشديقرآن بتمام وجوه مندرجه و محتمله م

آنچه ، نستكهيا يو سالكان راه حق معنرا نسبت بطالبان البركات  ةريات كثين آيپس بنابرا، مله مختلف خواهد بودحتم
بر تو حرام  يغفلت كرد يو اگر از رو، نخواهد بود يچ گرفتيكه بر تو ه، اول بذكر خدا مشغول شو يبكن يخواه

قه يالحق يكه ف، دن و فروختنيدن و چه رفتن و آمدن و چه خريدن باشد و چه گفتن و شنيچه خوردن و آشام، خواهد بود
گمان نبرد كه  يكس، و مباح او آنستكه با ذكر خدا بجا آورد، غفلت بجا آورد ينستكه از رويا حرام عابد و سالك

ه هرگاه از ينستكه مباحات شرعيرا كه مقصود ايز، اد خدا بجا آورد مباح و حالل خواهد بوديه را هرگاه با يمحرّمات شرع
ست كه ياد خدا ممكن نينكه محرّمات را با يوه بر اعال، ق خواهد بوديا حالل طريغفلت و ذكر بجا آورده شود حرام  يرو

  .ن استياطين است و ذكر خدا رادع شياطيرا كه محرّمات بامداد شيز، بجا آورند
ع دشوار يجم يكه احصايبحد، ار استيد در وقت غذا خوردن و بعد از غذا بسيه وتحميلت تسميو اخبار در فض  

طاعت  ياد خدا بجا آوريكه آنچه با ، ت ذكر و غفلت استيعت ومعصار طاياست كه مع) ع( و از جناب صادق، است
ت و حرام و چون با ذكر خدا يپس غذا خوردن كه با غفلت باشد معص، ت استيمعص ياست و آنچه با غفلت بجا آور
ن كه ذكرخدا بر آ يزيفه از خوردن چية شريشده باشد در آ يح است كه نهيپس صح، باشد طاعت و حالل خواهد بود

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا  :فهية شريو آ، قيت خواهد بود بحسب طريحرام و معص، نباشد يت شرعيكه اگر حرام و معص، نشود
اد خدا يكه مامور است همانست كه با يرا كه شكريز، ن مطلب داردياشاره با، 433كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزقْناكُْم َو اْشكُُروا ِللَّه

يا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحالالً طَيِّباً َو ال َتتَّبُِعوا ُخطُواِت  :فهية شريند كه آاتويو م، خورده شودو انعام خدا 
كه غفلت از ، از غفلت در خوردن را دارد يطان نهياز اتباع خطوات الش يرا كه نهيز، نيز اشاره باشد بهمين، 434الشَّْيطان
 يرويا احتمال پيكه گو، ن و اشكرواله فرمودينن در خطاب با مؤميف مؤمنيطان و بجهت تشريسوسة شست مگر با ويخدا ن

، طان از آنها مترقّب استيش يرويا پيطان كه گويش يروياز پ يو در خطاب با عامة ناس نه، ستيطان در آنها نيخطوات ش
  .االرض ذكر نمود يا فمم يف در اول مما رزقناكم فرمود و در ثانين تشريچنانكه بجهت هم

ف و عدد مأكول يدر ك، ست چنانكه در كم مأكول متصور استيانه رويد دانسته شودكه اسراف كه ضد ميو با  
را كه يز، ستياد از قدر مأمور به جاريه زيوانيح يدر توجه نفس بقواباشد يم يست و چنانچه در مأكول جاريز جارين

متوجه شده آنها ، ت معاش و معاد در آن باشدت مرمكه قوام ظهر و قويه را بقدريوانيح يآنستكه قوا يفطرت انسان مقتض
ن قدر مكلّف شده است و هرگاه يبا يفيآنها برساند و توجه بجانب قلب و آخرت را داشته باشد و بامر تكل يرا بمقتضا

                                                 
 . ديآر يد و شكر خدا را بجايم بخوريب شما كرده ايكه ما نصيزه ايحالل و پاك يمان روزياهل ا يا172ه يسوره بقره آ - 433

 . طان رايش يد وسوسه هاينكن يرويزه را و پين است حالل و پاكيد از آنچه در زميمردم بخور يا 168ه يسوره بقره آ - 434
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   يكه توجه بجانب قوا يتّيثيه شود بحيوانيح ين متوجه قواياد از ايز
، بودال تسرفوا حرام خواهد  يو از بابت نه، و جهت آخرت اسراف خواهد بود يه بجهت انسانلب باشد بر توجه غايوانيح

غافل سازد از توجه بجانب آخرت و از ذكر خدا كه البته حرام خواهد بود و  يوانيات حيخصوص كه توجه بمشته
خاطر و خطرات سوء و ظلمت دل  يشانيپراد خدا نمودن مورث يو بهرحال شهوت غذا خوردن را غالب بر ، تيمعص

  . دينما يد در قلب جاريسر نشود كه ذكر را چنانكه بايكه م يتيثيبرد بحيذكر را م يو اگر از اهل ذكر باشد جال، شوديم
كه در وقت حضور يكس، ار است كهيو در اخبار بس، و هر دو دست را شستن بجهت حرمت طعام مستحب است  

كه بماند در وسعت  يشود و ماداميد بركت در طعام او داده ميد و بعد از طعام هر دو دست بشويطعام هر دو دست بشو
 يو چون شروع بشستن كند اگر جماعت، اد شودير خانة او وعمر او زيو خ، دوت در جسد او داده شيو عاف، گذران كند

ن دست راست و دست ير خواهد بود بيمخا ي، اتيا دست چپ در كند بنابر اختالف رواي، باشند ابتدا بدست راست در
د و بعد هر كس بر يا صاحب منزل در اول بشويند يب بشويرند و بترتيك طرف مجلس بگينستكه از يكه منظور ا، چپ

د ودر آخر همه صاحب يكه بر دست چپ صاحب منزل است بشويند و در آخر از كسيب بشويدست راست او باشد بترت
كه زند يو چون لگن پرشود بر، ك ظرف جمع كنندين و آبدست را در يد مثل متكبريا نشوتنه راكدست يو ، ديمنزل بشو

ست باعث يند بدستمال نمالند كه تا آن رطوبت بر دست باقيو در اول كه دست را بشو، شودين مورث اتفاق و اجتماع ميا
و ، ر دست را بدستمال پاك كنندو در آخر برطوبت دست چشم و ابرو و رو را دست گذارند و در آخ، بركت طعام است

ا بر يند بدو زانو يبندگان بنشو چون غذا حاضر شود بحالت ، ستيدر تعدد الوان غذا نكوشند كه شرعاً و طباً ممدوح ن
مجمعه  يا رويسفره  يرانه بر رويبلكه غذا را فق، گرانست ممنوع استين كه رسم دتز گذاشيم يچپ و غذا را رو يزانو

نكه در يا يحت، دهيار در مدح ابتداء و اختتام بنمك رسيو ابتدا بنمك كند كه اخبار بس، نندير آن بنشگذارند و در دو
سرها اجلذام و يا :و در بعض اخبار است كه، داند مگر خدايبرد كه آنها را نمياز اخبار دارد كه هفتاد نوع بال را م ياريبس

و در ، شتر استيشتر بركت غذا بيدر قصعه و خوان كه هر چه دست ب يديو اهتمام داشته باشد در كثرت ا، الربص و اجلنون
شخص ناسازگار ش يپ يدور موافق تر و غذا ينكه غذايش انسان بود از همان بخورد مگر ايسفره هر غذا كه در پ يرو

لقمه را ق خود نبرد و يش رفيان كاسه و بپيلقمه بردارد و دست بمش خود ين فواكه و در قصعه از پيو همچن، باشد
، نشوددست بكاسه نبرد و غذا خوردن را طول دهد يد و دهن بر هم داشته باشد و تا دهن خاليكوچك بردارد و نرم بجا

و انگشتان را آلوده ، شوديد هضم ميست و طول دادن باعث بركت و تجويكه تا مادام كه برسر خوانست از عمر محسوب ن
و اگر غذا الوان و انواع مختلف باشد در هر لون ، چ نماند و بعد بكاسه برديا هسد كه اثر غذيبغذا بكاسه نبرد بلكه خوب بل

  .ديو هر نوع بسم اهللا بگو
 يشود كه دعايمعلوم م، مأثور است) ليهم السالمع( يه واذكار مخصوصه كه از ائمة هديو از جملة ادع  

 يو اگر جمع، بان بذكر خدا مشغول باشدادخدا و زينستكه دل بيد اصوبلكه مق، ستيمخصوص و ذكر مخصوص منظور ن
چوقت يو ه، صاحب خانه باشدكه دست از غذا بكشد يكه دست بغذا رساند صاحب خانه باشد و آخر كسيباشند اول كس

كه ، ذتر و بر بدن گواراتر شوديغذا خورد كه گرسنه باشد كه تا غذا لذ يبلكه وقت، تا بتواند بقدر اشتها غذا نخورد
ت حفظ صح يرها براين تدبيكه بهتر، ل بغذا داشته باشد كه دست از غذا بكشديو هنوز م، ادام الفقراء اجلوع :فرمودند

و در ، نستيست ايچ درد در او نيكه هيكه دوائ، يكه گرسنه باشيوقت يو ترك كن يكه گرسنه باشيوقت ينستكه غذا خوريا
و مقصود ، دنينفس كش يك ثلث برايآب بگذارد و  ياك ثلث بريار است كه ثلث معده را از غذا پر كند و ياخبار بس
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معده پر كه چون ، دنينفس كش يباشد برا ياز معده خال ينستكه بعد از غذا و آب قدريست بلكه منظور ايه نيت بالسويبتثل
و ، رو صاحب معدة پر از خدا دو، ستيشود كه معدة پر نزد خدا دوست نيمستفاد مار يو از اخبار بس، شود نفس تنگ شود

