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  شرح صدر

  
  میبسم اللّه الرحمن الرح

   قوىل افقهوی یواحلل عقدة من لسان یامر سر ىلیو  یصدر رب اشرح ىل
  

 المدعو به محسـن  یبن مرتض محمّدد ی گونيگان آن درگاه، چندهیبرگز ت بریاله، ودرود و تح یبعد از حمد و ثنا
س كـر یانـد، و تنفـش غصه دل كره بر كره را بفتح الباب سـخن بسـتهیكل مسلك و موطن كه چون گشا یده اللّه فیا

كِـره ا، و سكوت جهّـال علمانمـا در دلـم یت غربت دنباز كر یوسته و بسینه شرحه شرحه را بنفسه و نفس پیبت س
شـمارم،  یبـر و درد دىل ان،یـان نهـم و بـه بیـدر م یسخن با او راز یاریافتم كه بدستیینم یشده بود، و هم نفس

از  یقت حال علم و علمـا و بعضـیاز حق یاان شمهیقلم و زبان ب یمردیبدست آرم و به پا ید كه لوحیبخاطرم رس
 حـاىل یشـود، و شـرح صـدر خاىل له دىلین وسید بدیشانگارم تا  ین دار ابتالء، بر ویاحوال خود در ا یشانیپر

  .دیدو مقاله مرتب ومختوم گرد موسوم گشت و به» شرح صدر«شد و به ن چند كلمه مرقوم یبنابر ا گردد،
  

  قت حال علم و علمایاز حق یاان شمهیدر ب: مقاله اوىل
از  یاسـت و بواسـطۀ عقـل و دانـائ گشـته ینش گرامـیـوانات به گوهر دانش و بیگر حیاز د ید دانست كه آدمیببا
 یالسـموات و مـا فـ یو سـخر لكـم مـا فـ«مـه ینش بر سر آمده و همه را بـه فرمـان خـود درآورده، چنانكـه كریآفر

  .بدان اشاره فرموده» االرض
ــــــــــه در ا  ن ســــــــــرا بــــــــــودیــــــــــهرچ

ـــــــــــده ـــــــــــودآم ـــــــــــال خ ـــــــــــه م  ام ك
  

ـــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــه از آن م  جمل
ـــــــــــــرم ـــــــــــــدر ب ـــــــــــــنم ب ـــــــــــــع ك  جم

  

، دانش حكمت است كه در شأن یده و گرامیان همه برگزیكن، از میار دارد ولیبسن گوهر دانش اگرچه انواع یو ا
گـردد و خصوصـا یدا مـیـاء هویقـت اشـیاز آن علـم، حق» اًرياً كثـريخـ یالحكمة فقـد اوتـ یؤتیومن «او آمده كه 

اء یـاسـت كـه از آنجـا معرفـت مبـدأ و معـاد كـه انب یق و معارف الهیل حقایه تحصیش كه سرمایشناخت نفس خو
  .اند حاصل توان كردهم به جهت آن فرستاده شدهیصلوات الله عل

ــرمن ا  ن اســت وهمــه دم ســخنمیــســالها فك
 ام، آمــــدنم بهــــر چــــه بــــودز كجــــا آمــــده

  

ـــــل ازاحـــــوال دل خو   شـــــتنمیكـــــه چـــــرا غاف
ــــ ــــا م ــــه كج ــــدنمیروم و چیب ــــآل ش ــــت م  س

  

ان یـانـد و بـه عالمان هـر عصـر فراگرفتـهركـیهم السالم زی از انفاس مرسل علنيشین علمِ حكمت را در زمان پیو ا
  .نموده ین رهنمائیان را بدیشان، جهانینشان ا یاند و از پرتو سخنان وحدهیرسان

 یكــــه از مشــــك و قُرنفــــل شــــنو یهــــر بــــو
  

 یاز دولـــــت آن زلـــــف چـــــه سُـــــنبل شـــــنو 
  

چرا  ع اسـت،یشـان یان متأخری حكمت متعارف است كه امروز در مريغ،اء است یقدما كه موروث انبو آن حكمت 
ه و آله و سلّم كه در غرب عـرب یاللّه عل یاء صلّیو چون آفتاب حضرت خاتم انب. افته استیبدان راه  یفیكه تحر
اض حكمـت یـد، ریت آثار روشن گردانی و زمان را به انوار هدانيش طالع شد و زمینموده بود، از مشرق قر یتوار
ف آثارش، یرفت، و مزارع علم ومعرفت از تابش پرتو انوار لطایپذ یتمه از پرتو انوار آن حضرت رونَقَ و طراویقد



 ۴

تش، یـازدرخـت جمع یدن گرفت و بر هـر شاخسـاریگوناگون شكفان یافت، از هر چمنش گلهایتازه  ینشو و نما
  .الوان بارها برآورد
 رســـــدیمـــــین بـــــاغ بـــــریـــــهـــــر دم از ا

  

 رســـــــدیمـــــــ یتـــــــرتـــــــر از تـــــــازهتـــــــازه 
  

له یبوسـ ش التـزام متابعـت آن حضـرت الزم داشـته بودند،یوارش كه بر ذمّت همّت خوركان امت بزرگیاز ز یجمع
ع یده، محـل بـدایـگردان ین و مُحلـّیش را بـه مراقبـت و مقاربـت، مـزیآثارش، ظاهر و باطن خو یسنن گرام یوريپ

انـس و  ت آن سرور، كـه جـنسیو خصوصاً اهل ب. ب علوم ظاهر شدیك، غرایحكمت گشتند و ازنَفَس مبارك هر 
ب علـوم بلنـد رتبـت یـع حكمـت و غراین بدایعبارت از ا» علم تصوف«و  .ممتازند یزمره مالئكه، به تقرب اله

  .ه بدان  ناطق گشتهیع ختمیو شرا) ص( هیمحمّداست كه السنه سنت 
ــــــ ــــــم ل ــــــم التصــــــوف عل ــــــهیسیعل  عرف

ــــــ ــــــیس یول ــــــن ل ــــــه م  شــــــهدهیس یعرف
  

ـــــــــالحق معـــــــــروف  ـــــــــة ب  اال اخـــــــــو فطن
ـــــك  س مكفـــــوفشـــــهده ضـــــوء الشـــــمیف ی

  

سـته، آن اسـت كـه یاضـات بایبـردن بـه اسـرار آن بـه ر یسـته و پـیل و اكتساب آن بـه اعمـال شایو غرض از تحص
نموده به  یترق شان گردد، یاء و اعمال ای، بواسطه آنكه متحقق به علوم انبیات عارضیت حیوانیشخص از مرتبه ح
  .بهره نماند یات بیت از سرچشمۀ آب حیات، بشرن ظلمیز گردد و در ایفا یات ابدیو ح یمرتبه كمال انسان

ــه خضــر خــورد از او آب ح ــمه ك ــآن چش  اتی
  

ــــــــ  ــــــــت ل ــــــــزل تس  یاكن انباشــــــــتهیدر من
  

 ین شـرف و سـعادت نـیـسـته ایست، و همه كس شایق آن عبادت نین علم و توفیت فهم ایكن همه مردم را قابلیل
  .نه مخزونیمصون دارد و چون دُّر مكنون در صدف سو لهذا اهلش از نااهل » اًريبه كث یهدیا و ريضل به كثی«

ــ ــه معن ــازك بســ ینهفت ــاســت در خــطین  اری
  

ــــ  ــــم آن نكن ــــو فه ــــاد یا یت ــــمی ــــن دان  ب م
  

  :فرمودیه مین صلوات اللّه علین العابدیحضرت امام ز
ــــــ ــــــ یان ــــــن علم ــــــتم م ــــــواهرهیالك  ج

 هـــــــذا ابوحســـــــن یوقـــــــد تقـــــــدم فـــــــ
ـــــ ـــــهی ـــــوح ب ـــــو اب ـــــم ل ـــــوهر عل  ا رب ج

ـــــــ ـــــــوالســـــــتحلِّ رجـــــــال مس  یلمون دم
  

 فتننــــــایالحــــــق ذو جهــــــل ف یریــــــالیكــــــ 
ــــــــه حســــــــنا ی و وصــــــــنيالحســــــــ اىل  قبل

ـــــــل ىل ـــــــت ممـــــــن  لقب ـــــــایان ـــــــد الوثن  عب
ــــــــ ــــــــه  حســــــــنایرون اقــــــــبح مــــــــا ی  أتون

  

ه یـ صـلوات اللّـه علنيالمؤمنريو حضرت ام .»قلب سلمان لكّفره یلو علم ابوذر ما ف«فرموده یز آن حضرت میو ن
ه، یـ مـأمون علرياصبت لقنا غـ یان هنا لعلما جما لو اصبت له حملة، بل«ند نه مقدس خود كرده فرمودیاشاره به س
ة ريائه، او منقاداً لحملـة الحـق البصـیاول یعباده، و بحججه عل یا، و مستظهرا بنعم اللّه علین للدنیالة الد مستعمالً

اد للشهوة یباللذة، سلس الققلبه الول عارض من شبهة اال الذا والذاك، او منهوما  ینقدح الشك فیاحنائه،  یله ف
مـوت یهاً بهمـا االنعـام السـائمة، كـذلك بء شـیء، اقرب شیش ین فیسامن رعاة الدیل او مغرما بالجمع و االدخار،

، التخلوا االرض من قائم للّه بحّجة امـا ظـاهراً مشـهورا و امـا خائفـا مغمـوراً، لـئال یاللهم بل .هیالعلم بموت حامل
حفظ اللّه بهـم حججـه ین اولئك؟ االقلون عدداً و االعظمون عند اللّه قدرا، یه وكم ذا؟ و اناتیتبطُل حجج اللّه و ب

ة، و باشـروا ريقـة البصـیحق یقلوب اشباههم، هجـم بهـم العلـم علـ یزرعوها فیودعوها نظرائهم، و ی یناته، حتیو ب
ا بابـدان ارواحهـا ین و صـحبوا الـدن و استالنوا ما استعوره المرتفون، وانسوا بما استوحش منه الجاهلونيقیروح ال

انـد، نيقـی یایق دریق، غرین طریسالكان ا .»نهید ارضه و الدعاة اىل ی، اولئك خلفاء اللّه فیمعلقة بالمحل االعل
 یشان در قـدم هـر بـ ی پاك و سراريشان از حرف غینند، صفحه ادراك اینند حق شنوند و حق بیهرچه شنوند و بب

  .د شان رنگ نداردیشان زنگ و باده توحیا نۀیسر وپا، خاك باشد، آ



 ۵

 ر چــــرخ كبــــودیــــغــــالم همــــت آنــــم كــــه ز
 ید بلنــــــد همــــــت مــــــردیــــــبا یمــــــرد

ـــــدر ـــــو را ز تجـــــرد ان ـــــالم خـــــاكیك  ن ع
  

ـــــذ  ـــــق پ ـــــگ تعل  رد آزاد اســـــتیزهرچـــــه رن
 یده خـــــــرد پـــــــروریـــــــن تجربـــــــه دیـــــــدر

 یند گــــــــردیبــــــــر دامــــــــن همــــــــت ننشــــــــ
  

  .از دو سه متجاوز نباشد یعصر اب است، در هریز و كم یار عزیار بسی مرد بسنين چنیو ا
ـــــا كـــــه گـــــو ـــــده كـــــویب  م در همـــــه ده زن

 م بقـــــدر فهـــــم توســـــتیگـــــویآنچـــــه مـــــ
  

ـــــــــو  ـــــــــدگ یس ـــــــــویپو یآب زن  نـــــــــده ك
 مـــــــردم انـــــــدر حســـــــرت فهـــــــم درســـــــت

  

كند وبا ارواح ی مريس یب، چه روحش در ملكوت اعلینصیب است و از لذات آن سرا بیا غرین در دنیمطالب ا
  .داردیاند صحبت مع دلبستگانیب دلخستگان و شفیطبگذشته كه  یایا و اولیانب

ـــــا طب ـــــم ب ـــــتم غ ـــــه گف ـــــدان ك ـــــانیچن  ب
ـــــــ ـــــــاز بی ـــــــا ب ـــــــان ده ت ـــــــدیا رب ام  ن

  

 بــــــــانی غرنيدرمــــــــان نكردنــــــــد مســــــــك 
ـــــــــــــان، رو ـــــــــــــانیحب یچشـــــــــــــم محب  ب

  

ن قـوم كـه از اهـل آخـرت و اصـحاب یـباشـند، بـا ایمـ یا و پرسـتاران جهـل وهـویـدن یو چون اكثر مردمان ابنـا
ت وتنـاكر یشان است، به جهت ضـدیپست و برتر از ادراك محسوس پرست اافهام ین علم كه ورایبا ا معرفتند، و

شان را انكار یقه ایكنند، و طریار میشان بسیا ینموده، نف یق، دشمنیق و تخالف سعت و ضین طریت، و تبایجنس
ز وارد یـو ن» و ماتناكر منها اختلفتلف یاالرواح جنود مجندة ماتعارف منها ا«ث آمده كه یند، چه در حدینمایم

  .»الناس اعداء ما جهلوا«شده كه 
 ســــــــتیآن كــــــــس كــــــــه ز شــــــــهر آشنائ

  

ــــــــاع مــــــــا كجائ  ــــــــد كــــــــه مت  ســــــــتیدان
  

بـود از اسـباب آنكـه اكثـر  یت در متفرعات آن، اعظـم سـببیت در حق است و بطالن و اختالف جنسین مبانیو ا
ل یـدند و به اجانب متغلبه می حق گروريان خالفت به غیسلّم به مدعه و آله و یاللّه عل یغمرب صلّین امت بعد از پیا

شـان را یهم السـالم فـرو گذاشـتند، بـا آنكـه قـدر ایت علـیـه و اهـل بیـ صلوات اللّه علنيالمؤمنريكردند حضرت ام
برده، چه اكثر از جـنس آن جماعـت بودنـد در  یشان را دانسته بودند و بطالن آن جماعت را پیشناخته و فضل ا

 یا در نهاد اكثر مردم سرشته شده، كم كسـیو خصوصاً محبت دن .قه و جبلت موافق و در اطوار و اهواء مطابقیسل
نه مطهـر حضـرت یسـر نبـود وآنچـه در سـیا جـز بـه متابعـت آن قـوم، میـل دنیباشـد و تحصـ است كـه از آن خـاىل

ا یـدل مقـدس آن حضـرت را از دن یتـیثیبحه بود از علوم و حكم و معارف و اسرار، ی صلوات اللّه علنيالمؤمنريام
ا یصـحبوا الـدن«داشـت چنانكـه خـود فرمـوده یز با اهل جنـان صـحبت مـیا نیبه آخرت صرف كرده بود كه در دن

ا بـه یـانس تواننـد گرفـت  ی كساننين چنیا، چون با ایهوشان شراب دنیب .»یاالعل یبابدان ارواحها معلقة بالمحل
 انـد ا و آخـرت، و گفتـهیـگرنـد، همچنانكـه دنیكدیآخـرت ضـد  یا و ابنـایـدن یجانب آن رغبـت نمـود؟ چـه ابنـا

  .»لیمیالجنس  الجنس مع الجنس اىل«
ــــــه ارض و سماســــــت ــــــدر هم  ذره ذره كان

 ان را جاذبنـــــــــــدیـــــــــــان مرناریـــــــــــنار
 كشــــــندیاهــــــل باطــــــل بــــــاطالن را مــــــ

ــــــــــات آمــــــــــد ز بهــــــــــر طیط ــــــــــیب  نيب
  

 جــــنس خــــود را هــــم چــــه كــــاه و كهرباســــت 
ـــــــــــــنور ـــــــــــــان مرنوری ـــــــــــــدان را ی  طالبن

ـــرخوش ـــم س ـــق ه ـــل ح ـــق از اه ـــل ح ـــداه  ان
ـــــــــیللخب ـــــــــات اســـــــــت ای الخبنيث ـــــــــث  نی

  

ص یروزگار به تخصـ یباعث شده بر آنكه از آن زمان تا امروز، همواره ابنا یو نكارت جبل یت فطري مباننيو هم
ت كـه بـه شـان اسـیمه ایوه و شـی، چنانچه شـیعوامند، در هر زمان یا و علمایاهل عمامه و دستار كه دانشمندان دن

كنند، یرا انكار م یربان یق سازند، علمایق وتمزیگر را عرضه تخریكدیوسته، مالبس اعراض یمقراض اغراض پ
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اء بـر صـفحه یـاء و رمـوز اولیـچنـد مشـكل از آثـار انب ینـد، چـه علمـینمایق و حِكَم را نكوهش میو عارفان حقا
آخرت، كه بـه  یركان هوشمند از ابنای از زريو به غ رسدیروزگار مانده كه دست فهم هر كس به دامن ادراك آن نم

شـمار و یبـ یاضـتهایق بعـد از ریـق توفیـرف یمردین راه را سرپده، به پـایقت ایطر یوريعت و پیحسن متابعت شر
یرا مجـال ادراك آن نمـ یگـرید، دیـدان تواننـد دوانیـز گام فكـرت را در آن میار كه حاصل كرده سمند تیعلوم بس
ع یغ زبـان طعـن و تشـنیـباشد، تیبوده و می مريشان جاگیعوام در دماغ ا یشوائیا كه پیدن یه از علمانیهر آ .باشد
دان دوران از اشـباه و اقـران خـود بـه یـسـبقت در م یگو– را كه ینيربان یكشند، و علمایده و میكشیشان میبر ا

ه یـف بلنـد پایگرداننـد، و در تصـانیو مـد یـگردانیب موسـوم مـیـ و زندقه و عنياند، به شفنون علم و عمل ربوده
  .كنندیكرده و میشان طعن میا

 د چـون كنـدیـب گویـوب بـد اخـرت عیـگرنه مع
  

 ستیب نیگرش در جیدیزیب چی از عريچون بغ 
  

شـان یان گردنـد و سـبب ظهـور و شـهرت ایـان عامه، سـربلند ونمایله در مین وسید بدین است كه شایو غرضشان ا
  .شود

 ن آب شـــوریرين آب شـــیـــرگ رگ اســـت ا
  

 رود تــــــا نفـــــــخ صـــــــوریق مـــــــیــــــدر خال 
  

  
  :اندفهیوبالجمله علما سه طا

فـه ین طایـگران را افروزند، و ایشان مانند چراغند كه خود را سوزند و دیظاهر دانند و بس، و اآنانند كه علم  یكی
ا را شناخته ونـه آخـرت یشان نه دنیه اا بفروشند، چرا كین را به دنیباشند، بلكه د ا خاىلیكم است كه از محبت دن

 یت رهـربین قـوم را صـالحیـنـه ایهـر آ .ن هر دو نشأت را به علم باطن توان شناخت نه ظاهریاند، چه ارا دانسته
ت و ضـاللت یـمنـد و در ظلمـات غوایت قایمند و اكثرشان با فقـدان صـالحیشانند كه ارباب عمایست و ایبحق ن

ان «ث یگردند، چنانكه حـدیشان بالعرض منتفع میشوندو از ایم یشان مهتدیبدمند، وغالب آنست كه عوام یها
افتـه شـود كـه بـه ی یشـان كسـیان ایـو گـاه باشـد كـه در م .اشـاره بـدان نمـوده» ن بالرجل الفاجرید هذا الدیؤیاللّه 
تواند بـود و  عوام تواند كرد، و بدان مثاب و ما جور یرت متصف باشد و بحق رهربیسر ینت و صفایط یزگیپاك

  .الغرو
خودش تجـاوز نكنـد، و از  آن از حواىل یاند كه روشنائشان مانند ستارهیم آنانند كه علم باطن دانند و بس، و ایدو
د، به جهت آنكـه علـم بـاطن یون نتوانند كشريم خود از آب بیش از گلید مگر كم، چرا كه بیاین یز رهربیفه نین طایا
  .دیداشت و به كمال نتواند رس ظاهر، سعت و احاطت نتواندیب
را روشن تواند داشت،  یشان مثل آفتاب است كه عالمیوم آنانند كه هم علم ظاهر دانند و هم علم باطن، وَمَثل ایس
د، و قطـب یشان شرق و غرب عالم را فرا تواند رسیاز ا یكیقند، چه یخال یو رهرب یشانند كه سزاوار راهنمائیو ا

گردنـد و از ینـد، محـل طعـن اهـل ظـاهر مـیبرآ یشـوائیو پ یشانند كه در صـدد رهـربیا ش تواند بود، ویوقت خو
شـان را نـزد عامـه، ین هنگـام ایچرا كه در ا. گردندیشان به كفر و زندقه موسوم میكشند و نزد ایها متیشان اذیا

 یگـریشـان اسـت بـا دیمعشوق اا كه ید كه دنیتوانند دیااند، نمیدن یا كه ابنایدن یدهد و علمایرو م یجاه و عزت
ع است كه از اوضـاع یب شنید، دوعیز آن جماعت تواند گردیشان تواند شد و دست آویله طعن ایو آنچه وس .باشد

  :شده یفه ناشین طایو كلمات ا
از اهـل  ید، جمـاعتیـنمایانـد كـه ظـاهر آن كفـر مـچند بلند گفتـه یحال، سخن یآنكه چون از سر ذوق ومست یكی

ت آلوده و بـاطن بـه انـواع بغـض و حسـد و خبـث یشان به معصیاند، ظاهر انگذشته یوانیعت حیاز طببطالت كه 
یشـوند، مـیق مـیاذاً باللّـه ملحـد وزنـدیز خداست، عیند همه چیگویكنند ومیز میآكنده، آن سخنان را دست آو
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 ین مذهب دارند، و جمعـیز ایشان نیا كنند كهیرا دارد، چنان اظهار م ین معنیات بزرگان ایپندارند كه اشعار و اب
ن یـفـه این طایـشـنوند، و از ایشان می اريظاهر تكف یبرند كه مگر راست است، چرا كه از فقهایزان گمان میاز عز

ت مشـكل اسـت و یـشان اسـت كـه سـخن بزرگـان بـه غایشوند و حق به طرف اینه منكر مینند، هر آیبیحركتها م
  .عیح و شنیت قبیبندند، به غایشان مید را بر ان قوم كه خویافعال و احوال ا

ـــــــع ـــــــیبیســـــــت گـــــــر نمـــــــیب مانی  مین
  

ــــــــوهر  ــــــــدر م یگ ــــــــدی  ن جــــــــنسیان چن
  

شان ینند و با اینشیكنند و در گوشه مین بزرگان بر خود راست می، صورت ایگر آن است كه جمعیب دیك عیو 
ن یرسـانند كـه چنـدیسـخنان بـه مردمـان مـ شانیكنند و از ایاپرست اتفاق میالن دنیزه و محیاز اهل جر یجماعت

ن یـب خرب داد و چون در مجالس متعدده از اشـخاص مختلفـه ای كرامات كرد و چنان از غنيكشد، چنیاضت میر
ار یافت و بسـیدا شد و فساد در دماغ او راه یزان اعتقاد به آن شخص پیاز عز یده شد، در خاطر بعضیسخنان شن

  .نندیبزرگان د یاند كه سبب بدنامفهین دو طایدا آمد، ایا پین ودنین ممر در مملكت دیاز ا
 چنـــــدین خـــــامیـــــده مرقعنـــــد از ایپوشـــــ

 چنـــــد ینارفتـــــه ره صـــــدق و صـــــفا گـــــام
  

ــــــات فلا  ــــــته ز طام ــــــر بس ــــــ ب ــــــد یالم  چن
 چنــــــــد یبــــــــدنام كننــــــــدۀ نكــــــــو نــــــــام

  

  ت؟ر حِرَف و صناعات اسيشرت از اهل سایچرا حسد و بغضا در اهل علم ب: دیگو یاگر كس: سؤال
 یجسم و همچنانكه غـذا یبات مأكوله، غذایروح است، چنانكه ط یاوال به جهت آنكه علم غذا: میجواب گوئ

شود و بسا باشد كـه باعـث یبه متضرر میه طیمار از اغذیض، چه بیكند نه مریم بدن اصحّا می، تقویب جسمانیط
  .ض النفسیكند نه مریصّحا النفوس مم ارواح ایكه علم است، تقو یب روحانیط ی غذانيهالك او شود، همچن
ه كنـد و بعـد از آن متعـرض یـتنق یو هـواجس نفسـان ید كه اوال ذات خود را از امراض روحانیپس طالب علم با

باشـد بـه انـواع یشـان مبـتال مـیت كـه نفـوس ام اكثر، در اوان جهالت و خبث سر يـرن قویل علم شود، و ایتحص
روح كـه عبـارت اسـت از  یب نفس، مشغول به تناول غذایه سِّر و تهذیتنق ی، بیطانیو اخالق ش یامراض نفسان

  .باشندینه به تراكم آن امراض مبتال میشوند، هر آیعلم، م
 كـن وآنگـه بـه خرامـات خـرام یشست و شـوئ

  

ــــو ا  ــــردد ز ت ــــا نگ ــــت ــــودهی ــــاك آل ــــه پ  ن خان
  

انـد، بلكـه اقتصـار یلت علـم عـاریضـكننـد از فیعلـم و دانـش مـ یكـه دعـو یشـرت آنـانیا به جهت آن كـه بیو ثان
قـه حسـد در یالحق یاند و در نفس االمر جُهالند، ونزد عوام و جهّال، علمااند، پس فـن قوم نمودهیاصطالحات ا

  .»ا وهم عن االخرة غافلونیاة الدنیعلمون ظاهراً من الحی« .شان استیست بلكه در متشبهان به این قوم نیا
لت حرفـت ید كه به انـدازه شـرافت و فضـیاست و منافسه با یو صنعت ین حرفتیفرتیو ثالثا به جهت آنكه علم، شر
  .شرت باشدید كه بیاند، بایكه قدر آن را دانسته و از آن عار یوصنعت باشد، پس در كسان

  .فه، از آن كسانند نه از علماین طایو اهل حسدِ ا» تنافس المتنافسونیذلك فل یو ف«
  

  ن دار ابتالءیخود ا یشانیاز احوال پر یدر شرح بعض: هیمقاله ثان
ـــانیدوســـتان شـــرح پر ـــن گـــوش كنیش ـــم  دی

  

 دیــــمـــن گـــوش كن یســـرو ســــامان یقصـــه بـــ 
  

در » دردطلـب«در سر افكنـد، و » ل كمالیتحص«ن بنده خود را در اوان صبا، شور یرا عزو جل كه ا یمنت خدا
ر راه حق را به منزله زاد شود، چنانكـه عمـر ن نعم ثالث، سفیكرامت فرمود تا ا» یتیاخالص ن«د آورد و یدل پد

داشت كـه از مبـدأ امـر تـا حـال كـه عمـر از پنجـاه و هشـت سـال گذشـته،  یارزانق یبه منزله راحله است، پس توف
شـمرد یم مـیعظـ یآمـد، غبنـی سـلوك راه حـق بسـر مـريا در غـیـشد یصرف م یعنیاز اوقات كه به ما ال یهروقت
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بـود، بـه  یش كـه ممتـاز عصـر خـود بـود، در كاشـان كـه وطـن اصـلیبزرگوار خـودر خدمت خال  یچند .والفخر
ه آن علـوم اسـت از یـن و آنچه موقوف علیث و فقه و اصول دی و حدريه ظاهره اشتغال و از تفسینیل علوم دیتحص
هو صالح مخصـوص بـود ینیاند و به گوشه نشبودهین علوم مشغول میچه پدر وجد بد.  آنريت و منطق و غیعرب

ل یعزلتشـان بـه خارخـار تـردد در تحصـ یا آلوده نبـود و پـایشان به گرد فضول دنیاند، چنانكه هرگز دامن عزت ا
ه باطنـه بـه یـنیعلـم و خصوصـا علـوم د یادتیـل زیتحصـ یست سال از عمر، برایب یبعد از انقضا .حكام فرسوده

از فضال كثـر  ید و در آنجا به خدمت جمعار سفركرده متوجه اصفهان شیاخت» نياطلبوا العلم ولو بالص« یمقتضا
 یاضیاز علم ر یداشته باشد، برخ یافت كه ازعلم باطن خربین ید،استفاده نموده، اما كسیاللّه امثالهم مشرف گرد

ه عصـر كـه یـاز رفتـه بـه خـدمت فقريح بـه شـیث باسناد و عنعنـه و تصـحیه آموخت، پس به جهت تحمل حدريو غ
د و از خدمتش بـه یتغمده اللّه بغفرانه رس»یبحران ید ماجد بن هاشم صادقیس« یاعنمتبحر در علوم ظاهره بود، 
در  یتريالجملـه بصـ یث و متعلقات آن استفاده نمـود، تـا آنكـه فـیمعتد به از حد یسماع و قرائت و اجازة شطر

ه خـدمت پـس بـه اصـفهان رجـوع نمـود، بـ .شـد ید كسان مستغنیر احكام حاصل از تقلیعلم حالل و حرام و سا
ش یث گرفتـه، راه حجـاز پـیت حـدیـز اجـازه روایـشان نیده و از ایقدس سره رس» یعامل محمّدن یخ بهاء الدیش«

د االنـام و ائمـه یارت سـیـحجـة االسـالم و ز ینمود، پس به شـرف ادایگرفت، چه امارت حج در آن اوان رو م
ن ین الـدیـخ زیخ حسـن بـن شـیبن شـمّدمحخ یش«د، و در آن سفر به خدمت یهم السالم مشرف گردی علنيمعصوم
 مراجعت از آن سفر به نيو در ح .د شدیث گرفته مستفیز اجازه نقل حدیشان نیده، از ایاطاب اللّه ثراه رس» یعامل

زتـر یعز یكـه از جـان بسـ یشـان كشـته شـد، بـرادریچند رو داد و برادرم بـه دسـت ا یبتیق، مصیسبب قاطعان طر
جمـع كـرده و بـا فهـم  یاز تقـو یمرتبه قصو ءده بود و با كمال ذكایتبه اجتهاد رسبه ر یجده سالگیدر سن ه بود،

ق، سنن یقه از دقایدر مطالعه و فكر، دق قه راست، كمال وقود ذهن وجودت طبع داشت و با استغراقیدرست و سل
ك یـ ییه گـوبـود كـ یگذاشت، در موافقت و مناسبت و موالفت و موانست با بنده به حدیه فرو نمیو آداب شرع

س و مـونس و همـدم و محـرم یق و انـیق و شـفیـم در دو بدن، همدرس و هم درد، هـم راز و همـراه، رفیروح بود
  .، طاب اللّه ثراه و جعل الجّنة مثواهري و ظهرينص

 ش مـنیریش من برفت او با دل صد جایز پ
 گــردم او یم ز ســر تــا پــاريالش چــون بــرگیــخ

  

 وطـن گـردم بـان دریز حسرت از فراقش چون غر 
 شــنت گــردمیخویشــنت بــیون روم ازخوريز خــود بــ

  

داشـت و  یقات ارزانیوسته توفی، حق سبحانه، پین شكستگیله ایو بحمد اللّه كه بوس .»ه راجعونیانا للّه و انّا ال«
 به انگشت اشارت نشان دادند یوزه علم و كمال از بواطن هر جا بزرگیدر مواطن بالد گشت و در  یبالجمله مدت

ه و اسـتعداد بهـره یو به قدر ما القدم، رفت یا علیالهمام المش یش او هست، سحباً علیاز علم و كمال پ یكه نوع
  .افتی

 افتمیـــــــیاتمتـــــــع بـــــــه هـــــــر گوشـــــــه
ـــــ ـــــدم از ســـــر كن ـــــب یمـــــا ق ـــــم در طل  اری

  

 افتمیـــــــــ یاخوشـــــــــه یزهـــــــــر خرمنـــــــــ 
 نــــربد هــــر كــــه بــــه اقــــدام رفــــت یراه بجــــائ

  

قـدس اللّـه »یازريشـ محمّدن یصدر الد«قان و یصدر اهل عرفان و بدر سپهر ا به قم به خدمتیتا آنكه در بلده ط
گانه دهر و سرآمد عصر خود بود، رحل اقامت افكند، مدت هشت سال ماند یروحه و سره كه در فنون علم باطن، 

  .افتیدر فنون علم باطن  یتريالجمله بص یاضت و مجاهده مشغول شد تا فیو به ر
ــــبان واد ــــ یش ــــريح ــــرادیت گه ــــد بم  رس

  

 ب كنـــدیكـــه هشـــت ســـال بجـــان خـــدمت شـــع 
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ف نمودند و بـدانجا اقامـت یاز تكلريه از قم به شیباز چون مشارال .دیشان سرافراز گردیو آخر به شرف مصاهرت ا
گر در خـدمت بـا بركـات یب به دو سال دیاز رفته، قرريبه ش» فان اَتْمَمْتَ عشرافمن عندك« یفرمودند، به مقتضا

ت یـاز و بعد از آن در كاشان به رعاريل از سفر شباستفاده نمود و ق یشان بسیبه ایر برده و از انفاس طشان به سیا
  :قیتحق یچه از رو. دیگذرانیبود و از آنجا به فراغت قناعت میناموس خاندان مشغول م

ـــهـــر آنچـــه گـــنج قناعـــت بـــه گـــنج دن  ا دادی
  

ـــرت یوســـف مصـــریفروخـــت   ـــه كم ـــیب  ین ثمن
  

 یبـود كـه حـاكم فرمـانرواین مـیكرد، در ای مرياض جنان معارف سیسخنان بزرگان و تذكاران در رو به مطالعه 
ار و استبصار خدمتش بود درآمـد و ی بدست اخترين فقین چند گاه زمام حل و عقد شهرستان وجود ایعقل كه در ا