كند و يك ميبرد و دل را تارياست و فطانت را م يو معدة پر باعث غضب و شهوت نفسان، است يطان معدة ممتليشبكة ش
   :ليكما ق ينهاست معدة خاليو بعكس ا، كنديتن را كسل م

  ن پنج تماميناتمامان جهان را كند ا      صمت وجوع و سهر و عزلت و ذكر بدوام 
ات يو در ضعف آنها قوت مقتض، كاهانديرام يوانيات حيو مقتض ينفسان يواعد ينستكه معدة خاليحاصل ا  

با مالئكه  يه و هم سنخيبيصور غ يخدا و تجلّ ياق بسويوقرب خدا و محبوب بودن نزد خداست و شدت اشت يعقالن
 يل الطعام علكمن ا:است )ع( ريو از جناب ام، ز هستين نييبه و تخلّق باخالق اهللا و اخالق الروحانيومناسبت با ارواح ط

و كاسه را پاك كند ، 435رض اال مرض املوتميمل  تبس الغائط اذا ايتحيه و مل يشتهيالطعام و هو  كالنقاء و اجاد الطعام متضغا وتر
بقوا او نقوا مشهور ، شوديده است كه باعث اجر و بركت ميار در اجر پاك كردن كاسه از غذا رسيسد كه اخبار بسيو بل
 يو صاحبان معده ها، از آن بخورد يزيچ يد كه تواند كسيا آنقدر بگذاريد كاسة غذا را يخوب پاك كن يعني، است

حار  يو صاحبان معده ها، ن غذا و بعد از غذا بالفاصله مضرّ است و ممنوع است شرعاًيبارد و رطب را آب خودرن در ب
ثار كنند بر يك خوان مجتمع باشند تا توانند ايدر  يعو چون جم، ن غذا و بعد بالفاصله نافع استيرا آب خوردن در ب

ك بهتر ين باشند كه هر يثار نتوانستند از مؤاسات نگذرند كه اگر در فكر ايو اگر ا، گر كه محبوب و مرغوب آنستيكدي
ت و و بعد از غذا خوردن خالل كردن مستحب اس، ا نرسديبرسد  يست چه بحرام شرعيگران بخورد خوب نيشتر از ديو ب

و ، رون انداختن مرغوبست و آنچه بزبان از بن دندان و دور دهان جمع شود فروبردن محبوبستيد بيرون آيآنچه بخالل ب
ك ظرف يخصوص كه در ، بعد از غذا هر دو دست شستن و دهان را شستن خوبست و آب دهان را فرو دادن بهتر است

مثل  دنياز مردم خوش ندارند از د ياريشود و بسيان ميغذا نما آبدستها را جمع كنند كه آثار آب دهان در لگن و آثار
  .آن
  

  فصل دوم 
  :دنيدر آداب آب آشام

شود چه يوان و نبات بدون آب نميست حيز، وان آبستينكه مادة حيعالوه بر ا، وان و نباتستيات حية حيبدانكه آب ما 
ست انسان يپس چون آب جزو عمدة ماده انسان و ز، تندسيدن نياشامد و چه آنها كه محتاج بĤشاميد آب بيوان كه بايآن ح

كه ، انسان يست برايپس آب نعمت بزرگ اله، ستير نيز بدون آب اصالح پذياو ن يست و غذايسر نيدن ميبدون آشام
و وقت خوردن آب بذكر حق ، دشديشأنه و انعام او با يد بود ومتذكر حق تعاليدن آب ملتفت انعام حق بايدر وقت آشام

بلكه بسه نفس آب بخورد و هر دفعه متذكر انعام حق شود و ك نفس آب نخورد يو ب، اشد و اسم خدا را بر زبان آوردب
ده و اجر يدن رسيد در اول و آخر آب آشاميه و تحميار مدح تسميو در اخبار بس، زبان را هم مشغول بحمد خدا سازد

  . دهيز رسيشمار نيب

                                                 
رنشده ترك خوردن كند وادرار و فضوالت معده يه غذا بخورد و غذا را خوب بجود ونرم كند و هنوز سبودن معد يهر كس در موقع ته - 435

 . آخر عمر و مرگ يماريمار نشود مگر بيعت بدفع آن حبس نكند بيل طبيرا هنگام تما
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و ) ع( م بر آن حضرتيار است و اجر صلوات و تسليدر اخبار بس) ع( ءدالشهدايو مدح تذكّر عطش حضرت س  
ل آب غالب نشود ينستكه انسان متذكر حق باشد و متذكر مظاهر خدا شد تاميو غرض ا، اريز بسيلعن بر قاتل آن حضرت ن

و ، واهد شدال و خطرات سوء خيخ يشانيمورث ظلمت قلب و پر، اد خدايكه اگر غالب شود شهوت آب بر، اد خدايبر 
اد كند و لعنت كند بر يت آن بزرگوار را يو اهل ب) ع( دالشهداءيكه آب بخورد و حضرت س ههر بند :ست كهيدر خبر

سد و صد هزار گناه از او محو كند و صد هزار ياو بنو يصدهزار حسنه از برا يحضرت حق تعال، قاتالن آن حضرت
  .شوديامت خوشحال محشور ميزار بنده آزاد كرده باشد و در قباشد كه صد ه يومثل كس، او بلند كند يدرجه برا

  
  فصل سوم 

   :افت رفتنيافت كردن و ضين ضيدر ب
 ين اجتماع از رويكه ايخصوصاً وقت، ستيبدانكه اجتماع نفوس در نزد خدا محبوب و باعث نزول رحمت اله

نكه چو يكه داللت دارد بر ايو اخبار، د منّاناجتماع را نداند مگر خداونن ين وقت اجر ايدر ا، خدا باشد يمحبت و برا
هفتاد هزار ملك با او همراه شوند تا بدرخانة برادر خود ، خود يمانيارت برادر ايرون رود بقصد زيمؤمن از خانة خود ب

خوبست  و! اد كند خوشا حال تو يباز همراه شوند تا خانة او و فر، ديرون آيبرسد و آنها در همانجا بمانند تا از خانه ب
 يمانينكه هر كس برادر ايكه داللت دارد بر اين اخباريو همچن، نيداللت دارد بر كثرت اجر اجتماع مؤمن، تو يبهشت برا
ة يوآ، گريكديداللت دارد بر كثرت اجر اجتماع نفوس با ، ارت كرده استيچنانست كه خدا را ز، ارت كنديخود را ز
ى ُيْؤِمُنوا ِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َو لَأََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َو لَْو أَْعَجَبْتكُْم َو ال ُتْنِكُحوا الُْمْشرِكَني َحتََّو ال َتْنِكُحوا الُْمْشرِكاو  :مباركه

داللت دارد كه ، 436 لَى الَْجنَِّة َو الَْمْغِفَرِة بِإِذْنِهَو لََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشرٍِك َو لَْو أَْعَجَبكُْم أُولِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َو اللَُّه َيْدُعوا إِ
باشد  يطانيانس ش يو اگر مصاحبت از رو، باعث دخول بهشت شود يمحبت و انس اله يكردن از روهم مصاحبت 

ت از آزاد ز مؤمنه بهتر اسيد كه كنيريمشركه زن نگ ينستكه از زنهايفه ايه شريرا كه ترجمة آيز، مورث دخول نار گردد
را كه بندة مؤمن بهتر يز، اورنديمان بيكه ايد مگر وقتين ندهيفته كند و زن بمشركياگرچه حسن آنها شما را فر، مشركه

و انس  يوانياگرچه محبت ح، محبت يد با زن و مرد مشرك از رويهرگاه مصاحبت كنرا كه ياست از حُرّ مشرك ز
دعوت و قال شما را بĤتش دعوت  ياگر چه از رو، ت وحاليسنخ يز روكشانند ايآتش م يباشد شما را بسو يشهوان

كنند از يبهشت دعوت م يو مؤمن و مؤمنه شما را بسو، شما اظهار ندارند باعث دخول آتش شود يرا برا يزينكنند و چ
شجرة وند يآن كس كه پنستكه يغرض ا، چ دعوت نداشته باشنديدعوت و قال ه ياگرچه از رو، ت و حاليسنخ يرو
ه كه يبجانب همان شجرة اله دانس مصاحبت كن يانست هر كس با او از رويه در آن نمايت الهيثيده چون حيه باو رسياله
ه بر او غالب است هر يطانيو آن كس كه جهت ش، د و نخوانديچ بزبان نگوياگرچه ه، ده شوديق بهشت است كشانيطر

طان و يشباگر چه بزبان نخواند ، ده شوديرانست كشانيق نيكه طرطان يانس مصاحبت كند بجانب ش يكس با او از رو
  .چ بر زبان نرانديران و از مقولة شرك خودهين

                                                 
آزاد مشرك است هر چند از  يبهتر از زن مانيبا ا يزكيمان آرند و همانا كنيد مگر آنكه انيبا زنان مشرك ازدواج نك 221ه يسوره بقره آ - 436

خوانند از راه جهل و يد، مشركان شما را بĤتش جهنم ميد اگر چه از مال و جمالش بشگفت آئيد و زن بمشركان ندهيحسن او بشگفت آئ
 . تيضاللت و خداوند شما را ببهشت و مغفرت خواند از راه لطف و عنا
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داللت دارد بر كثرات ، گريكدين با يداللت دارد بر كثرت اجر مصافحه و معانقه ومجالست مؤمنكه يو اخبار  
كه باو وثوق داشته باشم بهتر ينم با كسيك مجلس بنشي :است كه فرمود كه) ع( از جناب باقر، نياجر اجتماع نفوس مؤمن

با هم جمع شوند كه اقلّ ن ياز مؤمن يچون جمع، نكهيار داللت دارد بر ايو اخبار بس »ك سال عبادتيمن از  ياست از برا
كه وقت  دارندين مجرّب و معمول ميو در هر فرقه و ملّت ا» نكه اجابت شوديدعا نكنند مگر ا، عدد آنها سه عدد باشد

و چون شارع مطهر ، ه و اذكار و ختمهايآن امر دعا كنند بادع يند و از برايتوسل باجتماع نفوس جو، زيعجز از هرچ
ا و يو آنچه شرّ دن، كنديا و آخرت آنهاست امر ميردنيمهربان تر است نسبت بامت آنچه خ، ازهفتاد پدر و مادر مهربان
پنج دفعه بود در  يكه شبانه روز، ن جهت امر فرموده باجتماع نفوس در نمازهايو از ا، كنديم يآخرت آنهاست از آن نه

ن يكه بيكس يو حرام فرمودند از برا، ص فرمودند و امر فرمودند بنماز جمعهيان را اذن ترخيعياسه دفعه كه شي، اول اسالم
و امر ، فر كردن را قبل از نمازجمعهحركت كردن و س، كه نماز جمعه منعقد شود كمتر از دو فرسخ باشد ين محلّياو و ب

و از جهت ، ن در كفّاراتيو امر فرمودند باطعام مساك، ات و اجتماع در آنيو نماز آ، د و اجتماع در آنينمودند بنماز ع
  .رفتن را ين نموده اند مهمان كردن و مهمانيحسن اجتماع است كه تحس

 ين در خانة تو داخل شود و از رويك نفر از مؤمنيقالّ ا دو مرتبه ايك مرتبه ي ينستكه هفته ايپس سزاوار ا  
 يد شخص مؤمن در غذائيو با، يو با آن مؤمن بخور يا سازيشود مهسر يكلفت م يو آنچه ب ينيمحبت و انس باهم بنش

ست ين نيسر شود اقتصار كند و مقصود ايكلفت برخود قرار ندهد بلكه بر همانچه م، دهديب ميترت يمانيبرادر ا يكه برا
و  ينستكه اگر نداشته باشيمقصود ا بلكه، ا ندارديرون شدن باشد مهيحتاج كه محتاج ببيرون نشود و ما يكه از خانه ب

، يسر است اقتصار نمائيبلكه بر همانچه بدون قرض كردن م ينكن، يا سازيك مهين يكه غذا يمحتاج بقرض كردن باش
اسراف نكرده  يك لقمه را بخوراك مؤمن دهيو آن  يك لقمه سازيرا  اياگر تمام دن، كه از كلمات بزرگان است كه

آن بزرگوار ، غذا يد برايائيبخانه ب، رفت و عرض كرد كهيم) ع( نيرالمؤمنياز اصحاب در خدمت حضرت ام يكيو ، يا
كنار  يبرا يزيچال كرد كه از بازار يĤمد خين راه كه ميدر ب، قبول كرد، ينكه تكلّف بر خود قرار ندهيفرمود بشرط ا
ب خود يتا آنكه عرض كرد كه در ج، كرديشه ميچون شرط كرده بود كه تكلّف بر خود قرار ندهد اند، رديسفرة خود بگ
ست ين تكلّف نيا، حضرت فرمود، ترسم كه خالف شرط كرده باشميرم و ميبگ يزيخواهم از بازار چيپول دارم و م

  .يا داريرا مه يزيچ يو خواه يتكلّف آنستكه پول نداشته باش
ندازد و يزبان را بكلفت نيد بلكه احترام او را در همه حال نگاهدارد و مهمان ميد مهمان را كار نفرمايزبان بايو م  

سه  :فرمودند ؟سؤال كرد كه مهمان چند روز مهمان است يست كه كسيدر خبر، زبان كلفت شوديم يآنقدر نماند كه برا
لكن  »زبان كه محتاج كند آنها رايند در نزد اهل خانة مينش يو نم، خورديكند و ميكسب مرود و ياده از سه روز ميز، روز

 يست روز ماندن برايهست كه ب يكس، شوديزبان و مهمان و استعداد آنها مختلف مين مطلب بحسب اشخاص و احوال ميا
از اكرام اوست استقبال كردن  و چون مهمان وارد شود، ز ماندن هم كلفت استوهست كه سه ر يو كس، ستياو كلفت ن
د غذا و تعدد الوان غذا از جملة اكرام مهمان است هرگاه باعث يو تجو، عت كردن تا درخانهيشود مشايرون ميو چون ب

 اذا اضفت قوماً و مل حتسن قراهم جازهلم القول بالسوء يف كالن، يكه مهمان را دعوت كرده باشيتكلّف نشود مخصوصاً وقت
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و در خبر است ، برديصاحبخانه را م يĤورد و باليكه مهمان رزق خود را م يدن مهمان خوشنود شويبدد يو با، 437كحق
اگرچه ، او مغفرت است يرا جزا يكه اطعام كندگرسنه ايو در خبر است كس، وطأ فراشهياست كه  ين شما كسيكه بهتر

ست كه آواز مهمان بشنود و شاد ين يچ مؤمنيه گر است كهيو در خبر د، ن رايانة آسمان و زميگناهان او پركرده باشد م
ار ين مضمون اخبار بسيو با، ن را پر كرده باشدين آسمان و زمياو اگر چه ب ينكه خداوند بگذرد از خطاهايشود مگر ا

ه چه ين هديكه ا عرض كردند، فرستديم يه ايآنها هد يبرا، را بخواهد يگر است كه چون خدا قوميو در خبر د، است
و  »برديĤورد و گناهان اهل خانه را ميف است كه رزق خود را ميه ضين هديا، كه) ص( فرمود حضرت رسول ؟تز اسيچ

گر است يو در خبر د، مالئكه داخل آن خانه نشوندكه رفت و آمد مهمان در آن نباشد يگر است كه هر خانه ايدر خبر د
او تحفه  يبرا يو آنچه داشته باش، ير نشماريوحق يكن داشتن برادر مؤمن است كه تحفة او را قبول يكه از جمله گرام

 يبرا يهر چه دار، ديايده بيگر است كه چون مؤمن ناطلبيو در خبر د ياو تكلّف نورز يبرا يو آنچه نداشته باش ياوريب
مؤمن را  نكه هر كس برادريار اشاره شده است بايو در اخبار بس، او تكلّف كن يبرا يو چون او را دعوت كرد، ارياو ب
، خورد كه مردم از طعام او بخورندياز طعام مردم م يست كه سخيو در خبر، خورديشتر مياو ب ياز غذا، شتر دوست دارديب

ك همراه كند با يست كه چون مهمان برود توشة نيو جوانمرد، خورد كه مردم از طعام او نخورنديل از طعام مردم نميو بخ
كه اگر هزار درهم صرف غذا ودر خبر است ، ين كه غذا دهيهتر است از ده مسكب يركنيك برادر مؤمن را سيو ، او
، ك لقمه كه برادر مؤمن نزد من بخوردياست كه ) ع( و از جناب صادق، ياز آن بخورد اسراف نكن يو مؤمن يكن

دهم بهتر است از هفت كه سه مؤمن را طعام  است) ع( و ا زجناب باقر، در راه خدا آزاد كنم يدارم كه بنده ايدوست تر م
  .كه آزاد كنميبنده ا

افات و اطعام و انعام ذكر شده يارات و ضياجتماع نفوس و ز ين همه اجر و ثواب كه برايد دانسته شود كه ايو با  
ا و سمعه و ياز رسوم و عادات و از ر يو برّ، گردد يطانيو ش ياز اغراض نفسان ينها خالياست كه ا يدر اخبار وقت
كه هرگاه ارادة ، 438عرشه من زار اهللا يفكان كعوض و الغرض ريمن زار اخاه املؤمن من غ: اشد نظركن فرمودندمصانعات ب

ند يد نمايد و بازديد، روزگار بعادات خود يپس اگر مثل ابنا، ارت خداستيارت مؤمن چون زيز، عوض و غرض نباشد
ٍء ِممَّا كََسُبوا  َشْي  َعلَْيِه ُتراٌب فَأَصاَبُه وابِلٌ فََتَركَُه َصلْداً ال َيقِْدُرونَ َعلى كََمثَلِ َصفْواٍن :بلكه مثل او، لت محروم مانندين فضياز ا
جان محبت يباندازة ه، افات رايارات و ضيو باعث شود اجتماع و زجان آورد يفة محبت را بهيو هرگاه حب اهللا لط، 439
از ، 440شاءيضاعف ملن يو اهللا ) سبعه مأه ايل( بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثاِلهاَمْن جاَء  :لت باشدين اجر و فضين و زائريمجتمع يبرا
  .باشد بحسب اشتداد محبت و ضعف آنآنها  يبرا

تواند يشتر ميمĤرب خود را ب يافات و اجتماعات كه نفس انسانيارات و ضيپس در هر عمل خصوص در امثال ز  
                                                 

ند حق يدربارة تو بگو يمهمانان اگر بد يده فراهم و آماده نكنيكامل و پسند يرائيائل پذو وس يدعوت كن يرا اگر تو از عده ايز - 437
 . خواهند داشت

نداشته باشد چنانست كه  يدار ويبت از دجز ابراز مح يكه انتظار عوض نداشته و منظوريخود برود در صورت يمانيدن برادر ايهركس بد - 438
 . ارت كرده باشديخداوند را در عرش ز

بدست  يچ حاصليد كه نتوانند از او هيغبار آنرا بشو يزد وتند بارانيسنگ سخت ر يرا بر رو يبدان ماند كه دانه ا 264ه يسوره بقره آ - 439
 . آرند

  .هر كسكه بخواهد يكند برايدو برابر م) نرايا( كو كند او را ده برابر آن خواهد بود، و خداونديهر كس كار ن 160ه يسوره انعام آ - 440
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شود و بĤنچه وعده فرموده اند  يرا از خوددور كند تا مستحق اجراله يض نفساندمجاهده كند و اغرايبا، منظور نظر سازد
  . فائز گردد
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  باب دهم
  دن استيفش پوشكدر آداب جامه و عمامه و موزه و 