» منكر و اولئك هم المفلحوننهون عن الیأمرون بالمعروف و ی ريالخ دعون اىلیولتكن منكم امة «نص  یازمؤدا
هم لعلهـم ینـذروا قـومهم اذا رجعـو الـین و لیالـد یتفقهـوا فـیفلو النفر مـن كـل فرقـة طائفـة ل«مۀ یكر یو به فحوا

را كه حق جـل و عـال قـوت آن داده  ین مضمون كه واجب و متحتم است كسانید بدینكته آشكار گرد .»حذرونی
هم بـه یت آن سـرور را صـلوات اللّـه علـیـه و آله و سلّم و سنن اهل بیه علاللّ یرا صلّ یمحمّدباشد كه احكام شرع 
نشـوند، بلكـه  یند، آنكه به اعتزال از آن، از خـود راضـیام نمایم اثنا عشر قین قویج مراسم دیمردم رساند و به ترو

 یخـدمت بجـا نـد، چـه اگـر آنینما یشان نرسد، سـعیش رود و از عونان و متغلبان دست رد بدیآن مقدار كه از پ
 ین شـرمندگیـا از بزرگـان دیـش مشغول شـوند، هـم در دنیاوردند و به جهت اسرتاحت نفس خود، به لذت آساین

  .اورده باشندین یت عصمت خجالت برند كه شرط خدمت بجایاز حضرت رسالت و اهل ب یكنند و هم در عقب
ــود پــ ــر كــه امــروز بخــدمت ره خ  ش نــربدیه

  

ــــد فا  ــــنكن ــــس  یده زاری ــــدامت پ ــــاز اون  نی
  

شـان نرسـاند ملعـون خـدا یان به ایه مردمان را بعد از بیث وارد شده كه هر كه علم محتاج الیضا در قرآن و حدیو ا
غ بـه یده تا علما را مؤاخذه نكند بر ترك تبلیكند بر اعمال نكوهیجهال را مؤاخذه نم والعنان است، و حق تعاىل

  .نمودن یستادگیت آن مهم بسته، ایم وار كمر كفاو قل ندینه واجب شد حكم عقل شنیهر آ .شانیا
ــــــــــنم ــــــــــان ك ــــــــــدمت جان ــــــــــن خ  م

 دگـــــــــر خواهـــــــــد چـــــــــو دل یزیـــــــــچ
  

 د آن كـــــــــــــــنمیـــــــــــــــآن را كـــــــــــــــه گو 
ـــــــــــــــــــــــكنم ـــــــــــــــــــــــام دل آن بش  درك

  

د یـح و فوایل مشتمل بـر نصـایف كتب و رسایهم و تألیسالم اللّه علث اهل عصمت یس حدین مشغول تدریبنابر ا
اند، بـه قـدر ده نمودهیدات وكیده و تشدیدات شدیه كه در آن تأكیسات مدنایج جمعه و جماعات و سیه و تروینید

بسـت، و گـاه در وسـط بلـد، ین قسم عبادات توشه بر میه، از ایاز خواص در گوشه قر یده گاه با جمعیمقدور گرد
زد و ینا مـ، طبـل اسـتغین مـدت بـر بـام تجـرد و آزادیـبرد، و در این نمط خدمت بسر میاز عوام در اای  با فرقه

  .دیا گرد آن تواند گردیدانست كه گرد حطام دنیكنگره قدر خود را از آن بلندتر م
 یجـه خانـدان مرتضـویو نت یان، سالله دومان مصطفویاز مقربان بارگاه شاه جنت مكان، فردوس آش یناگاه روز

د شـتافت، چـون یبه خدمت با ل مالقات تودارند،یشان مید كه جناب ایرس یتغمده اللّه بغفرانه خرب» یشاه صف«
 یو حواشـ چـون در حـواىل .ف بـودن در خـدمت نمودنـدیـودند و تكلبه شرف مالقات مشرف شد، نوازشها فرم

د، چـه یـدیخـود را در آن نمـ یایـن ودنیـظاهر بودند و بنده هنـوز خـام بـود، مصـلحت د یاز علما یشان جمعیا
اده از یـرفـت، نـه جـاه زیا از دست مـیدن یو آسودگ یگاده، و آن آزیسر نبود با خامین با آن جماعت میج دیترو

ه كـه بـه یگذاشت، بنابرایش میا آسایسود داشت ونه در دن یضرورت در عقب ن از خدمت استعفا نمـود، بحمداللـّ
و بـه  ینوائیب یونوا یبرگ یبا برگ ب یل قناعت و آسودگید در ظل ظلیمد یبعد از آن مدت .دیاجابت مقرون گرد

آورد، تـا آنكـه روز بـروز یم ین به فعال و مقال به قدر مقدور بجایج دید و ترویگذرانیو رفاه احوال م فراق بال
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ه بـه یـشـان سـالم اللّـه علیان ایـاسرار سخنان معجـز بغمرب و استكشاف یت پیبه بركت علم و عمل و محبت اهل ب
د كـه از یگردیچند از علم مفتوح م یو درشد یز و مستعد میه فاینیقیه ومعارف ینیوضات در علوم دیفتوحات و ف

ن یبـد .»میشاء واللّه ذوالفضل العظیه من یؤتیذلك فضل اللّه «گشود، و الحمد للّه یم یگرین در دیچند یهر در
د سـپهر یاالقتـدار، خورشـ ی ذونيد تـا آنكـه ناگـاه از درگـاه شـاه كامكـار، مسـتعبد سـالطیـگذرانیم یمنوال روز

 ی، شاه عباس ثـانیو عَلَم جهانبان ی، طرازنده چرت شاهیانیعادت، برازنده تاج و تخت كبرج س یسلطنت و مشرت
د كه متضمن امر بود به توجه بـه و جهـت آن یرس یمه رقیه اضعاف ماضیه و جعل اقبال آتیمراض یخلداللّه ملكه ف

م یه و تعلینیت و نشر علوم دج جمعه و جماعایم آن كعبه آمال، اگر چه عنوان، طلب ترویحر یقبله و شتافنت به سو
ساحل و گرفتار شـدن بـه جنـگ نهنـگ مقاسـات اكفـا بـه یدر بحر ب قاستغرا یآن بو یعت بود، اما از مطاویشر

ت و تردد رين حیان، در اري مرتدد شد و طبع در شش جهت تزلزل حريتح یدر چارسوعقل  .دیرسیمشام حدس م
دن یوز یعالم جسمان یبسو ینَفَس رحمان امن لطف او بود از مشرق،یبه ممان كه همه یا یم صبایبود كه ناگاه نس

بود، آتش اضطرار در نهـاد یبار لطافتش نمیات از جویگرفت و حجاب از رخسار مخدرات گشود، با آنكه آب ح
ب مالمت برآورده، آغاز یباشد، سر از جینه درد كه ساكن خرابه دل سوختگان میرین خاكسار افكند و دوست دیا
ال اعمـال یـطهارت اذ یگاب نهاد كه با وجود استجماع اسباب عزلت از گنج قناعت و گنج فراغت و گنج آزادهعت

چه  یاوردی فرو ننيم كونیل احوال سرآرزو به نعیكه در اوا یخوخت، همتیدر سن ش. ت فنون علم و احوالیو حوا
  .ن گونه شودیمال كشاكش حدثان بدیدست داد كه پا

ـــا وجـــود خاكســـار ـــتیب ـــاد از همت  شـــرم ب
  

 ید دامـــن تركنـــیگـــر بـــه آب چشـــمه خورشـــ 
  

نكتـه » ن آمنوا اوفوا بالعقودیها الذیا ای«نص فرموده  یعقل درآمد و از مؤدا ین بود كه باز حاكم فرمانروایدر ا
قش آنكـه یملخص تحقـ .ش راه دور شودین شبهات از پین شكوك و امثال ایم لطفش اشواك ایآشكار كرد، به نس

ك از یـرد كـه مـؤمن بـا هـر یصـورت اسـتحكام پـذ ی، وقتـ)ص( یمحمّـدمان به شرع مطهـر یروان بخش ا رابطه
، بدان یت آباد نشأت انسانین جمعیعوالم و حضرات، عقد مقابله و مماثله بسته باشد، در انات كه در مراتب یكا

  .نموده باشد ید تا امتثال فرموده قرآن همگیام نمایك قیهر  ید و به مقتضایعهد وفا فرما
 دال بـــــــا خـــــــاك گـــــــوش یعهـــــــدها دار

  

 مكــــــن از حلقــــــه گــــــوش در وفــــــا خــــــاىل 
  

حـال كـه انسـان  یدر ابتدا یجز به اختالط با اهل زمان و مقاسات حوادث دوران، صورت نبندد، بل ین معنیو ا
خرب یود خود باز كارخانه بود و نم ینفسان یاورده باشد و درعالم هوایت خانه درون نیجمع یرو یونرياز تفرقه ب

شاهراه جاده ترك سرپد و » هیعنیمِنْ حُسْن اسالم المرء تركه ما ال«فرموده  یگردد، ضرورت باشد كه به مقتضایم
ده باشـد، یرسـ یكن چون به مقـام فتـوت و مـردید گذار كند ولیبه سر منزل تجر» المخفون ینج« یبه حكم مؤاد

ب گوناگون دهر بر سرش یبه از نواید و هر دم نایسنگ حادثه برآ سرش به یزش و اختالط، پاید كه در بازار آمیبا
  .دیآ

ــــه بار ــــزار نكت ــــو ایه ــــت رازم ــــتیك  نجاس
ـــــا ـــــد نكـــــو باشـــــد ار ب یوف ـــــعه  یاموزی

  

 دانـــــد ینـــــه هـــــر كـــــه ســـــر تراشـــــد قلنـــــدر 
ــــو ب ــــه ت ــــر ك ــــه ه ــــیگرن ــــتمگر ین ــــد یس  دان

  

عظمـت و وفـور حشـمت بـه  افتـاد كـه وجـود كمـال یه درخـت دولتـیفه وقت تو آنست كه چون در معرض سایوظ
ن منـوط فرمـوده و اطـراد امـور ملـت را بـه یـن توأمان استقرار قواعد ملك را به استمرار دیالملك و الد« یمقتضا

دولـت  یصـال اعـداینجاست كه استقامت احوال مملكت و استیك العنان ساخته، و از ایاتساق اعمال دولت، شر
  .ستیبر آن متصور ن یدیمنتظم است كه مز یوجه  بهري و وساطت رمح و شمشريسفارت كرز و ت یب
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ــك ن ــه در مل ــفیتفرق ــســت جــز شــكن زل  اری
  

ــاق ن  ــه در آف ــرویفتن ــم اب ــز خ ــت ج ــت یس  دوس
  

ق دولـت و یـرف یاریتوجـه بـدان جنـاب آورده، بدسـت یشـده، رو ین بارگاه اعلیافتگان اید كه اكنون كه از بار یبا
كـه  یتـیثی، بـه حیم فـرو نگـذاریصراط مسـتق یم و رهربین قویج دیق، ترویقه از دقایق و نصرت، دقیتوف یمردیپا

ن در خـود آن قـوت نفـس یبنـده كمـرت .به قدر استطاعت خود بدو كامـل یبالد و عباد را، شامل گردد و هر ناقص
ز نداشت، چه هم در علم ناقص بـود و هـم در عمـل ناتمـام، ین امر نیا یستگید و شاین كار از او آیافت كه ایینم
ار متوجـه آن جنـاب شـده، یتـا بعـد از كشـاكش بسـ .دیكشـیگرش پس مینهاد، گام دیش میپ ین چون گامیابرابن

و مظهـر  كمـاالت  یل خسـرویبه تكلف و تصلف، مجمع فضایشاید، چه بیشنید كه میاده از آن دیحضرتش را ز
تالف به هم داده و محاسن یا در ساحت ذاتش دست یه قدر مَلِكیبا پا یست، مكارم اخالق مَلَكیو معنو یصور

  .ت در مقام موافقت آمدهريف كمال سیجمال صورت بالطا
ــــــیاگرد  اســــــتیگــــــران كاصلشــــــان آدم

  

 ســـــــتیانـــــــد اوهمـــــــه مردمهمـــــــه مـــــــردم 
  

مـات یات وتكریـبعد از آنكه شرف مالقات روداد، به نظر التفات توجهـات فرمودنـد و نوازشـها نمودنـد و از عنا
متوجـه   افت كه خـاطر اقـدس،یك دو صحبت اتفاق افتاد، چنان یه فعل آوردند و چون اده از آنچه متصور بود بیز
د یج جمعه و جماعـات اسـت تـا شـایم، و اقامت صلوات و ترویم مراسم شرع مستقیم و ترسین قوید ید مبانییتش
ع به آن یطبا سته كه اصحابیاز افعال ناشا یبعض. »عن الفحشاء و المنكر یان الصلوة تنه«له به حكم ین وسیبد
ا یـ یبـه صـنعت یا شـهریـ یدر دهـاما چون مقـرر اسـت كـه هـر كـس  .باشند مهجور و مرتوك گرددیل راغب میما

د، البته ارباب آن صنعت زبان به طعن و لعن هـر قـدر كـه تواننـد، مالبـس اعـراض و یمشهور و مذكور گرد یحرفت
 یت پادشـاهیـكـه بـه عنا یف طالـب علمـیـند، فكیآ یر خارذب و قیان مُلك، به دنس عیاوضاع او را در نظر اع

از  یكـر و قـومیپ یفـه از غـوالن آدمـین طایبنـابرا .دیـدربـاره او بـه عمـل آ یمخصوص گردد و كمال توجـه شـاه
ن حـق و حـق یشان از دیگرفته بود، و نفوس اماره ا یشان جایا یجاهالن عالم آسا كه اراده علو و فساد در سرها

فـوق آن و  شـان كمـاىلین امـر كـه در نظـر ایشـان بـدید اید منتظر آن بوده كه شـایمد یهاده و مدتین منسلخ گردید
ان بسـتند و یـن امـر برمیـان ایان و راعیز گردند، كمر عداوت ساعیست، مستسعد و فایناده بر آن متصور یز یسعادت

توانستند یفاء نور اللّه، تا مدند و در اطیجوشیگ بغضا میافته، در دیشان اشتعال یا یهانهیره حسد در كانون سینا
ط یه نداشـتند و در شـرایاز علـوم شـرع یاده وقوفیزدند و زیاست می كه دم از كنياز متحذلق یادند، فرقهیكوشیم

دند یكشـیمـ یافكندنـد وخـود را بـه كنـاریان مـیـچند باز در م یجمعه و جماعات متشكك و مرتدد بودند، حرف
ه یكردند، و دم از علـوم شـرعیاجتهاد م یم كه دعویاز ارباب عما یو جمع .»اههمطفئوا نور اللّه بافویدون لیری«
اسـت، بـدرگاه دار یبودنـد، و سـرحب رین قسبم عبادات مـیحده مرتكب ایزدند و درگوشه و كنار با عوام، علیم

ن فرقـوا یان الذ«ه باشند كه ین آیبودند كه از اهل ا یآوردند، و راضیتالف فرو نم یت و صفه صفایجمع یالشفا
ن اتخـذوا مسـجدا ضـراراً و یوالـذ«ه یـبلكه از اهل آ» اللّه ء انما امرهم اىلیش یعا لست منهم فینهم و كانوا شید

 یشـان رمقـیدر ا ین فطـریـت دور بودنـد، و از دیت به غایكه از افق انسان یو گروه .»ني المؤمننيقا بیكفرا و تفر
شان را بر تفرقـه داشـته، ینمودند وایعوام، عار وننگ و مكروه و حرام منمانده بود، جمعه و جماعات را در نظر 

  .»هم نسو اللّه فنسبهمیدیقبضون اینهون عن المعروف و یأمرون بالمنكر و ی«فرمودند ین طاعات میغ از ایبل ینه
را پـس پشـت » عـاً و التفرقـوایو اعتصـموا بحبـل اللّـه جم« یبودنـد كـه امـر و نهـع اجماع نموده یو بالجمله جم

ون انداخته فطـرت ري را از سر بنيد ثقلیده عَلَم تفرقه برافروزند، افسار تقلیاندازند و دست اعتصام از حبل اللّه كش
هـوده نرتاشـند، نـه یچنـد ب یث قـانع نباشـند، و از خـود سـخنیرا سرنگون سازند، به محكمات قـرآن و حـد یاصل
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  ذلـك ال اىلني بـنيمذبـذب«ق شـنوند یـتحق یقشان بود كـه سـویفد روند و نه تویتقل یگذاشت كه از پیطبعشان م
  .»هوالء هؤالء وال اىل

 مـــــردمیاز بهـــــر فســـــاد و جنـــــگ جمعـــــ
 انــــددر مدرســــه هــــر علــــم كــــه آموختــــه

  

 خـــــود را گـــــم یگمرهـــــ یكردنـــــد بـــــه كـــــو 
ـــــــــ ـــــــــرب  یف ـــــــــضـــــــــرهم و الیالق  نفعهمی

  

ج مراسـم شـرع یخواسـتند از تـرویآنچه مباعث فتور در عزم نواب اشرف شده،  ن قسم امور،یو بالجمله مشاهده ا
یشان مـیوران كه در خدمت ادهیاء ودیاز اذك یبعض. امدیبه فعل ن یستادن از منكرات و نواهیو باز ا یمطهر اله

 نياطیعـوام كـه شـ یدانستند، امـا چـون از اصـطالحات علمـایقت امر را میبودند اگرچه به حدس و فراست حق
فه كه اهـل جدلنـد، باصـطالح ین طایتوانستند نمود، چه با اید، نصرت و اعانت نمخرب بودن یاالنس روزگارند ب

دان جـدال نبـود، از سـالمت گوشـه یـن، خود مرد معركه جهـال و فـارس میوبنده كمرت .شان، گفت وگو توان كردیا
ان اعـداء یـمب وتنهـا در یـد، غرید و به آنچه در گمان بود كـه بـه دل آن توانـد شـد نرسـیت عزلت بریو عاف یريگ

  .ینیا ونه رواج دیش دنیو نه آسا ینیو نه مع یگرفتار شد، نه ناصر
ــــــه  یكــــــه شــــــنوم از او راز اهــــــل دىل ن

  

ـــــه هـــــم نفســـــ   یكـــــه باشـــــدم دم ســـــاز ین
  

چنـد حاصـل شـد و  یكـران، تجربـه چنـد رو داد و معرفتـین بحـر بـین ابتال و امتحان و تالطم امواج ایدر ا یبل
ه و آله و سلّم به مشـاهده یاللّه عل یغمرب صلّیو به ارتداد عامه صحابه پ د،یمانه گردث عارف به اهل زیمصداق حد

كبـاره یدل از حـق  یافـت و روی یتريبصـ یادتیـز  ز،یـاو ن یا واعـداید ودر معرفت حق سبحانه و اولیان گردیو ع
  .برتافت

ــار من، ــونس وغمگس ــز خینم ــت بج ــس  ال اوی
 مد از دریـــام گـــو كـــه درآگشـــوده یده دمـــیـــد
 جـان مـن شـود یبـود آنكـه وصـل او روز یك

  

ـــود خ  ـــر نب ـــگ ـــی ـــه دم ـــا ك ـــرم یال او ب ـــر ب  بس
 ام تــــا كــــه از او ثمــــر بــــرمتخــــم والش كِشــــته

 او غصــــه ز دل بــــدر بــــرم یكــــنم بــــه رو یرو
  

د كه صاحب دل باشـد یتواند فهم یكس .ان درد دل سوخته فراقیاق و بیت اشتینها همه قصه عشق است و حكایا
ن یـ اريو غـ  ب و دور،یـاز اهل شهود و حضور بُود نـه غا یعنینده شنود نه از خرب دهنده، یو ازگو داگوش فرا داری

  .»دیالسمع و هو شه یلمن كان له قلب او الق یذلك لذكر یان ف«د یدو نتواند فهم
 یم بســـــــــیقصـــــــــه عشـــــــــق ســـــــــرود

ــــــــه ب ــــــــوانینال ــــــــد ت ــــــــا چن  هــــــــوده ت
  اهــــــــــل دىلنيزمــــــــــ یســــــــــت در روین
 یســـــت در بــــــاغ جهــــــان جــــــز خــــــارین

 دمیــــــــــجهــــــــــان گرد یبســــــــــرا پــــــــــا
 رفتــــــــه رفتــــــــه زبــــــــر مــــــــا رفتنــــــــد
ـــــه منطـــــق ســـــفتند ـــــس دُرِ ســـــّر كـــــه ب  ب

ــــــــود ز صــــــــحرا ــــــــان ب ــــــــر یجانش  دگ
ــــــــتین ــــــــر س ــــــــون اث ــــــــان یاكن  از تنش
 یســــــــت از شــــــــعله دلشــــــــان شــــــــررین

ـــــاد ـــــه ب ـــــت ب ـــــده رف ـــــاك ش ـــــان خ  تنش
ـــــــــرد ـــــــــه گ ـــــــــه از آن قافل ـــــــــپ ین  دای

 ینـــــــداخت كســـــــینمـــــــا گـــــــوش یســـــــو 
 یاد رســـــــیـــــــه فریـــــــن بادیـــــــكـــــــو در ا

ـــــــت در زین ـــــــس ـــــــی ـــــــم نفس ـــــــك ه  یر فل
ــــــــین ــــــــان غ ــــــــت در دور زم ــــــــريس  ی خس

 یســــــــــت كســــــــــیدل مــــــــــا ك یآشــــــــــنا
 یهــــــم نفســــــســــــت جــــــز نالــــــه كنــــــون ین

ــــــــ ــــــــت كس ــــــــه بدانس ــــــــا ن ــــــــدر آنه  یق
ــــــــــ ــــــــــرآن را قفس ــــــــــود م ــــــــــان ب  یتنش

 یســــــــت اصــــــــال ز روانشــــــــان نفســــــــین
 یســـــــــت از آتـــــــــش جانشـــــــــان قبســـــــــین

ــــــــد روان ن ــــــــش ــــــــوی ــــــــ یز روان س  یكس
 یجرســــــــ ینــــــــه صــــــــدا ینــــــــه نشــــــــان
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 یات از بــــــــادیــــــــتنشــــــــان داشــــــــت ح
ـــــخـــــوش آن دم كـــــه از ا یا ـــــرهمی  ن دم ب
 دیـــف كـــس از مـــا نخریـــصـــد حف ویـــح

 یتـــــا كـــــه بفهمـــــد ســـــخن یكـــــو كســـــ
 ش كـــــــرانیم ســـــــخن پـــــــیچـــــــه ســـــــرا
ـــــــائ ـــــــه كـــــــوران خـــــــوبیچـــــــه نم  یم ب

 ضیفــــــ ین شــــــهد بپوشــــــان ایــــــســــــر ا
  

 یامــــــــــد نفســــــــــیرفــــــــــت و ن ینفســــــــــ
ـــــــ ـــــــود در قفس ـــــــد ب ـــــــرغ جـــــــان چن  یم

 یم بســـــــــــیدُّر اســـــــــــرار كـــــــــــه ســـــــــــفت
 یتـــــــــا بـــــــــربد مقتبســـــــــ یكـــــــــو كســـــــــ

 یل نـــــــزد خســـــــرا چـــــــه محـــــــ یگـــــــوهر
ـــــــــد خرمگســـــــــ یشـــــــــكر  یرا چـــــــــه كن

 یدار كســـــــــیـــــــــســـــــــت در دهـــــــــر خرین
  

ن كلمـات یـه السـالم اسـت و صـدر ایـم علیت كالم كلـیت شرح صدر كه حكاید و آیقصه شرح صدر به انجام رس
ا در جمله ربّ اشـاره بـه آن یمتكلم كه كسره  ید، بشرط آنكه پایشاین شرح صدر را میخ ایبدان موشح شده، تار

  .دیده، در شمار آیدا گردیهو یرت رقماست، بصو
  .ن و سلمیو اله الطاهر محمّد یو الحمدللّه اوال و اخراً و باطناً و الصلوة عل

     



 ۱۴

  زاد السالك

  میبسم اللّه الرحمن الرح
  ین اصطفیعباده الذ یالحمدللّه و سالمه عل

  
نوشـته شـده كـه  یز بـرادران روحـانا یكـیدر جواب سـؤال » زاد السالك«است موسوم به  یان رسالهیا: اما بعد

و  یو منتهـائ یرا مبـدأ یدك اللّه بروح منه، همچنانكـه سـفر صـوریبدان ا .ده بودندیت سلوك راه حق پرسیفیازك
را كه سـفر روح اسـت بـه  ی سفر معنونيباشد، همچنیم یو راهنمائ یقیو رف یاو راحه یو زاد یريو مس یمسافت

واللّـه «است كه بـا خـود آورده از شـكم مـادر  یعیمبدأش جهل و نقصان طبهم هست،  جانب حق سبحانه تعاىل
و «است و آن وصول است به حق سـبحانه  یقیو منتهاش كمال حق» ءیاخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون ش

مراتب  ر،فن سـیـو مسـافت راه درا .»هیـربـك كـدحا فمالق ها االنسان انك كـادح اىلیا ای«، »یربك المنته ان اىل
ا و یـم شرع كه سـلوك اولیئا، هرگاه بر صراط مستقیئاً فشیكند شیآنها م یه است كه روح طیه و عملیاالت علمكم
ن یـو ا .»لهیما فـاتبعوه و التتبعـوا السـبل فتفـرق بكـم عـن سـبیمسـتق یو ان هـذا صـراط«ر باشد یا است سایاصف

ر منتقـل نتـوان شـد، چنانچـه در سـفر نشـود، بـه متـأخ ی، تا كمال متقدم طیبر بعض یكماالت مرتتب است بعض
ده و اخـالق یـن سـفر، صـفات حمیـو منـازل ا .نشـود بـه متـأخر نتـوان رفـت یتا قطعه مسافت متقدمه طـ یصور
منزل . جیشود بتدریكه فوق آن است منتقل م یگریك به دیده است كه احوال و مقامات روح است، از هر یپسند
ن منـازل و یـل این سفر، و تفاصیاست از ا ید است كه مقصد اقصیحست و منزل آخر تویقظه است كه آگاهیاول 

اضـت نفـس بـه حمـل ین منـازل بـه مجاهـده و ریـ اريمذكور اسـت، و مسـ» نیریمنازل السا«درجات آن در كتاب 
ض و سنن وآداب و مراقبه و محاسبه نفس اناً فانـاً و لحظـة فلحظـة، و همـوم را هـمّ یه از فرایف شرعیتكال یاعبا

و  .»نهم سبلناینا لنهدین جاهدوا فیوالذ» «الیه تبتیو تبتل ال« دن و منقطع شده به حق سبحانه وتعاىلیردانواحد گ
ام نمـودن بـه آنچـه امـر یـعبـارت اسـت از ق یو تقو» ی الزاد التقوريو تزودا فان خ«است  ین سفر تقویزاد راه ا

ف آن مستعد یقل تكالیت، تا دل به نور شرع و صريبص یاز آن كرده از رو یز كردن از آنچه نهیفرموده است و پره
تـا قـوت بـدن از زاد  یو همچنانكه مسـافر صـور .»علمكم اللّهیواتقوا اللّه و «، ضان معرفت شود از حق تعاىلیف

د، یـام ننمایـه، ظاهراً و باطنا قیو طهارت شرع یتا به تقو ی مسافر معنونيحاصل نكند، قطع راه نتواند كرد، همچن
از آن حاصـل  یشـود و تقـویمرتتب مـ یده كه بر تقویت به آن نكند، علوم و معارف و اخالق حمیتقو و روح را

در دسـت داشـته  یاست كه در شب تار چراغـ ین مَثَل كسیگردد، وَمَثَل ایض نمیل دور بر او فایشود نه بر سبیم
یشود و بر آن می، قطعه از آن راه روشن مداردیك گام كه بر میرود و هر یند و میبیرا م یباشد و به نور آن راه

دن به منزله معرفـت اسـت ید آن. رود و هكذا، و تا گام بر ندارد و نرود روشن نشود، و تا روشن نشود نتواند رفت
هتـف بالعمـل فـان اجابـه واال یالعلـم  علم،یمن عَمِل بما عَلِم اورثه اللّه علم ما لم « یو آن رفنت بمنزله عمل و تقو

عمل فـال معرفـة یالعمل و من لم  یاال بمعرفة و ال معرفة اال بعمل فمن عرف دلّته المعرفة عل قبل عمالًیال ارتحل
كه راه ندانـد  یكس یدر سفر صورو همچنانكه  .ه السالمیكذا عن الصادق عل» مان بعضه من بعضیله اال ان اال
 ريغـ یالعامل عل«رسد یدارد به مقصد نمت در عمل نريكه بص یكس ی در سفر معنونيرسد، همچنیبه مقصد نم
و همچنانكـه در  آن، ین سفر به نسبت و قـوایو راحله ا .» االبعداريد كثرة السیزیق الی الطرريغ یر علیبصربة كالسا
 ین سفر تا صحت بدن وقوت قـوی در انيهمچن  نتوان كرد، یف و معلول باشد، راه طیاگر راحله ضع یسفر صور
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ضرورتسـت، بـه قـدر  یاسـت و آنچـه از بـرا ین جهت ضروریل معاش از ایساخت پس تحصنتوان  ینباشد، كار
انـد عبـارت ر از آن فرمودهیمذموم كه تحذ یایپس طلب فضول در معاش مانع است از سلوك، ودن .دیضرورت با

لش یاز آن داخـل امـور آخـرت اسـت، و تحصـ یاز آن فضول است كه بر صاحبش وبال است، و امـا قـدر ضـرور
ینمـ یچرد راه او طـیراه سر دهد تا خود سر م یدر اثنا یراحله را در سفر صور یو همچنانكه اگر كس .ادتعب

آنهاست به فعل آوردند، و به آداب و سنن  یهان سفر اگر بدن و قوا را بگذارد تا هرچه مشتی در انيشود، همچن
قـان یو رف .شـودینم ینداشته باشد، راه حق ط د نگرداند و لجام آن را نگرداند و لجام آن را در دستیه مقیشرع
ب خود زود مطلع نشـود، یبر ع یگر را ممد و معاونند، چه هر كسیكدین راه علما و صلحا و عباد و سالكانند كه یا

وب و آفـات بـا خـرب یـگر را از عیكـدیشود، پس اگر چند كس با هم بسـازند و یزود واقف م یگریب دیاما بر ع
المنفـرد اقـرب منـه  طان اىلیالشـ«گردند چـه یمن میا یو حرام یشود و از دزدیم یشان طیا سازند، زود راه بر

گرداند و اگر تنهـا باشـد یاو را خربدار م یگریون رود، درياز راه ب یكیاگر  .»د اللّه مع الجماعةیالجماعة و اىل
اند كـه راه هم السالمی علنيه معصومر ائمیغمرب و ساین راه، حضرت پیا یو راه نما .است هاتیشود هیتا واقف م

 ین راه رفته و امت را به تأسـیاند و خود به ااند سنن و آداب وضع كرده و از مصالح و مفاسد راه خرب دادهنموده
حبـبكم ی یقل ان كنتم تحبـون اللّـه فـاتبعون« ،»رسول اللّه اسوة حسنة یلقد كان لكم ف«اند خود فرموده یو اقتضا

ت یـق اهـل بیـات معتـربه بـه طریاند، چنانچه از روافرمودهیاند و امر به آن مكردهیشان میآنچه ا و محصل .»اللّه
سـت یز نیچ وجـه جـایكه سالك را البد است از آن، و اخالل به آن بـه هـ یشود، از اموریهم السالم استفاده میعل

  :ز استیست و پنج چید حقه، بیل عقایبعد از تحص
و  یعلتـیپس اگر بـ. گذاردن آن در اول وقت به جماعت و سنن و آداب یخمس، اعنمحافظت بر صلوات : اول
از آداب آن را فـرو گـذارد اال  یا ادبـیـاز سـنن  یا سنتیا به جماعت حاضر نشود، ی كند، رياز اول وقت تأخ یعذر

چرند و از راه و مقصد یجهالت و ضاللت سر گردان م یدایر عوام كه در بیون رفته و با سارينادراً، از سلوك راه ب
  .ستیمساو ست، ین یشان را هرگز ترقیخربند و ا یب

 اگر سه جمعه متـواىل«ط اال مع العذر المسقط كه یات با اجتماع شراین و آیدیمحافظت بر نماز جمعه و ع: دوم
  .»كه قابل اصالح نباشد یتیثید به حري، دل او زنگ گیعلتیترك نماز كند ب

اند اال چهار ركعت از نافله عصر و دو ت شمردهیه كه ترك آن را معصیومیت یمعهوده روامحافظت بر نماز : ومیس
  .ز استیجا یعذر یز بیه كه ترك آن نريركعت از نافله مغرب و وُت

بـت و دروغ و دشـنام ونحـو آن، و یل آن، چنانچه زبان را از لغو و غیمحافظت بر صوم ماه رمضان و تكم: چهارم
  .كردیام ضبط میر ایشرت ضبط كند كه در سایانت، و فطور را از حرام و شبهه بیم و خر اعضا را از ظلیسا

 یعـذر یكه معادل صوم دهر است، چنانكه بـ یمحافظت بر صوم سنت كه سه روز معهود است از هر ماه :پنجم
  .دیاز طعام تصدق نما یا به مُّدیترك نكند واگر ترك كند قضا كند 

به  یزیا هر ماه از مال خود چیا هر هفته یمقرر سازد كه هر روز  یمعلوم از مال، اعنمحافظت بر انفاق حق : ششم
ز بـر آن مطلـع نسـازد یـرا ن یداده باشد به قدر مناسب مال، چنانچه اخالل به آن نكند و اگـر كسـیسائل محروم م