  فصل اول 
  :دن استيپوش يمتينت كردن و جامة قيان جواز زيدر ب

 يو نرم، وان بحسن قامت و لطف صورت خلق فرموديع حر انواينوع انسان را از سا يد دانسته شود كه خداوند منّان بنيبا 
ن يهمچن، تن محتاج بغذا و شراب است يكه چنانكه در بقا، داداز يپا كه محلّ حاجت راه رفتن است امت يبدن و نرم

فرموده  خلق مينوع انسان را باحسن صورت و احسن تقو يو چنانكه خداوند منّان بن، محتاج بپوشاك و پاپوش است
َو لَكُْم ب اجلمال حيل يمج ان اهللا :چنانكه در خبر است كه، ده استيز پسندينت را نياو حسن جامه و حسن ز يز براا، است

ل است بر بودن يدل، داستيكه در آن تجمل و حشمت هويزيدر مقام امتنان بچ، 441فيها َجمالٌ حَني ُترُحيونَ َو حَني َتْسَرُحونَ
داللت دارد بر حسن ، 442أَْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزق  قُلْ َمْن َحرََّم زيَنةَ اللَِّه الَّيت :كةة مباريو آ، ياله يتجمل از نعمتها

  .نتينت و عدم حسن ترك زيز
كلفت از ممرّ حالل  يهرگاه بنت دادن تن بپوشاك ممدوح است يد دانسته شود كه تجمل بلباس و زيلكن با  
ن وقت قناعت يو در ا، البته مذموم خواهد بود، ا مورث وقوع در شبهه و حرام باشدياج بكلفت كه اگر محت، ديفراهم آ

در خور آن بخورد و بپوشد و ، ت كنديو چون خداوند وسعت عنا، و دو قرص نان ممدوح باشد يكردن بر دو جامة پشم
، كه فرمودند، نديآن نعمت را بر ظاهر او ببر بنده عطا كند  يكه چون نعمت، دارديبخوراند و بپوشاند كه خداوند دوست م

آن بنده را دوست خدا ، ان باشديبر ظاهر بنده نما يو چون اثر نعمت اله، ابتذال نعم بفعال بهتر است از ابتذال آن بمقال
كو و ينت كردن و جامة نيدملتفت بود كه زيلكن با، اخبار استچنانكه در ، نامند و چون ظاهر نشود او را دشمن خدا نامند

و  ينكه غرض تكبر بر فقرا و هم چشميكه اگر چنان باشد مثل ا، نفس و اغراض فاسده نباشد يهوا يدن برايگرانبها پوش
ز او را لعنت كند كه نعمت خدا يبلكه همه چ، خدا او را دشمن دارد وجامة او او را لعنت كند، ا باشديجستن بر اغن يبرتر
  .ده استينفس و هوا بمصرف رسان يبرا ،ديرسانيخدا بمصرف م يد برايرا با

و ، ن باشديبرادران و معاشر يف و تجمل برايباشد و تنظ يجامة فاخر كه بپوشد غرض اظهار نعمت الهد يپس با  
ن باشد كه يد غرض ايبا، ا چون چشم آنها بر ظاهر دوخته استيز منظور باشد و اهل دنيال نيع يال دارد خوشنودياگر ع

) ع( ونسبت بجناب رضا، ديل نمايا ذليكه خداوند متعال دوست ندارد كه مؤمن در نزداهل دن، ديخوار ننما ايدر نزد اهل دن
رون يو چون ب، دنديپوشينشستند و جامة كهنه م ير و پالس ميحص يت شده است كه آن حضرت در خانه بر رويروا
نت كردن و ياشتغال آنها بعبادتست از آنها التفات بز كه تمام يد دانسته شود كه جماعتينهم بايو ا، كردندينت ميĤمدند زيم

بعبادت مرغوب و عزّت و ذلّت و خوب و بد در نظر بلكه از آنها همان اشتغال ، ستيمراعات حال مردم نمودن مرغوب ن
  .ديايد بيآنها نبا

 يمه ان جايك از پدرانت چنيچ يرا بر لباس فاخر سرزنش كرد و گفت ه) ع( جناب صادق يان ثوريو سف  

                                                 
 .نت هستنديبا و زيشما ز يا صبحگاه بچرا روند برايكه شبانگاه از چرا برگردند يو هنگام 6ه يسوره نحل آ - 441

زه يو از صرف رزق حالل و پاك ؟ده حرام كردهيبندگان خود آفر يخدا را كه برا ينتهايز يغمبر چه كسيپ يبگو ا 32ه يسوره اعراف آ - 442
  .منع نموده است
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و ، فراخ است يو امروز بر مردم روز، بود كه بر مردم تنگ بود يدر زمان) ص( حضرت رسول، فرمود كه! ده اند ينپوش
 ينيب ين جامه كه ميو ا، را خواند نه اهللايقل من حرم ز، فةية شريكانندو آيخدا ن ين مردم بصرف كردن نعمتهايسزاوارتر

و جامة ، ده اميخود پوش ين جامه را برايو فرمودند كه ا، كه پاره بود، او نشان دادندر را بيو جامة ز، ده اميمردم پوش يبرا
و  يده ايخود پوش يو فرمودند كه تو جامة نازك را برا، ده بودير پوشيدر ز يو جامة نازك، را دور كردند يثور يباال

كه يد از كسيĤيمردم را خوش معرض كرد كه ) ع( در خدمت جناب رضا يو كس »يب مردم داريجامة كهنه بجهت فر
ض بĤن حضرت يا مقصودش تعريو گو، ديوخشوع نما يكهنه بپوشدواظهار شكستگ يبخوردو جامه هابدمزه  يطعام ها

د وبر مجالس آل فرعون يپوشيطالباف م يبايد يغمبرزاده بود و قباهايغمبر و پيپ) ع( وسفيحضرت  :فرمودند كه، بود
د يو امام هم با، خواستندياز او عدالت در حكم م، نبود يو مردم را با لباس كار، كرديان مردم مينشست و حكم در م يم

  .»حرام نكرده است يو حالل را خداوند بر كس، د وبوعده وفا كند و حكم بعدالت كنديراست گو
  

  فصل دوم 
  :مرغوب و مكروه در جامه و عمامه و رداء و كفش و موزه يان رنگهايدر ب

م رنگ و سبز هم منع ين يد است و بعد از آن رنگ زرد و بعد از آن رنگهايجامه موافق اخبار رنگ سفن رنگها در يبهتر 
اه است ين رنگها رنگ سيو مكروهتر، تازه داماد مرغوبست يو سرخ باختالف است در اخبار و از برا، ده استينرس

ز ينها هم نياه در ايار منع از رنگ سيراخبار بسلكن د، ده استيجواز آن در عمامه و رداء و موزه رساگرچه در بعض اخبار 
ن و كفش مستحب يو در نعل، اه نماز مكن كه پوشش اهل جهنّم استيست كه در كاله سيدر خبر يحت، ده استيرس

ن يزرد ا ين عربينعل، حفظ كرد ين وقت پارا از آلودگيتوان در ايكه نم، ر ته آنياست كه پاشنة آن هموار نباشد با سا
د ين هم رنگ زرد و سفيست ودر نعليته آن مرغوب ن ير اجزايپاشنه با سا يز باب رنگ مرغوبست اما از باب تساوزمان ا

نكه كسب يكهنه نكند او رامگر اد بپوشد ين سفيو در اخبار هست كه هر كه نعل، ن در رداء و عمامهيمرغوبست و همچن
اورا مال و فرزندان ، د بپوشديا سفير است كه هر كس نعل زرد گيو در خبر د، كه گمان نداشته باشديرا از جائ يكند مال

ت است و ياه كه باعث سست رجوليگر است مپوش نعل سيودر خبر د، ابديك نيچياه بپوشد هيو هر كس نعل س، بهم رسد
بار و در اخ، كنديكند و غم را برطرف ميم يت را قويدهد و رجوليو نعل زرد چشم را جال م، مورث غم واندوه است

  .و سرور باشد يده باشد در شاديگر است كه نعل زردتا پوشيد
  

  فصل سوم 
  :رون كردنيدن و بين پوشيرون كردن و عمامه بستن ونعليدن و بيان آداب جامه پوشيدر ب

د رو عقل گرداند تا نتوانيو نفس را پ، دعقل را كه طرف راست انسان است مقدم دارديبكثرات بابدانكه انسان در اشتغال 
و در وقت ، مĤرب خودرا بنظر آورد، ده تر استيپوش يان تر و اغراض الهين اشتغال بكثرات كه مĤرب او نماينفس در ا

ش رود نفس از تعلّق بكثرات دست برندارد و خود را يكه اگر عقل پ، ش باشديد نفس پيو آخرت با يتوجه بعالم اله
دن طرف راست را يد در وقت پوشياشتغال بكثراتست پس با دن صورتيو چون جامه و كفش پوش، مشغول دارد بكثرات

اول از طرف چپ جامه و كفش رون كردن يو در وقت ب، كه صورت طرف راست انسان است بپوشد وبعد طرف چپ را
 يكه اگر تجاوز كنداز ز، اهل محل و صنف خود بپوشد يد بزيو جامه را همه وقت با، رون كند و بعد از طرف راستيب
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و ، متكبرانست يار بلند نپوشند كه زيو جامه را بس، ناقض عدالت باشدخود خالف مروت و  يو هم صنف ها اهل محل
ا بلند ياه يا سيد يد بجامة سفيا تقيا بزرگ يد بعمامة كوچك يمثل تق، رمرغوبستيغ يد شدن بوضع خاصينفس مق يبهوا
 يو بجهت طرح هوا، آنها در آنست يد شد بĤنچه رضايو مق خدا و شارع را كرد يد مالحظة امر و رضايبلكه با، ا كوتاهي

  :گفته شده، د بĤنستكهينفس و عدم تق
  اه باشيس يد جامه و خواهيسف يخواه        طلب كند  يمرد خداشناس كه تقو

ا كفش و عمامه لباس شهرت يو جامه ، د كه در جامه انگشت نما نشودياهل وقت پوش يد بزّيخالصه جامه را با  
قة فقر و سلوك ياز طر، موقع يوصله دار و تاج نمد و دوختن آن به بخرقة يد قلندريتق، آنهم مذموم است نشود كه

ن بالد يدر امثال ا ين عربيو نعل يرهن عربيبپ يبعمامة بزرگ و بعض يبعمامة كوچك و بعض يد بعضيرونست چنانكه تقيب
 يباشد واظهار تزهد و شكسته نفس يبيال عوام فريو خنفس  يق آنستكه اگر بهوايبلكه تحق، خارج است ياز وضع بندگ
و مستحب ، ستاده بر سر ببندديچد بلكه ايستاده نپوشد و عمامه را نشسته نپيرجامه را ايو ز، حرام خواهد بود، بĤن خواهد

اما ، ختنك طرف را بر طرف پشت اندايو نه انداختن يس يك طرف عمامه را بر روي يعنياست عمامه را با حنك داشتن 
ن بود كه بقدر چهارانگشت يده ايهم كه رس يو حنك، ستيدادند معلوم نياو قرار م يه است كه حنك برادآنچه عمامه بو

اذباهللا كه يلكن الع، دهيگر هم رسيق ديو بطر، داشتنديخته ميعمامه را آو يش رو و چهار انگشت از پشت سر الياز پ
تحت  يا بوضعي، خته دارد كه حرام و طوق لعنت خواهد بوديآو ينمائ و خود يبيشخص تحت الحنك بقصد عوام فر

ر مردم باشد كه آنهم حرام ياز از ساين و امتĤن بيا بقصد تزيبت مردم شود و لباس شهرت گردد يالحنك اندازد كه سبب غ
  . خواهد بود
از اقسام احجار  يبعض ار و مدحيانگشتر در انگشت داشتن و مدح انگشتر در اخبار بسنت است يو از جهت ز  

و خضاب ، نت است خضاب بستن برنگ حنا و رنگ وسمه كه معروف برنگ استيو از جملة ز، شمار استين بينگ يبرا
ه كد يا خضاب ببندي، ديهودنشويه بيد و شبين مضمون كه خضاب ببنديار وارد شده است بايدر اخبار بس، مرد يمحاسن برا

آنها بفجور  يترك خضاب كردند و زن ها يد كه قوميا خضاب ببندي، ان شما رادشمن يبخوف اندازنده تر است دلها
ك درهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهم كه در راه ي :منقول است كه) ص( و از حضرت رسول، افتادند

و  -3، كنديو غبار چشم را برطرف م -2، كنديرون ميبادگوشها را ب -1، و درآن چهارده خصلت است، خدا صرف شود
بغل را  يبو -7، سازديمو بن دندان را محكم  -6، و دهان را خوشبو -5، كنديو دماغ را نرم م -4، دهديچشم را جال م

و  -11، مؤمنان يو باعث خوشنود -10، گردانديو مالئكه را شاد م -9، كنديطان راكم ميو وسوسة ش -8، كنديبرطرف م
كنند كه از ير شرم ميو منكر و نك، و نجات از عذاب قبر -14، خوش يو بو - 13، نت استيو ز -12، شوديخشم كافران م
  .وارد شده است) ع( و ائمة اطهار) ص( د ابراريار از حضرت سين مضمونها اخبار بسيو با» او سؤال كنند

ه ف و باطنيالعارف ظاهره ظر :ده است كهيو چون نظافت و ظرافت از مؤمن مطلوبست چنانكه از بزرگان رس  
عالوه باعث سرور احباب و رعب ، كيدگذاشتن از ظرافت دور و رنگ بستن بظرافت نزديو البته محاسن را سف فيظر

هم  يده است و نهيده است امر هم رسياخبار باختالف رس، و خضاب دست و پا از مردها، اعدا و محبت ازواج گردد
حرام  يچنانكه واجب گاه، شوديحدمختلف مو چون احكام خمسه نسبت باشخاص و احوال شخص وا، ده استيرس

ر حرام را واجب است كه بجا يه تكفيشخص در حال تق، شوديو مكروه مستحب م، واجب و مستحب مكروه يوحرام گاه
 يمعن، شوديپس احكام خمسه نسبت باشخاص و احوال مختلف م، شود كه بجا آورديآورد و مسح واجب پا را حرام م
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 يگر را نهيآن د، ستيدر آن ن يگريو صالح د يزيم بچيكنيرا امر م يكه ما كس، ن استيهم ناسخ و منسوخ در اخبار
 يگر نهيم و در حال ديكنيك حال امر ميا در ي، يشود از ثانيمنسوخ م يكه حكم ثابت دربارة اول، زيم از آن چيكنيم
 يپس خضاب دست از بعض، ن شخصشود از آيگر منسوخ ميدر حالت د، يم كه حكم ثابت دربارة شخص در حالتيكنيم

ن است چنانكه در يباشد وعمدة اسباب اختالف اخبار هم يكينه آنكه حكم كلّ ، مكروه خواهد بود يمرغوب و از بعض
  .ميل داده اياخبار اشاره شده و در ابواب سابقه تفص

  
  فصل چهارم 

  :ر آداب خانه وجامهيان سايدر ب
بصر و دل را آن  يو آنچه سبب شود جال، را ممنوع است از شارع مطهردل و بصر  يرگيبدانكه آنچه باعث شود ت 

شت يرا كه وسعت معيز، شت گردديق معيو هر چه باعث كدورت بصر و دل شود باعث ض، مور به استأمرغوب و م
شود و دست بجامه پاك كردن ين باعث فقر ميجامة چرك: ن جهت است كه فرمودنديمربوط بوسعت قلب است و از ا

د پاك داشت و خانه را از يبا ينيز از چركيو بدن را ن، ف داشتيوسته شسته و نظيد پيبلكه جامه را با، شوديث فقر مباع
و سقف خانه را از تار عنكبوت ، د در خانه گذاشتيو خاكروبه را نبا، ديد و هر روز جاروب كشيخاكروبه پاك گردان

و خانه را جاروب نكردن و خاكروبه ، شودينه مورث وسعت رزق مكه وسعت خاع قرار داد يو خانه را وس، زه داشتيپاك
شود بĤن سبب يق قلب مينها باعث ضيو چون ا، شوديوار خانه گذاشتن باعث فقر ميرا گذاشتن وتار عنكبوت در سقف و د

شتر باعث يب رون نكردن البتهيو كدورت او را ب يشوند پس دل را آلوده داشتن و بذكر خدا جال ندادن و تنگيموجب فقر م
ك را مبتال يچ يو ه، بخشد يدل رهائ ينين را از چركيخداوند منّان بمحض فضل و احسان خودهمة مؤمن، فقر خواهد شد

نها باعث منع يق قلب بايو چنانكه ض، شوديدل م ينيو چرك يكه باعث تنگ ينگرداند بحقد و حسد و بخل و جملة رذائل
ه و رزق يوضات صوريدارد از فيمحروم م، كه علم واخالق حسنه باشد يق انساناز انسان و از رز، شوديم يوضات معنويف

كه ، آن از باب استدراج خواهدبود، ن وصف وسعت صورت داشته باشديباشد كه با ا يو اگر به نادر كس، يجسمان
له الرذائل و استدراج اعاذنا اهللا من مج، خداوند منّان آن شخص را بخود واگذاشته و انتقام او را در آخرت خواسته است

ار در مدح پاك داشتن خانه و وسعت خانه وخاكروبه نگذاشتن و تار عنكبوت ازخانه يو اخبار بس، احلق االول تعايل
ف جامه يلت تنظين در فضيو همچن، ديهر كه خواهد بكتب اخبار رجوع نما، نها وارد شده استيبرداشتن و ذم گذاشتن ا

 يا بذكر كلمه اير شود اول اهل خانه را متنبه كند بسالم يو چون داخل خانة غ، نتراشدش اگر سر يسر و ر يو بدن ومو
بر  دو داخل شود واول دخول سالم كن، تستأنسوا حيت :ينست معنيكه ا يا بسرفه و تنحنحيكه اهل خانه از آن متنبه شوند 

فاذا : كه فرمودگر مطلق آورده است ية دير آر خودمستحب است چنانكه ديخانة خود و غ يم براين تسليو ا، اهل خانه
د يد پس سالم كنيشو يهرگاه داخل خانه هائ يعني، 443أَْنفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمباَركَةً طَيَِّبةً   َدَخلُْتْم ُبُيوتاً فََسلُِّموا َعلى

 يگريچه آن خانه خانة خودشما و چه خانة د، نديشما يبرآنها كه در خانه اند كه بمنزلة خودها يعني، خود يبرخودها
د يقه در سالم كردن بر آنهابرخود سالم كرده ايالحق يكه شما ف، د بر اهل خانه كه آنها رد كنند سالم رايا سالم كني، باشد

                                                 
د بر مسلمانان و يدرآئ يا مسجديچون بخانه  يعني( ديش سالم كنيد نخست بر خويداخل شو يد بخانه ايهرگاه بخواه 61 هيسوره نور آ - 443
 . كو از جانب خداستين يت سالم بركتين تحيكه ا) دينباشد بر نفس خود، باز سالم كن يا اگر كسينان خوتان يهمد
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د تأنّف يشخص نباو ، بهيه مباركه طينا من ربنا تحيالسالم عل :ديد بگوئيابيچكس در خانه نيبواسطة رد سالم بر شما و اگر ه
خدا  يرضا ينستكه بر اهل خانة خود براياهللا ا يت تواضع و اظهار حب فيورزد از سالم كردن بر اهل خانة خودبلكه نها

برسد ن بهركس يو همچن، ر تواضع نتواند باشدين از تملّق دور است وغيبر اهل خانه خود نفروشد كه ا يسالم كند وبزرگ
تأنّف دارد از سالم كردن بر پست  يكه نفس بالفطره اقتضا، در خارج تا تواند ابتدا بسالم كند اير يا خانة غيدر خانة خود