  .»زكوة الريانه غ«ث یالحد یفف» اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ین فیوالذ«بهرت است 
  . روا نداردريتأخ یعذر یمحافظت بر حَجة االسالم چنانچه در سال وجوب، به فعل آورد و ب: هشتم
ث آمـده كـه یه السـالم، چـه در حـدیـ علنيهم السالم خصوصاً امام حسـیغمرب و ائمه علیارت قبور مقدسه پیز: نهم

  .»رسول ترك كرده باشد از خدا و ی فرض است بر هر مؤمن، هر كه ترك كند حقنيامام حسارت یز«
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بـه عهـد  یوفا یعه خود، و از جمله تمامیا و شیاست بر گردن اول یرا عهد یهر امام«ث وارد است كه یو در حد
  .»شان استیارت قبور ایز

ض مقدم یغه در آن شده بلكه بر اكثر فرایدات بلیشان، چه تاكیج ایحوا یمحافظت بر حقوق اخوان و قضا: دهم
  .اندداشته

  .كه متنبه شده باشد مهما امكن یتدارك نمودن هرچه از مذكورات فوت شده باشد وقت: مازدهی
اضت و مضّادت و اخالق یاخالق مذمومه مثل كرب و بخل و حسد و نحو آن را از خود سلب كردن به ر: دوازدهم

  . آن بر خود بسنت تاملكه شودريده مثل حسن خلق و سخا و صرب و غیپسند
واقـع شـود، زود بـه اسـتغفار و توبـه و انابـت تـدارك  یتیل ندرت معصیت جمله، و اگر بر سبایترك منه: زدهمیس
  .»نيحب التوابیان اللّه «د تا محبوب حق باشد ینما

یمحـروم مـ یرا تـرك كنـد از سـنت یهر كه ادب«اند ترك شبهات كه موجب وقوع در محرماتست و گفته: چهاردهم
  .»شودیضه محروم میراترك كند از فر یشود و هر كه سنت

ه فانـه مـا یعنیمن طلب ماال «ث یالحد یخوض نكردن كه موجب قسوت و خسرانست و ف یعنیدر ماال : پانزدهم
ن اتقـوا اذا مسّـهم یان الذ«د به استغفار و انابت یه، تدارك نمایغفلت صادر شود، بعد از تنب یو اگر از رو» هیعنی

و تـاترك مجالسـت  .»قصـرونیثـم ال  یالغـ یمـدونهم فـیاخـوانهم  طان تذكروا فاذاهم مبصرون ویطائف من الش
چ یخالص نشود، چـه، هـ یعنیگذرانند نكند، از ماالیند و روز میكه سخنان پراكنده گو یی و آنهاني و مغتابنيبطال
  .ع وقتییجاب قسوت و غفلت و تضیست در این نیز مثل ایچ

  .ر قلب داردیود ساخنت كه دخل تمام در تنوكم خوردن و كم خفنت و كم گفنت را شعار خ: شانزدهم
از آن  یه است به تدبر و تأمل و خضوع، و اگر بعضیاز قرآن تالوت كردن و اقلش پنجاه آ یهر روز قدر :هفدهم

  .در نماز واقع شود بهرت است
ر ضـه، واگـیفر ینـه خصوصـا بعـد از نمازهـایاز اذكار و دعوات ورد خـود سـاخنت در اوقـات مع یقدر: جدهمیه

 یگـر مصـروف باشـد، زهـید یتواند كه اكثر اوقات زبان را مشـغول ذكـر حـق دارد و اگـر چـه جـوارح در كارهـا
تر بوده است شان در اكثر اوقات یزبان مبارك ا«ه السالم منقول است كه یباقر عل محمّداز حضرت امام  .سعادت

» ذلـكريغ انـد اىلرفتـهیاند و اگر راه مـگفتهیم اند و اگر سخنخوردهیم یزیبه ال اله اال اللّه، اگر چیبه كلمه ط
 یسازد به اندك زمان» یذكر لسان«ز مقارن یرا ن» یذكر قلب«است مر سالك را واگر  یقو ین ممد و معاونیچه ا

بـه  یچ امـریبوده باشد تا غافل نشود كه هـید كه دم بدم متذكر حق مینما یتواند سعیدهد تا میار رو میفتوح بس
  .یدر ترك مخالفت حق سبحانه به معاص یاست قو ین مددیرسد در سلوك، و این نمیا

بـر  یكند كـه علمـ یتواند سعیه به قدر حوصله خود، تا مینیصحبت عالم و سؤال از او و استفادۀ علوم د :نوزدهم
د و از م شـمریعظـ یصحبت اعلم از خود را فوز» علمه س الناس من جمع علم الناس اىلیاك«د یفزایعلم خود ب
علم آخرت است   و مراد از علم،ست، ی كسنيند عبارت از چنیگویم» هیصوف«كه » یريپ«ون نرود، و ريحكم او ب
ت كـه از ريكـو سـیابد، بـا كتـاب صـحبت دارد و بـا مـردم نیز نیابد واعلم از خود نین ی كسنيا و اگر چنینه علم دن

سازد از دسـت یوقت و متذكر حق و نشأت آخرت مكه او را خوش  یده كند و هر صحبتیشان كسب اخالق حمیا
  .ندهد

كـو ین یشـان را محملـیگران نباشد و افعـال ا یبا مردمان به حسن خلق و مباسطت مباشرت كردن تا بر كس: ستمیب
  . نداشنت یدن و گمان بد به كسیشیاند
  .صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساخنت: كمیست و یب



 ۱۷

ل رزق اجمـال كـردن و یكردن در همه امور و نظر بر اسـباب نداشـنت و در تحصـ تعاىلتوكل بر حق : ست و دومیب
تواند بـه كـم قناعـت كـردن و تـرك فضـول یدور به جهت آن نكردن و تا م یار به جد نگرفنت در آن، و فكرهایبس

  .نمودن
شـرت یكه هرچنـد جفـا ب نكردن یامدن و بدخوئیاهل و متعلقان صرب كردن و زود آنجا در ن یبر جفا: ومیست و سیب
  .رسدیكند زودتر به مطلب میشرت میبال ب یكشد و تلقیم
 داشـنت و غـم ريز بـر خـیـگـران را نیازمنكر به قدر وسع و طاقـت كـردن، و د یامر به معروف ونه :ست و چهارمیب

شـان یداشـته باشـد و الاجتنـاب از صـحبت ا یاگـر قـوت نفسـ. ك سـاخنتینمودن و با خود در سلوك شر یخوار
  .ه تا موجب وحشت نباشدینمودن با مدارا و تق

شده یمشغول م قرار دادن كه به آن یورد یاز شبانه روز یاوقات خود را ضبط كردن و در هر وقت: ست و پنجمیب
  .ع نشودیباشد تا اوقاتش ضا

انـد، امـا چلـه فرمودهگران را یاند و دكردهیده كه خود میهم السالم به ما رسی علنين است آنچه از ائمه معصومیا
شـان وارد نشـده و یه منقـول اسـت از ای آن كـه از صـوفريكـردن و غـ نخوردن و ذكر چهار ضـرب یوانیداشنت و ح
اند، در سهولت سلوك بنا بر آن، دهیدیمناسب م یها را به جهت نفوس بعضنیخ، از امثال ایاز مشا یظاهراً بعض
 یع الحكمـة علـینـابی صـباحا ظهـرت نيمـن اخلـص للّـه اربعـ«ث یحـدد یاند و مأخذ چله شافرمودهیامر به آن م

سـت كـه گوشـت كـم ین یو شـك .و نحـو آن» وانـاتیالتجعلوا بطـونكم مقـابر الح« یوانیباشد و مأخذ ح» لسانه
كن بـه یر قلب دارد، لـیتمام در تنو یام مشغول ذكر بودن، دخلتخوردن و در خلوت نشسنت و به فراغ بال و توجه 

آزاد  یاعنـ  ت اسـت،یـكـه عمـده اسـت در سـلوك، حر یو از جمله امـور .مانع جمعه و جماعت نباشدشرط آنكه 
سـت و ین سه امر نیتر از امیعظ یچ سّدیس عامه، چه سالك را هیعت و وساوس عادت ونوامیب طبیشوابودن از 

بـه  ینگـریكـو مـیچـون ن زنـدیسر م یكه از هر كس یحیاند و هر قبدهی نامنياطیش یها را رؤسانیحكما ا یبعض
  :شودیم ین سه امر منتهیاز ا یكی

ن یتلك الدار االخرة نجعلها للذ« آن ريعت مثل شهوت و غضب و توابع آن از حب مال و جاه و غیب طبیامّا شوا
  .»االرض و الفسادا یدون علوا فیریال

االت فاسـده و یـلحه بـه سـبب خ صـارينات او و اعمـال غـییالت نفس اماره و تزیو امّا وساوس عادت مانند تسو
 یهم فـین ضـل سـعین اعمـاال الـذیننبئكم باالخسـرقل «مه یله و ملكات ذمیاوهام كاذبه و لوازم آن از اخالق رذ

  .»حسنون صنعایحسبون انهم یا و هم یوة الدنیالح
 یو اسـتهواد جـاهالن عـالم آسـا و اجابـت اسـتغوا یـكـر و تقلیپ یس عامه ماننـد متابعـت غـوالن آدمـیو امّا نوام

ن اضلّانا من الجـن و االنـس نجعلهـا یربنا ارنا الذ«شان یسات ای جن و انس و مغرور شدن به خدع و تلبنياطیش
  .»نيكونا من االسفلیتحت اقدامنا ل

اما بعض از رسوم و اوضاع در مانند لباس و معاشرت با ناس كه در عرف زمان مقرر شده باشد، متابعت جمهور 
شـود مگـر آنكـه یبت مـیاز باعث وحشت و غیفتند، چه امتین كس نیا نيحسب ظاهر تا در پوست د كرد بهیدر آن با
كه تركش ضرر به سلوك داشته باشد كه در آن هنگـام متابعـت الزم  ینیشان در آن مخالفت با امر مهم دیمتابعت ا

ز یـسـت و پـنج چین بیـو هركه ا .د داشتی زمان منوط باريبص ین امور را به رأیه، و امثال ایست مگر از باب تقین
 ییویـابتغـاء لوجـه اللّـه اللغـرض دن یاخالص، اعنـ یكرده باشد از رویمذكور را بر خود الزم گرداند و به جد م

پـس اگـر از اهـل . ئاتش مغفور و درجاتش مرفوعید و سیباشد، حسناتش متزا یعاجل، روز به روز حالش در ترق
از احـوال مبـدأ و معـاد و معرفـت نفـس و امثـال آنهـا بـر گوشـش خـورده و  هیه الهیبا مسائل علم یعلم باشد، اعن
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داند و كمال اهتمام به معرفت آن دارد و از اهل آن هسـت كـه بفهمـد، روز بـه  یدانسنت آن را كما هو مقصد اقص
ان شـیكه از عبادت و صحبت علما و سـخنان ا یاستعدادگردد به الهام حق، به قدر كسب ید میروز معرفتش متزا
و توجـه  یو نحـو آن از كمـاالت در خـور سـع یمسـتجاب یو دعا یباطن یشود و اال به قدر صفایاو را حاصل م

و محبت كامـل و نـور وافـر  یو نور یشود و محبتیحاصل م ر او را قرب به حق تعاىلیتقدابد، و بر هر ییخود م
مـذكور اسـت و محبـت  یث او در كافیو حد چنانكه از حارثة بن نعمان منقولست  ن نشأت،یشود در ایمشاهده م

اللّه  یف ی از آن به لقا و وصول و فناريتعب د و در ذكر حق مشتهر  گشت،یافت و به حد عشق رسیهر گاه كه اشنداد 
وارد است كـه  یث قدسیجاد خلق چنانكه در حدیت و غرض از این است غایو ا .كنندیو بقاء باللّه و نحو آن م

مـا خلقـت الجـن و االنـس اال «ل یـالتنز یو ف» اعرف یفاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكا یكنت كنزاً مخف«
ها التنفك عنها و انمـا عـرب عـن الـالزم بـالملزوم نو انما عرب عن المعرفة بالعبادة ال» عرفونیل یل ایق» «عبدونیل

وجـه معرفـت را  .جهـة العبـادةالتحصـل اال مـن  یة معرفة كانت، بل المعرفة الخاصّة التیتوهم ان المقصود ایلئال
از  یز معرفتـیـشود چه اكثـر عامـه را نیموجب قرب و وصول نم یق متكثره است و هر معرفتیانواع متعدده و طر

ه كـه مقـدمات آن از مسـلمات و مقبـوالت یـل جدلیـاز راه دال یز معرفتـیـ را ننيد حاصل است، و متكلمـیراه تقل
ات آن مركـب یـنیقیه كـه مقـدمات آن از یـ عقلنياز راه بـراه یز معرفتینافته هست، و فالسفه را یومظنونات تركب 
پس معرفت هركه از راه عبـادت او حاصـل شـد  گردد،یها موجب وصول و محبت نمنیك از ایچ یشده است وه

 یل او موجـود اسـت و از خـدمت بـرایگران همه به طفیجاد عالم و دینش است و مقصود از ایاو ثمرۀ شجرۀ آفر
  .اوست
ــــفط ــــد آدمــــعقــــل یل هســــتی ــــریان  یو پ

  

ـــــــ  ـــــــعادت یارادت ـــــــا س ـــــــا ت ـــــــرب یبنم  یب
  

  .»لوالك ما خلقت اال فالك«: ه و آله و سلّمیاللّه عل یصلّ یوارد است خطابا للنب یقدس یثیو لهذا در حد
و  یت و عبـادت و تقـویـد كـه بكوشـد تـا از راه عبودیـابـد، باییم یدارد و در خود جوهر عاىل یپس هر كه همت

 یغمـرب صـلّین مرتبه اسـت آنچـه حضـرت پیك شدن به ایك سازد و اشاره به نزدین مرتبه نزدیرت خود را به اطها
  .»تیسلمان منا اهل الب«اند در شأن سلمان كه ه و آله و سلّم فرمودهیاللّه عل

ـــــد ـــــه بكوشـــــش دهن  گرچـــــه وصـــــالش ن
  

 بكــــــــوش یدل كــــــــه تــــــــوان یآن قــــــــدر ا 
  

  .شهادت یزه ین راه مردیگر در اسعادت، و ا یزه یدیاگر به مقصد رس
ــــــــــرد ــــــــــر در راه او م ــــــــــهیاگ  یدیش

  

ـــــــرد  ـــــــر ب ـــــــبق زَ یوگ ـــــــس ـــــــن العبی  یدی
  

  .»اللّه یدركه الموت فقد وقع اجره علیاللّه و رسوله ثم  ته مهاجرا اىلیخرج من بیو من 
ــــرور ا ــــدر غ ــــمی ــــان ده ــــر ج ــــوس گ  ن ه

  

 بـــــــه كـــــــه دل در خانـــــــه ودكـــــــان دهـــــــم 
  

  .میز العلیالعز ق من اللّهیتمت الرساله و التوف



 ۱۹

  المحاكمة

  میبسم اللّه الرحمن الرح
  ین اصطفیعباده الذ یالحمدللّه و سالم عل

  
و منصـوب بـه علـم  یكـیان دو فرقه از اهـل اسـالم، یودند، مچند كرده بودند و محاكمه خواسته ب سؤاىل: اما بعد

قـه یت در طریـان كـه اخـالص نشـیاز ناقصـان ا یبه جهت آنكه گروه. موسوم به زهد وعبادت یگریو د معرفت، 
یگر طعـن مـیكـدیكننـد و در یاند، نزاع و شقاق مكیشر ین معنیشان در ایخود ندارند، با گروه مقابلش كه با ا

سـت، چـرا كـه ی نرين دو گروه تأثیندارد و حرف حق را در دل جهال ا ین مقام سودیمحاكمه در ااگرچه . ندینما
 را ني شده، و مقلدان طرفرياست در دماغ جاگیده علو و فساد دارند، حب رشان از هر دو طرف كه ارایاز ا یبعض

م منحرف شـده، مشـكل كـه یا زصراط مستق» صمیو  یعمی یحبك الش«به حكم  ت، هر چهار،ید و عصبیحب تقل
 یرا حـقّ جـواب هسـت، و حـق جـواب مقتضـ كن چـون هـر سـؤاىلیل  قه خود بر گردند،یحت از طریبه مجرد نص
هم یت نبـوت علـیـث اهـل بیده از قـرآن و حـدیبر وفق آنچه فهم .شودیست، ناچار متعرض جواب مجوابِ حق ا

ت نبـوت، یـان آثار اهل بیدر م یكتاب خدا.  استنيعت غرّا، مبیالسالم بحمداللّه كه راه حق روشن و احكام شر
ل یچنانكـه تحصـ .داشـته یاطالبان و سالكان بر پـ یت از برایاند و اعالم هداشك و شبهه نگذاشته یفراوان جا

 یگـریك بـه دیاء، اگرچه هر یست به جناب كربیز راهی زهد و عبادت ننياست به خدا، همچن یعلم و معرفت راه
ست، طالب حـق و سـالك راه حـق، اكتفـا یسر نی، به كمال مني الكمالنياما چون همه كس را جمع ب. محتاج است
ن دو یـاز ا یكـید، و بـه یـنمایم یگریاز د یباشد، با مقدار ضرورق كه مناسب حال او ین دو طریبه هر كدام از ا
توانـد داشـت یبـر نمـ یرا هـر كسـ یتوانـد رفـت، و هـر بـاریك راه نمیگردد، چرا كه همه كس به یفرقه ملحق م

  .»ستی نريانج یطعمه هر مرغك«
ــــــ ــــــر كس ــــــار یه ــــــر ك ــــــاختندیرا به  س

  

ـــــــــــم  ـــــــــــدی ـــــــــــاطرش انداختن  ل آن در خ
  

كشند به ذكر و تهجد یه میاضات بدنیكشند به فكر و تعلّم و خشوع، و اهل زهد ریه میساناضات نفیاهل علم، ر
ن در همـه را پشـت عبـادت خـم یكـه بـد«از بدوسـت یـعجـز و ن یز رویـن را نیـوجوع، آن طلـب كـار اوسـت و ا

ترانـد ، فاضـلكن اهل علم، اگر به علم خود منتفع شوندیل .»اتريها فاستبقوا الخیلكل وجهة هو مول«، »ازوست
كـه بـه علـم خـود  یعـالم«ت كرده كه فرمود یه السالم روایباقر عل محمّداز حضرت امام  یدر كاف.از اهل عبادت

ار اسـت، و ین بـاب بسـیـث در ایـه و احادیـات قرآنیـو آ .»تر است از هفتاد هزار عبـادت كننـدهمنتفع شود فاضل
داشته، گاه باشد كـه از راه زهـد  یتیباشد، و اخالص ن ل كردهیوافر از علم تحص یصاحب زهد و عبادت اگر قدر

وبالجمله همچنانكه . حاصل شود كه باالتر باشد از معرفت اهل نظر و فكر و تعلم یاو را معرفت یو عبادت و تقو
ل علـم احكـام یانـد، و تحصـگرفتهیه فرا مینیل دیه و آله و سلّم مسایاللّه و عل یصل–از حضرت رسول الله  یقوم
در صُفّه مسجد نشسته خود را بر ذكر حق  ی قومنيالحاجات، همچن یبه ذودن آن یاند جهت رساننمودهیم شرع

ه نـازل یـن آیشان ایگفتند و در شأن ایشان را اصحاب صفه میپرداختند، و ایگر نمید یو مراقبه باطن بسته بكار
شـان ید بـه درویـد در راه خـدا صـرف كنیـخواهیرا كه م ماىل یعنی» ل اللّهیسب ین احصروا فیللفقراء الذ«شد كه 
یل معـاش نمـیباشـند و بـه تحصـیاند در راه حق عزوجل، و به عبادت او مشغول مـد كه خود را حبس كردهیبده

ك یـدون وجهـه مـا علیری یدعون ربهم بالغداة و العشین یوالتطرد الذ«شان آمده یز در شأن ایه نین آیپردازند، و ا
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ش خـوددور یاز پـ یعنـی .»نيء فتطـردهم فتكـون مـن الظـالمیهم من شیما من حسابك عل ء ویمن حسابهم من ش
یاو را مـ ینـد و رضـایجویخوانند پروردگار خود را هـر صـبح و شـام، قـرب او را مـیرا كه م یمكن آن جماعت

از جملـه شـان یشـان را بـا حسـاب توكـار اسـت، پـس بـه سـبب رانـدن ایشان كار ونه ایطلبند، نه تو را با حساب ا
د كـه هـر كـه از اهـل اسـالم بـر یـن مقـدمات بایبنابرا. شان آمدهیز در شأن ایگر نیات دیو آ .بود یستمكاران خواه

ك او باشـد در یكه شـر یگریه باشد، با دیه و فروع خمسه اركانیمانیجاده شرع سلوك نموده، ملتزم اصول خمسه ا
دا یـح از او هویفضـ یح و بـدعتیصر یشود، مگر آنكه كفرن امر مخاصمه و مجادله نكند و متوجه طعن و لعن نیا

نـد كـه بـه یبـه ب یا عملیاز او بشنود  یر نباشد، و اگر حرفیل پذیكه تأو یتیثی تواند شد، به حريشود كه موجب تكف
تـا هفتـاد محمـل «ث آمـده یح آن كوشـد، چنانكـه در حـدیل و تصـحیتواند در تأویظاهر شرع درست نباشد تا م

» ان بعـض الظـن اثـم«د یفرمایم حق تعاىل .»تواندیكند و اگر نتواند خود را مالمت كند كه چرا نمدا یح پیصح
د بـه یـكـو بربیگمـان ن یعنی» اري خنيظنوا بالمؤمن«ث آمده كه یو در حد .بردن، گناه است یگمان بد به مؤمن یعنی

ن یكـن كـار بـرادر مـؤمن را بـر بهـرتحمـل  یعنـی» احسنه یك علیضع امر اخ«گر آمد، كه یث دیو در حد .مؤمنان
كـه  یست، و هر مـؤمنیز نیم كه تجاوز از آن جاین ثابت قایاست در د ین اصلیو ا .كه بر آن حمل توان كرد یزیچ
ست كه تجسس كند تا آن ظاهر شود، بلكه واجب است بر یز نیپوشد، جایكند و آن را بر خود میه میدر خُف یبد

ده چنانكـه یا بگوش خود شنیده باشد یند و اگرچه به چشم خود دیانند و اظهار ننماهمه كس كه آن را بر او بپوش
چـرا كـه . سـتیاز منكـر ن یوجوب نه ین منافیات، افصاح به آن شده و ای آن از رواريات سورۀ حجرات وغیدر آ
یل نمـیـت و تأو داند كه آن فعل حرام اسنيقیواجب است كه  یشود با پنهان داشنت، و گاه نهیكردن جمع م ینه
یرسـد از آن و باعـث فتنـه نمـینمـ یبه كس یاثر دارد در ترك او، و ضرر یرد و فاعلش مصّر است برآن و نهیپذ

ت كـرده كـه یه السالم روایكاظم عل یاز حضرت امام موس یو در كتاب كاف .ستیط واجب نین شرایشود و بدون ا
یاز ثقات نقـل مـ یناخوش كه جمع یادر مؤمن حرفرسد از بریبه من م یكه گفت گاه یفرمود درجواب شخص

ب كن گوش خود را، و چشم خود را از برادر یتكذ«شود، آن حضرت فرمود یكنندو چون به خودش گفتم منكر م
اد كنند، قبول یپنجاه قسم برآن  یده انگار، پس اگر جمعیده و نادیناشن  ،ینیا بیاز او  یبشنو یاگر بد یعنیمؤمن، 

را كـه باعـث فتنـه و  یزیـب كن و فاش مكن بر مؤمن چیو آن جماعت را تكذ ودش را قبول كن،مكن، و حرف خ
ن یالـذ یع الفاحشـه فـیحبـون ان تشـین یان الـذ«كـه  یه باشـین آیپس از اهل ا. ب او و سقوط مروت او باشدیع

مـان یكـه ا یدر قـوم و رسـوا، یع شود بـدیدارند كه شایكه آنان كه دوست م یبدرست يعنی» میامنوا لهم عذاب ال
ار وارد شـده هرگـز كـامالن یبسـ ین معنـیث در ایو احاد .شان را است عذاب دردناكیاند به خدا و رسول، اآورده

  كـامالن اهـل زهـد و عبـادت درنيكنند و همچنیاند و نماهل علم و معرفت، نكوهش اهل زهد و عبادت نكرده
سخر قوم من قوم ین آمنوا الیها الذیا ای«قال اللّه سبحانه  .ندیمایپیموده و نمیم نه پیاهل علم، به جز راه تعظ شأن
از شـما،  ید، اسـتهزاء نكنـد قـومیادهید و به حق گرویامان آوردهیكه ا یآنان یا یعنی» ا منهمريكونوا خیان  یعس
باشـند كـه یم یه جمعفیدر هر طا یبل .كنندین قوم كه استهزاء میگر بهرت باشد از اید آن قوم دیگر را، شاید یقوم

ند، تا جـاهالن را در ینمایبندند، و تشبه در لباس و منطق میشان میستند، و خود را بر ایفه نیقت از آن طایدر حق
  :شانند، چنانكه گفته شدهیافتد كه مگر از ایگمان م
ــد ایا  شــانیشــان نبونــد ایشــان، ایشــان كــه بون

  

 شـــانندیشـــان همـــه ایشـــانند، ایشـــان كـــه نـــه ایا 
  

 یقت علم و معرفت خربیكنند نه آنان را از حقیگر جنگ و جدال میكدین جماعتند كه از هر دو طرف كه با یو ا
ن دو قوم كه از وسط راه كـه یاند به است، بلكه هر دو از جمله متشبههینان را از اخالص و زهد وعبادت اثریونه ا

اند و سـاده لوحـان را در ، گمراه شده»ل مضلتانمن و الشمایال«ث یحد یون رفت، بمؤادريم است بیصراط مستق



 ۲۱

چند  یاز اهل حق باشند، بركاتای  فه كه منسوب به فرقهیهرگاه از طا .شك و شبهه افكنده نعوذ باللّه من شر ورهم
باشـد، یمنسـوب سـاخت چـه در هـر فرقـه خـوب و بـد مـ ید همه آن فرقـه را بـه بـدیده مشاهده شود، نبایناپسند

اند، تا معزز باشند و مـال و ه ساختهیشان شبیستند، بلكه خود را به ایشان نیقه كه اكثر افراد از ان دو فریخصوصا ا
بـه  یل كمـال ندارنـد، قـومینـد كـه اكثـر، قصـد قربـت در تحصـیبیت نظر كند، مـريده بصیبد یابند، اگر كسیجاه ب

 یبـه اسـم ینیو اركان د یمانی، از عقائد اشمرندیدانند، بلكه از علما میاند خود را كامل مكه آموخته یمزخرفات
ی طعن مـريگران را هدف تید یند، و گاهیآیگر برمیكدیدر صدد طعن  ین حال گاهیقناعت كرده و با ا یو رسم
یپاشند، و در رد و انكار و سرزنش و اضرار روز به روز مصرتر مینۀ مجروحان میند و زهر قهر بر جراحت سینما

لبـاس  یزننـد و قـومیدار وفا از سـر كلفـت مـیكشند و خاك كدورت، بر دیرخسار الفت مخار وحشت بر . باشند
 ین، بـه هـایرا تابع، و از اركان د یات طبع و هویده، مشتهیس نوشیده و جام غرور از دست ابلیا پوشیس و ریتلب

صـد خـار را ز بهـر «امـا به او هسـت  یرا راه یار كم است و كم كسیاند، آنكه خدا را پرستد، بسقانع شده یو هو
  .»دهندیآب م یگل

ـــــ ـــــر، كـــــامالن م  باشـــــندیدر كســـــوت فق
 ســــتیكی  ش،یــــمقصــــود ز صــــد هــــزار درو

  

ــــــدر ز  ــــــی ــــــل دالن م ــــــد، اه  باشــــــندیر نم
 باشـــــندیكـــــه جـــــاهالن مـــــ یمنكـــــر نشـــــو

  

اعـث شـود كـه بیعـه، صـادر مـیح قطیعه و قبـاین جاهالن عالم نما، و ناقصان كامل نما، روز بروز امور شـنیو از ا
  .گرددیعلما و عباد م یبدنام

ــــعیپوشــــ ــــد، ازده مرق ــــان ــــدین خــــامی  چن
 چنـــــد ینارفتـــــه ره صـــــدق و صـــــفا گـــــام

  

ــــــــ  ــــــــات فلا الم ــــــــد یبربســــــــته ز طام  چن
ــــــام ــــــو ن ــــــدۀ نك ــــــام كنن ــــــد ن ــــــد یب  چن

  

: آنست كـه یكی :شود، از آن جملهیصادر م» اندهیصوف«به  یامروز مسم كه ازناقصان زهاد و عباد كه یحیاما قبا
ة ودون یـنفسك تضـرعا و خف یواذكر ربك ف«د یفرمایدر قرآن م ند و حال آنكه حق تعاىلیگویار بلند میبسذكر 

 یو ترس و به صوت یزار یاد كن پروردگار خود را در نفس خود از روی یعنی» الجهر من القول بالغدّو و االصال
حـب یال هانـ ةیـوادعوا ربكم تضـرعاً و خف« دیفرمایگر مید ینرسد از گفنت بهر صبح و شام و درجا یكه به بلند
دارد یدوسـت نمـ كـه حـق تعـاىل ی، بدرسـتیو آهسـتگ یزار ید پروردگار خـود را از رویبخوان یعنی» نیالمعتد
خطـاب فرمودنـد كـه  یاست كه به ابـوذر غفـار یغمرب مرویو از حضرت پ .گذرندیرا كه از حد اعتدال درم یآنان
ذكرسـت كـه آواز بـه آن بلنـد : خامل، ابوذر گفت ذكر خامل كدام اسـت، فرمـود یرا ذكر كن ذكر یابوذر خدا یا

برآمدنـد، مردمـان شـروع كردنـد در  یون رفتـه بودنـد، بـر وادريب یست كه به سفریز از آن حضرت مرویو ن .نشود
 ید، بدرسـتیـكند وذكر را بلند میمردمان آهسته باش یا: پس آن حضرت فرمود   و آوازها بلند كردند،ريل و تكبیتهل

ك یـرا كه شنواست و نزد ید مگر كسیخوانیب باشد ونمیرا كه غا یرا كه نشود، و نه كس ید كسیخوانیكه شما نم
ق یـرا پنهان كند، پـس بـه تحق یهركه ذكر خدا«ست كه یه السالم مروی علنيالمؤمنريو از حضرت ام .و با شماست

كردنـد، پـس یكردند و پنهان ذكر نمیة میرا عالن یذكر خدا كه منافقان یبدرست. ار كرده استیرا بس یذكر خدا
كننـد مگـر ینمـ یاد خدایند و ینمایبه مردمان م یعنی» الیذكرون اللّه االقلیون الناس والدأی«: فرمود حق تعاىل

در  .»ست كه ذكر پسـت بهـرت اسـت از ذكـر بلنـد بـه هفتـاد چنـدانیه السالم مرویو از حضرت امام رضا عل .»كم
 ید و بكشد به گفنت آن آواز خود را، به عبـارتیبگو» الاله الّا اللّه«ست كه یچ بنده نیگر وارد شده كه هید یثیحد
زد بـرگ درخـت بـه یریچنانكه م. ر قدمهایزد از او گناهان به زیگر، و بلند كند به آن آواز خود را، اال آنكه فرو رید
ث یـات و احادیـكه از حد اعتدال تجاوز نكند تا بـا آن آ یاز بلند یث محمولست بر قدرین حدیو ا» ر درختیز

نـد، بـه جهـت یشـود كـه آن را هـر چنـد بلنـد گویكه در اذان گفته م یلیا محمولست بر تهلیسابقه جمع تواند شد، 
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 آورند، ویگانه میب ید، حرفیبه توحیان كلمه طیدرم: فه آنكهین طایعه ایو از جمله امور شن .دن فاضلرت استیشنوان
 یادیـكشند و فریذكر كردن، گاه نعره م یسازند و در اثنایدهند و ممزوج به اشعار می میريكشند و تغیكلمه را م

ن حركـات از یـطپنـد و امثـال ایافتند و گـاه مـیرقصند و گاه میزنند، و گاه میآورند، و گاه دست بر دست میبرم
كننـد و بـا ذكـر خـدا كـه ینـام مـ» عبـادت«و آن را . زاءباشـد بـه لعـب و اسـتهیه مـیشود كه شـبیشان صادر میا

ده كـه ین حركـات، نرسـیده باشد و امثال اید كه از صاحب شرع رسیت عبادت بایفیزند، با آنكه كیآمیعبادتست م
گفـت  یت كرده كه شخصیه السالم روایباقر عل محمّداز امام  یو در كتاب كاف .دهیعبادت باشد بلكه خالفش رس

 یشـان بـیاز ا یكیكنند، یث میا به آن حدیشود یاز قرآن مذكور م یزیهستند كه هرگاه چ یكه قوم به آن حضرت
سبحان اللّه، «شود از آن، حضرت فرمود یش را بربند باخرب نمیا پاهاینم اگردستها یبیكه م یافتد، بحدیهوش م
ه اسـت مگـر نـرم شـده و رقـت دل و دیسـت، آنچـه پسـندیاند نكه مدح كرده شده یزین قسم چیطانست به ایاز ش
چنانكـه از  .»معـذور خواهـد بـود سـر زد، یار از كسـیـاخت یبـ ی حـالتنياگـر چنـ ی، بلـیخنت اشك و ترس خدایر