دملتفت باشد كه نفس يدر هم شكند و تواضع او را ظاهر سازد و با يت نفس را قدريتر ازخودو چون ابتدا بسالم كند انان
ص ندهد سالم را يو تخص، اء اندازديسالم كردن بر د و شخص را دررخود را منظور دا يتواندهواين كار ميدر هم يمرائ

  .ديبه و تهمت دور باشد سالم نمايرمحرم اگر از ريمحرم وغ يبرمردها بلكه بر زن ها
با دوست  يشود بشروجه است با همه كس و حالت رفق و مهربانيكه باعث سعة قلب ميزهائيو از جمله چ  
ن بس است كه انسان حالت ياهمياما نفع دن، ا وآخرت نافع استير دنانسان د يعت ممدوح و براين در شريو ا، ودشمن

ز يشت نيو وسعت مع يعالوه باعث وسعت قلب، كدورت دل باشد يقبض باخلق از او برداشته شود و با دوست و دشمن ب
خرت باعث ماند و در آينه سالم ميكاهد و از آتش حقد و حسد و كيم يد و از دشمنيافزايدوست م يشود و بر دوستيم

، شوديكه باعث وسعت دل ميزهائيو از جمله چ، ا نمونة بهشت همراه خواهد داشتيبلكه در دن، شوديدخول بهشت م
ا احتمال بهتر ي، نستكه انسان سالك همه كس را از خود در نزد خدا بهتر دانديشود ايز باعث آنها ميچنانكه وسعت دل ن

اطالع  يگران بيح وجود خود مطلع است و از باطن ديرا كه برقبايز، اندبودنش را بدهد وخود را از همه كس پست تر د
فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ  :ن است كه فرموديست و بجهت هميت در نزد خدا نيت و مبغوضينكه ظاهر اعمال مناط محبوبيبجهت ا
را ينگردد از عامل ز ياگر چه عمل زشت باشد مناط تبرّ يعني ،445 إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقالني: و فرمود، 444ٌء ِممَّا َتْعَملُونَ إِنِّي َبري

، دا شودياو پ ين حالت برايو چون شخص سالك ا، ا مبغوضيرون رود يج از تن محبوب بوست كه روز خريكه معلوم ن
ن يذّت او ل، ان شودياو نما ين است از برايهللا و تواضع هللا و خدمت و احسان هللا كه از جملة اوصاف بزرگ سالك يدوست

   .شت رايت وسعت باشد و باعث شود وسعت معياو حاصل شود ودل او در نها يخصلت ها از برا
*  *  *  

                                                 
 . زارميالفت كردند بĤنها بگو من خود از كردار بد شما بو هرگاه قوم فرمانت را مخ 216ه يسوره شعراء آ - 444

  .خواهم بود) زار از آنيو ب( ن كار زشت شمايمن دشمن ا) لوط گفت( 168ه يسوره شعراء آ - 445
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  ازدهم يباب 
  ان ين و بيو علماء و مؤمن، هم السالمياء علياء و اوصيارات انبيان زيدر ب

   .و در آن چند فصل است، ارات مراقد آن بزرگوارانيز
  فصل اول 

  :اراتيدر ز شودياجر م كه باعث يان سببيدر ب
عه يات در او وديع فعليت و رنگ ندارد وبحسب قوه و استعداد قوة جميچ فعليبدانكه نفس انسان چون در ذات خود ه 

ف مقابل در او صورت رت طيبا هر چه مجاور و معاشر شود فعل، ات در او هستيگذاشته اند و چون استعداد جملة فعل
ت در او هست يكه همان فعليبا كس، در او حاصل باشد يتيو اگر فعل، بدارند يل صورتكه مقاب ينه ايمثل آئ، اندازد

أُولِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َو اللَُّه َيْدُعوا  :فهية شريچنانكه در آ، بكمال رسدابد و از نقصان يت اشتداد يد آن فعليمجالست نما
ق نار يقة خود كه طريكنند مجاور خودرا بطريت وجودخود جذب مين بفعليشت كه مشركگذ، 446إِلَى الَْجنَِّة َو الَْمْغِفَرِة بِإِذْنِه

چ ياگر چه بزبان ه، خوانند بوجود خوديم يبهشت ومغفرت خدائ ين بسويو مؤمن، چ دعوت نكنندياگر چه بزبان ه، است
ر كس مجاور او شود از آنجا وند هيهمان پ، دهيه بوجود او رسيوند شجرة الهياست كه پ يو چون مؤمن كس، دعوت نكنند

و چون ، شود يوند الهيالجمله در گرفته بنور آن پ يف، خواهديهمرنگ خود وهم جنس خود م، ز مجاور خود رايكه هر چ
كه از ، بهشت و مغفرت باذن خود يخواند بسويفرمود خدا م، نه بزبان قال تنها، ستيوندالهين بواسطة همان پيدعوت مؤمن

ه يوند شجرة الهيه است كه پيفة الهيبهشت بهمان لط ين بسوينكه دعوت مؤمنيبجهت اشاره با، فرمودرباهللا ين تعبيمؤمن
ت است در معاشر يوند واليرة او همان پيت اخيو فعل، است) ع( نيرالمؤمنيت اميو چون مؤمن كه در گرفته بنور وال، باشد

ارت يز يار براين و اجر بسيارت مؤمنيار در زياخبار بس، كشانديت ميبدرجة بلند وال يكند و از پستير ميو مجاور خود تأث
وهوس  يهو يت را بپرده هايت را دارند وكمتر نور واليارت علماء كه درجة بلند واليبخصوص ز، آنها وارد شده است

نظركردن بصورت عالم عبادتست و نشستن در خدمت ، ن جهت است كه وارد شده است كهيو از ا، پوشاننديم ينفسان
و ، دن عبادتستيبلكه عالم را بخاطرآوردن و اسم عالم را بر زبان آوردن و بگوش خوداسم عالم را شن، لم عبادتستعا

   .دن عبادتستيمحبت بخاطر آوردن ونام آنها را بزبان گفتن و بگوش شن ين را از روير مؤمنين سايهمچن
ت ير معصيچ طاعت بغير نامة عمل او هرا بمعرض حساب آورند و ديامت بنده ايو بخبر منسوبست كه روز ق  

از او سؤال كنند كه با فالنه عالم كه ، دين بنده را نگاهداريآواز دهد كه ا ين راه هاتقيدر ب، ق دوزخيامر شود بطر، ابندين
جواب دهد كه  ؟يده ايو او را د يا مالقات كرده اي ؟يداشت يا شناسائيا معاشرت ي يگيا همساي يشيدر عصر تو بود خو

ن بندة ما چون يند كه ايبگو، ده اميد نامش را شنيبگو ؟يا دهيسؤال كنند كه نام آن عالم را شن، نها را نداشتميك از ايچيه
ن است البته يارت عالم و مؤمن چنيچون ز» ديبلكه او را ببهشت بر، ديده او را بدوزخ نبرينام فالنه عالم وقت خود را شن

و چون برخاطر ، ن و علماءيارت مؤمنيخواهد بود بر ز ين درجه برتريران را بچنداء آن بزرگواياء و اوصيارت انبيز
ن را يو علماء و مؤمن) ع( اءياء و اوليارت مراقد انبيپس ز، ه رايفة الهيشود قوت لطيدن علمارا اجر است و سبب ميگذران

شان را در يوسته ايپ، كندياران حركت مارت مراقد آن بزرگويال زيكه شخص بخيرا كه از وقتيز، م تر باشديد اجر عظيبا
، كنديارت مراقد را ميشود تا درك شرف زيتر م ين توجه قوين خاطر و ايج ايو بتدر، كنديو توجه بĤنها مگذرانديخاطر م

                                                 
 . تيخوانند وخداوند شما را ببهشت ومغفرت خود خواند از راه لطف و عنايشما را بĤتش جهنم م) مشركان( آنها 221ه يسوره بقره آ - 446
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ه يفة الهيرة آنها لطيت اخين كه فعليارت مؤمنيو چون در ز، اجر و ثواب خواهد بود يادتيو باندازة قوت تذكّر و توجه ز
ارت يزكه يا كسي، 447عرشه من زار اهللا يفكان كمن زار اخاه املؤمن  :ه است فرمودند كهيفة الهيارت لطيقه زيالحق يف، ستا

كه زائر يكس :شود فرمودندير او ميت مزور و مستنيبفعلارت خود در گرفته يو چون زائر در ز، كند او زائر خداستيمؤمن م
  . ارت كرده باشديكه ما را ز نستيارت كند مثل ايما را ز

اء يد كه در مالقات شما احيگر مالقات كنيكديبا: شود فرمودنديت ميفة واليجان لطين هيارت مؤمنيو چون در ز  
ن يكه در ايرا كه در مالقات خصوصاً وقتيز، ت وامر اوستيت باشد كه شأن صاحب واليفة واليكه همان لط، امر ماست

رد و باندازة يابد و جان گياشتعال ت كه خمود داشته يفة واليتر شوند لطيودقومالقات در كار خودگرم و در ذكر و فكر خ
گر باعث جوش محبت و يكدين با يو چون مالقات مؤمن، اجر خواهد بود يادتيفة محبت زيجوش محبت و اشتداد لط

گر يكديست كه دست بديخصوص وقت، شوديه و صورت صاحب امر است ميوند شجرة الهيت كه پيفة والياشتداد لط
ا خداوند برحمت نظر ي، شوديبر هر دو نازل م يچون دو مؤمن با هم مصافحه كنند رحمت خدائ، دهند وارد شده است كه

ن رحمت را در وجود ياد نمونة يو مؤمن در مصافحه با، پاشديپاشد چنانكه برگ از درخت ميا گناه آنها مي، كند آنها رايم
است كه  يدست كس يادست خدا در روي، شوديان دست آنها داخل ميست خدا در ما دي، ابد المحالهييابد و ميخود ب

كه صورت  يوند الهين آن پينكه در مالقات مؤمنيست مگر از باب اينها نيوا، شتر باشدياو ب يمانيمحبت او نسبت ببرادر ا
  . شوديا مرده بوده كه زنده ميو گو، ابديياشتداد مامر باشد در وجود آنها اشتعال و  يول
  

  فصل دوم 
  :ن باب وارده شده استيكه در ايارت و اخباريان اجر زيدر ب

خداوند هفتاد ، بدون غرض از اغراض يعني، دن مؤمن برودياست كه هر كس بد) االسالممهيعل( نياز صادق يدر خبر 
و ، تو يگوارا باد بهشت براو ! كه خوشا حال تو ، هزار ملك بر او موكّل گرداند كه او را ندا كنند تا بخانة خودبرگردد

گر است يث ديو در حد، ارت خدا رفتهيخودبرود چنانست كه بز يمانيارت برادر ايهر كس بز، در اخبار چندهست كه
گر يو در خبر د، و بهشت را بر تو واجب كردم، تو بر من است يو مهماندار، يخداوند او را ندا كند كه تو مهمان من، كه

و چون ، ه بر سر او افكنديك بال سايب ن فرش كند ويك بال در زميا بر او موكّل سازد كه ر يخداوند ملك، است كه
الزم است بر من )ص( و متابعت سنّت رسول من، يم حق من كرديمزور شود خداوند او را ندا كند كه تو تعظداخل خانة 
و ساكت باش تا من ابتدا برحمت كنم و ، و مرا بخوان كه اجابت كنم، م كنم از من سؤال كن كه عطا كنميكه تو را تعظ

ارت مؤمن بهتر است از ده بندة مؤمن يز يو در خبر، و ترا در حق بندگان خود شفاعت دادم، بهشت را بر تو واجب كردم
را كه با يان مرا از من سالم برسان و بگو كه خدا رحمت كند بنده ايعيش :است كه)ع( و از جناب صادق، آزاد كردن

 ينيو بسبب هم نش، كنديشان استغفار ميا ياست كه از برا يشان ملكيم ايكه س، ث ما رايكند احاد دايند و يبنش يگريد
ث ما ياست كه مذاكرة احاد ين مردم بعد از ما كسيو بهتر، شوديشما زنده م ين ما برايمذهب و د، شما و مذاكرة شما

گر است يو در خبر د، ن مايماند دين زنده ميد كه باير بروگيكديدن يبد، گر است كهيو در خبر د» اد كنديكند و ما را 
هر كس ، ان صالح ما احسان كند كه چنانست كه بما احسان كرده استيعيبش، كه قادر نباشد بر احسان كردن بمايكس، كه

                                                 
 . ارت كرده باشديخود برود چنانست كه خداوند را در عرش ز يمانيدن برادر ايهر كس بد - 447
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دن ما يو دو ثواب احسان ، دن ما رفته استيد كه چنانست كه بديان برويعيدن صالحان شيبد، دن مايكه قادر نباشد بر د
  .شودياو ثبت م يبرا
  

  فصل سوم 
  :كه وارد شده استيادت و اخباريارت بقصد عيادت مؤمن و زيان ثواب عيدر ب

ان تر يت در آن نمايفة واليرا كه ناخوش لطيز، عالوه تر يزيدارد با چ، آنها هستارت ين آنچه در زيادت مؤمنيبدانكه ع 
را در آن روز خداوند  يادت كند برادر مسلمانيكه عيكس، ست كهيخبر در، كتر استيح و دل او بخدا نزدياست از صح

گر است كه هفتاد يث ديو در حد، و اگر شب باشد تا صبح، زاند كه تا شام بر او صلوات فرستنديهفتاد هزار ملك را برانگ
و ، فرو رود يدر رحمت اله ،گريو در خبر د، او استغفار كنند يعت كنند تا بخانة خود برگردد و برايهزار ملك او را مشا

او  يند رحمت او رااحاطه كند و چون برگردد هفتاد هزار ملك را بر او موكّل كند كه برايض بنشيش مريچون در پ
Ĥمده باشند و يشه ميبر او موكّل سازد هفتاد هزار ملك را كه بخانة او هم يحق تعال، گر است كهياستغفار كنند و در خبر د

و در خبر ، او باشد يشان از برايامت ونصف ثواب ايق كنند تا روز يس الهير و تقديل و تكبيتهل ح ويدر آن خانه تسب
گر يودر خبر د، مالئكه است يمار مثل دعايب يادت برادر مؤمن خود برو واز او طلب دعا كن كه دعايبع، گر است كهيد

گر است كه در وقت يو در خبر د، دياو ببر يبرا يا ترنجي يخوش يا بوي يا بهي يبيس، ديمار برويادت بيچون بع، است كه
ادت احمقان دشوارتر است از يكه ع، ض طول مدهيش مرياو بگذار و نشستن را در پ يمار دست بر بازويب يدعا كردن برا

مار نشستن يكه بيمگر وقت، شتر استيزد ثوابش بيادت كنندگان زودتر برخيكه از عيكس، گر است كهيو در خبر د، درد او
و بعد عرض كرد ، رفت و نشستن را طول داد يادت عالميبع يكس، و ازآثار بزرگانست كه، را خواهد وسؤال نشستن كند

   .ينشستن را طول نده يرويض كه ميادت مرينستكه بعيحت من بتو ايفرمود نص، كن يحتيكه مرا نص
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  باب دوازدهم
  شانيراين و غيانة مؤمنياتبات و مراسالت در مكان ميدر ب

ارات كه توجه كردن بعالم يچنانكه گذشت در بابت ز، ارات آنهاستيمثل زن يانة مؤمنيدانكه مكاتبات در مب
ن اشتداد و يو در ا، شوديت واشتعال محبت ميفة واليوذكر آنها بر زبان آوردن باعث اشتداد لط، ومؤمن و در خاطر آوردن

مؤمن و سبب تذكّر  يرسد باعث خوشنوديمن چون بمؤمن منكه كتاب مؤيعالوه بر ا، ات امر صاحب آنهاستياشتعال ح
   :ليو قدق، اتبات نصف املالقاتكامل، ن معروف است كهيا، شوديمؤمن م

  ن مجنون بوديّ و ا يليخاصه كان ل      مون بود يار را مياران ياد ي
و در سفر  گر استيكديارت كردن يز، انة اخوان درحضرياصل مكه تو) ع( و در خبر است از جناب صادق   

اگرچه ابتداء ، جواب كتاب واجب است نوشتن، 448إِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنها أَْو ُردُّوها :مكاتبات است و بمضمون
س بقلم ياول بنو، يبخواه يكه از او حاجت يسيبنو يبكس يچون كتاب، ودر خبر است كه، بĤن مثل سالم مستحب است

و چنانچه در خبر است ، شوديس كه آن حاجت برآورده ميو بعد كتاب خود را بنو، ميبسم اهللا الرحمن الرح، ياهيبدون س
دن يس كه حاجتت برآورده شود و خاك پاشيدر كتاب خود هر جا كه موضع استثناء است كه انشاء اهللا باشد انشة بنوكه 

، ميم بمجوس و باو حاجت داريسيم بنويخواهيه كاغذ مسؤال كردند ك، و در اخبار است كه، ده استيبر نوشتة كتاب رس
ب ياو بتو برسد ع ياياز دن يزينستكه چيا مقصود اي، اگر مقصودحاجت تو است، فرمودند ؟ميا ثنا و مدح او را بكنيآ

  .ب ندارديخودت باشد ع ياينستكه اگر مدح وثنا از باب دنيو مقصود ا، هود هم هستيو  يو دربارة نصار، ندارد
*  *  *  

                                                 
 . ديا مانند آن پاسخ دهيبهتر از آن  يشيز در مقابل بستايد نيش كند شما بايشما را ستا يهرگاه كس 86ه يسوره نساء آ - 448
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  خاتمه
  ان استخاره يدر ب

عه بطرق يار وارد شده است در كتب معتبرة شيد و در اخبار بسيركردنست از خداوند مجيبدانكه استخاره طلب خ  
بجا آورد و صلوات بفرستد  ياله يار كند و حمد وثنايد شخص دو ركعت نماز كندو در سجده تضرّع بسيكه با، دهيعد
 يا بفارسي، 449فاصرفه عين كذلريان غكو قدر و ان  سريليف يايو دن ينيد يف اً يلريهذا االمر خان كاللهم ان  :يبعرب بگويدو 

من مقدر  ياو را برا، ا و آخرت من در آنستيت دنيا و آخرت من و عافيردنين امر كه در نظر دارم اگر خيا ايخدا :ديبگو
 يق براين طريو ا، ا ترك بقلب تو افتاد عمل كني اگر فعل، وبعد بقلب خود نظر كن، واالّ او را از من بگردان، كن
شود كه يمعلوم م، ار دارديق اخبار در اذكار و اوراد اختالف بسين طريداشته باشند و چون در ا يست كه قلب صافيكسان

تكه نسيگر ايق ديو طر، ش كنديعمدة مقصود از اذكار توجه تام و صاف نمودن قلب است از اغراض تا آن امر در دل نما
حسن آن بر ، ا و آخرتير من دارد در دنين امر خيكه اگر ا يت كنيو ن يوقت خواب باطهارت و توجه قلب بخواب رو

و طرق ، دارند يست كه قلب صافيكسان يق هم براين طريو ا، ان شوديقبح آن نما، ر من ندارديان شودو اگر خيمن نما
ار از ائمه اطهار نسبت باشخاص يو در نماز استخاره اختالف بس، ينماز بجا آورو دو ركعت  يرينستكه وضو بگيگر ايد
ه كامل شود كه دست توج، نستكهيه وارده ايعدكه مقصود از نماز استخاره و ا شود مي و از جمله آنها معلوم، ده استيرس