داد و از همـام یدست م یهوشیتالوت قرآن ب یاند كه آن حضرت را در اثناه السالم نقل كردهیحضرت صادق عل
افـت رضـوان اللّـه یوفـات  یهوشیهوش شد ودر آن بید، بیان شنیامام متقان را از یاند كه چون صفت متقنقل كرده

: فـهین طایـعه ایو از جملـه امـور شـن .سـتیسـر نیباشـد و همـه كـس را میار نـادر مـیار بسـین حالت بسیه اما ایعل
همـه : نكـهیندارد، و مثـل ا یمحصل یست كه مشتمل است بر شطح و طامات، و معنیخواندن اشعارو گفنت سخنان

ست كـه یچ معلوم نید فرا گرفته و هیده و به تقلیگران شنیفهمند، بلكه از دیز نمیست و مانند آن كه خود نیكیز یچ
  .اند و از آنها چه خواستهگران به چه قصد گفتهیآن د
را از اهـل اسـالم كـه بـه ای  فـهیآن اسـت كـه طا یكی: شود از جملهیما صادر م یكه از جاهالن علما یحیاما قبا
وسـته باشـد كـه موجـب لعـن یبـه صـحت پ یا فعلـیـ شان قوىلیآنكه از ا یكنند، بیو عبادت معروفند، لعن م زهد

ست و اعتماد بر یسر نیشان مید ایتام بر اعمال و عقا یاند و اطالعن بودهید قبل از ایمد یباشد، با آنكه به مدتها
باشـد و بـا یگـر مـید یم نحـویدیك بـه آن رسـیـرسـد چـون نیاز بـازار مـ یامروز خـرب. توان كردیزها نمینقل چ
م یاده بودهیشود كه اعتقاد او به خالف آن بوده است كه ما فهمیم آخر ظاهر میكنیچند سال معاشرت م یشخص

ده یشـن یزیـع چیتش یشان منافیاگر از ا .میب كنیتكذ  دهند، یكه نسبت به مسلمان یاند كه بداز او و ما را فرموده
ان مأمورنـد بـه كتمـان یعیاند، خصوصا كه شـبودهی منيان مخالفیتواند بود، چرا كه در میه میر تقباشند، محمول ب

د، چـون یـآیده كه با ظاهر شـرع درسـت نمـیچند رس یا نثر حرفیشان به نظم و یو اگر از ا مذهب از اهل خالف،
ل ی و تضـلريست، تكفـیاحب سخن چك نفهمند كه مراد صیباشد تا نیشان مرموز مینند كه سخنان ایا یشان مدعیا

باشـد و خصوصـا در اشـعار كـه مـدار آن بـر  یحقـ یشـان معنـیگاه باشـد كـه مقصـود ا .ستیز نیو لعن و طعن جا
در كتاب  .ست نعوذ باللّه من الجهل و الحماقةیسهل و آسان ن یمسلمانان را لعن كردن كار. استعاره و مجاز است

ن مردمـان؟ یا شما را خرب كنم به بدتریآ«ت كرده كه فرموده یو آله و سلّم رواه یاللّه عل یصلّ یاز حضرت نبو یكاف
ا رسـول اللّـه، یـ یبلـ: شان خرب كنم؟ گفتندیبه بدتر از ا: فه را ذكر كرد، باز فرمودیا رسول اللّه، پس طای یبل: گفتند
شـان را یمان مذكور شـدند، ایاكند، هرگاه اهل یار میدهد و لعن بسینسبت م یرسوا به مسلمان یآنكه بد: فرمود
هرگاه لعـن از لعـن كننـده «گر آمده كه یث دیو در حد .»كنندیكنند و هرگاه مؤمنان او را ذكر كنند، لعن میلعن م
  .»گردد به لعن كنندهیرسد واال بر میرا كه لعن بر او سزاوار آن هست به او م یاگر آن كس سر زد،

ل یـا بـه قلیـم دنیو ازنعـ  اند،ش گرفتهیقه زهد و عبادت پیرا كه طر یجماعت  :كهفه آنین طایعه ایو از جمله امور شن
ه نفس بسـته، و بالجملـه یقناعت كرده و در مأكل و ملبس و مسكن به اقل اكتفا نموده، خود را بر ذكر خدا و تزك

كننـد و حـال یار مـ افعـال آزنيآورند، بـه جهـت همـیم یاند بجاب نمودهیث بدان ترغیكه در قرآن و حد افعاىل
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» نـای ما اكتسبوا فقد احتملـوا بهتانـا و اثمـا مبري و المؤمنات بغنيؤذون المؤمنین یوالذ«د یفرمایم آنكه حق تعاىل
م و یعظـ ینـه برداشـتند بهتـانیكـه موجـب آزار باشـد، هـر آ یجرم یآزارند بی و مؤمنان را منيكه مؤمن یآنان یعنی

چ یكن هـیار اسـت، لـیشود بسـیفه صادر مین دو طایعه كه از جهال ایه امور شند دانست كیو ببا .دا رایهو یگناه
شـان یبـت ایانـد، و غیمـان خـود بـاقی و جواز لعن شود، بلكه هر دو بـر اريرسد كه موجب تكفینم یكدام به حد

  .كه تظاهر به آن كنند یست مگر در فسقیز نیجا
كن مـا بـه موجـب یتـوان كـرده و لـیر مـذكور اسـت، معلـوم مـن محاكمه اجوبۀ اكثر آن سؤالها كه در طومایو از ا

م یان باب نوشتهیچند كه درای  ت سلوك راه حق را از رسالهیفیم و كیال سؤال بازنوشتهیشان همه را در ذیالتماس ا
  . آنريعة و الفت نامه و غیبطلبند، مثل زاد السالك و ترجمة الشر

  .الحمدللّه اوال و آخرا و ظاهراً و باطناًكل باب و  یوفقكم اللّه للرشد و الثواب ف
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  راه صواب

  نيم و به نستعیبسم اللّه الرحمن الرح
  

د و درود فـراوان یـخطاب روشن گردان را جّل شأنه كه راه صواب را به انوار حكمت و فصل یان خدایپایمنت ب
ات شـرع یات و جزئیت او كه كلیهل بد و بر ای را كما هو حقه به امت رساننين مبیع احكام دید رسل را كه جمیس
   .فرمودند یل متشابهات كما هی محكمات وتاوريواضحه نمودندو تفس یهاانیرا ب

راه «سـت مشـتمل بـه ین كتابیـق مآله كه ایاحسن اللّه حاله و جعل التوف» یمحسن بن مرتض«د ی گونيچن: اما بعد
  .مشتمل بر دوازده سؤال و جواب» صواب

  
شان در ین همه اختالف ایاست، پس ا یكیاست و كتاب  یكیغمرب یاست و پ یكین امت یا چون اله: سؤال اول
  ست؟یه از بهر چینیمسائل د
شـان یانـد از امـت و اك فرقهی، خداپرستان یچ اختالف نبودی، هیبود یكیغمرب و كتاب همه یاگر اِله و پ: جواب
 نياسـت و كتابشـان قـرآن مبـ) ص( محمّـدشـان  ینب ،نيمیانند و اصحاب یشانند متقیت ایشانند و اهل هدایفرد ك

ان هواپرسـتان و از یـن و باقاشـیه عبـارت از ایـشـان اسـت و فرقـه ناجیاشـارت بـه ا» من ربهم یهد یاولئك عل«
ارند یف بسـیـنانند كه طوایو ا .»ت من اتخذ الهه هواهیافرا«گم گشتگان از راه و مصداق   شراب ضاللت مستانند،

 بعضـم اىل یوحیـ«اند  انس و جننياطیشان شیداند و رسل ایخود را عب یهواها  النّارند، یف یوما صدق و الباق
  .»قولون منكراً من القول وزوراًیوانهم » «بعض زخرف القول غروراً

   
  كه اهل ضاللت نسبت به خدا و رسول اظهار كردند، كدام بود؟ یاول مخالفت: سؤال دوم
د جهت من دوات و قلـم و یاوریب: در مرض موت فرمودند) ص( غمربیكه پ مخالفتِ اول آن روز ظاهر شد: جواب
دو بعـد از مـن اخـتالف ییتا بدان عمل نما یشما كتاب یسم برایكه از شما دور كنم مشكل آن كار را و بنو یكاغذ
ه كـ: گر آن حضـرت بارهـا فرمودنـدیو د .ید، بس است ما را كتاب خدایگویان مید، پس گفتند آن مرد هذیمكن
كتـاب  یكـید، ید بـه آن دو، هرگـز گمـراه نشـویـبها، اگر شـما چنـگ در زنز گرانیان شما دو چیگذارم در میمن م
نوح است، هركـه بـر آن سـوار شـد  یت من مثل كشتیگر فرمودند كه مثل اهل بیو د .ت منیاهل ب یگریود یخدا

گـران را یرت را بگذاشـتند و دت آن حضـیـپـس آن جماعـت، اهـل ب .د غرق شدیرستگار شد و هركه تخلف ورز
  . خود بدعتها برساختند یبرداشتند و كتاب خدا را پس انداختند و از هواها

  
دنـد و از یهم گرویعشـر سـالم اللّـه علـ یت نمودند و به امامت ائمه اثنـیآنان كه متابعت قرآن و اهل ب: میسؤال س
ن یخ قطـب الـدیكـه شـ یدا شد تا بـه حـدیتالف پن همه اخیشان چرا ایان ایدند باز در میورز یشان تربیا یاعدا
كه از اكابر رحمهما اللّه  ید مرتضید و سیخ مفیان شیف كرده در ذكر اختالف چند كه میتصن یكتاب) ره( یراوند

ن ذكر كرده كه آن یآن طائفه و اعظم اهل زمان خودند، متجدد شده و در آن كتاب نود و پنج مسئله از علم اصول د
ل اخـتالف آن دو یمسـا یفایاگـر مـن اسـت: دیـگویاند و در آخر كتـاب مـگر كردهیكدیها مخالفت دو بزرگ در آن
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ن بـود تـا بـه یـشـان را در اصـول دین مقدار اخـتالف، ایشد و اینه كتاب دراز میكردم، هر آیگر میكدیبزرگ با 
  !مسائل فروع چه رسد

بـاز ) ص( ت رسـول اللّـهیـت كتـاب و اهـل بسبب آن اختالف آن بود كه چون اهل ضاللت سـر از متابعـ: جواب
انـد و ن كـردهین موضوع اسـت، تـدوید یزدند، علم كالم و فن جدل را كه به جهت رد بر مبتدعه و اسكات اعدا

كننـد و یه خـود بـدان مـیـنید دیح اصول عقای مسائل آن به آراء و اهواء خود نمودند، به گمان آنكه به تصحريتكث
ار یه است كه اتفـاق آراء در آن بسـیواهآن بر ظنون  یاست از جدل و بنا یز فنیكه آن ن علم اصول فقه را نيهمچن

ه در زمـان خـوف و یـنـد و طائفـه امامیه بـه آن نمایـه و مسائل فرعینادر است، وضع كردند تا استنباط احكام شرع
سـخنان باطـل در كسـوت شـان ینمودنـد و از ای به علم اهل ضاللت، مخالطت تمام مـنيبودند و با منسوبیه میتق

اند، چـرا كـه ان فرمودهیاز فضال ب یگرفتند چنانكه بعضیشان الفت میدند بلكه در صغر سن با كتب ایشنیحق م
مي بوده و تعليم و تعلم در آن جـاري مـي شـده،زيرا  شانی آن كتب اريمتعارف و متداول در مدارس و مساجد و غ

 یالناس عل«اند باشند چنانكه گفتهیردمان تابع ملوك و ارباب دول مبودند و م كه ملوك و ارباب دول از ايشان 
دا شـد و علـم بـا جهـل مخـتلط ی پنين منوال مدت گذشت تا آنكه اشتباه تمام در اصول طائفتیو بد» ن ملوكهمید

چند كه خدا و رسول خدا در آنها سـخن نگفتـه بودنـد و از آن سـكوت فرمـوده بودنـد، سـخن  ید و در اموریگرد
هم كـه یه رضوان اللّه علیخ امامیمشا یق قدماید و طرین حد از اختالف انجامیفتند و مجادله و مناظره و كار به اگ

هم در همـه احكـام از اصـول و فـروع مـرتوك شـد و یاقتصار بر محرد سماع بود از اهل عصمت صلوات اللّـه علـ
ن جـا ید آمد، با آنكه در محكمات قرآن چندیدز پیوه اهل ضاللت است در آن طائفه نیحكم به آراء و اهواء كه ش

و  یاز متابعـت را ین موضع نهیزچندیهم السالم نیت علیوارد شده و در اخبار اهل الب یاز متابعت ظن و رأ ینه
و چـون .  سماع از اهل عصمت و سؤال از اهل ذكر كه امر به آن در قـرآن واقـع شـده اسـتريبه غ یاجتهاد و فتو

ن همـه یـه از اصول تا فروع توان نمود با ایل شرعیه و مساینیدر امور د یعقل و عاقل یوريپو  یمتابعت ظن و رأ
ق آن اسـت كـه همـه امـت، یـن طریهـات، بهـرتیهات هیه .باشد؟یآدم م یبن ین كه در عقول و آرایاختالف و تبا

خطـا و زلـل معصـومند  كه از) ص( غمربیپ یایا از اوصی )ص( ربغمیه را از اصول و فروع از پیع مسائل شرعیجم
نـد و بـه عقـل نـاقص خـود یده باشـد، توقـف نمایمعتـرب نرسـ یاخذ نموده به آن متمسك شوند و در هرچـه حكمـ

داده باشـد بعـد از مجاهـده و  یقـیق حكمـت و اسـتعداد علـم تحقیتوف تصرف نكنند، تا آن كس را كه حق تعاىل
 نيوهر كه نه چنـ. گردد ینموده، عالِم ربان یق ترقیۀ تحقد به ذرویض تقلیمتابعت شرع، به سِّر آنها برسد و از حض

هم و یه رضـوان اللّـه علـیق قدما امامین طریو ارستگار گردد د حقه و فعل اعمال صالحه ید عقایباشد، به سبب تقل
 یم علاو متعل یالناس ثلثه اما عالم ربان«د یفرماین فرموده آنجا كه میه السالم اشاره بدی علني المؤمنريحضرت ام

» قیركن وث لجأوا اىلیبنور العلم و لم ؤا یستضیلم ) حیلون مع كل ریمی( ل النجاة و همج رعاع اَتْباع كل ناعقیسب
  .ثیالحد

     
ز از اهـل یـار اسـت و اخبـار متناقضـه نیهم السالم اختالف بسـیت علیدر ظواهر قرآن و اخبار اهل ب: سؤال چهارم

م یر اصول و هم در فروع پس هرگاه علم كـالم و اصـول فقـه را طـرح كـردشمار است هم دیهم السالم بیت علیب
  ان آنها چگونه توان نمود؟یق میتوف

انـد هم السالم كـه راسـخان در علـمیت علیل متشابهات را  اهل بیست وتأویدر محكمات قرآن اختالف ن: جواب
خ مـا شـكر یشان كه مشـایبار معتربۀ منقوله از اق نموده و در اخیاند وتوفان فرمودهیشان اكثر آنها را بیدانند و ایم

ن كردهیم جدا نموده و هرچه را كه اعتماد بر آن داشته تدویح را از سقیاند و صحهم آنها را نقل فرمودهیاللّه مساع
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د و به فرزندان خود یث ما را و ضبط كنید احادیسیبنو«فرمودند یاند به اشارت آن حضرت كه مدهیاند به ما رسان
ث با اهل عصـمت ین كتب معتربه حدیپس نسبت ا .»خواهد آمد كه محتاج به آنها شوند ید كه وقتیارث برسان به

شـان یز از ایشان نیان اخبار مختلفه ایق میق توفی و طرنيهم چون نسبت مصنفات علما است با مصنفیسالم اللّه عل
 آن مـذكور ريث مقبـول عمـر بـن حنظلـه و غـیچنانكـه در حـد .در آن یاختالفـیمنقول است در آن اخبار معتربه ب

د بـود در یـفوا ینماند و چون مقبول عمر بن حنظله مشتمل بـر بعضـ ید او را اختالفیاست، هركه به آن عمل نما
ن یدَ ینهما منازعة فی من اصحابنا بنيه السالم عن رجلیسألت ابا عبداللّه عل: وقال .ن مقام نقل آن مناسب نمودیا

حـق او باطـل فانمـا تحـاكم  یهم فـیمن تحاكم ال: حل ذلك؟ قالیالقضاة، ا السلطان واىل ا اىلاث فتحاكمرياو م
كفـر بـه یالطاغوت و قد امـروا ان  تحاكموا اىلیدون ان یری كفر به قال اللّه تعاىلیالطاغوت و قد امر اللّه ان  اىل
حاللنـا و حرامنـا و عـرف احكامنـا  یثنا و نظـر فـیحد یمن كان منكم قد رو نظر اىلی: ف بصنعان؟ قالیك: قلت
نـا یقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم یقد جعلته عل یضوا به حكما فانريفل

ا ان یفان كـان كـل اختـار رجـال مـن اصـحابنا فرضـ: حد الشر باللّه، قلت یاللّه و هو عل ینا الراد علیرد و الراد عل
الحكـم مـا حكـم بـه اعـدلهما : ثكم؟ قـالیحـد یما حكما و كالهما اختلفا فیهما و اختلفا فحق ین فیكونا ناظری

فانهمـا عـدلهما : قلـت  :بـه االخـر، قـالمـا بحكـم  لتفـت اىلیث و اوردعهمـا و الیالحـد یوافقهما و اصدقهما ف
 یذلـك الـذ یا فـتهم عنـیـما كـان مـن روا نظر اىلی: قال! صاحبه یفضل واحد منهما علیان عن اصحابنا الیمرض

س بمشهور عنـد اصـحابك فـان یل یرتك الشاذ الذیؤخذ به من حكمنا و یه من اصحابك فیه المجمع علیحكما عل
 رد علمـه اىلیـجتنب و امـر مشـكل یه فی غنيتبع و امرّبیف.  رشدنيامر ب: ه و انما االمور ثالثهیب فیه الریالمجمع عل

نـذلك فمـن تـرك ی و شـبهات بني و حـرام بـنيه و آلـه و سـلّم حـالل بـیـعلاللّـه  یاللّه و رسوله، قال رسول اللّه صـلّ
فـان كـان : قلـت علم،یث الیـمن المحرمات و من اخذ الشبهات ارتكـب المحرمـات و هلـك مـن ح یالشبهات نج

جعلـت : قلت ن قد رواه الثقات عنكم؟ خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق العامه،یالخربان عنكما مشهور
ن موافقـا للعامـة و االخـر یهان عرفا حكمـه مـن الكتـاب و السـنّه و وجـدنا احـد الخـربّیت ان كان الفقیافداك، ار
ا یـجعلت فداك، فـان وافقهمـا الخـربان جمع: ه الرشاد، فقلتیما خالف العامه فف :ؤخذ؟ قالین یالخرب یمخالفاً با
عا؟ قال ین جمیفان وافق حكامهم الخرب :قلتؤخذ باالخر، یل حكامهم و قضاتهم فبرتك و یه میما هم ال فانظر اىل

 یتـیبـه روا .الهلكـات ی مـن االقتحـام فـريامامك، فان الوقوف عند الشـبهات خـ یتلق یفاذا كان ذلك فارجه حت
كـه  یمحمول است بر زمـان ت اوىلیو روا» م و سعكیهما اخذت من باب التسلیبا« وارد شده ريگر در شق اخید

  .ه بر خالف آن دو حالیات ثانیعمل به آن واقعه در حال ضرورت باشد و روا یباشد ) ع( به امام یراه
  

شود، پـس هرگـاه علـم یافت نمی) ع( تیث اهل بیه هست كه در قرآن و احادینیاز مسائل د یاریبس: سؤال پنجم
  توان كرد؟یل را در كجا استنباط میم مسایكالم و اصول فقه را طرح نمود

نـد یفرمایات و اخالق، همه در قـرآن هسـت چنانكـه مـیات و عملیاست از اعتقادهرچه مكلف رادر كار : جواب
الكتـاب مـن  یمافرطنـا فـ«. »ءیانـا لكـل شـیك الكتـاب تبیـوانزلنا عل» «نيكتاب مب یابس االفیوالرطب و ال«
وده و ان فرمـیـب» برهان«ق یبطر یقوم یشود، برایان میك حكم در قرآن به چند وجه بیباشد كه یبلكه م .»ءیش
 یهـاقهیفبالجمله به حسب اخـتالف فهمهـا و سـل. »جدل«ق یرا بطرای  و فرقه» خطابه«ق یبه طر یجماعت یبرا

و از  .»احسـن یهـ یل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بـالتّیسب ادع اىل«د یفرمایمردمان، چنانكه م
اج ی آن هست به قدر احتري و تفسینيهم السالم تبیت علیح است، در اخبار اهل بیان و توضیقرآن هرچه محتاج به ب

هم السـالم یت علـیـه از اهل بیچند كل یافهم ما به آن نرسد قواعدیده باشد، یاز آنها به ما نرس یو اگر بعض. به آن
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كـه درمقبـول ) ص( یث نبـویتوان كرد، مثـل حـدیرا، از آن قواعد، استنباط م یمنقول است كه حكم امثال بعض
ن دو شبهات است، پس هر كـه تـرك كـرد یان ایظاهر و م یظاهر است و حرام لة مذكور شد كه حالىلعمر بن حنظ

یو هركه گرفت شبهات را مرتكب شـد محرمـات را و هـالك گشـت از آنجـا كـه نمـ شبهات را، رست ازمحرمات،
نگـاه كـه مبـاح اسـت تـا آ یعنـیمطلق اسـت،  یزیكه هرچ«) ع( ث حضرت امام جعفر صادقیو مثل حد .»داند
ن دو یـ ارياست و به غـ یت، امت را كافیث و بالجمله قرآن و اهل بین دو از احادی اريو غ .»در او وارد شود ینه

در حجــة الـوداع بــه نصــب ) ص( غمـربیســت و لهـذا در اواخــر انـزال قــرآن و امــر پیاج نیــاحت یچ اصـلیاصـال هــ
ست از قرآن كه نـازل شـده فرسـتاده یاو آن اخر سورهه كه در سورۀ مائده است ین آیبه خالفت ا) ع( نيالمؤمنريام

امروز كامل ساختم از  یعنی» ایت لكم االسالم دنیو رض یكم نعمتینكم و اتممت علیوم اكملت لكم دیال«شد كه 
ن اسـالم یـشما د یدم از برایدم بر شما نعمت خود را و خوشنود شدم و پسندین شما را و تمام گردانیشما د یبرا

گـر ید یدند و مسـتندیكشـ) ع( تیـكن چـون اهـل ضـاللت سـر از متابعـت اهـل بیلـ .دین بـه آن باشـیرا كه متـد
ل یـمردمـان و تأو یاس و استحسـان و اتفـاق آرایـش خـود وضـع كردنـد مثـل قیچنـد از پـ ینداشتند، ناچار اصـل
 یاست و هر روز رأ ه كه اتفاق ظنون در امثال آن ازممتنعاتی آن از اصول واهريخود و غ یمتشابهات قرآن به آرا

در عبادت مسـتلزم فسـاد آن  یاست از ضد آن، ونه یء مستلزم نهیشود، مثل آنكه امر به شید در آن سانح میجد
ه یـنید، داخـل مسـائل دیـآیچكس نمـیاز مزخرفات و جهاالت كه به كار هـ یاری ذلك، و بسريغ عبادت است اىل

اسـت بلكـه از اهـم  یدر گمان افكندند كه دانسنت آنها ضرور اند، هم در اصول و هم در فروع، و جاهالن راكرده
ن اصـحاب مـا را یاز متـأخر یو جماعت .یبود ونه از سنت خرب یاست با آنكه نه در قرآن از آنها اثر ینیل دیمسا
ا شـان رین ایدند و بنابرایشان تنیشان شدند در آنها و بر منوال ایاز اصول و جهاالت مستحسن افتاده تابع ا یبعض
ن یـل دیـ فرمـوده باشـد در تكمرياذ باللـه تقصـیو الع ن كه حق سبحانه و تعاىلیل شوند به ایالزم شد كه قا یهمگ

نكه خـدا و رسـول حاشـاهما محتاجنـد بـه یشوند به ا لیغ آن، و قای فرموده باشد در تبلريحاشا تقص )ص(غمربیاپی
شـان را بـه خـاطر رسـد یند و هرچه اینها تمام نمان را به آیچند وضع كنندو د یشان اصلیاهل ضاللت تا ا یعلما
شان راست كه هرچه خواهند حكم كنندو بـر خداسـت یو ااذ باللّه یو الع غمرب بگرددین پیز متبدل گردد و دین یفتو

ن اسـت یـو اشـاره بـه ا .اًريقول الظالمون علوا كبیاللّه و الرسول عما  شود تعاىل یشان حكم كنند راضیكه هرچه ا
نقل نموده آنجا ) ع( نيالمؤمنريه الرحمة در كتاب نهج البالغة از حضرت امیعل ین موسویالد یف رضیآنچه شر
 ینهـا علـیه بعیه ثـم تـرد تلـك القضـیها برأیحكم فیحكم مناالحكام ف یة فیاحدهم القض یترد عل«د یفرمایكه م
ا و یـتقاضـهم فبصـوّب آرائهـم جمعاس یجتمع القضاة بـذلك عنـد االمـام الـذیها بخالف قوله، ثم یحكم فیه فريغ

أفامرهم اللّه سبحانه بالختالف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصـوه، ام انـزل ! هم واحد و كتابهم واحدینب! اِلههم واحدٌ
نـا یام انزل اللّه د! یرضیه ان یقولوا و علیاتمامه ام كانوا شركاء له فله مان  ینا ناقصا فاستعان به علیاللّه سبحانه د

و ذكـر ان » ءیالكتـاب مـن شـ یمـا فرطنـا فـ«قـول یغه و ادائـه و اللّـه سـبحانه یعن تبل) ص( صر الرسولتاما فق
» اريه اختالفا كثـی اللّه لوجدوا فريلو كان من عند غ«ه فقال سبحانه یصدق بعضه بعضا و انه الاختالف فیالكتاب 

  .»كشف الظلمات االبهیبه و الیغرا ینقضیبه و الیعجا یق التفنیق و باطنه عمیو ان القرآن ظاهره ان
  

ن یـدر د یخدا باشد و حكم بـه رأ یشان بخالف رضاید و اختالف ایهرگاه آراء فقها اعتماد را نشا: سؤال ششم
  ده دارد؟یشان چه فایز نباشد، پس حفظ اقوال مجتهدان و مصنفات ایجا

و فروع مستند بر قرآن و اخبار اهل  ه از اصولیع احكام شرعیآنانند كه در جم یمجتهدان دو قسمند، قسم: جواب
بن محمّـدند مثـل ثقـة االسـالم ابـوجعفر ینمای تجاوز نمني ثقلنيباشند و در مصنفات خود از مضامیم) ع( تیب
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ن یالـد یطاب ثراه، و مثل رضـ یه قمیبن بابو یبن عل محمّد ابوجعفر نيس المحدثیو مثل رئ) ره( ینیعقوب كلی
شـان اعتمـاد تمـام هسـت و یو بـر مصـنفات ا عـا،ین رحمهـم اللّـه جمیاز متـأخر یلـیو قل)ره( یبن طاوس حل یعل

شـود تـا روز ی نمـريشان نقل از خدا و رسول خداست كه متبدّل و متغیرا كه قول اید، زريمیشان هرگز نمیسخنان ا
وم یـ ىلامـة و حرامـه حـرام ایوم القیـ حـالل اىل محمّـدحـالل «وارد اسـت كـه  یث نبـویچنانكه در حـد. امتیق
ل یـل رد اهـل جـدل و تعلیانـد مگـر بـر سـبف نكـردهیهرگز در علم كالم و اصول فقـه تصـنشان یولهذا ا .»امةیالق

ت اعتبـار نـدارد و یـانـد كـه قـول مو هرگز نگفتـه) ع( تیث اهل بیمسائل آن دو فتنه، و ارجاع آنها به قرآن و حد
و  .شـده یه بر اصول فاسده كه از اهل ضـاللت ناشـیبنست و نحو آن كلمات باردۀ میز نیجا ی مجتهد حريد غیتقل
سـازند یخود م یگر را به آراید یشوند و بعضیث میمستند به قرآن و حد یفتاو یگر آنانند كه در بعضید یقسم
ار در احكـام یاند و بـه عقـول خـود تصـرف بسـشان آنها را وضع كردهینهند كه امثال ایچند م یآن بر اصل یو بنا
اجمـاع در  یدعو یسند و گاهینویند و میگویخالف قول خود م نموده، ی رأیرينند و هر چند روز تغكیه میشرع

، و بـاز یكننـد در كتـابیا اجماع در مسئله مـیدهند در آن یم ی، و باز خود خالف آن فتویكنند در كتابیمسئله م
گـر از ید یا كتـابیـر همـان كتـاب كننـد دیا اجمـاع بـر خـالف آن نقـل مـیدهند در آن یم یخود خالف آن فتو

خ ابـوجعفر یچنـد كـه شـ یف كـرده در ذكـر مسـائلیتصـن یه الرحمة كتابین علین الدیخ زیمصنفات خود تا آنكه ش
ا اجمـاع بـر یـداده  یو باز خود در آنها بخالف آن حكم، فتو یاجماع كرده بر حكم یدر آنها دعو) ره( یطوس

) ره( یخ طوسـین مقولـه درآن كتـاب ذكـر كـرده از شـیچهل مسئله از اب به یكرده و قر یز دعویخالف آن حكم ن
ل الفائـده باشـد و یـد و حفظ آنها قلیفه، اعتماد را نشاین طایپس اقوال و مصنفات ا .گران چه رسدیتنها، تا به د
د یـقلسـت و تیت است و تا مجتهد زنده نباشد اعتماد بر قول اونیت همچو میشان منقول است كه قول میلهذا از ا
شـان اعتبـار داشـته باشـد ین سخن، اگر قول ایاند، بنابراخود اعتماد نداشته یهایست چرا كه خود بر رأیز نیاو جا

  .شان استین سخن قول اید كه اعتبار نداشته باشد چه ایبا
  

  ه كدام است؟یدارد و مسئله اجماع یاجماع چه معن: سؤال هفتم
ا همـۀ یـ معترب، اجماع معترب آن است كـه همـۀ امـت ري و اجماع غز دو قسم است، اجماع معتربیاجماع ن: جواب

ا به مـذهب اهـل ی) ص( غمربین پیل باشد بر دی، چنانكه هر كه قایشذ متفق باشند بر امریث الیه من حیفرق امام
از  مخالفت كنـد، یكه در آن امر وارد شده باشد، و اگر كس یثیا حدی یتیل باشد به آن امر به جهت آیقا) ع( تیب
ون رود، مثالش آنكه همه امت اتفاق كردندب ر حرمت خمر و همه فرقۀ متفق شدند بر وجـوب ريا مذهب بین ید

از فرقـۀ  ین بدر رود و اگـر كسـین دیاز امت خمر را حالل داند، از ا یكه اگر كس یتیثیها در وضو، به حیمسح پا
ا یـن یـد ین قسـم اجمـاع را ضـروریو ا. رودیون مريبه یها را در وضو اعتقاد كند از مذهب امامیه شسنت پایامام

ث باشـد، بلكـه یا حدیتواند بود كه مخالف قرآن ین اجماع نمیشود و مثل ایند، و به تواتر ثابت میز گویمذهب ن
یاخـرتاع كننـد بـ یش خود سخنیشود كه از پیباشد چرا كه همه امت نمیا سنت میاز كتاب  یآن را البته مستند

یهم السـالم مـی علـنيو حضـرات ائمـه معصـوم. آنكـه مخـالف آن باشـد یچه جـا ث باشـد،یا حدیرآن آنكه در ق
د، اگـر موافـق آن باشـد قبـول یـعرض كن یث نبویاز ما به شما برسد آن را بر قرآن و حد یثیفرمودند كه هرگاه حد

د كـرد، اتفـاق یـرد با ینبـوث یشان را به جهت عدم موافقت قـرآن و حـدیث ایپس هر گاه حد .دید و اال رد كنیكن
ه، یـا فرقـه امامیـشرت از امت یك كس بی معترب آن است كه ريو اجماع غ .د كردیرد با ق اوىلیمردمان را به طر یآرا

 و اگر نيظن و تخم یا از رویس، ید و تلبیك یند از روینما یمردمان بر آن دعو یار كنند، و اتفاق آرایاخت یمذهب
ابد، مثالش اجماع بر خالفت ابوبكر كه اهـل ضـاللت یه بیا فرقه امامیذهب در امت تتبع كند، مخالف آن م یكس
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نداشته بلكـه مخـالف كتـاب و سـنت بـود، و  یس و ازكتاب با سنت بر آن حجتیاند از باب مكر و تلبكرده یدعو
اسـر و یبن و عمار  یو مقداد بن اسود و ابوذر غفار یو سلمان فارس) ع( ت آن حضرتیار صحابه مثل اهل بیخ
ه یـ اجمـاع فرقـه امامنيو همچن .حایحا و تلویهم مخالفت آن كردند تصریهم رضوان اللّه علريمان و غیبن ال قةیحذ

كننـد از یم ین دعویاز متأخر ینماز جمعه كه جماعت ینیه السالم در وجوب عیبر اشرتاط حضور امام معصوم عل
 یاریهم السالم است و بسی علنيحه ائمه معصومیص صرا آنكه مخالف كتاب و سنت و نصوی، نيظن و تخم یرو