آلت حق  قه بدست حق ويالحق يف ا بندقه گل را بردارديكه هر وقت دست دراز كند و رقعه  شخص آلت حق شود
ر يسد و در زيا دو رقعه بنوي سديا سه رقعه بنوي سديشش رقعه بنو، دهيق رقعه نوشتن هم باختالف رسيبرداشته باشد و طر

ك يبدهدو  يگريگل گذارد و بدست د ةندقا دو بيندقه ان سه بيا در مي، بردارد كيك يگذارد و بعد از نماز  يمصلّ
مثل ، ترا رواست يو عمل كن يت كنينستكه بهر نحو كه نيع ايخالصه جم، اردر سه توده خاك گذيا در زي. رديك بگي

، ده استيسو استخاره به قرآن هم در اخبار ر. است كه با آن توجه دست تو آلت حق شود ه تامعمده توج، قرعه برداشتن
  .ده استيعصمت رس از مصادر، آنهم باختالف فراوان نسبت باشخاص و احوال

دست راست بود  ةو هر چه در اول صفح يت كرده قرآن را بگشائيو ن يثوره را بخوانأم يو دعاها يت كنين كهآنست يكي
آن حرف مطلب را  و از خواص، يگر كه حرف سطر اول دست راست را مالحضه كنيق ديطر، يبمضمون آن عمل كن

دست راست را  ةو در ورق هفتم صفح، ينو هفت ورق برگردا يو قرآن را بگشائ يماثوره را بخوانهاي  ا دعاي، يبردار
در سطر آخر  و يو هر چه اسم مبارك جالله داشته باشد بهمان عدد از صفحه دست چپ سطور را بشمر، يمالحضه كن

به  ةو استخار يه كنظو مالح يا قرآن را بگشائيثان، بد خواهد بود، باشد هچ جالله نداشتيو اگر ه، يه كنظمطلب را مالح
 ه تامماثوره و اقسام مختلف آن توج يشود عمده از دعاها مي كه معلوم، اريده است آنهم باختالف بسيح هم رسيتسب

شمردن هم باختالف  ة قيح زندو طريثوره دست به تسبأمهاي  كه دست استخاره كننده دست حق شود و بعد از دعا، است
كه اگر جفت ، ه استدت شينهم روايو بعكس ا، ستخوب، و اگر طاق بود، بد، اگر جفت بود، دو، دو، ده استيار رسيبس

ده است كه از دو طرف يو رس، است شود كه نظر بقصد استخاره كننده مي كه معلوم، باشد خوب و اگر طاق باشد بد
و اگر ، چ نماند بديو اگر ه، خوب ةانيم دخوب اگر سه دانه بمان بماند يكيجفت جفت اگر در وسط ، د بدودستيبردار

                                                 
ر يفرما و اگر خ م و اتمام آنرا مقدرير تا اقدام آنرا بنمايمن آسان گ ياز برا م هستيبرا يواخرو يويدن ير و خوبين كار خياگر در ا ياله - 449

 . ست از آنم رو گردان كنيدر آن ن يو خوب
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ا ي، چ نماند بديبماند خوب و اگر ه يكياگر در وسط ، رواست داردك هم از دو طرف بريك ي انه بديماند مدو دانه ب
ك يد و يكدانه افعل بگوي، ك طرف بردارد و شروع بافعل كنديك از يك يرد و يك قبضه بگيو  ح بزنديدست به تسب

ذات الرقاع آنستكه مطلب هاي  ن استخارهيد و مختصر تردانه ال تفعل اگر در آخر افعل بماند بكندو اگر التفعل بماند نكن
و هر دو  يريبگ يگل كوچك ةان پاريك ميهر دو را در  ال يكينعم و  يكي يسيپس از آن دو رقعه بنو، يت كنيخود را ن
د از نماز و بع يع خود را بكمال برسانه و تضرّو در نماز توج يو دو ركعت نماز بكن ياده بگذارا سجير دامن يرا در ز
و  يهستها  ن مستشارينست كه در نظر دارم و تو بهتريكنم و امر من ايا با تو مشورت ميخدا، كه يا فارسي يبعرب يبگوئ
رون يرا ب يكيپس اشاره كن بر من بانچه صالح من است و حسن عاقبت در آن است پس  يهستها  ن اشاره كنندهيبهتر
  .داگر نعم باشد خوب و اگر ال باشد ب يآور

) ليهم الّسالمع( و آل محمد) ص( و صلوات بر محمد يريقرآن را بدست بگ، نستين اقسام استخاره بقرآن ايو مختصر تر
إِالَّ َيْعلَُمها َو ال َحبٍَّة  َو ِعْنَدُه َمفاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمها إِالَّ ُهَو َو َيْعلَُم ما ِفي الَْبرِّ َو الَْبْحرِ َو ما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة: ه مباركهيو آ يبفرست
لت كتو هم تينلال: يعا را بخواندن يا، و بعد از آن يتالوت كن 450 ِكتابٍ ُمبنيٍ  ظُلُماِت الْأَْرضِ َو ال َرطْبٍ َو ال يابِسٍ إِالَّ يف  يف
 اتبعه و الباطل باطال حيت حقا حيت احلق و ارين كسر املخزون يف كبيغ نون يفكما هو امل  فارينميركال كتابكو تفالت ب كيعل

آنچه در اول صفحة دست راست ، يو قرآن را بگشائ يو بعد دست ببر، 451هميعل كسالم و كاجتنبه حبق حممد و آله صلوات
و سه دفعه  يك مرتبه حمد بخواني، كه نستيح اين اقسام استخاره بتسبيو مختصرتر، يك و بد را از آن بردارين، باشد

ك يك يو ، يح زنيو دست بتسب، با توجه تام بحضرت اله يبگوئ، علميعلم اهد من ال يا من ي، و سه دفعه يصلوات بفرست
و  .بد، و اگر التفعل است، خوب، اگر در آخر افعل بماند يبگوئ، التفعل يكيكدانه افعل و ي، يو شروع بافعل كن يبشمر

و ساعات استخاره هم درست است و در ، نديخاره نمان اقسام ثالثه خواهند استيك از ايرا رواست كه بهر يمانيبرادران ا
ة ياليخ يچون قوا، ن عالميبرة اة مديجزئ يرا كه قوايز، ده استيو عقل هم ابا ندارد و بشهود هم رس، ده استياخبار رس

افالك ه توجه بجسم يملكوت يالجمله قوا يو چون ف، ر آنرا وسعت ندارندياشتغال بغ يزين اشتغال بچيآدمند كه ح يبن
پس ، ر و توجه دارنديرا تدب يجهت ينستكه در هر ساعتيا، ه دارنديه باجسام ارضه توجيه باجسام فلكت توجيو تبع، دارند

و احلمدهللا اوال و آخراً و الصلوه و ، دهيهذا آخر ما اردت تسو، د معتقد بود و مراعات نموديده است بايآنچه در اخبار رس
د ي يا قدمت علريثك ريثكماً يفته و ظهره و سلم تسليابن عمه و صهره و خل يته خصوصاً علياهل ب يرسوله و عل يالسالم عل
احلرام در سنه  ةل احلجيدر حممد در روز پنجشنبه ششم شهر ذيل سلطامنحمد بن حي العاجز الذلكنيف املسي الضعريمؤلفه الفق
  ۱۳۱۵  صد و پانزده يهزار و س

 »انيپا« 

                                                 
و كليد خزائن غيب نزد خداست، كسي جز خدا بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در زمين و درياهاست همه را ميداند هيچ  59سوره انعام آيه  - 450

و قرآن ( اي در زير تاريكيهاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست جز آنكه در كتاب مبين تد مگر آنكه او آگاه است و هيچ دانهبرگي از درخت نيف
 .مسطور است) عظيم

ن امر در خزانة سرّ تو مخزون است يان بمن، آنچه درباب ايم تو قران تفأل زدم پس بنمايخداوندا من كار خود بتو واگذاشتم وبكتاب كر - 451
كنم از آن بحق محمد و آل محمد  يت باطل را چنان بر من آشكار كن كه دوريكنم از آن و واقع يرويان كه پيقت حق را چنان بمن بنمايقو ح

 . درود و سالم تو برآنها باد
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  رنامهكتش
نة ين كتاب مستطاب كه گنجيد چاپ ايد و توجه روح مقدس مؤلّف بزرگوار تجدييضل خداوند متعال و تأق و فيبتوف

شروع شد و در  1394ه يالثان يخ جماديق در تاريس حقايست از درر نفيرينظ ينة بياست از معالم ومعارف خز يگرانبهائ
نش و عرفان واقع و يادة كامل طالبان و استفاضة اهل بد است مورداستفيافت امياوائل ماه شوال المكرم همانسال خاتمه 

 كو وفقنا بطاعت يكه وليو وال كنيد يو ثبتنا عل كاللهم تقبل منا بفضلن بنده نافرمان گردد يره آخرت ايلة مغفرت و ذخيوس
  .نيهم امجعيعل كحبق حممد و آله صلوات كتيو جنبنا عن معص

ح و مقابله و يو كوشش را در تصح يت داشته و كمال سعن كتاب شركيكه در چاپ ايكسان يضمناً برا  
ه و يجمل يز از مساعيا و آخرت مسئلت دارم و نين و سعادت دنياند از خداوند منّان اجر دار استخراج اغالط نموده

و ر وسعادت يقه شاكر و سپاسگزار و خيه و توفدعزّير محترم چاپخانه زيمد يدريغالمرضا ح يتوجهات مبذوله جناب آقا
كه با ر كاركنان و كارمندان چاپخانه ين از سايت درخواست دارم و هم چنيشان را از حضرت احديت ايو موفق يترقّ
آنان از  ين برايح چاپ نمودند تشكر و امتنان دارم و سعادت و اجر داريع و تصحيرا در تسر يت سعيت عالقه غاينها

  . مينمايخالق جهان مسئلت م
  يشاهيسلطانعل يلهفقراء نعمت ال يخاكپا

 اهللا جذيب ةد هبيس

 
 