شان نقـل یكه قول ا یشان مثل آن كسانیار و اكابر ایاند، خصوصا اخح به خالف آن كردهین فرقه تصریا یاز علما
ك یـنزد) ع( تیـشـان بـه زمـان اهـل بیند و زمـان اینمایث تجاوز نمیو هرگز از قرآن و حد از خدا و رسول است

نـد یگویباشد و آن را اجماع منقول به خرب واحد مـین اجماع، متواتر نمیو مثل ا  ه اعرفند،ینیام داست و به احك
  .ستیقه اجماع نیالحق یو ف
  

ده دارد و یـث دارد، آن مستند حجت است، پس اجمـاع چـه فایا حدی  از قرآن، یاجماع اگر مستند: سؤال هشتم
د، و اگـر یـآیده دارد و به چـه كـار مـیاست، پس اجماع چه فا ندارد چرا حجت ید و اگر مستندیآیبه چه كار م

  دا كرد؟یدا كرده و چرا پیندارد چرا حجت است و كه اول آن را پ یمستند
 یكیث متعارض شوند، یده آن، آن است كه اگر دو حدیم و فایدارد چنانكه گفتیم یاجماع معترب مستند: جواب

باشند و آن موافق را بـر  یهر دو در عدالت و ضبط و فقه مساو یومخالف، و را یگریموافق آن اجماع باشد ود
 معتـرب اصـال اعتبـار نـدارد چـه اگـر ريو اجمـاع غـ .ن حنظلـه گذشـتیـث ایح نهند، چنانكه در حـدیمخالف ترج

ن یـن اجمـاع را در دیكه ا ید و اول كسیشایآن مستند حجت است و اگر ندارد حجت بودن را نم دارد، یمستند
 نيكاسـده بـر ابـوبكر لعـ یفاسـده و اهـوابودند كه به واسطۀ اعراض » ساعده یفۀ بنیسق«كرد اصحاب دا یامت پ

حجت خود سـاختند بـر آن ضـاللت، و آن اجمـاع اصـل و  عت كردند و آن اتفاق اهل نفاق، اجماع نام نهادند،یب
همه ضـاللتها شـد در  یشواین امت، چنانكه آن ضاللت اصل و پید در ای معتربه گردريغ یهاهمه اجماع یشوایپ
ا سـنت نداشـته، یـاز كتاب و  ی، و حجتیرا رواج دهد به جهت غرض یشان، و هر كه بعد از آن خواست كه باطلیا

گفت كه آن یبود م ی، اگر امامیاجماع یمدع كرد به آنیدا میپ یمخالف یاجماع متمسك شد و اگر كس یبدعو
كنـد چـرا كـه معلـوم یو مخالف معلوم النسب قـدح در اجمـاع نمـ معلوم النسب استای  دا كردهیمخالف كه تو پ

یست و اجماع به جهت آن حجت اسـت كـه مشـتمل بـر قـول معصـوم اسـت و نمـی امام معصوم ننيقیالنسب به 
ا یـهرگاه موافـق نباشـد  ث باشـد،یا حـدیـدانست كه اشتمال بر قول معصوم را از آن توان دانست كـه موافـق قـرآن 

گفت كه مخـالف آن مخـالف یبود م ی امامريو اگر غ .تواندانست كه مشتمل است بر قول اومخالف باشد چون 
 یگفتنـد كـه آن اجمـاع در عصـریا به هر دو مـیكند یگفت مخالفت شواذ قدح در اجماع نمیا میست یثابت ن

كنـد كـه در یر نمچ فكیو ه .ا بعد از آن، پس سخن مخالف اعتبار نداردیگر منعقد شده، قبل از ظهور مخالف ید
 ی، چون صورت تواند بست و حال آنكه پنج شش كس نـادر اسـت كـه بـر رائـیمردمان در عصر ین اتفاق آرایا

بـالد متفرقـه متباعـده شـان در یم تحقق، چـون علـم بـه آن حاصـل توانـد شـد بـا انتشـار ایمتفق شوند وبعد از تسل
ی را الزم نمـريالضم ی معصوم و اظهار ما فريصوم و غدانند بر معیه را واجب میه كه تقیخصوصاً بر مذهب امام

یدارند و در حال حضور امام، معرفت او را بـه شخصـه واجـب مـیبه امام نم یراه یبت كربیدانند و در حال غ
در  یده كـه امـامیرسـ یو بالجمله كار اجماع، به حد .دارندیاج به اتفاق آراء نمیشمارند وبا معرفت شخص احت

شود كه بـه آن رفتـه باشـد و مسـتندش در یافت نمیچكس ی از او هريكه غ یكند بر حكمیجماع ما یمسئله دعو
ا مـؤخر آن، امثـال آن خواهـد گفـت در یدا كند مقدم بر آن یپ یمخالف یست و اگر كسین یزیچ یآن دعو یآن سوا
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ز یاجماع و او ن یدعوز منحصر در یكند و مستندش نیگر به خالف آن حكم مید یجواب، كه مذكور شد، و امام
ه السـالم كـه یـبت امام معصـوم علیچنانكه در مسئله نماز جمعه در زمان غ. كندیز چنان مین ید ثالثیگویهمان م
خ یكنند چنانكه از رساله شـیم یك از اقوال ثالثه، اجماع دعویه بر سه قول اختالف كردند و بر هر یامام یفقها
 نيو همچنـ .االبصـار ذلك لعـربة الوىل یشود ان فیآن مسئله نوشته معلوم م قیه الرحمة كه در تحقین علین الدیز

كـه بـه  یائیـگفتنـد در جـواب انبیبود چرا كه مـین اجماع متمسك میشده، به مثل ایاز امم سابقه هر كه گمراه م
شه اجمـاع یم و همیدارن كه ین دیم بر ایاافتهیشان فرستاده شده بودند كه ما پدران و استادان خود را همه متفق یا
ید ما بـه شـما نمـیاچند كه اخرتاع كرده یزید، بسبب چید كه ما را از آن بگردانیاشان بر آن بود، شما حال آمدهیا

ا عَلـ یاِنّا وَجَدْنَا آباءَنَـا عَلَـ«م یگرو ةٍ وَاِنـّ ةِ االخِـرَة اِنْ یمَـا سَـمِعْنَا بِهـذَا فِـ» «اثـارِهِمْ مُهْتَـدُون یاُمـَّ ا  المِلـَّ هـذا اِلـّ
افته باشند یده باشند وراه نینفهم یزیفرموند و اگر چه پدران واستادان شما چیهم السالم میاء علیو انب .»اخْتِالق
نداشـته  یاتفاق و اجماع كه مسـتند یعنی» هْتَدُونَیئاً وَالیعْقِلُونَ شَیاَوَ لَوْ كانَ اباؤهُمْ ال«ا نقل یاز عقل  یبه حجت

ا وَجَـدْنا اباءَنـا عَلـیةٍ مِنْ نَذیقَرْ یوَكَذالِكَ ما اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف«د یشایباشد، اعتماد را نم  یرِ اِلّا قالَ مُتْرَفُوهـا اِنـّ
  .»اُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِروُنَهِ اباءُكُمْ قالُوا اِنّا بِما یمِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَ یاثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قالَ اَوَ لَوْ جِئتَكُمْ بِاَهْد یاُمَّةٍ وَ اِنَّا عَل

  
هسـت كـه بـه  یاا ضابطهیت را به چه نشان توان شناخت و اهل ضاللت را به چه عالمت، آیاهل هدا: سؤال نهم
  ا نه؟یه و فِرَق هالكه توان نمود یان فرقۀ ناجیاز میآن امت
نشـانۀ : تیامـا اهـل هـدا .ممتازنـدگران یهاست كه به آنها از دها و نشانه را عالمتنيقیك از فریهر  یبل: جواب
 و مراقبـت قلـب و نيقـیت یـشـان بـه تقویت ایـشان آن است كه اكثر قولشان موافق فعل است و اكثر عنایا یعلما

ل بـه یـق آخرت و سلوك آن و بحث در مفسدات اعمال و مشوشات قلـوب، مایاهتمام به علوم باطن و معرفت طر
ستند، بلكه خواهان اقتصاد و اكتفـا بـه اقـل زادنـد، همـواره یمسكن نترفه در مطعم و ملبس و تجمل در اساس و 

 نيا معـرض و از سـالطیـن و منكسر القلب و مرتاض در باطن و مزاح و خـوش خـو، متواضـع در ظـاهر، از دنیحز
ند یگویكه م یز جوابیمتعرّض، مگر درحال اضطرار و انحصار و در آن وقت نريرا غ یمنقبض و مسارعت به فتاو

كننـد، و اگـر حكـم ینمـ یباشند، و به عقل خود در آن تصرفیهم السالم میت علیث اهل بیق به قرآن و حدمطاب
اط یند و امر به احتینمایده باشد، در آن توقف میا مختلف رسیده باشد، یشان نرسیث به ایآن مسئله از قرآن و حد

د یـتقل ید آبـاء و اسـالف سـوایـت نـه بـر تقلدل خود اس یت و صفاريشان در علوم بر بصیند و اعتماد ایفرمایم
ن یاند و اگر چه جمهور عصر بدان متفق باشـند، چـه اتفـاق اكثـرشه از محدثات امور مجتنبی، و هم)ص( غمربیپ

  .»خْرُصُونَینْ هُمْ اِلَّا لِ اللّه اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّاالظَّن وَاِیضِلّوُكَ عَنْ سَبیالْاَرضِ  یوَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِ«د یاعتماد را نشا
كه از حضرات ائمـه  یابییم یه به اعمال و اخالقی، اكثر آنها را شبیكنیشان نظر میو چون در اعمال و اخالق ا

ت آن ريو سـ) ص( ت آن حضـرتیـو اهـل ب) ص( غمـربیش از احـوال پیمنقول است، همواره تفت) ع( نيمعصوم
) ص( غمـربینـد، چنانكـه از پیشان تشـبه و اقتـداء نمایند، تا به اینمایشان در راه حق میت سلوك ایفیحضرات و ك

ت یـو مراد از اصـحاب، اهـل ب» میآنان كه بر آنند كه من و اصحاب من برآن«فرمود  ه كدامند،یدند كه فرقه ناجیپرس
تـه ق گفتـه آن كـس كـه گفیـن طریـو همانا در شأن اهـل ا .ح به آن شده استیگر تصریث دیاست، چنانكه در حد

نند، صفحه ادراكشـان از حـرف ینند حق شنوند و حق بیاند هرچه شنوند و بنيقی یایق غرق درین طریسالكان ا«
  .»دشان رنگ نداردیشان زنگ و بادۀ توحینه دل ایسر و پا خاك باشد آئ یشان در قدم بیا ی پاك و سراريغ

 ر چــــرخ كبــــودیــــغــــالم همــــت آنــــم كــــه ز
  

ــــذ  ــــق پ ــــگ تعل ــــر چــــه رن  رد آزاد اســــتیزه
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ه خود را ینیند و مسائل دینماین علما میت آن است كه دراعمال و اخالق، تشبه به امثال ایو نشانه عوام اهل هدا
شان محشور خواهند یز با ایامت نیكنند و در قیشان میورزند و خدمت ایشان میند و محبت اريگیشان فرا میاز ا

  .»حشر المرء مع من احبی«ث آمده یبود، چنانكه در حد
شان است و اكثر مهامشان شان مخالف قولنهاست، اكثر فعلیشان بر خالف ایا ینشانۀ علما: و اما اهل ضاللت

ل یشه مایشود، همی منيمال و جاه و تقرب سالط یادتید و سبب زیآیما به كار یاست كه در دن یل علومیبه تحص
باشند، رغبت تمام به مناظره و مجادلـه و غلبـه ی آن مريبه ترفه در مطعم و ملبس و تجمل در اساس و مسكن و غ

ض در یح و تعـریش خـود بـه تصـریكننـد و سـتایار مـیا بسـیـعلمـا و اول یدارند و نفیبر خصم و اقحام و الزام م
یظ و متكـرب در ظـاهر مـیند، خوش حال خندان و فرحان به حسب باطن، و بدخو و غلینمایمجالس و محافل م

ش یل از پـینـد و جـواب مسـاینمایدارند و مسارعت و مبادرت به آن مـیم یام در فتوباشند و رغبت و جرأت تم
ست كـه یشان نیكنند كه معلوم این نقل میا از مجتهدیند، یگویمستنبط از اصول موضوعه امثال خود م یخود ورا

 ین مسئله اجمـاعیند ایگویا میبوده است،  یست وخود چه قسم كسیآن مجتهد، آن را از كجا گفته و مستندش چ
دارد و علـم بـه آن  یداننـد اجمـاع چـه معنـیاسـت ونمـ ین اجمـاعیـه در فالن كتاب گفته كه ایا فالن فقیاست 

ست و كدام است، و اكثر علما تابع محدثات امور و بدع ین مسئله چیتواند شد و مستند آن در ایچگونه حاصل م
ن اعمال و اخالق منقوله از اهـل ید و مبایاثر بع یكنیر مشان نظیمشهور نزد جمهورند چون در اعمال و اخالق ا

ید، مـیشـان رسـیاز آن مقوله به گوش ا یشان ندارند و اگر حرفیت اريدانسنت س یو هرگز پروا یابییم) ع( تیب
شـان گفتـه آن كـس كـه گفتـه یشان از كجا و همانا در شأن امثـال ایاند ما كجا و تشبه به اشان معصوم بودهیند ایگو
ار كننـد و یشـان بسـیا و درویاول یاند، نفرا سرنگون ساخته یون انداخته فطرت اصلريد از سر بیافسار تقل یجمع«

هوده تراشند، یشان برسد انكار كنند، به ظواهر نبوت و توابع آن قانع نباشند و از خود سخن چند بیهرچه به گوش ا
هـؤالء   ذلـك ال اىلني بنيمذبذب«ق شوند یتحق یباشد كه بوقشان ید روند و نه توفینه طبعشان گذارد كه با سر تقل

  .»هؤالء والاىل
 مـــــردمیاز بهـــــر فســـــاد و جنـــــگ جمعـــــ

 انــــددر مدرســــه هــــر علــــم كــــه آموختــــه
  

 خـــــود را گـــــم یگمرهـــــ یكردنـــــد بـــــه كـــــو 
ـــــــــ ـــــــــرب  یف ـــــــــرهم والیالق ـــــــــض  نفعهمی

  

شـان فـرا یه خـود را از اینیل دیساشان كنند، و میشان آنست كه در اعمال و اخالق تشبه به امثال ایوعالمت عوام ا
شـان محشـور خواهنـد بـود، و هركـه از علمـا و یامت با ایشان كنند و در قیشان ورزند و خدمت ایند و محبت اريگ

كرت اسـت، یه نـزدیت اقرب است و هر كه به فرقه ثانیكرت است در صفات و اخالق، به هداینزد عوام به فرقه اوىل
ها دركات مختلف اسـت نیجات متفاوت است به حسب حال درجات بهشت، و ابه ضاللت اقرب، و آنها را در
اجـر  كنند واز حق سبحانه و تعـاىلیرسد و صرب مینها به آنها میشه انواع آزار از ایبه حسب دركات دوزخ و هم

  .دارندید میآن ام
 ن آب شـــوریرين آب شـــیـــرگ رگ اســـت ا

  

 رود تــــــا نفـــــــخ صـــــــوریق مـــــــیــــــدر خال 
  

  
  !ار كم باشندین فرقه بسید كه ایشود، پس الزم آیافت می یت در كم كسیاهل هدا یهاانهنش: سؤال دهم
گر در شـأن ید یو جا» الشكور یل من عبادیوقل«د یفرمایم كه حق تعاىل ینیبی است، نمنين چنیا یبل: جواب

ولكن اكثـرهم » «علمونیولكن اكثرهم ال» «عقلونیبل اكثر هم ال«د یفرمایو م» ل ماهمیوقل«د یفرمایشان میا
و » «ل اللّـهیضـلوك عـن سـبیاالرض  یوان تطع اكثر مـن فـ» «نيومااكثر الناس ولو حرصت بمؤمن» «فقهونیال
 بـاقر محمّـدو حضرت امـام  .»اً من الجن واالنسريولقد ذرأنا لجنهم كث» «ؤمن اكثرهم باللّه اال وهم مشركونیما
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مـؤمن كـم : از مؤمنان پس سه نوبت فرمود یند، پس فرمود مگر اندكامیكه مردمان همه بها: سه نوبت فرمود) ع(
عه، اگـر بـر خـوردن یم ما گروه شـیتو شوم چه بكن ید كه آن حضرت را گفتم فدای گونيو حمران بن اَعْ .اب استی

ن، یـتـر ازث بكـنم تـو را بـه عجـبیا حـدیـآ: آن حضـرت فرمـود م كـرد،یم آن را تمـام نتـوانیمجتمع شو یگوسفند
تو شـوم چـه  یپس من گفتم فدا! سه كس یعنی» واشاره بدست مبارك فرمود«ن و انصار همه رفتند مگر یرمهاج

د شد، پس من در نفس خود گفتم یعت كرد و شهیعز و جل عمار را، ب ید خدایرحم فرما: فرمود شد حال عمار؟
كـه آن مثـل سـه  ید كـه گمـان كنـیتو شا: لت بهرت از شهادت تواند بود، پس به جانب من نظر كرد و فرمودیچه فض

اللّـه عـنهم  یو مراد آن حضرت بـه آن سـه كـس سـلمان و ابـوذر و مقـداد اسـت رضـ .»هاتیهات هیكس بود، ه
كرد پـس  یواما عمار پس جستن«از آنها مذكور است كه  یح به آن شده و در بعضیگر تصریث دیچنانكه در احاد

 نيالمـؤمنريدر امـر حضـرت ام یعنـیخطور نكرد  یزیطرش چكه شك نكرد ودر خا یرا خواه یبازگشت و اگر كس
 آن نيزم  د كه نزد آن حضرت اسم اعظم است، اگر بخواند،یپس مقداد است و بس و اما سلمان بخاطر رسان) ع(

جماعت را فرو برد و او هم چنان بود، اما ابوذر، آن حضرت او را امر فرمود بـه سـكوت، و او امتنـاع نمـود مگـر 
اب تر است از مرد مؤمن، و مرد مـؤمن یزن مؤمنه كم «فرمودند كه  )ع( و حضرت امام جعفر صادق .»سخن گفنت

ه السالم یكاظم عل یو حضرت امام موس .»ده است از شما گوگرد سرخیتر است از گوگرد سرخ، پس كه دابیكم 
شـان انـس یآنند كـه مردمـان بـا ا یكن اكثر مردمان از برایل  ل است مؤمن است،یت ما قاینه هر كه به وال«فرموند 

 یك كـس كـه بنـدگیـها بود و نبود مگر یا و ما فیعز و جل قسم كه دن یبخدا«: وهم، آن حضرت فرمود .»ندريبگ
م یان ابراه«د یفرمایكرد آنجا كه میاد میز با او یاو را ن بود حق تعاىلیم یگریآورد و اگر با او دیم یخدا بجا

ل ید به اسـماعیاو را مؤانست بخش حق تعاىل یتا آنكه بعد از مدت» نيكنمن المشركیو لم  فایكان امة قانتا للّه حن
ن یا: پس فرمود. ارندیقسم كه مؤمن كم است و اهل كفر بس ید و بخدایو آگاه باش و اسحاق، پس سه كس شدند،

نـد، یشـان بگویه باشـند بـا اند و آنچه در دل داشـتريشان انس بگیده شدند كه مؤمنان با ایآن آفر یهمه خلق از برا
یاگـر نمـ«د یـفرمایمـ منقول است كه حق تعاىل) ص( غمربیو از حضرت پ .»پس اسرتاحت كنند و ساكن شوند

دم مـرا او را از یـگردانیع خلـق خـود و مـیـشدم به او از جمیم ینه مستغنیك مؤمن، هر آی مگر نيزم یبود در رو
  .»چكسیكه محتاج نشود به ه یمان او انسیا

  
  ر مردمان را كافر توان خواند؟یله باشد، پس سایمان منحصر در آن فرقه قلیهرگاه ا: ازدهمیسؤال 
است  یهر مرتبه نوع ی آن است و به ازاريمان را مراتب غیله است و این فرقه قلیمان كامل منحصر در ایا: جواب

كـه  یآنها، اطالق لفظ كـافر كنـد بـر كسـ یدن معانیمان و كفرو فهمیبعد از اطالع بر مراتب ا یاز كفر، پس اگر كس
ك كـس مـؤمن و كـافر توانـد ید كه یخاص، شا یاز انواع آن به معن یاز مراتب كفر و نوع یا متصف باشد به مرتبه

را كه  یاالطالق نتوان گفت مگر كس یكن كافر علیل  گر نباشد،یكدیبودن اعتبار و نسبت به دو مرتبه كه در مقابل 
شـود و آن یز منصـرف بـه فـرد كامـل مـیاالطالق ن یچنانچه مؤمن عل  مان نداشته باشد،یمراتب ااز  یا چ مرتبهیه
ند و یز گویخاص ن یعه بمعنیو ش یچ مرتبه از مراتب كفر به او نباشد و او را مؤمن ممتحن و متقیاست كه ه یكس
در مقابل عامه  ین معنیه به اعی ممتحن و شريز هست كه عبارت است از مؤمن غین عام شامل موىل یعه به معنیش

  .و مخالف است، و با خاصه مرادف است
  

  مان و كفر چند و كدام است؟یك از ایست و مراتب هر یمان كامل چیحد ا: سؤال دوازدهم
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آنكـه طبـع و یرا عزو جـل بـه دل و زبـان بـ یدن و گردن نهادن و تن در دادن است خدایمان كامل گرویا: جواب
مـان كامـل پـنج یپـس در ا  ،یو ناكردن یت به همه فرمانها از كردنريعلم و بص یشد، از رورادر آن مدخل با یهو

از انواع  ی، نوعیشود و به فقد هر شرطیمان متحقق میاز مراتب اای  مرتبه یشرط معترب است و بوجود هر شرط
  .شودیم ا فقدان شروط خمسه متحققیك پنج است كه به وجدان یگردد، پس مراتب هر یكفر ثابت م
مـان و كفـر، یا ن مرتبـه اول اسـت ازیـرا عزو جل و ا یدن و گردن نهادن و تن در دادن است خدایگرو: شرط اول
ا از یـرا  ین مرتبه را انكار و حجود خوانند وآن آنست كه نگرود و گردن ننهد و تن در ندهد فرمان خـدایمقابل ا

یمـ فتند سجده آدم كـن، امتنـاع نمـود، چنانكـه حـق تعـاىل كه چون به او گنيس لعیچون ابل استكبار و علو، یرو
شـان ید آباء و اسالف، چـون اكثـر كفـار كـه چـون بـه ایتقل یا از رویو » نیواستكرب و كان من الكافر یاب«د یفرما

، میـاافتـهیم كه پدران خـود را بـه آن یآن باش یبلكه ما در پ: شان گفتندیفرستاد، ا ید كه خدایو آن شوريگفتند كه پ
او لـو كـان «د یـفرمایپس مـ» ه آباءناینا علیل لهم اتبعوا ما انزل اللّه، قالوا بل نتبع ما الفیاذا ق«د یفرمایچنانكه م
همچنانكـه  .عقالن و گمراهـان و نادانـان باشـندیشان بیواگر چه پدران ا یعنی» هتدونیاً و الیعقلون شیاباءُهم ال

باشـد از  یبیاستكبار و علو، او را نص یكند از رو یاست و هركه انكار حقار یات در قرآن بسین آیشان و امثال ایا
 یا از اهـل علـم كـج فهـم كـه از علمـایـان اهل روزگار ري هر كه از آبا و اجداد و معتربان و پنيآن نوع كفر و همچن

، و در ظـن ده و ناصـواب باشـدید كـه آن اعتقـاد در نفـس االمـر ناپسـندريچند بگ یخدا و آخرت نباشند، اعتقاد
غمـرب كنـد، اعتقـاد یابـت پیكـه ن یا عـالم ربـانیـغمـرب یز، صواب باشد و بدان خرم باشد، پـس چـون پیدارنده آن چ

ن اعتقـاد حـق ناداشـته نادانسـته گـردد و آن یـصواب و سخن حق عرض كند آن اعتقاد كج خود را داشـته، پـرده ا
، راست را قبول نكند و  ردد تا از بهر آن دروغده گیراست ناشن یهاده حجاب آن سخنیدروغ خود شن یهاسخن

  .باشد از آن كفر یباور ندارد، او را حظّ
او را بـر آن داشـته باشـد نـه عصـمت  یخدا باشد و اعتقاد بـه خـدا یدن از براین گرویآن است كه ا: میشرط دو

ن مرتبـۀ یـا و عمل فقط، و اده باشد نه به زبان تنهیز گرویبه دل ن یعنیم مالمت، یخون و مال و جسنت سالمت و ب
را عز  ین مرتبه را نفاق خوانند و آن، آن است كه تن در دهد و گردن نهد خدایمان و كفر مقابل ایم است از ایدو

مـان ی، چنانكـه اعـراب گفتنـد ایاعتقاد قلبـ یاز اغراض مذكوره نه از رو یو جل به زبان و اركان به جهت غرض
قالـت «امـده اسـت چنانكـه فرمـوده یشـما ن یمـان بـه دلهـایم، چه ایگردن نهادد ییبگو: فرمود م، حق تعاىلیآورد

د یگذاریاگرچه شما نماز م یعنی» قلوبكم یمان فیدخل االیاالعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لمّا 
ا یـبـه جهـت دنآخـرت  یرا است و هر كه از كارهـا یرا است بلكه غرض و علت ید، اما آن نه خدایداریو روزه م

ح كـه موجـب تخـالف باشـد یصح یغرض یباشد بلكه هر كه ظاهرش با باطن موافق نباشد ب یبیكند، از نفاق نص
چنانكـه . نـددن كفر متصف بویبا ا) ص( غمربیاز صحابه پ یاریه از محلّش، او را از نفاق بهره باشد و بسیمثل تقّ

كل  یان اللّه عل«د یفرمایتا آنجا كه م» نيم االخر و ماهم بمؤمنویقول آمنا باللّه و بالیومن الناس من «د یفرمایم
امـا   م شـدند،یمان آوردند و دعوت قبـول كردنـد و تسـلیشان كه بظاهرو باطن ایبودند از ا یو جماعت .»ریء قدیش
یمـ در خـاطر ید، گمـانیرسـیشان در سرّ آن نمیفرمود كه عقل ایا كلمه میكرد یم یكار) ص( بود كه رسولیم

كردند یدند، آن گمان ظاهر میرسیاز هم صفتان خود م یكیكردند، چون به یآوردند، و در آن گمان آمد و شد م
و چـون ! گر باره چـو گفـت، آن چـرا كـرده و آن چـرا گفـتیكه د یدیگر باره چو كرد و دیكه د یدید: گفتندیو م
ه یـن آیـا گفتنـد تـا حـق تعـاىلیردنـد و عـذر مـخویآمدند و سـوگند مـیگفت، مید و باز میشنیصادق م یمؤمن

  .دیمان كافر شدید كه شما بعد از ایاوریعذر م» مانكمیالتعتذروا قد كفرتم ا«فرستاد 
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. دن به زبان و گردن نهادن به ظاهر نسازد، و به حـق اعـرتاف كنـدیرا مانع گرو یآن است كه طبع و هو: میشرط س
كه به ازاء  یمان، و كفریم است از  این مرتبه سیز اقرار كند و ایشد، به زبان نبعد از آنكه به دل اعتقاد كرده با یعنی
ا یـخوانندو آن، آن است كه حق را دانسته بپوشد و انكار كند به جهت حسـدو اسـتكبار،  ین مرتبه است، حجودیا
ده یوخ خـود شـنیشـا موافق علم واعتقاد كـه از علمـا و یو مراد او باشد  یتعصب كبار، پس هرچه موافق هو یبرا

آنچـه : ن صفت جهودان است كـه گفتنـدیو هر آنچه موافق آنها نباشد باور نكند، و ا  باشند باور كند، و گردن نهد،
شـان ید در حـق ایـفرمایمـ م چنانچـه حـق تعـاىلیكنـیم بـاور مـیـادهیوخ خود شـنیموافق اعتقاد ما است كه از ش

یمـ یعنـی» ال و اولئك هم الكافرون حقاًی ذلك سبنيتخذوا بی دون انیریقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و یو«
ا كفـر یـگر نتوان نهاد و نتوان گرفت كه ید یند و راهريگر بنهند و بگید یمان از خود راهیان كفر و ایخواهند كه م

بـبعض  افتؤمنـون«د یـفرمایگر مـید یو جا .ك فرمان خدا كافر شد، به همه كافر شدیا اسالم و هر كه به یباشد و 
اشـد  ردون اىلیـامـة یوم القیا و یاة الدنیالح یف یفعل ذلك منكم اال خزیالكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من 

و مـراد شماسـت از قـرآن  یخوانندگان كتاب هر آنچه مطابق علـم و اعتقـاد و موافـق هـو یشما ا یعنی» العذاب
د، چه جزا باشـد آن كـس یشوید شماست بدان كافر مو مرا ید وهر آنچه نه موافق علم و اعتقاد و هویكنیباور م
در قـرآن  ین معنـیـن جـا ایدر آن عالم و چند ین عذابیدر آن عالم و سخرت یی فعل باشد اال رسوانين چنیرا كه ا

د یـتقل یا بـرایـ، یشهوان ینفسان یهاواجب االظهار را پنهان كند به جهت غرض یكه حق یمذكور شده و هر كس
یغمرب ما را میپ یباشد، همچنانكه جهودان صدق و راست یبینص یشان، او را از جهودیتعصب اآباء و اسالف و 

فلمـا جـاءهم مـا عرفـوا «د یـفرمایمـ چنانكه حق تعـاىل .كردندیشناختند واز جاهالن عرب پنهان میدانستند وم
یگـر مـید یو جـا .شـدند بـدان شناختند، كافریچون رسول و قرآن را م یعنی» نیالكافر یكفروا به فلعنة اللّه عل

كند حق را و حال آنكه یشان پنهان میاز ا شناسند و فرقهیشناختند، چنانكه پسران خود را میرسول را م: دیفرما
غمـربان، ی بعد از پنيو همچن .»علمونیكتمون الحق و هم یقا منهم لیعرفون ابناءهم و ان فریعرفون كما ی«دانند یم

را از خلـق پنهـان  یو یل و هرنهـایت خلق تواند كرد، و هـر آن كـس كـه فضـایباشد كه ترب یكه بزرگ یدر هر زمان
بنـدد تـا  یباشـد پنهـان كنـد، و آنچـه نباشـد بـر و یبندد وآنچه در و یناسزا بر و یهاكند، دروغ و بهتان و لقب

بـه سـبب آن ملعـون باشـد و   یرگـ یداخل باشد و در آن كـس از جهـود ینامعتقد گردند، در آن معن یعامه در و
الكتـاب  ینـاء للنـاس فـینات من بعد مـا بیكتمون ما انزلنا من البین یان الذ«د یفرمایم چنانكه حق تعاىل. گردد

و » تابع دجال باشـند هفتاد هزار از جهودان امت من«و رسول خدا فرمود  .»لعنهم الالعنونیلعنهم اللّه ویاولئك 
د یو صفت آ یبر معن ین جهودیب ظاهر و صورت جهود نشد، پس اچكس به حسین امت هیمعلوم است كه از ا
  .نه بر ظاهر و صورت

ن یـ، و ایت باشد نه ازكج فهمـريعلم و معرفت و بص یدن و گردن نهادن، از رویآن است كه آن گرو: شرط چهارم
كه سـخن خـدا و ن مرتبه است ضاللت خوانند و آن، آن است یكه در مقابل ا یو كفر. مانیمرتبه چهارم است از ا

ق را بـر آن دارد، و یـز كنـد و خالیا اظهار نیرا كج فهم كند و در خاطر دارد  یرسول خدا را راست بخواند اما معن
غمـرب در یغمـرب را از سـخن پیكه مراد خدا را از سخن خـدا فهمـد و مـراد پ یربان یا عالمی یغمربیپ یتريچون بص

د، و آن فهـم كـج یـن اعتقاد راست آیعرض كند، آن اعتقاد كج، مانع ااعتقاد كه راست باشد  یافت، آن معنیتواند 
بخشد ی، همه كس را فهم راست نمحق تعاىل ن كفر گمراه شدند،ین امت به ایحجاب آن فهم راست شود و اكثر ا
ؤت یـشـاء و مـن یالحكمـة مـن  یؤتیـ«د یـفرمایچنانكـه مـ ار نسـبت ندارد،یو آن بخواندن و تكـرار و مطالعـه بسـ

ده شـد حكمـت، یخواهـد و هـر كـه او را بخشـیبخشد حكمت، هر كه را میم یعنی» اًريا كثريخ یكمة فقد اوتالح
 یاللّـه رجـال فهمـا فـ یعطـیاال ان «د یـفرمایمـ) ع( نيالمؤمنريو حضرت ام .اری بسريده شد خیق بخشیپس بتحق
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 ین كفـر، در جمـاعتیـر اسـالم او در صـد .در قـرآن یرا فهمـ یمـرد تعـاىل ید خـدایمگر بـه بخشـ یعنی» القرآن
آن ) ص( غمـرب مـایبه خطـا اعتقـاد كردنـد و چـون پ یزیچ  )ع( یسینش عید آمد كه در آفریان پدیجهودان ونصران

ا اهل الكتاب ی«ها فرستاد كه تین آیا شان عرضه كرد، فهم نتوانستند كرد، پس حق تعاىلیاعتقاد كه ثواب بود بر ا
د بـر ییـن خـود و نگویـد در دیـاهل كتاب، غلو و افـراط مكن یا» اللّه اال الحق یعل نكم و التقولواید یالتغلوا ف

عند اللّه كمثل آدم خلقه من تـراب ثـم  یسیان مثل ع«زد كه  یرا مَثَل) ع( یسیخدا مگر سخن حق، پس وجود ع
در «اسـت كـه خـرب داده ) ص( غمـربیت مباهله نازل شـد و حضـرت پیباز هم فهم نكردند تا آ» كونیقال له كن ف

یزند كه مراد سخن فهم نكنند و خلق را در ضاللت افكننـد چنانكـه مـیكج فهم برخ یامت من از آن جنس علما
   .ار استین اخبار بسیو امثال ا»  علم واضلوارياتخذوا للناس رؤسا جهاال فسئلوا فافتوا بغ«د یفرما

هـا را بـه یهـا و ناكردنیه مـذكور شـد همـه كردنعز و جل بشروط ك یكه بعد از گردن نهادن فرمان خدا: شرط پنجم
ان خوانند و اطالق یفسق و عص. ن مرتبه استیرا كه به ازاء ا یمان، و كفرین مرتبه پنجم است از ایعمل آورد و ا

ال و یه سبیت من استطاع الیالناس حج الب یوللّه عل«د یفرمایم ل مجاز است، چنانكه حق تعاىلیكفر بر آن بر سب
مـان یبلكه او كمـال ا سـت،یمـان نیقـت ایل در اصـل و حقخـن مرتبه دایچون ا» نيعن العالم ین اللّه غنمن كفر فا

شود و بس و لكـن چـون یگردد بلكه مستحق دخول در آن میمستحق خلود در آتش نمن مرتبه یاست چه بفقد ا
 یزنـیال«وارد اسـت كـه  یبوث نیرحد رست و لهذا دیا خود نیپس گو كند،ین مرتبه رفع عذاب نمیمان بدون ایا

سـرق و هـو ی نيسـرق السـارق حـیشـرب و هـو مـؤمن و الی نيشرب الشـارب حـیو هو مؤمن و ال یزنی یحت یالزان
 یچ دزدیچ خمر خورنده خمـر نخـورد و مـؤمن باشـد و هـیچ زنا كننده زنا نكند و مؤمن باشد و هیه یعنی» مؤمن

ن افعـال و بـاور یـا یاند به بـددهیالخمر و سارق اگر چه گروو شارب  یچه زان. نكند و مؤمن باشد یكننده، دزد
یمان حاصل نمـیاند و كمال ااند و باور نكردهدهیاند از آنها، همانا خود نگروستادهیكن چون باز نه ایاند، لكرده

 د كـهرا باشـ یگر از كفر هسـت كـه آن را كفـر جهالـت خواننـد و آن قـومید یو نوع .ن مرتبهیق ایشود مگر به تحق
 یكه درمقابل آن كفر اسـت، جـزو معنـ ین و دعوت ندارند و امریده باشد و خرب از دیشان نرسیدعوت وملت به ا

را كـه اطـالق كفـر ین حق است به اسم كفر از فسق، زیمان، و ایاز ا یامان و كفر است نه مرتبهیك از مراتب ایهر 
ا آن یـده باشد یه به او نرسیه ضروریه و مسائل شرعینیر داز امو یو هركه امر قت است نه مجاز،یحق ین از رویبر ا

مـان مقـابلش نداشـته یل ایدر تحصـ یريو صاحب آن كفر اگـر تقصـ .ده باشد، از آن كفر او را بهره باشدیرا نفهم
ك اخـالق یـتـر از عـذاب آن قـوم نباشـد، اگـر نچ صنف از كافران سبكیباشد، او را مستضعف خوانند و عذاب ه

 ی حتـنيو مـا كنـا معـذب«د یـفرمایمـ نباشد چنانكه حق تعاىل یشان را اصالً عذابیبلكه بسا باشد كه ابوده باشند 
هتدون یلة و الیعون حیستطیوالولدان ال  من الرجال النساءنياال المستضعف«د یفرمایگر مید یو جا» نبعث رسوالً

تر از عذاب جهـود و سخت یچ صنفیو عذاب ه .»مایعفو عنهم و كان اللّه غفوراً رحیاللّه ان  یال فاولئك عسیسب
ض وجـوه و تسـود یوم تبی«د یفرمایمان چند جا خرب داده، مثل آنجا كه میاز كفر بعد از ا ست وحق تعاىلیمنافق ن

 یث نبـویو در حـد .»مانكم فذوقوا العـذاب بمـا كنـتم تكفـرونین اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایوجوه فاما الذ
  .ن اخباریو امثال ا» ضرب بعضكم رقاب بعضیكفارا  ین بعداال الترجع«وارد شده 

د از جحـود یـاز جهالـت رسـت و اگـر بـه همـه گرو د،یـده باشد و فهمیز به او رسیپس هر كه دعوت حق در همه چ
ز یـمان آورد، بـه زبـان نیو اگر به همه ا د و به دل اعتقاد كرده از نفاق رست،یخدا گرو یو اگر به همه از برا رست،

علـم و  یرسـت، و اگـر بـه همـه از رو یپنهان نكـرد از جهـود یمان امریچ ایهمه اعرتاف نمود و حق را در هبه 
هـا تـن در داد و یها و ناكردنیند از ضاللت رست و اگر به همه كردنیده ودرست فهماید و راست فهمیت گروريبص
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عز و جل شـد  یدۀ خدایو پسند ان خالص شد و مؤمن صادق صالح خالص بدر آمدیامتثال نمود، از فسق و عص
  .»ن الخالصیاال للّه الد«كه 

  .نیوآله الطاهر محمّد ی و الصلوة علنيوالحمدللّه رب العالم
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  ینه شاهیآئ

  میبسم اللّه الرحمن الرح
  

د، و طبـع و یـكـه رسـوم شـرع را مطـابق عقـل كامـل گردان یسته سزاوار نثار پروردگاریش بایسته و ستایسپاس شا
اء كـه بـه یاء و سـرور اصـفیـو درود نامعـدود بـر روان خـاتم انب. ب عقل كامل را تابع عقل او ساختعادت صاح
عه را یه شیت عصمت و طهارت  كه فرقۀ ناجیق پرداخت و بر اهل بیل خالی، به تكمیو تمامرت شرع یكاملرت عقل

  .شان نواختیبه محبت و طاعت ا
، سالله دودمـان ین پروری، و مهر سپهر دیآفتاب فلك سرور ی، اعنیچون خاطر اشرف نواب اقدس اعل: اما بعد
وصل اللّه دولته بدولة القائم سالم اللّه » یشاه عباس ثان« ید ربانیید بتأی، مؤیل خاندان مرتضویو سل یمصطفو

د، یدل و قـوت جـان را شـا یف حكمـت كـه روشـنیـف معرفـت و طرایچند بود از لطا یدن سخنیه متوجه شنیعل
ت او بـه یـو ترب ین در شناخنت نفس ناطقه انسـانیقبل از ا» المدعو به محسن یبن مرتض محمّد«ن یكمرت یوداع

اء یض«نوشته بود موسوم به  یت او در انام، رساله به زبان تازیله شناخت پروردگار است، و ربوبیكه وس» حُكّام«
خالصه آن را مـرتجم سـاخته، تحفـۀ ن ید، بنابرایگانه دهر مناسب دیدن مضمون آن را به عرض آن یرسان» القلب

نـه یآئ«ن پرور، موسوم بـه یگر بود و منسوب به شاه ددر او جلوه یشاه ی نمود، و چون معنینيآن مجلس بهشت آ
  .د كه به عزّ قبول رسدید، امیگردان» یشاه

     
  مقدمه
شـان را مقـرر یدگار عالم اپنج حاكم كه پرور یست، ناچار است او را از فرمان بریات است فانید حیتا در ق یآدم

كن از یهـر كـدام كـه خواهـد، لـ یوريار داده در پـیـت او، و او را اختیـت او، و موكل داشته بر تقویترب یساخته برا
 یمقتضـ یبعضـ یوريه، و پـیـموجب صعود اوست بدرجات عال یاطاعت بعض. ون نتواند رفتريحكم مجموع ب

دوم » شـرع« یكـیو دو از برون، » طبع«دوم » عقل« یكیدو در باطن اوست  .هیاوست در دركات هاو طسقو
گـاه . است كه به تكرار و موانست حاصل شـود» عادت«د و آن ريد و در درون قرا رگیو پنجم از برون آ» عرف«
ن هنگـام، گـاه باشـد كـه معلـوم نباشـد كـه مصـلحت در یگر، و در ایكند بر خالف حكم آن د یشان حكمیاز یكی

صادر شود كه معلوم نباشـد كـه صـاحب آن حكـم  یو گاه حكم .رو دهد یتريفرمان بر را حكدام است و  یفرمانرب
ون شدن، نتواند، پـس مضـطر شـود بـه ريكن فرمانرب از حكم او بی، ضرر رساند لیبعض یكدام است و گاه فرمانرب
ن مقدمات، هر كس را ناچار اسـت از یبنابرا. دی است تا دفع شر او نمانيكه احكم الحاكم  پناه بردن به پروردگار

شـان اسـت و از شـناخنت مراتـب یحكام پنج گانه، و از شناخت نفس خود كه فرمـانرب ان یكان از ای كانیناخنت ش
مصلحت خـود بـا  یو از راه بردن بسو یشان بر آدمیلت، و از دانسنت حكمت در سلطنت ایحكام در شرف و فض

 نياحكـم الحـاكم یاز نعمتها یبا اشتباه و از شناخنت بعض یاز بعض یشان و از جدا كردن حكم بعضیاختالف ا
ن ین رساله در بـایپس ا .پناه جسنت به او جل جالله ی، و ازشناخنت چگونگنين امر و معیكه ممد است او را در ا

  .كه مذكور شد یبید به ترتین امور نوشته شد و بر دوازده باب مرتب گردیا
    

  در شناخت عقل: باب اول
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سـت در او كـه بـه آن بـاز در ینش، و آن قوتیبا خود آورده از اصل آفـر یكه آدم یعیطب یكی: عقل بر دو گونه است
ن یها، و به اشهیها كه به كار بَرَد در آموخنت پريها و تدبشهید مگر به اندیرا كه به آن نتوان رس یزهائیافت چیتواند 

كه به آن  یست در آدمیتبست كه به كسب حاصل شود و آن قوتدوم مك .وانات ممتاز استیر حیاز سا یقوت، آدم
را  یسـودمند اخـرو یا ضرر داشته باشد، پـس كارهـایكه در آخرت به او نفع رساند  ییان كارهایز تواند كرد مییتم
 اونفع یایان رساننده در آخرت راترك كند و اگرچه به دنیز یاو ضرر كند، و كارها یایآورد و اگر چه به دن یبجا

راسـت و  یشـود بـه مـدد دانشـهایرسـد و روز بـروز محكـم مـیك به زمان بلوغ به هم مین قوت نزدیو ا. رساند
و امداد  یینمااندوزند، و فرشتگان او را در باطن راهیاندوخته و م یعیعقل طب یاریدرست كه به دست یكردارها

تـر و بـه قـدر را ناقص یاند و بعضتر دادهاملراك یباشد، بعضین هر دو عقل در مردمان به تفاوت میكنند وایم
  .اند و به اندازه آن حساب خواهند جستف كردهیكمال و نقص آن، تكل

   
  در شناخت شرع: باب دوم

ز گردد و یفا یاند تا هر كه قبول كند و فرمان بربد به سعادت ابدبندگان فرستادهكه به جهت  یست الهیشرع دستور
اند هـر كـه قبـول آن را نكنـد و فرمـان نـربد، از احكام آن را واجب و الزم شمرده یعضبرسد، ب یبه لذات جاودان

اند، هـر كـه فرمـان بـربد ثـواب دهیرا نافله گردان یو بعض. یاز لذات جاودان یو محروم گردد، یسزاوار عقوبت اله
انـد، ه آنچـه واجـب شـمردهد و از جملـیـایبـراو الزم ن یه برسد و هركـه فرمـان نـربد، عقـوبتیابد و به درجات عالی

از احكام را  یباز بعض. ون رودرين بیاند، هر كه فرمان نربد از دن و ستون شرع قرار دادهیرا به منزله ركن د یبعض
انـد تـا بنـدگان را مبهم و مشتبه گذاشته یو بعض. ماندینم یرا در ترك آن عذر یاند، چنانكه كسان روشن كردهیب

ه در آخـرت بـه پـاداش آن بـه او یاط در آن كند، درجات عالیت احتیند هر كه رعایتحان نماند و امیازمایرا در آن ب
ق یـت نكـردن آن، از توفیـرعا یبلكه گاه باشد كـه بـه شـوم ت نكند از آن درجات محروم ماند،یدهند، و هر كه رعا

 یت تفـاوت مراتـب محكمـبـه تفاوتنـد، از جهـ یباز مردمان در فرمـانرب .ز محروم شودیواجبات ن یافنت فرمانربی
بـه  یدون بعضـ یا بعضیها، یها و ناكردنیاخالص و مراتب تن دادن به همه كردن یو صفا  ،نيقی یادتیاعتقاد، و ز

كننـد، یو اطاعـت مـ گرونـدیبه دل و زبان و تـن و روان مـ یباز بعض .یو دل تنگ یا به دشواریو نشاط،  یآسان
بـه زبـان  ینـد، چـون منافقـان و بعضـینمایمنكرند و به زبان اقرار م به دل یمان، و بعضیچون مؤمنان صادق اال

به دل و زبـان  یكنند، و بعضیا تكرب انكار میهود منشان كه حق را دانسته از حسد یمنكرند و به دل معتقد، چون 
و ، فهمنـد چـون گمراهـانیكن احكـام را كـج مـیبه هر دو معرتفنـد، لـ یهر دو منكرند چون كافران جاحد و بعض

، چون غاصبان و فاسقان، و باز یو ناكردن یدهند به همه كردنیكن تن درنمیفهمند، لیمعرتفند و راست م یبعض
  .شمار است یار ومراتب بین گروه را درجات بسیك از ایهر 

   
  در شناخت طبع: ومیباب س

شـمرد، و یم خـود مـیـق و مالزها را موافـیچ یكه به آن قوت، بعض یست در آدمیند، طبع قوتیز گوین یكه آنرا هو
ا یا نه، و خواه سودمندباشد او را یم باشد درواقع یا نامالیم یمال ز،یخواه آن چ. داندیم میو نامال یرا مناف یبعض
ك كـردن آن بـه خـود، و خواسـنت آن را یـكنـد در نزد یم شمرد، سعیپس آنچه را مال. ا نهیان رساند او را یا زینه، 

پس اگـر  .كند در دور كردن آن از خود، و نخواسنت آن را غضب خوانند یداند سع یمناف ند و آنچه رایشهوت گو
ا بـه مكـر یـد، یـال مـدد جویطان به وهم وخیعقل و شرع باشد از راه وسوسه ش یارتكاب آن امر خالف، مقتضا

. ون آوردريشـان بـیله وتكرب و عدوان متوسل شود تـا بـر عقـل و شـرع غالـب شـود، و صـاحبش را از فرمـان ایوح
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م را یكن به اغواء مالید شمرد، لیاز حكام با یكیتواند كرد تا او را یطان اگرچه بر انسان باالستقالل حكم نمیش
  .كندیحكم م ید و هوینمایم میم را مالیم و نامالینامال یدر نظر هو

   
  در شناخت عادت: باب چهارم
او شده باشد، به تكرار و مؤانست، بعـد از  یا هوایكه ما  یرا بر كردن امر یزاند آدمیانگیست كه بر میعادت قوت
ا شـرع یـعقـل  یبعد از آنكه كمرت بـوده باشـد خـواه آن را مقتضـا اده شده باشد،یمت او زیا مالیم نبود یآنكه مال

او آن گردانـد و تـرك یاده میدهد و زیاو آن را قوت م یوريا نه، پیا نه، سود یا نه، مقبول خردمندان باشد یباشد 
  .ل گرددیكه برطرف شود و زا یكند تا حدیرا ضرر م

   
  در شناخت عرف: باب پنجم
ان خود وضع كرده باشند، و برخود الزم و واجب سـاخته كـه بـه آن عمـل یست كه عامه مردمان در میعرف دستور

ر مخالفـت آن از ك دیـهـر . م طبـع ودشـوار باشـدیح شمرند، هرچند عمل به آن، نامالیند و مخالفت آن را قبینما
ف، گاه موافق عقل و شرع یباشد به اختالف ازمنه و بالد و طواین دستورمختلف میشد، و ایاند یگریسرزنش د
ن فرقـه نباشـد، یـآنچه موافق آن سه و مقبـول ا .باشد و گاه نهیده میباشد و گاه نه، گاه مقبول مردم فهمیو طبع م

باشـد،  یالیه و خوف ضرر باشد و عرف اگر مشتمل بـر غلبـه و اسـتیالتزام آن حماقت است مگر آنكه از باب تق
ش ید، و اسـباب تعـريشـان نظـام گـیت ایـتـا جمع یرا ناچار اسـت از سـلطنت یآن را سلطنت خوانند و هر اجتماع

ه و نظـام اسـباب یـت نفـوس جزئیان شرع و سلطنت آنست كه سلطنت اصالح جمعیو فرق م .ردیشان انتظام پذیا
و شرع  .شان رواستیشود كه خطا بریه صادر میا باشند و بس و آن از نفوس جزئیكند تا در دنیمشان یشت ایمع

اد یـك، پـس ناچـار بـه یـك در هـر یـصـالح هـر  یا و آخرت با هم بـا بقـایت كل ونظام مجموع دنیاصالح جمع
د باشد وآنكه سـعادت یوو جا ین عالم خواهد بود كه باقیباالتر از ا یشان را بازگشت به عالمیجماعت دهد كه ا

ز كنـد ییـن جهان، پـس تمیدن رغبت از شهوات و لذات ایشود مگر به گردانیآنست، و آنكه آن حاصل نم یقیحق
دوار یـا ضرر رساند و به مثوبات آن امیكه در آنجا سود ندهد  ییكه در آخرت سودمند باشد و كارها ییان كارهایم

اند از خطا و زلـل، ه كامله كه معصومیتواند شد مگر از عقول كلیدر نمن صایم كند و این بیگرداند وبه عقوبات ا
سـت، و یو به شرع تمام تواند شد وافعال شرع تمام است و محتاج به سـلطنت ن. پس افعال سلطنت ناتمام است

تجمـل مثالً سلطنت امر به  .ون است ونفع امور شرع در ذات اوداخلريباز نفع اكثر امور سلطنت از ذات مأمور ب
د كه نفعش به نماز كننـده یفرمایم  ونند، و شرع امر به نماز و روزه،رينظر ناظران كه از ذات متجمل ب یكند برایم

رسد و بالجمله نسبت سلطنت به شرع به منزله بدن است روح را، و به منزله بنده است خواجـه یو روزه دارنده م
ظـاهر . دیـاد نمایـسلطنت شرع را فرمان برد و احكـام شـرع را انق گاه سخن او شنودو فرمان برد و گاه نه، گاه. را

نـد، و اجـزاء بـه جانـب یه معقـوالت درآیعالم كه مُلْكست منقاد باطن عالم شود كه ملكوتست، محسوسات در سا
وندد و راحت یات هالكات به حصول پید شود، و زهد در فانیات صالحات پدیند، و رغبت در باقیكل حركت نما

ش باشـد او یگذرد بهرت از روز پـ یات به عادات مكتسب گردد، و هر روز كه بر آدمريت حاصل گردد، و خایازمؤذ
ت را یرا كه رع یق بخشد، خصوصاً پادشاهیت كند ونصرت دهد وتوفیروز بروز بندگان را هدا را، پس حق تعاىل

دل آن پادشاه از انوار ملكوت، آن مقدار  ن سبب بریاد نموده و گاه باشد كه بدیز انقیاد شرع داشته و خود نیبر انق
ن یـه رسانده تـا چنانكـه در ایت بدرجات عالینا شود واو را شوق تشبه به روحانینازل شود كه دلش به آن نشأت ب

ت شده، پـس ناچـار ی از رعريكث یت جمعیچرا كه او باعث هدا. ز پادشاه باشدیپادشاهست، در آن نشأت ن نشأت



 ۴۰

وسـته اثرهـا و مـددها رسـد و هرگـاه سـلطنت فرمـان شـرع نـربد، یشـان، پیك از ایات هر ینرا از روحا ت اویورحان
در زوال نهـد و  یرا رو اد سافل، عـاىلیشوند بر عقول و ملكوت مسخر مُلك گردد و خشوع و انقی مريحواس ام

سب گـردد و هـر وندد، و شرور به عادات مكتیات صالحات به حصول پید، و زهد در باقید آیات پدیرغبت در فان
ت و یروز بروز بندگان را فـرو گـذارد و هـدا ش باشد اورا، پس حق  تعاىلیگذرد بدتر از روز پیم یروز كه بر آدم
  .د، نعوذباللّه من ذلكیكه اوال مذكور شد رو نما ید وبالجمله خالف امورريشان بازگینصرت از ا

   
  ان شناخنت خودیدر ب: باب ششم
قـت، انسـان عبـارت از آن اسـت، و یسـت كـه در حقیگانه است، و آن نفس ناطقـه انسان ن حكام پنجیكه فرمانرب ا

نهـا بـرو غالـب گـردد، یك از ایـكـه هـر  یتـیثیان عقل و طبع بـه حیباشد بلكه متقلب است میك حال نمیچون بر 
شـود بـه  فرشـتگان فرشـته یپس اگـر عقـل بـر او غالـب گـردد، بـه مـددكار. ندی آن شود، آن را قلب گونيهمانا ع

ن غلبه از جهت شهوت باشـد، یاند، و اگر طبع بر او غلبه كند، اگر اتیك حقیك از یصفت، چه عقل و فرشته هر 
ت اسـت، و اگـر از غضـب باشـد، یـمیه بهیـابد، چه شـهوت مایو در سلك چرندگان انخراط  مه گردد به صفت،یبه
لـه و یت اسـت، و اگـر از جهـت مكـر و حیسـبع ید، چه غضـب معنـیگردد به صفت، و در شمار ددان در آ یسبع

و نفس را  .ها متحد استین معنیطان با ایقت شی انس، چه حقنياطیگردد از ش یطانیباشد، ش یبندگیدروغ و فر
ش را بـه كـردار زشـت وگفتـار یاگـر خـو: ت در تحـت فرمـان حكـام پـنج گانـه، چهارمرتبـه اسـتیـاز جهت مغلوب

ات و اقـدام بـر یـن گـام فراتـر نهـاده، خـود را بـر ارتكـاب منهیـند و اگر از ایوسته امر كند آن را نفس اماره گیناشا
نـا شـده یش بیان خـویـشرت گذاشـته بـه سـود و زیب ین قدمیند و اگر از ایمالمت كند آن را نفس لوّامه گو  ،یمعاص

را نفـس مُلهمـه ده نگـارد، آن یپسند یها، نقشريات داده وهمواره بر لوح ضمريكه خود را بر خ یباشد تا به حد
و بـه سـر منـزل  ت و انقـالب برآمـده بـا عقـل آرام گرفتـه باشـد،ريكـرده از حـ ین مرتبه هـم ترقـیخوانند و اگر از ا

گر كار زار است و یكدین حكّام را با یا ید دانست، در درون آدمیو ببا .ندیده، آن را نفس مطمئنه گوینان رسیاطم
 وسـداد ريان لشكر خیستاده، می انياطیبرابر صفوف فرشتگان، صفوف ش و همواره در كار زار، یگریك را از دیهر 

د آن اسـت كـه در آخـر حـال، جنـود یسـع .امـل یباشد تا حلول اجل و انتهایو جنود شر و فساد، جنگ وجهاد م
 یآنكه در خاتمه كار عقلـش مغلـوب طبـع و مقهـور هـو ی غالب و قاهر باشند و شنياطیفرشتگان درو بر لشكر ش

طنت یه و شـیـده شـده، نسـبتش بـه قبـول آثـار ملكیـف آفریـو لط یو قلب چون به حسـب اصـل فطـرت صـاف .بود
كند و دست ظنون كاذبه و اوهام باطله را از خـود كوتـاه سـازد و  یستادگی، انياطیست، اگر در برابر لشكر شیمساو

كـه و مَهْـبط فرشـتگان شـود و یالوۀ خود سـازد، مَسْـند میتشبه به ملكات پاكان و تخلق به اخالق خردمندان را ش
رسد كـه یم ییس را به خود راه دهد، بجایو آمد و شد ابل شهوت وغضب كه الزمۀ طبع و هواست كند، یورياگر پ
  .س گرددیگاه اوالد ابلی و بازنياطیانه شیآش

   
  لتیان مراتب حُكّام در شرف و فضیدر ب: باب هفتم

ام، بـاز ازیاز سـا ترندفرت و فاضلیكه عقل و شرع شرست یشك ن . ن دو، عقـل افضـل و اعظـم و اشرفسـتیـر حكـّ
را از بعـض،  یز توان كرد، بعضـییشان را به او تمیك از ایقت هر یهرگاه كامل باشد چه به عقل توان شناخت، حق

سـت ی، همچنانكـه شـرع، عقلیست در درون آدمیشرع قت عقل،یو درحق یز شناخته نشدیشرع ن یاگر عقل نبود
ۀ یـكرامت فرمـوه بنـدگان را، عقـل اسـت، چـرا كـه اوسـت ما كه حق سبحانه و تعاىل یتر نعمتی، و گراماز برون او

د و به یاو توان د ید را به روشنائینش راه توحی، و ازوست فهم و دانش و به اوست حفظ و بیه بندگیو پا یزندگ
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ع كمـاالت، عقـل اسـت وبعـد از یـجم ات و منشـأريو بالجمله مبدأ همه خ .دیت او توان رسیه به هدایدرجات عال
ت یـكنـد و عقـل و شـرع تربیت بـدن مـیلت طبع و عادتست، چه طبع و عادت تربیعقل و شرع در شرافت و فض

نـه عقـل و شـرع افضـل خواهـد بـود از یده شده، پس هر آیخدمت روح آفر یست كه بدن از براین یروح، و مخف
ون، همچنانكـه ريست از بیهمانا عادت طبع  است به عقل، و نسبت طبع به عادت، مثل نسبت شرع .طبع و عادت

 نيشود همچنیكامل و تمام م یگریك به دیند تا هر ريگیگر قوت میكدیكنند و از یگر میكدیعقل و شرع مدد 
و  .شـوندیز مـیـك چیـ یكـه گـوئ یند تا بـه حـدريگیگر قوت میكدیكنند و از یگر میكدیز مدد یطبع و عادت ن

اسـت در اكثـر  كنـد و بـر همـه غالـب و مسـتوىلی، حكم بر همه مین پستیتر است و با اهمه پست نهایعرف از ا
شـان و چـون ی انيكـه مخالفـت نكنـد بـا قـوان یكننـد مـادامیك از عقل و شرع، امر به متابعت او مـیمردمان، هر 
  .د كردیبا یم ضرر، همراهیه و بیتق ید كرد، مگر آنكه از روید از او اجتناب بایمخالفت نما

   
  ین حكام بر آدمیان حكمت تسلط ایدر ب: باب هشتم
ق یـبرسـد كـه ال كند وبـه كمـاىل ینش انسان، آنست كه نفس ناطقه او آهسته آهسته ترقیاز آفر یت اصلیبدانكه غا

آن كمـال، آنسـت كـه  یل آن كمال، و منتهایباشد نفس را در تحص یده شده كه آلتیاوست، و بدن به جهت آن آفر
ع موجـودات را در نفـس خـود و جمـع كنـد همـه یـرا، همچنانكه هسـت و فـراهم آورد جم یند و بشناسد هستبدا
ن جهـت اسـت كـه یـاز زنگ كثرت مُعـرّا، و از ا یتیبه تفرقه مربا واحدیاز شا یتیجمع  ش،ینات را در عالم خویكا
نهـا بـه یك از ایـگذاشـته و از هـر  ثاىلم ال و حس،یعقل و خ یزد متعال در نهاد او از اصول عوالم سه گانه، اعنیا

د و رفتـه رفتـه یـخـود بكـار فرما یك از اعضا و قـوا را بجـاینكه روز بروز هر یداشته، تا ا یارزان یبیجهت او نص
نات سر بر زند، و از اوهر چـه از هـر كـدام یبان همه كاید وآخر االمر چنان شود كه از گریاخّس را مسخر اشرف نما

 ین نـه جـایـ گـردد و اینيع موجود است، باال و پـای و روح جمنيقت جان آسمان و زمیدر حق سر زند، سر زند، و
كـه مشـتمل بـر اصـول  یتـیثیت دارد به حیقت انسان با وجود وحدت و بساطت، كمال جامعیتعجب است چه حق

شود، پس یدر منها از او صایك از ایوان و نباتات و جماد هست، و كار هر یح یموجودات عالم كون و فساد، اعن
تش یرسـد كـه جـامع یر باشـد، بجـائیم سایعز و جل، هرگاه بر صراط مستق یچرا نتواند بود كه در سلوك راه خدا

د یتـوان رسـ ن مقام عاىلیعقل و شرع به ا یوريست كه به پیده نیادتر شود، و پوشین زیشرت و شمولش از این بیاز
ن، خـدمت یـ، آنست كـه در اید و حكمت تسلط طبع بر آدمیوشبا توان پین خلعت زیعلم و عمل، ا یاریو به دست

ومخـالف بـود دور  یش تصرف تواند كرد، پـس هرچـه منـافید تا روح درآن به آسایه رامحافظت نمایبدن كند و بن
ش توانـد رفـت وبـه یعـادت از پـ ین بـه مـدد كـاریـك سـازد و ایم و موافق باشد به خود نزدیاندازد و هرچه  مال

، آن اسـت كـه یده تسلط عـرف بـر آدمـیو فا .آسان تواند شد وندد،یده كه از او به حصول پیپسند اخالق یاریدست
و اِتّبـاع  یمَرْكـب بـدن خـود سركشـ ،یر حكام، چـه اگـر لجـام عـرف نبودیسا یوريمعاونت و تصرف او كند در پ

مثال اگرچـه  ،یده شـدایـاسـت، روز بـروز ز یمقصد اصل یكه مناف یو استغراق در لذات فان یشهوات، آسان بود
، یو از سرزنش اكفاء و اقران باك نداشتند یمن بودندیان، ایب جویبت كنندگان و تجسس عیبت غیمردمان از غ

، و مواظب بر طاعـات و عبـادات همچنانكـه یحه و ملكات مهلكه چندان محافظت نكردندیخود را از اعمال قب
م دارند و مردمان را از دشـمنان، یعظ یل سعداء، مدخلیدر تكم اءین معلوم تواند كرد كه اشقی، و از اید نشدندیبا

  .دیرسد كه ازدوستان نتواند رسینفعها م
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  كدام است یوريان آنكه با اختالف حُكام، مصلحت در پیدر ب: باب نهم
بـه  یگـریرسـد پـس اگـر دیرا حكـم نمـ یگـریر حكام، تـا او باشـد، دیكامل باشد مقدم است بر ساعقل هرگاه 

ر یشـه سـاید، چرا كه او اشرف و افضل است از همه، و بـا شـرع موافـق اسـت و همید شنیاو حكم كند نبا خالف
باشـد، یز نـدارد، چـرا كـه تعـارض و اشـتباه نـزد او نمـییح و تمیاج به ترجی عقل احتنياند و همچنیحكام تابع و

د كه شرع را بر همه مقدم دارد، چرا كـه ین عقل نباشد، بایرا كه ا یاست و كسیاء اولین عقل مختص به انبیكن ایل
د تابع شرع شود، یكه عقل كامل ندارد، پس صاحب عقل ناقص را با یكس یشرع قائم مقام عقل كامل است برا

  .د كه عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نكندیابد، بایكه شرع را مخالف عقل خود  یكس یعنی
بـه  یانـد كـه آن را مـدتآن گذاشـته یبرا ین هر دو را در بدن آدمیست و چون او بعد از عقل و شرع، طبع و عادت

شـان بـا یق اوسـت برسـد، پـس هرگـاه حكـم ایـكـه ال كماىل یدارد تا روح در آن كسب كمال كند، و به منتها یپا
ن هنگـام یـد داشـت چـرا كـه دریـشرت مـدخل دارد مقـدم باین غرض بیگر مختلف شود، حكم هر كدام كه دریكدی
گـر و اگـر هـر یشرت اقدام نموده از آن دیآن مخلوق شده ب یكه از برا یشرت اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتیب

ن هنگـام یـنباشد هـر كـدام را خواهـد مقـدم دارد، چـه در یچكدام را مدخلیا هین غرض، ید در انباش یدو مساو
كنـد از طبـع و عـادت، مقـدم اسـت بـر شرت یكسانست، و عرف هرگاه مدد عقل و شرع بیشان یان ایاطاعت و عص
گر، مقدم اسـت بـر ین دو كند كه اَدْخل باشد در اقامت بدن از آن دیاز ا یكی هرگاه مدد نيو همچن. طبع و عادت

و بالجمله چون غرض از وضـع حكـام در انسـان آنسـت كـه عـالم مُلـك، خـدمت عـالم ملكـوت كنـد، و  .گریآن د
ا مكتسب گردد تادر آخرت مرفه و برخوردار باشـد و یه در دنیالت اخروشهوات مسخر عقول گردد و انسان راكما

ان یـد كـرد وهـر چـه مخـل باشـد و زیـن رسـاند، بایـن امر كند وسود به ایت ایاز عقوبت رستگار، پس هرگاه كه ترب
  .د شمردیكسان بایان، ید كرد وهر چه نه سود دارد نه زیرساند نبا

   
  .گر به اشتباهیكدیدر جدا كردن حكام از : باب دهم

انـد ر آفـات واقـعی و ساريخنت به غیاند از آمو صرافت ذات، محفوظ یاند بر فطرت اصلیك از حكام، تا باقیهر 
قـت یكـه حق ی خود، مگر بـر كسـريشود به غیبر حد محدود تا اجل ممدود، و همچنانكه كامالن راست، مشتبه نم

یه به عقل كه او را بـر طلـب فضـول معـاش مـیهست شب یعنمردمان م یآن را درست نشناخته باشد، چه در بعض
د كـه آن یـآدر یهست كه به وهـم بعضـ ی در احكام شرع، حكمنينامند وهمچنیدارد و آن را عامه عقل و رشد م

 ید كـه آدمـیپس با .شودیو طبع م ی اهل و آن هر دو راجع به هوريا به فراگرفنت از غیشرع است به اجتهاد خطا 
شـان از یاز ا یكـیفتـد و هرگـاه ین شـبهه نیـد تا در اريخوب بشناسد و شرع را از اهلش درست فراگ اوال عقل را

سـبب اشـتباه شـد، شـقوق محتملـه ده اسـت كـه  یختگیخت و آن آمیآم یگریون رفت و با دريفطرت و صرافت ب
او  یایو اوصـ غمـربیپس اگـر مراسـم شـرع را از پ .گر و حذف مكرریك در چهار دیشود از ضرب هر یحاصل م

د، و اگرچه بـه رياند فرا گق موضوعیت خالیهم كه از خطا و زلل معصومند، و به جهت ارشاد و هدایسالم اللّه عل
زد و یامیـطبع و عادت و عرف را بـا آن ن یعنیكنند،  یك از حكام را نگذارد كه در آن تصرفیچ یواسطه باشد و ه

ك از یـروا نـدارد از اشـتباه شـرع بـه هـر  یل متشـابه اسـتنباط رایوبه عقل ناقص خود، در آن اجتهاد نكند وبه تأ
ت، یـسته كند با اخـالص نیشا سزاوار یز بر وجهین كار استعمال احكام شرع نیشود، و اگر با ایخالص م یبواق

اند و اگر نتو. دیون آريع اشتباهات بیآورد از جم یك حال باشد و آداب و سنن را بجایم شود و بر یو در آن مستق
ن حكـم مقصـود اسـت بـر حـق یـنـد اگـر نظـر او در ایكند و بـه بیكرد، نطر كند در امر آن حاكم كه بر او حكم م

ا باشد، بدانـد كـه آن حـاكم، عقـل صِرفسـت، یكند و اگرچه در صورت كار دنیصرف و مراعات حال آخرت او م
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ا یحاكم، طبع صرفست  ا، بداند كه آنیر دنآورد و اگر نظر او مقصور است ب یالبته متابعت او كند و شكر حق بجا
ا ی مقبول عقال ريا عرف غی یا شرع مخلوط به هوینها یاز ا یكیا عقل مشوب به ی یاهویطنت یخته به شیطبع آم

سـت و او را ینكند و اگر نداند كه منظور نظـر او چ یورير، البته امر را ترك كند و پیئه سفها و بر هر تقدیعادت رد
ك بـه او یـكـه نزد یا كسـیـبا صاحب عقـل كامـل  یعنید كه رجوع به عقل كامل كند، یز بایی، در تمرو دهد یتريح

ت و یهـدا یبـرد و از جنـاب الهـ یبـه درگـاه بـار یسر شود و اال تضرع و زاریباشد، در عقل مشورت كند اگر م
قـت یش از آنكـه حقیپـ. دیـماتأمل در آن امر اقدام نینهار كه بید، و زیسؤال نما یهاد یت بسویا هدایرشد خود 

ح، در نظـر صـاحبش جلـوه ی صرريطان، شَّر محض را در صورت خیار بوده كه شیحال بر او ظاهر شود، چرا كه بس
كه در دل خطـور كنـد،  یده، پس هر كس را ناچار است كه نزد هر خاطریله به شقاوت كشانین وسیداده و او را بد

ش یطان، و هـر چنـد خـاطر در صـورت عبـادت باشـد و تفتـیا وسوسه شـی ا از الهام فرشته استید كه آیش نمایتفت
  .ن نحو تواند بود كه مذكور شدیبد
  
  

   
  .نين امر ممد است و معیكه در ا یاله یاز نعمتها یاد كردن بعضیدر : ازدهمیباب 

 یو را خلعـت هسـتسـت توانـا كـه ایننـده ایسـت دانـا و آفریهر بنده را ناچار است از آنكه بداند كه او را پروردگار
 یا و جـوارح توانـا ارزانـیت نموده و زبان گوینا و گوش شنوا عنایكرامت فرموده و چشم ب یه و خلقت سَّویبخشد

ز دهـد و بدانـد كـه ییـ را از شـر جـدا كنـد و نفـع را از ضـرر تمريدار و عقل خربدار برو گماشته كه خیداشته و دل ب
ت او در ی و عناريسیونت او در مراتب سلوك و ارتقاء و مفتقر است بتات و بقاء و به معایمحتاج است به او در ح

 یچ امـریست برو هیده نی، و بداند كه پوشیستاندن از نواهیت او در باز ای، و به عصمت و وقایامتثال اوامر كما ه
 نيا بـه عـیـسـت  داننيقـین مراتب را به علم الیاز امرو، چه خُرد و چه كالن و چه آشكار و چه پنهان، پس هرگاه ا

چ حـال او را فرامـوش نكنـد، یكه هرگز از پروردگار خـود غافـل نشـود و در هـ ی مشاهده نمود، كارش بجائنيقیال
بلكه در اكثر اوقات و مُعظم حاالت به فكر و ذكر او اشتغال داشته باشد و در عامه احوال او را خواند و در كافه 

بـا او مناجـات  د، و در صـنوف خَلَـواتیـا او مخاطبه و مكالمه نماد، و در فنون متصرفات بیآمال به او توسل جو
او منقطـع، و بـه او متصـل، از همگنـان  یكباره از ما سوایرسد كه  یكند و آهسته آهسته در مشاهده و مراقبه بجائ

د و بـه ك گردانـیـاو را بـه خـود نزد مستسعد شود، حق تعـاىل ن مقام عاىلیاز و به او متبتل شود، و چون به اینیب
زد و در یامیـخـود ب یایخـود درآورد و بـا اصـف یایـجوار خود رساند و قدرش را ارجمند كند و او را در سـلك اول

  .بنوازد یو سعادت سرمد یك منخرط سازد و بلذات ابدیزمره مال
   

  .یمدد جسنت به جناب اله یدرچگونگ: باب دوازدهم
در استجابت دعا و ظفر  یله بنده را به جناب الهین وسیهرتهم السالم وارد شده كه بی علنيث ائمه معصومیدر حد

سـت و خـواه در جهـاد اكـرب كـه جنـگ بـا دشـمن یونريافنت بر اعدا، خواه در جهـاد اصـغر كـه جنـگ بـا دشـمن بی
اد كـردن یشان را به نام یا یعنی  همیسالم اللّه عل یر ائمه هدیاء و سایاء و اوصیست، توسل جسنت به خاتم انبیدرون
دن حاجت و مـدّعا، چـه در ازمنـه سـابقه و امـم سـالفه، مـدار یان طلبیو به جاه و عزت ا مناجات با حق تعاىلدر 

ا یـشـده یدشـوار مـ یا كـاریـنهـاده یرو م یا دشمنیداده یم رو میعظ یبتیرا مص یشان بوده، هرگاه كسیتوسل بر
شـان متوسـل یده، بـه جنـاب عـزت ایكشیم دراز یام سختیا در ایده یرسیم یو اندوه یا غمیزده یسر م یگناه
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انـد و همـواره قفـل از بـودهیشـان مـیخسـته ا یشه مَرْهم دلهایجسته همیشان تربك میا ینام یشده و به نامهایم
ل رسـل بـه قبلـه یـانـد و خنمـودهیشان اقتبـاس مـیسابق از انوار ا یایوسته انبیاند، پگشودهیشان میبسته ا یدرها

 یارینـوح بـه دسـت یرفته شـد و كشـتیشان پذیاند، توبه آدم به بركت اسماء با بركت افرمودهیمشان توجه یارواح ا
بن عمران به بركت  ید و موسیشان به درجه خلّت رسیا یمن دوستداریم به ید و ابراهیشان از غرق خالص گردیا

د و یرسـ یشان به مرتبه روح اللهـیا یم به نور شناسائیبن مر یسیع افت ویشان رتبه كالم و اصطفا یوفاء به عهد ا
شـانند، و یان امت مرحومه كـه امـت ایعیپس ش .دیشان نوبرچشیمعرفت ا یاز باغها یروح القدس در بهشت جزو

ع یشـان را شـفیند، بـه جنـاب الـه، و ایشان توسل جوین سزاوارترند كه بجاه ایشانند، بدیه كه منسوب به ایفرقه ناج
بـرد و  یبـه درگـاه بـار ید كه تضرع و زاریشان كار تنگ شود بایاز ا یكیبر  خود سازند در آن درگاه، پس چون

سـؤال نـدارم، امـا بـه عـزت و جـاه بزرگـان  یا اگرچه بنده گنه كارم و از شرم و خجالـت گنـاه رویبار خدا :دیبگو
ده و شـان در دل مـن نهـایكه به فضل رحمت خـود، محبـت ا یدرگاهت و به رفعت و قرب مقربان بارگاهت، آنان

و  یبن عل محمّد و نيبن الحس ی و علنيو فاطمه وحسن و حس یو عل محمّد یداده اعن یشان شناسائیروح مرا بر
و الحجة  یو حسن بن عل محمّدبن  یو عل یبن عل محمّدو  یبن موس یبن جعفر و عل یو موس محمّدجعفر بن 
در پنـاه دار و گناهـات مـرا  یطان و هـویا از شـان و خطا نگاه دار و نفـس مـریهم السالم كه مرا از عصیالقائم عل

ازمنـد را ین نیـامرز، و دشمنان مرا منكوب و مخذول گردان و فالن مهم مرا بساز و بـه لطـف و مرحمـت خـود ایب
، و با او هرچند بد یشان شده باشد رد كنیكه متوسل بر یكس یشان نزد تو از آن برتر است كه دعایچه قدر ا  بنواز،

  .یكنكرده باشد بد
 هـــر جـــرم و خطـــا كـــه ازمـــن ســـر زد و زنـــد

 دهـــم در جوارشـــان یش جـــایاز فضـــل خـــو
  

 بخشــــا بقــــوم پــــاك زهــــر جــــرم و هــــر خطــــا 
ــــت ا ــــم محب ــــایچــــون در دل ــــه ج ــــان گرفت  ش

  

  .تمت الرسالة و الحمدللّه اوالً و اخراً
 ب دلیــــمــــن غ از مَكْريجــــان بــــرگ نــــهیآئ

  

ـــــاهیكائ  ـــــه ش ـــــار ین ـــــلیرا ت ـــــود حاص  خ ش
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  االنصاف

  میاللّه الرحمن الرحبسم 
 یالضالل و الصلوة و السالم عل یمهاو ی من الوقوع فنيانقذنا بالتمسك بحب الثقل یالحمدللّه الذ

ن المختص بالخواص یق العلم باسرار الدیان طریب یاما بعد فهذه رسالة ف.  آلريو خ ی نبرياله خ نا وینب
  سافلخلوّها من الجور و االعت» االنصاف«  یو االشراف تسم

  
كـه در عنفـوان شـباب  یهـد یعلـ یزاده اللّه هد یمحسن بن مرتض) ص( یبه شاهراه مصطف ید مهتدی گونيچن

هم السـالم ی علـنيم ائمـه معصـومیت عبـادات بـه تعلـیـفیت در اعتقادات و كريل بصین و تحصیچون از تفقه در د
د كه در ی معصوم نبودم، بخاطر رسريد غیلچ مسئله محتاج به تقیدر ه ق حق سبحانه و تعاىلیآسودم، چنانكه به توف

كن چـون عقـل را ید لـیـحاصـل آ د نفس راكمـاىلیم، شاینما یز سعی ننين و علم راسخیل معرفت اسرار دیتحص
الدوام مرا  یگشود و صرب بر جهالت هم نداشت وعلینم یمان كه بود دریه ایبه آن نبود و نفس را در آن پا یراه

 خـوض نمـودم و بـه آلـت جهـل در ازالـت جهـل نيدر مطالعه مجـادالت متكلمـ یندن چیداشت، بنابرایرنجه م
متصـوفه در  یهـایك چند بلنـد پروازیمودم و ی به تعلم و تفهم پنيق مكالمات متفلسفیدر طر یبودم و چند یساع
ع، ف اربـیـص سـخنان طوایدر تلخـ یدم تـا آنكـه گـاهی گردینيمن عند یك چند در رعونتهایدم و یشاندیل ایاقاو

ق بكلهـا و ی تصـدريسرشـتم مِـنْ غـیمـ یرا در بعض یق بعضیجمع و توف یاز برا ینوشتم وگاهیكتب و رسائل م
ء مـن اشـارتهم شـفاء یشـ یرأ، فلم اجـد فـین زیالتمر یذلك عل یهم فیجلّها بل احطت بما لد یمة قلب علیالعز
  :هم فتمثلت بقول من قالیهم من ذویتها فی، اذ رأینفس یخفت عل یحت یادواة عباراتهم بالل غلّت یوالف یعلّت

 یغلبــــــونیاخــــــذونینهبــــــون یخــــــدعون
  

ــــــاىل یكــــــذبون یوعــــــدون  ــــــم ف ــــــن اتظل  م
  

 یه فـیـ صـلوات اللّـه علنيالمـؤمنريهنالك و استعذت بقول ام یوقعنیاللّه من ذلك وعذت باللّه من ان  ففررت اىل
 ثـم انبـت اىل .»ه الفكـریـتقلقـل فیقعره البصر وال دركیما الیف یاللهم من ان استعمل الرأ یاَعِذْن«ته یبعض ادع

د یث آل سـیـاسرار القرآن و احاد یالتعمق ف  اىلنياللّه بربكة متابعة الشرع المب یاللّه فهدان اىل یاللّه وفوضت امر
نـان و یبعـض االطم مـان، فحصـل ىلیمن اال یو درجت یاللّه بمقدار حوصلت یهم وفهمنی صلوات اللّه علنيالمرسل
  :فاخذت انشد شعرا یما اوالن یوله الشكر عل یماهدان یطان، وللّه الحمد علیوسواس الش یاللّه من سلب

ــــرق واىل ــــرق تش ــــك الش ــــقمل ــــروح تعل  ال
  

 غســــق الــــنفس تفــــرق رفــــض الكفــــر تهــــدم 
  

ان طائفـة مـن  اسـتبان ىل یجربت االمـور و اختـربت الظلمـة و النـور حتـ یثم ان .شاءیه من یؤتیو ذلك فضل اللّه 
العقائـد بـدعاً و تحزبـوا  ی و احـدثوا فـني و رفضو الثقلـنينیغمضوا الع اصحاب الفضول المنتحلنب متابعة الرسول،

اال النفـاق، و ذلـك النهـم كـانوا  یو التحابـب اخـوان ینینهم توفلا دیما بیمنهم اتفاق والف نياثن یعاً، ال فیها شیف
و مـن النـاس مـن «هم یعلـ یتلـیان  ی؛ و كانوا بالحرريعة بص بصارة و المتابريطوفون حول الطوائف االربع من غی
رزقهم التوفلا و التحاب یعه هذا اذلم یصن یو كان اللّه مقتهم عل» ريو الكتاب من ی علم و الهدرياللّه بغ یجادل فی

التخـالف و  ع اىلیع الشـنیان وقعوا بشؤم هذا الصن لة النفاسة و النفاق اىلیاسة و رذیحب الر واالتفاق و كلّهم اىل
اد لمن كان من ابناء جنسها یاء و عدم االنقیان من شأن النفوس، الحسد و الكرب یالتدابر و التباغض و التناكر، عل

ثـم  .ولـدیس كـذلك اذا كـان قـد مـات او لـم یبلد واحد و لـ یزمان واحد، واشده اذا كان معها ف یاذا كان معها ف
االهواء فهم بما عندهم مغرورون و بانفسـهم معجبـون و  یراه و تشتتهم فاستبدادهم باال یاسة اوقعهم فیحُبّهم الر
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 صلوات اللّه نيالمؤمنريقال ام .»نيح یغمرتهم حت یهم فرحون فذرهم فیكل حزب بمالد« .بمن سواهم مستهزؤن
 یا عجباه من خطـاء هـذه الفـرق علـیف. ريناظر ببصیع والكل ذیسمع بسم یب والكل ذیقلب بلب یما كل ذ«ه یعل

ب یـعفـون عـن عیب و الیـؤمنـون بغیوال یقتـدون بعمـل وصـیوال یقتصـون اثـر النبـینها ید یاختالف حججها ف
 یهم ما عرفوا و المنكـر عنـدهم مـا انكـروا، مفـزعهم فـیالشهوات، المعروف ف یون فريسیالشبهات و  یعملون فی

مـا یمـنهم امـام نفسـه قـد اخـذ منهـا ف یآرائهم كَأنَّ كل امر یالمبهمات عل یلهم فیانفسهم و تعو یالمعضالت عل
أفَأمرهم اللّه باالختالف فاطـاعوه ام «ث آخر یحد یه السالم فیوقال عل .»قات و اسباب محكماتیوث یبعر یری

ه یـقولـوا و علیاتمامه ام كانوا شركاء له فله مان  ینا ناقصا فاستعان بهم علید عصوه ام انزل اللّه تعاىلینهاهم عنه ف
الكتاب من  یقول ما فرطنا فیغه و ادائه و اللّه سبحانه یعن تبل) ص( نا تاما فقصَّر الرسولیزل اللّه دام ان یرضیان 
 ی، تـرنيد الثقلـیة سـی و تـركهم وصـنيكلـه االلرفضـهم التمسـك بحبـل الثقلـو ما ذلك  .»یانا لكل شیه تبیو ف یش

حكـم یه هواه من قبـل ان ريغ یكون فیاه و الس له طول عمره هَّم سویكتب الفالسفة و ل احدهم مولعا بالنظر اىل
ما سمعه صغره مـن امـه  یه سویذو یف) ص( هیات بل و ربما لم سمع قط مما جاء به نبیا او فرعیا اصلیعلما شرع

كـه  یسبحان اللّه عجل دارم از قـوم .علمه منّةً یتقلد من صاحبها فیعة ادباً و السنةً و لم یتعلم من الشریه، لم یو اب
مرحمـت و  یفرمـود از رو یشـان را ارزانـیان ای ادريت، و خیاند به جهت هداشان فرستادهیغمربان را برایپ نیبهرت
از  یخـود گماشـته بـه نصـ یفه دانا به آن كتاب واحداً بعد واحـد بجـایگذاشته و خل یشان كتابیغمرب ایت و پیعنا

ك یـمـان هـر یمت را بقدر حوصله و درجۀ او تشنگان علم و حك یامت باقیام قیجانب حق تا افاضت نور او تا ق
. »یتـیاهـل ب ی، كتـاب اللّـه و عرتتـی ان تمسكتم بها لن تضلوا بعدنيكم الثقلیتاكر ف یان«ث قال یباشد ح یساق
آن قـوم  یگردنـد و از نـم جـویوزه علـم بـر در امـم سـالفه مـیـدر ینـد واز پـینمایت او نمیشان التفات به هدایا

   .ندینمایناقصۀ خود استبداد م ند بعقولیجویاستمداد م
 د ز عقــلیــگویانــد جهــان آنگــه كســیمصــطف

  

ـــدر جهان،  ـــاب ان ـــ آفت ـــه كس ـــجو یآنگ ـــهای  د س
  

هـود یقـول الیهـا بعـض مـا یه و آله و سلّم بكتف كتـب فیاللّه عل ی اتوا رسول اللّه صلّنيان اناسا من المسلم یرو«
هم فنزلـت ی نبـريما جاء به غ هم اىلیرغبوا عما جاء به نبیة قوم ان بها ضالل یه و آله و سلّم؛ كفیاللّه عل یفقال صلّ

  .»ؤمنونیلقوم  یذلك لرحمة و ذكر یهم ان فیعل یتلیك الكتاب یكفهم انا انزلنا علیاولم «
  .»ینید یعل یعرف ما جئت به التبعن یس فقال لو عاش حتیارسطا طال) ص( یمجلس النب یذكر ف«و ورداته 
ـــاز ـــد كالهـــیارچـــه گـــاه گـــاه ب  یبرســـر نه

  

ــــــ  ــــــد آئ ــــــاف دانن  ی پادشــــــاهنيمرغــــــان ق
  

شود و از كتـب فالسـفه یافت نمیث یه هست كه در قرآن و حدینیاز علوم د یاند كه بعضن قوم گمان كردهیهمانا ا
ث بـا قـرآن یدانند كه خلل و قصور نه از جهـت حـدینان نمیمسك. د رفتیآن با یتوان دانست، از پیا متصوفه می

انـا لكـل یك الكتـاب تبیـونزلنا عل«قال اللّه سبحانه . شان استیمان ایه خلل در فهم و قصور در درجه ااست بلك
مـان یو هرگاه خلل و قصـور در فهـم و ا .معناه ی ذلك مما جاء فريغ اىل» نيللمسلم یو رحمة و بشر یو هد یش
  .دیز كما هو حقه نخواهند فهمیآن راننخواهد داد، چرا كه  یز سودیشان باشد مطالعه كتب فالسفه و متصوفه نیا

ــــــون كــــــنم ــــــر دُر مكن ــــــان را پ  گــــــر جه
  

 تــــــو چــــــون نباشــــــد چــــــون كــــــنمیروز 
  

مـان یاده از قـدر حوصـله و درجـۀ ایـانـد زد بدانند كه اگر به آسـمان رفتـهیبا» یدراز دست ینان تاكیكوته آست یا«
لـو «د ید به باالتر توانند رسـیعرت گردانند، شایسمان، حوصله را ویت ایاگر توانند به تقو. دیتوانند فهمیش نمیخو

نعوذ باللّه » شعرونیث الیمن ح«تر گردند شرت خوض كنند گمراهین قسم مطالب بیو اال هرچند در ا» علمونیكانوا 
  یمن الضالل بعد الهد
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 زیــــغ فــــوالد اســــت تیــــهــــا چــــون تنكتــــه
 ایــــــاســــــرپ م ین فــــــوالد بــــــیــــــش ایپــــــ

  

 زیـــــتـــــو ســـــرپ واپـــــس گر یچـــــون نـــــدار 
ــــــــز ــــــــبر ك ــــــــدن تی ــــــــود حی ــــــــغ را نب  ای

  

قبل یمنع من لم یقبل منه رضاه و انما یمن لم  یم انما غضبه علیم العلیان اللّه الحل«ه السالم یقال موالنا الباقر عل
  .»قبل منه هداهیضّل من لم یمنه عطاه و انما 

 انـدام ماسـتیهرچه هست از قامت ناسـاز بـ
  

ــه تشــر  ــاالیورن ــر ب ــو ب ــاه ن یف ت  ســتیكــس كوت
  

علمكم یواتقوا اللّه و«د یفزایگردد تا علم و حكمت ب یقو ینت از راه زهد و تقویقیمان و یكن تا ا یبرادر سع یا
  .»تعد طورهیرحم اللّه امره عرف قدره و لم «ش مكش یش پیم خوینكن و پا از گل یاده سریو االز» اللّه

 یوصـــال مجـــویســـتیچـــون مســـتعد نظـــر ن
  

 یبصـــر یكـــه جـــام جـــم نكنـــد ســـود وقـــت بـــ 
  

 یعلـ .ریحوم حوله كل سایة احجب من ان رير و سرادق البصیه كل طای الريطینعم ان شاهق المعرفة اشمخ من ان 
قولـه  كالمه هـذا اىل یه السالم فیاشارعل .»نيقدر عقلك فتكون من الهالك یذلك و التقدر عظمة اللّه سبحانه عل

ما یدَعِ القول ف«ه یته كتبها الیوص یه السالم البنه الحسن فیعلو قال  .»قولون امنا به كل من عند ربنای«عز و جل 
 مـن رية الضـالل خـريق اذاخفت ضاللته، فان الكف عنـد حـیما التكلف، و امسك عن طریالتعرف، و الخطاب ف

اللّه و  یتقو: یتیمن وص ان احب ما انت آخذ به اىل یابنیواعلم «ة یهذه الوص یضا فیو قال ا .»ركوب االهوال
تك فانهم لم یه االوّلون من ابائك و الصالحون من اهل بیعل یك واالخذ بما مضیما افرتضه اللّه عل یقتصار علاال
نظروا النفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت مفكر ثم ردّهم آخر ذلك، االخذ بمـا عرفـوا واالمسـاك یدعوا ان ی

  .كند تا به امثال ما چه رسدیم  خطابنيه السالم چنیبا حضرت امام حسن عل .»كلفوایعمالم 
ـــــــنایا ـــــــا آش ـــــــام حینج ـــــــدريان در مق  تن

  

ـــ  ـــر نش ـــود گ ـــكیدور نب ـــته مس ـــ غرنينند خس  بی
  

مـن شـبّه والصـمده  یاه عنـیـقتُه اصاب من مثّله و الایفه و الحقیما وحّده من ك«ه یوقال صلوات اللّه و سالمه عل
اخر الزمان اقوام متعمقون  یكون فیلّه عزو جل علم ان ال ان«ه السالم یو قال السجاد عل .»ه و توهمهیمن اشار ال

فمـن رام وراء ذلـك فقـد » م بـذات الصـدوریعلـ«قولـه  د اىلیات من سورة الحدیفانزل اللّه قل هو اللّه احد واال
ه یـو قـال البـاقر عل .»قدروایصفوا اللّه بعظمته لم یلو اجتمع اهل السماء و االرض ان «ه السالم یوقال عل .»هلك

ادق  یزتمـوه باوهـامكم فـین، كلّمـا میعالما قادراً اال لما وهب العلـم للعلمـاء و القـدرة للقـادر یهل سم«لسالم ا
ان تـوهم ی النهمـا كمـال هـا وینيتوهم ان للّه زبـانیكم و لعل النمل الصغار یه مخلوق مصنوع مثلكم مردود الیمعان

خلق اللّه  یتكلّموا ف«ه السالم یو قال عل .»صفون اللّهی مایكونان له و هكذا حال العقالء فیعدمها نقصان لمن ال
ف اَصِـفُهُ یـك«ه السـالم یـو قـال الصـادق عل .»اريزداد صـاحبه اال تحـیـاللّه ال یاللّه فان الكالم ف یو التكلّموا ف

ه السـالم یـو قـال عل .»فیـف لنـا مـن الكیـف بما كیفا فعرف الكیك  صار یف حتیف الكیك یف و هو الذیبالك
بلـغ كنـه و یان اللّه اعال و اجل و اعظـم مـن ان «ه السالم یو قال الكاظم عل .»انیتعدوا القرآن فتضلوا بعد البال«

ه؟ فقـال : ه السالمیل له علیو ق .»ذلك یفصفوه بما وصف به نفسه و كفوا عما سوصفه،  ونس یـا یـبما اوحـد اللـّ
و قـال  .»ه كفـریه ضّل و من ترك كتاب اللّه و قول نبیت نبیه هلك و من ترك اهل بیمن نظر برأ! التكونن مبتدعا«

  .»هريفتوهمّوا اللّه غ یماتوهمتم من بش«و قال . »اللهم الاصفك االبما وصفت به نفسك«ه السالم یالرضا عل
ــــــــــر اله ــــــــــق ب ــــــــــان متف ــــــــــجه  تشی

ــــــــش رســــــــد ــــــــه ذات ــــــــه ادراك در كن  ن
 نـــــه بـــــر اوج ذاتـــــش پـــــرد مـــــرغ وهـــــم

ـــان در ا ـــه خاص ـــك ـــدهی ـــرَس ران ـــدن ره فَ  ان
 

ــــــــــاه ــــــــــه م ــــــــــده در كن ــــــــــرو مان  تشیف
ـــــفاتش رســـــد ـــــور ص ـــــه غ ـــــرت ب ـــــه فك  ن

ــــه در ذ ــــن ــــمی ــــد دســــت فه  ل و صــــفش رس
 انــــــدازتــــــك فــــــرو مانــــــده یبــــــال احصــــــ
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و كذب و  یه، فقد ضل فغویف یقة المقدسه، بل احث الرتاب فیكنه الحق زعم انه قد وصل اىلیمن  فال تلتفت اىل
اء یـالبشر و كل مـا تصـوره العـالم الراسـخ فهـو عـن حـرم الكربتلوث بخواطر ی، فان االمر ارفع واطهر من ان یافرت

  .قیة مبلغه من التدقیغا یق فهو فیه الفكر العمیما وصل ال یبفراسخ و اقص
ــــــ ــــــو غــــــیآنچــــــه پ  ســــــتی از آن نريش ت

ــــرما ــــو س ــــك ت ــــه مل ــــتم هم ــــتیگف  ه توس
ــــا غلطــــ ــــوان  یگفت  افــــتیز مــــا نشــــان نت

 

ـــــــغا ـــــــه نی ـــــــر توســـــــت اللّ ـــــــتیت فك  س
ــــ ــــو ذره دریخورش ــــك چ ــــا د فل ــــتیس  ه توس

ــــه د ــــو هرآنچ ــــا ت ــــاز م ــــپا یادهی ــــتی  ه توس
 

معرفتـه اال  ال اىلیجعل للخلـق سـبیائه و عظمته و سبحان من لم یداء كربیب یف االوهام فیسبحان من حارت لطا
الضـالل اال ان  یجولـون فـیة و ريالحـ یون فـريسـیعلم ان هذه الطوائف االربع و ان كـانوا یول .بالعجز عن معرفته

لهم و عقائدهم من االسالم، و لم أتوا بما یمن اقاو یخرجوا بشیاختالف مذاهبهم لم  یحكم بانهم علیاالنصاف 
و . وم االخـریـاالقـرار باللّـه و مالئكتـه و كتبـه و رسـله و ال یعـا علـیاحدهم اسم الكافر، التفـاقهم جم یوجب علی

ن ما ضل عنهم من مطلـوبهم، فـان ثَبَـتَ و وجدا یف یالسع یمة من قلوبهم وجدّهم فیع بعزیالتزامهم احكام الشرا
مـان یهم السـالم فهـو خـارج مـن االی علنية ائمة المعصومیتهد لوالیشخصٍ من اشخاصهم انه لم  یتَحَقَّقَ قطعا ف

خرج من االسـالم و ینئذ یه اال اذا كان ناصبا فحیستفاد من االخبار المعصومیاالخص دون االسالم، كما  یبالمعن
هم یثـم لمـا ثبـت عـن ائمتنـا علـ . توبةري موته غنيح النصب اىل یكون مصراً علیلعن بشرط ان ستحق السب و الی

اللّه سبحانه،  مان و الكفر، وثبت ان امر صاحبها اىلی االنيالضالل دون الكفر ب ی و هني المنزلتنيالسالم المنزلة ب
 كفره اىلیثبت ثباته علینا و ما لم یقیفره تحقق كیالفطرة بمجرد كونه ضاال ما لم  یجوز لعن احد ممن كان علیفال

تولونـا ی«فقـال : قولـون مـانقول، قـالیانـا نـربء مـنهم ال: ه السـالمیقال رجل للصادق عل .نایان ادركه الموت مستب
لنـا ان نـربأ  ینبغـیس عنـدكم فیفهو ذاعندنا ما ل: قلت نعم، قال: قولون ما تقولون تربوون منهم؟ قال نعم، قالیوال

ال واللّـه جعلـت : قلـت: س عندنا افرتاه ما اطرحناه قالیوهو ذا عنداللّه ما ل: الجعلت فداك قال: قلت: منكم قال
 من له سهم و منهم من له سهمان ومنهم من له ثالثـة نيفتولّوهم و التربوامنهم ان من المسلم: فداك ما تفعل؟ قال

ها یرتضـیومـا هنالـك الیون السـنتهم بلعـن مـن تكلـم طلقیفما بال اقوام  .یالكاف یث بطوله رواه فی، الحد...اسهم
فهمه اال الالعن او لعله تاب مـن ذلـك او لعلهـا قالهـا لمصـلحة كانـت هنالـك یحا الیصح یالالعن ولعل لها معن

ء صاحبها ترددت فان وجدت مسـاغا یان اللعنة اذا خرجت من ف«ه السالم یقال موالنا الباقر عل . ذلكرياوالمر غ
اكتسـاب المعـارف، و  ی فـنيان من رفض منهاج الثقل یالنه اوىل ی ضاف علريثم غ .»صاحبها یواال رجعت عل

اال  .»یاال من تاب و آمن و عمل عمـال صـالحا ثـم اهتـد« یل الهدیاتبع بعض هذه الطوائف، فهو ضال عن سب
ت اال بائمــة یا اقتــد و مــنيت اال بنــور الثقلــیمــا اهتــد یهــا االخــوان بشــهادة اســالكم عنــد الحاجــة انــیفاشـهدوا ا
نـه مـتكلمم و نـه متفلسـف و نـه  .یاللّـه هـو الهـد یاللّه فان هد یمنهم هد یاللّه مما سو  و برئت اىلنيالمصطف

ف اربـع یـطوا یت افـزاريت آن سـرور، از سـخنان حـیث و تابع اهل بیمتصوفم ونه متكلف بلكه مقلد قرآن و حد
  .گانهین دو آشنا نباشد بیتآنچه بدیث اهل بید وحدیقرآن مج یملول و بر كرانه، و از ما سوا

ـــده ـــه خوان ـــه ازآنچ ـــام هم ـــتی ـــن برف  اد م
 

ــــیاالحــــد ــــرارم م ــــه تك ــــنمیث دوســــت ك  ك
 

ش بودم؛ طرق مختلفه قوم را آزمودم و بـه یدوراند یش و تعمق در فكرهاین مدت كه در بحث و تفتیچرا كه در ا
ت خاسر و نور فكر یعقل از ادراك سبحان جالل صمددم كه چشم یت دريده بصیدن و بدیك رسیكنه سخنان هر 

ه البصـر خاسـئا و هـو یـانقلـب ال«ئاً یبصـر شـیت قاصر بـود كلّمـا ادام العقـل ان یدن بسرادقات جالل احدیاز رس
ت مـن وراء یـت اال كـذلك نادیـفلمـا رد .رياً ثم افل وهو خسیء اضمحل متالشیضیزغ نور الفكر لیو كلما » ريحس

فطر  یللذ یوجهت وجه ی اننيالاحب االفل« یغفرانك ان» نيكنت من الظالم یسبحانك ان« هیالحجاب العبود



 ۴۹

 نيللّه رب العـالم یوممات یایو مح یو نسك یان صالت» «نيفا مسلما و ما انا من المشركیو االرض حن السموات
  .»نيك له و بذلك امرت و انا من المسلمیالشر

ــــیهرجم ــــكــــه بد یل ــــدوی ــــدم ب  میار شــــدی
ـــكرب ـــو چـــون رو اءی ـــن ت ـــود یحـــرم حس  نم

ــو چــون تا ــو حســن ت ــرفتفــپرت  م از هــوشیت ب
ـــــــدار بســـــــر مـــــــ  میبـــــــردیدر پـــــــس پن
 دل مــــا یشــــربت لعــــل لبــــت بــــود، شــــفا

 اد بـــربدیـــث لبـــت از یو حـــد یمصـــحف رو
 میبــــرد یتــــا كــــه بــــره پــــ یم بســــیراه رفتــــ
 ریـــمـــا بـــه زپر ید یتـــر از دكیـــروز مـــا ن

 بهـــرت بـــود یگـــریهرچـــه دادنـــد بمـــا از د
 افروخــــت یۀ مــــا نــــور تجلــــدیــــدر دل د
ـــر ز در ـــس ـــا یای ـــرون آوردیحق ـــو ب ـــق چ  می
ـــ ـــنا ف ـــردیض از ایآش ـــره ب ـــخن به ـــه س  نگون

 

 میم گرفتــــار شــــدیدیكــــه شــــن هــــر جمــــاىل
 میزار شــــدیــــم از همــــه بیــــ زدريچــــار تكبــــ

 میچــون كــه هــوش از ســر مــا رفــت خــربدار شــد
ــــود ــــه ب ــــو ب یهــــایم زهیخفت ــــت  میدار شــــدی

ـــــ ـــــا ز پ ـــــث م ـــــد یبعب ـــــا ش ـــــخۀ عط  مینس
 میم و دگــر بــر ســر تكــرار شــدیدهرچــه خوانــ
ـــرد ـــار ك ـــف ایك ـــا واق ـــه ت ـــم ك ـــار شـــدی  مین ك

 میزار شــدیــســال و مــه خــوش كــه بــه از پــا روز ب
ـــــد ـــــرار ش ـــــردۀ اس ـــــرا پ ـــــزاوار س ـــــا س  میت

ــــ ــــه ن ــــا ب ــــی یوريت ــــوار شــــدنيق ــــر ان  می مظه
 میبــــر ســــر اهــــل ســــخن ابــــر گهــــر بــــار شــــد

ــــزد ب ــــار شــــدین ــــر ســــر گفت ــــث ب ــــه عب  میگان
 

تـك یمومینفدت دون د ة،یة السـرمدیـاالبد ةیه و تفـردت بالوحدانیـه، االزلیـباالهوتتسربلت  یان الذ یموال یموال
مشـارق البهجـة و الجمـال و  یت لعبـادك فـیـان و تجلیـمومتـك شقشـقة البیسلسلة الزمـان وقعـدت عـن وصـف ق

ن ت السـنة الفحـول عـییـائـك و عی العقول عن استجالء كربنيت اعیتحجبت عنهم بسرادقات العزة و الجالل، عم
جور، و احتجبـت عـن نـواظر العقـول باشـراق ذلـك النـور، یاستمالء آالئك، اشرقت بنور ظهورك حنادس ظلم الـد

، یحـرم عظمتـك مجـر اقـدام العقـول اىل یو لم تجعل لمراق یريائك والهة حیداء كربیب ی فنيتركت قلوب الطالب
ل یــاالســراء ذلّ الناســوت و ن یة و اّنــیــة و ادراك ســبحات جــالل الربوبیــهــات مــا ال ذلّــاء اســر العبودیهــات هیه

قول ینفسـك وفـوق مـا یت علـیـك انـت كمـا اثنیـثنـاء عل یحصیسبحانك سبحانك ال. سرادقات جمال الالهوت
تك عن ورطات الضالل، و وفقنـا لقـرع بـاب خـدمتك بالغدوواالصـال ثـم كحّـل یالقائلون، اعصم قلوبنا بنور هدا
ستقبح یلوح لنا من البهجة و البهاء و الكمال ما یاء حضرة الجالل، فیضنالحظ ب یابصار بصائرنا بنور معرفتك حت

ة االستثقال، او نقبل بكنه یصرفنا عن مشاهدتك و مالزمتك غایاشراقه كل حسن و جمال و نستثقل ما  یدون مباد
 یفـ ره ویجـا یا الهنـا نفوسـاً عـن مـذاهب الهـدیـس دونه فصال، و ارحم ی بوصال لنيحضرتك و اثق یهممنا عل

ة و اشـرق یـس و التمویة واسـلخ عناظلمـة التلبـیة و اقشع عنا ظلم العمایره، وارفع عنا علم الهدایحا یاهب الردّیغ
افئـدتنا و شـفاء  یكـون دواء داء قلوبنـا، و بصّـر عمـیه و علمنا من لدنك علما ید و اقمار التنزینا شموس التوحیعل

فسنا؛ و اجعل حبك شعارنا و ذكرك دثارنا بجودك و كرمك مرض اجسادنا و صالح فساد صدورنا و طهور دنس ان
ه رب العـالم» نيالمرسـل یصفون و سـالم علـیسبحان ربك رب العزة عما «ا منان یا حنان ی  ی و صـلّنيو الحمدللـّ

  .مایو آله و سلّم تسل محمّد یاللّه عل
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  الفت نامه

  میبسم اللّه الرحمن الرح
 یأداء الحقوق الت یاهم علیبحبل طاعتك و طاعة الرسول و اعنا و ا قلوبنا و قلوب اخواننا نيربنا ألّف ب
و  محمّد من عبادك و خصوصاً نيالمصطف یعاً ثم تقبل ذلك بحسن القبول و صلّ علینا جمیأوجبت عل

  .ة البتولینهما من ذّریو أهل ب یعل
  

محسـن بـن « رضاء اللّه تعاىل یفو نظم سلسلة االلفة  اللّه تعاىل یجمع شمل االخوان ف یف یقول الساعیو بعد ف
 و یـنيو حضـرت خـاتم النب ه محقق است كه جناب حـق سـبحانه و تعـاىلیض افاض اللّه علیالملقب بف» یمرتض
ت مؤمنـان و حصـول الفـت و یـتمـام هسـت بـه جمع اهتمـام نيهم اجمعیه و علیت نبوت را صلوات اللّه علیاهل ب

ن ی آن، و احرتاز از عقوق چـون تبـاريعاون وتناصح و مواساة و غحقوق آن از ت یشان وادایان ایمودت و اخوت م
عاً ما ألفت یاألرض جم یلو أنفقت ما ف«معرض االمتتان  یف قال اللّه تعاىل .ق كلمه و مانند آنیو اختالف و تفر

ثـم ذم التفرقـة  .بااللفة یأ» فاصبحتم بنعمته اخوانا«و قال اللّه عزّو جّل  .» قلوبهمني قلوبهم ولكن اللّه ألف بنيب
ــه جم«. و زجــر عنهــا فقــال ن تفرقــوا و یوالتكونــوا كالــذ«و قــال ســبحانه  .»عــاً والتفرقــوایواعتصــموا بحبــل اللّ

ؤون یوم القیـمجلسـاً  یاقربكم منـّ«ه و آله و سلّم یاللّه عل یصلّ یو قال النب .»اختلفوا امـة أحسـنكم اخالقـاً الموطـّ
ألف یـمن الی فـريالمـؤمن فلا مـألوف و الخـ«ه و آلـه و سـلّم یـاللّـه عل یال صلّو ق .»ؤلفونیألفون و ین یاكنافاً الذ

الً یاً رزقـه خلـريمن أراد الله بـه خـ«ن یالد یاالخوة ف یالثناء عل یه و آله و سلّم فیاللّه عل یو قال صلّ .»ؤلفیوال
ء من ینالها بشیالجنة ال یه درجة فاللّه رفع اللّه ل یاخاً ف یمن آخ«و قال  .»ذكّره و ان ذكر أعانه یصالحاً ان نس

تناصـرون ین یللـذ یو حقـت محبتـ یتـزاورون مـن أجلـین یللـذ یحقـت محبتـ: قولی ان اللّه تعاىل«وقال  .»عمله
التباغضو والتحاسدوا و التدابرو و كونوا عباداللّه اخوانـاً »  ه و آله و سلّمیاللّه عل یو قال صلّ .»یتباذلون من أجلی

نـون كالجمـل ینـون لیالمؤمنـون ه«ه و آلـه و سـلّم یـاللّـه عل یو قال صلّ .»هجر اخاه فوق ثلثی حل لمسلم انیو ال
أعجـز النـاس مـن عجـز عـن اكتسـاب « نيالمـؤمنريو قـال أم .»صخرة اسـتناخ یخ علید انقاد و ان انیااللف ان ق

ه مقامـات واصـالن و كـه ذرو یو حكمـا گفتـه انـد بعـد از محبـت الهـ .»عمن ظفر بهیاالخوان و أعجز منه من ض
آن ارتبـاط روحـانیكدی است با ريت مراتب كماالست، محبت اهل خیغا اسـت، نـه  یو اتحـاد جـان یگر كه منشـأ 

الل مرباسـت، به مخالفـت ومنازعـت منـزه و از عـروض كـالل و مـیل، و لهـذا از شـایعارضه نفع عاجل و لذت زا
 یزیـاند كه كمال هـر چز گفتهیو ن .به آن ناطق است» نيقومئذ بعضهم لبعض عدو الّا المتیا االخلّ«مه یچنانكه كر

ت ین خاصـیـاز خواص انسان اسـت، پـس كمـال انسـان در اظهـار ا یعیت اوست و چون انس طبیدر ظهور خاص
ن محبـت بـا یـتألف و تمدنسـت و ا یاست كه به مقتضا یت مبدأ نوع محبتین خاصینوع خود و ا یباشد با ابنا

ف یت اكثر تكـالین باب مبالغه تمام دارد، چون غایز در ایشرع نده است، ین و پسندوجود آنكه نزد عقل مستحس
پنج نماز جماعت گذارنـد تـا  یولهذا شارع امر فرموده كه هر شبانه روز .ن محبت والفت استیه، حصول ایشرع

ك نوبت همـه یر هفته و باز امر فرموده كه در ه .د آمدیاهل محله، الفت و مؤانست پد انهیاجتماع، م  به بركت آن،
ان تمام اهل شهر یند تا موالفت و موانست میك موضع جمع شوند و نماز جمعه به جماعت ادا نمایاهل شهر، در 
ع مجتمـع گردنـد و یوسـ یق، تمام در صـحرایفرموده كه در هر سال دو نوبت اهل شهر و رساتو باز  .حاصل گردد

دا شـود و بـا یق، انس و الفت پیانه اهل شهر و رساتیاجتماع عام، مد به جماعت ادا كنند تا به واسطۀ آن ینماز ع
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م مختلفـه، یده و اقـالیـانه اهـل و اربـاب بـالد بعین محبت و مودت میحصول ا یو باز از برا .گر آشنا شوندیكدی
ن یتـرفیكبـار در شـری نيمعـ ید كه در مدت عمر خـود در وقتـی، بای ذَكَراً كان او انثنيحكم فرموده كه همه مكلف

ع افـراد امـت یـان جمیـحضـرت خـاتم اسـت، جمـع شـوند تـا م امكنه كه عبارت از بقعۀ تواند بود كه مولد و منشأ
ن غرض، بنا بر آنست كـه از مشـاهده یحصول ا یفه از برایص آن بقعۀ شریموانست و مودت حاصل شود و تخص
قل الاسـئلكم «مۀ یكر یور كه به فحوات آن سریاد محبت و مودت اهل بیآن مواطن، افراد امت تذكر شارع و ازد

د االنـام نـزد مَلِـك یمزد رسالت تواند بود، حاصـل شـود، و عظمـت و احـرتام سـ» یالقرب یه اجرا االالمودة فیعل
ه، یف شـرعیع تكـالیـشود كـه غـرض شـارع در جمیب متفطن ظاهر مینجا بر لبیو از ا .قن گرددیشان را متیعالم ا
انـد كـه همچنانكـه از حكما گفته یمستحفظ نظام كل عالم تواند بود و لهذا بعض است كه ین نوع الفتیل ایتحص

ز بـه حصـول یـعمـل ن یك از او، از رویشر ید پروردگار است ونفیاثبات توح ت علم، یثیاء از حیع انبیدعوت جم
وة و السالم ه و آله الصلید االنام علیسنجاست كه در باب نماز جماعت از حضرت یو از ا .گرددیوحدت راجع م

فرمودند كه هر كه در نمـاز جماعـت تهـاون ورزد مسـتحق آن توانـد بـود كـه ین مرتبه منقول است كه میمبالغه در ا
ت و الفـت و مرافقـت و اخـوت در یـقـه جمعیطر یم مهم اَعْنـین امر عظیو ا .افروزند و او را در آن بسوزند یآتش
ا در یـداده و نفـاق و ر یرو یو تخالف یگر تنافریكدین را با ماین در زمان ما مندرس شده و قلوب اكثر اهل اید
ا و یـریبـ یشـان مصـادقتیان ایشود كه میافته میز نادر یكه سه كس بلكه دون یتیثیع شده به حیان اكثر مردم شایم

ات از خصال و ملك یاریمان را بسین باعث شده بر آنكه اهل ایو ا .ینیخدا و به جهت امر د ینفاق باشد از برا
كـه مشـروط و  یشـود، خصوصـاً طـاعتی واقع مـرياز طاعات و عبادات تقص  یاریشود و در بسیده فوت میپسند

ت و یـموقوف باشد بر اجتماع، مثل جمعه و جماعات وصله و مواسات و مانند آن و معلوم است كه هرچنـد جمع
سر است كـه در انفـراد یت میت در جمعاريتواند آمد و بسا خیشرت به ظهور میشرت باشد طاعت و عبادت بیالفت ب

  .توان شدینم ی آن بر دست منفرد جارريتواند شد عشر عشیم یست و آنچه به دست جماعت جاریسر نیم
ات و صـنعاء الطوبـات تحـل مـا عقدتـه یـوت العبادات بصـدق النیب یاجتماع الجماعات ف«قال بعض الحكماء 

توانـد یت صـورت نمـیـجمعیجات آخرت موقـوف بـر آنسـت، بـب اخالق كه مدار نیو تهذ .»راتیاالفالك الدا
 یتواند شد و بسا راه كمال كه به معاونـت اعـوان طـیه و اعانت اخوان ساخته می و تنبريبست و بسا كار كه به تذك

و طلـب  یو وجـد یو شـوق یحرارتـاز فروع اجتماع اسـت،  یكیم كه ازمنافست تنها كه ینیبید و میتواند گردیم
ن عبـد یخ كمـال الـدیشـ .گـرددیف سبك و گـوارا مـیتكال یشود و اعبایآسان م یهد كه سلوك راه بسدیدست م

هاست چه مصالح قین طریكوتریقت نیت به حقیقه مرافقت واخوانید كه طریگویم» فتوت نامه«در  یالرزاق كاش
د و یبا یاریرا  یاند كه هركارن جهت فقرا گفتهیبدان مربوط، و از ا یا بدان منوط است و سعادت عقبین و دنید
چ الـم یابند و هـیاران ثابت قدم نیدوستان همدم و  یچ لذت چون لقایاران و چون تتبع لذات كنند، هین كار را یا

شان نه و مطالب عظام و مقاصد صعب المرام به موافقت اخوان سهل و آسان گردد و امـور یتر از مفارقت اصعب
ن یـان شرف وقدر آن را ایمخالفت طالب، صعب و دشوار شود و علو شأن و باصحاب و  یاری یسهل و آسان، ب

  .كالمه یانته» ی فنيللمتواصل یووجبت محبت ی فنيللمتاحبّ یوجبت محبت«بس است  یث الهیحد
تـا داخـل  یه عظمـین سنت سنیا یایم در احیآور یم وجِد و جهد تمام بجایتا بكوش یبرادران اله ید اییایپس ب

م یسـت كـس تـوانید بـا ده كـس و بیشـا .»دیكـان لـه أجـر مائـة شـه یبعد فساد امتـ یا سنّتیمن أح«كه  میآنها باش
اسـت  یسر شـود، سـعادتیز میو اگر با پنج و هفت ن. از آن یحقوق با بعض یساخت در اخوت و مصادقت و ادا

ج یدا شـود و بـه تـدریـپ یتـز بعـد از اطـالع بـر آن رغبیگران رانید هست كه دیسر شد امیرا م یلیو اگر قل. بزرگ
د، یبچشـ یباشـد، و بعـد از آن كـه لـذتیمـ ید كـه سـانح شـود رغبتـیجد یع را به امریدهد، چون طبا یرو یكثرت
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و  یالجملـه صـفائ یشـان را فـیا یرا كـه دلهـا یان خود جماعتید تا در مییایبپس . نكشند حتمل كه دست از آنی
ه و آله و سـلّم یاللّه عل یم، چنانكه رسول صلّیشان افكنیان ایوت مم و عقد اخیباشد، انتخاب كن یروحان یمناسبت
گر یكـدیا و آخرت بـا یشرت بر آنكه در دنیا بیان دو كس یو اخوت عبارتست از معاهده م .ان اصحاب فرمودیدر م

از توانـد شـد كـه یگر، و آن به تودد حاصل مـیكدیگر و دفع ضرر از یكدیل نفع یباشند درتحص یچون برادر صلب
لت و مستعدان، و هر كـه یطلب مودت از اكفا و اقران و اهل فض: فروع حُسْن خلق است، و تودد عبارت است از

شان، و موانست یموصوف بود به نجابت جوهر نفس و سالمت قلب به حسن لقا و طالقت و بشاشت به حضور ا
ه یـو ف .»التـودّد نصـف العقـل«ث یالحـد یو ف .شانیا بدیشان و فرستادن تحف وهدایو مجالست و مواكلت با ا

و تـودد موجـب  .»انكم لن تسعوا الناس باموالكم فالقوهم بطالقة الوجه و حسـن البشـر«ه یو ف .»تهادوا تحابوا«
و  .شت و انضمام ابدان جهت اتحاد اهواء و مقاصـدی معريالفت است و الفت اتفاق آراء است در معاونت بر تدب

بر تناسب ارواح و تشاهد قلوب باشد و آن  یاست كه مبتن یقیمحبت حق صداقت است و صداقت یالفت مقتض
ف رو داد و اال به تكلف اندك انـدك بـه فعـل یتكلیپس اگر اسباب تودد ب. ا نفس اخوت استیموجب اخوت 

بر  تا اسباب تودد را یاله یطالبان رضا یو ا ینیاران دی ید اییایپس ب .گردد یعیج طبید به تدرید آورد تا شایبا
 از نيم و به حسن بشر و طالقت وجه و اظهار سورو به لقا و نصـافح و تواضـع و خـدمت و اغمـاض عـیخود ببند

بـه حصـول  یعـیطب ید آهسـته آهسـته مـودتیم، شـایگر معاشـرت كنـیكـدیات، باريوب و عثرات و قصور و تقصیع
ن اخالق مكتسـب یم بود به نقد و این سنن، مثاب خواهیا یایج مستحكم شود و اگر نشود به احیوندد و به تدریپ

را مطلـب سـازند، بـه  یرا كه قـدم در راه او نهنـد و طـاعت ید است كه جماعتیبع یخواهد شد عاجال و ازكرم اله
 جماعـت اخـوان و ضـبط یـنيد كـه بعـد از تعیو با .ق اتمام آن ندهد فمنا الحركة و من اللّه الربكةیت صادقه، توفین

ز یقـت، كـه از آنهـا تجـاوز جـایعت و طریشان مقرر گردد بـر وفـق شـریان ایچند در م ینیشان، قواعد و قوانیعدد ا
شـان را ینـد تـا ایز، مؤاخـذه نمایـند و بر عـدم مواخـذه بـر آن نیگر را مؤاخذه نمایكدینشمرند و بر تجاوز از آنها، 

بـت یرا غ یچ مسـلمانیهبت بر خود ببندند و یاوال آنكه راه غ .ات، عادت و اخالق حسنه ملكه شودرياكتساب خ
بت كـردن مثـل یو غ. ست كه سالكان راه چنانندیمان نیق اهل ایبت، فاكهه اهل نار است و الیز ندارند، چه غیجا

نكنند  ینیگر حسد نورزند و سخن چیكدیگر آنكه با یو د .ان شدهیگوشت مرده خوردن است چنان كه در قرآن ب
ل ضرورت معلوم شود در ابطال و مواخذه یگر نكنند، آنچه بر سبیكدیب یگر نربند و تجسس عیكدیو گمان بد به 

منكـر فـرض اسـت  ینهـ .ه نفس خود مشغول شوندیآن نروند و به تزك ین منابت نباشد از پیآن كوشند وآنچه به ا
ابنـد، منـع الزم یاطـالع  یتفحص و تكلف و تعمق بر منكـر یست، اگر بیكنند، فرض ن یاما تجسس منكر تا نه

حسـن ظـن بـه . دا كننـدیـآن پ یح از بـرایصـح یتواننـد محملـیاللّـه، بلكـه تـا مـ ذلـك فـامره اىل یاسواست و م
گر یكـدیز بـر یـعنـه اسـت، بلكـه متشـابهات را ن ین و تكلف تعرف فساد، منهیاست ثابت در د یمسلمانان، اصل

ن یـده باشـند كـه ایـه از او فهمسـتد و اال بگذراننـد مگـر آنكـیه كننـد، اگـر بـاز ایـند، بلكه به اشراه تنبريمحكم نگ
چـرا كـه   واضـح نكننـد، یعـذر یبـو تـرك جمعـه و جماعـت  .ل نباشـندیـگر ثقیكـدیخواهد تا بـر یمواخذه را م

ه نيده و همچنیغه در آن از شارع رسیدات بلیتأك در حضـور جمعـه و  یريتقصـ یپـس اگـر كسـ. هیـومی نوافل مرتبـّ
گـر آنكـه دروغ یو د .ون اسـتريره اخوان و سلسـله الفـت بـیاز دا ،یشرع یعذر ید بیه نمایومیا نافله یجماعت 

ح تنطـق یه كنند و به كذب صـریتوانند توریز تا میباشد به آن، و در آن هنگام ن یداع یضرور یمگر آنكه مصلحت
 یشان وقعیزها كه درنظر ایقه را در چیف عدم مضایقه نكنند، اما تكلیسهل مضا یزهایگر به چیكدیند و از یننما

نـد، یننما یتیچ معصـیگـر آنكـه اصـرار بـر هـید .نمیـبیطاق میف ماال یل تكلین زمان از قبیا یداشته باشد در ابنا
و عـزم بـر  یمانیپشـ یالحال استغفار كننـد و اگـر توبـه، اَعْنـ یشان صادر شود، فیاز ا یكیاز  یتیچون معص یاَعْن
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كنـد و  یتیكه معصـ یور آن غمناك و آزرده باشد، چه كسسر شد واالعزم بر توبه داشته باشند و از صدیعدم عود م
ه چـه رياسـت و امـا كبـه اسـت ريصـغ یت كنـد و خنـدد و آنچـه گفـتم در معاصـیست كـه معصـین ید، مثل كسیگر

قه فـرو نگذارنـد، و ینكنند و از احرتام شرع، دق یتیچ معصیو تجاهر بر ه .ش دارد كه از اخوان صادر شودیگنجا
گر را یكـدینـد و یتواننـد مبالغـه نماین امر تا میر نشنوند، مگر آنكه از او دفع كنند و در اگیكدیسخن بد در حق 

نبسـط مـع ی االخـوان مـن االدب و مـن لـم نيتـرك االدب بـ«اند و انبساط گفته یتكلفیحرمت بدارند با كمال ب
شـفقت  یع و عاصـیـ، و بر مط نشوندريگر متغیكدیا از یاز اسباب دن یو به سبب .»المباحات، احشمهم یاخوانه ف

گر به حسن خلق یكدیگر واجب دانند، و با یكدیند، و وفا به عهد و وعد یگر نمایكدیو كتمان اسرار  كسان برند،ی
ه یـ علنيالمؤنريو حضرت أم .»وجه اخوانه یبغض المعبِّس فیان اللّه «ث یالحد یفف .وسعت صدر معاشرت كنند

من حرمك و تصـل مـن قطعـك و  یاَنْ تعط«كردند از حسن خلق، فرمود  سؤالالسالم فرمود كه از حضرت رسول 
ئة یاحسـن السـ یهـ یادفع بـالت«د كه یفرمایدر قرآن م و حق تعاىل .»كیتصفح عمّن ظلمك و تحسن لمن أساء ال

چ كـس بـه كنـه یف كـه هـیاست بـس شـر ین خصلتیقت ایو به حق .»میحم كانه وىل نه عداوةینك و بیب یفاذا الذ
ل گردانـد و بـر او غالـب یـلـت زایلت ثابت كنـد و از خصـمش رذیش را، فضین نرسد چه، صاحب آن خوشرف آ

ن یلقاهـا اال الـذیومـا «د یـفرمایمـ و لهـذا حـق تعـاىل .شود به قوت دل، خصم نفس را و نفس خصم را بشكند
گـران برنگردنـد یه قـول دد در راه حق از مالمـت نرتسـند و بـیگر كه بایود .»میلقاها اال ذو حظ عظیصربوا و ما 

ع نشود كه گفتهید كه مراعات انفاس و اوقات كنند وتا ضایگر باید .باشند »نهمیالكفار رحماء ب یاشدّاء عل«بلكه 
شـان را یكـه ا یو كسـ شان را خواهد قبول كنند،یكه ا ید كسیگر باید .»اءیاء فاشغله باعز االشیوقتك اعز االش«اند 

د یـند و بایرا به حسنات قبول ننما ید را به زلّات رد نكنند و اجنبیرزد نخواهند و مرشان تخلف وینخواهد و از ا
نـد بـه یند ومبادرت به قضـاء حاجـت اخـوان نمایكه قدر هر كس را بدانند و با هر كس به قدر مقدار او سلوك نما

ادر مـؤمن پسـندند و هرچـه گر بار ننهند وهرچه به خـود پسـندند بـه بـریكدیگر بكشند و بر یكدیقدرالطاقة، و بار 
نـد و یگر مصـابرت نمایكـدیگر را به اعتذار مضطر نگرداننـد، و بـا یكدیز خواهند و یاو ن یخود خواهندبرا یبرا

د كـه او را بـه یـز نشمرند، و چون ذكر نام مؤمن در حضور او خـالف ادب، شـرع و عرفسـت بلكـه بایاستبدال جا
انـد، افتـهی یـنيرا كه به جهت الفت تع یست، ما اخوانیما متعارف ن ت در عصریت مذكور سازند و كنیا كنایت یكن

م تـا بـه آنهـا یسازیبلند و اخالق ارجمند داشته باشد تفأالً ملقب م یكو كه داللت بر معانیسته نیچند شا یبه لقب
سـوا یعمـن لازا یـمّنـا و امتیمـا، و تیال و تعظیتسـه  بـة،یتخاطب و تكاتب بلكه مطلـق ذكـر واقـع شـود حضـوراً و غ

ش نهـد و یدر پـ یقدم ا اكثر آن وفا كند،یابد كه به شرائط و آداب مذكوره ییش میپس هركه در نفس خو .باخوان
ش یخـو ید و در سـعادت اخـوت و صـداقت بـر روريكو از اخـوان بگـیمناسب و ن یداخل سلسله الفت شده لقب

ن یـت ایـثبـات جمع  ابـد،ییوثبـات قـدم نمـ قیـش آن قـوت وتوفید، و هر كه در خـوريش گید و راه بهشت پیبگشا
ك را، احقـاق همـه یار شود، هر ین سلسله بسیبه او برسد و چون عدد ا یضیشان فیسلسله را دعا كند تا به بركت ا

گر را المز شمرند و با یكدیحقوق  یباشند ادایگر محشور میكدید كه هر پنج و شش كه با یحقوق دشوار گردد با
ق نه انجامد، بلكه هر دو كس را با هـم یند تا كار به حرج و ضیكه متعسر است، اسقاط نماحقوق  یگران، بعضید

سـر شـود، بـه فعـل یه پنج و شش آنچه میع حقوق الزم است و با بقیجم یفایكامل باشد، ا یتام و اتحاد یمناسبت
  :شودین، مراتب الفت سه میبنابرا .د آوردیبا
ن مرتبه است آنچه حكمـا گفتـهیتواند شد و بس، و اشاره به ایحقق مان دو كس متیالفت اخص و آن در م یكی

  .اند
  .ري تو باشد و در صورت غنيقت عیست كه در حقیدوست تو آن ن
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  .ادهیتواند بود نه زیان پنج و شش میالفت خاص و آن در م: دوم
شـرت یشـود، حقـوق بیرت مـافت، و هر چند عدد كمـیتواند یان مجموع سلسله تحقق میالفت عالم و آن در م: میس

 خواهنـد یـنيگـر رادر مراتـب ثلـث اخـوان خـود تعیتواند شـد و حقـوق دیكم نم یزیشود و از حق اللّه بحت، چ
  .ند مختارندیافزا یزیز چیم و اگر بر آن نیكه ما ذكر كرد یو از جمله حقوق. فرمود
خـاطر از غبـار  یه اسـت از صـفایر كه كناگیكدیگرفنت دست  یعنید كه از جمله حقوق ملتزمه، تصافح باشد، یو با

نـد، ريگر را بگیكـدیگر رسـند و دسـت یكـدیهرگـاه دو مـؤمن ب«ث آمده كـه یگر، چه در حدیكدینسبت به  مالىل
گر باشد خصوصاً در یكدی یو از آن جمله، دعا .»ام خزانیزد، چنانكه برگ درختان در ایشان فرو ریاز ا یگناها

ك از یـدهنـد واگـر هـر  یدو مثـل مدعوّلـه مـ ی مستجاب اسـت، و داعـنيقی به ريمظان اجابت، چه دعا در حق غ
هركه «ث آمده كه یاند، بهرت باشد چه در حدكه به آن ملقب یاد كند، بعنوان القابیل در دعا یشان همه را به تفصیا

ك لقـب وضـع یـو مـا چهـل و .»جهل مؤمن را دعا كند، اوال وبعد از آن خود را دعا كند، آن دعا مستجاب گـردد
اده از دو حركت نداشته باشد و از حـق یكه به اسم مشتبه نشود و بر زبان سبك باشد، چنانكه ز یم از القابیكرده ا

سـت بهـم یب بـه بیـنها را موضوع له مناسب از اخوان بهم رسد و تـا حـال قریم كه همه ایادهیطلب سبحانه و تعاىل
  .نشاء اللّه تعاىلكمال العدد ا ده و نرجوا من اللّه تعاىلیرس

  :هذه یب الحروف و هیترت یو لتذكرها عل
، ذكا، ذوق، رجا، رشـاد، رشـد، رفـق، روح، زهـد، ريا، خلق، خی، ثنا، حلم، حمد، حیم، تقویالفت، امن، انس، تسل

ض، قدس، قرب، نجات، یعرفان، عشق، فرح، فالح، فوز، ف شوق، صدق، صفا، اصالح، صواب، ظفر، سخا، سداد،
در ذكـر : خاتمـه .ته الشفاعةیبو أهل محمّدالطاعة ورزقهم من  یه شملهم علّلجمع ال .یهد ا، وداد، ورع،نق نشاط،
ف، و هـو یاز زمـان تـأل یمـدت یف بعـد از انقضـاین امر شریب بدیالفت وترغ یكه مؤلف را رو داده درمعن غزىل
  :هذا
 میار هـم، غمخـوارهم، باشـیـا تا مـونس هـم یب

 میگر سـوزیكدیبهر  م وید شمع هم گردیشب آ
ــرا هم، یهــم، شــفا یدوا ــدا یب ــم، ف هــم  یه
 شـهیك پیـك رنـگ و یـكـدل و یم و یكنت شوی

 دیـــان آیـــتـــا درم یارا نباشـــد زهـــره یجـــدائ
 میريگر مــیكــدیم وبهــر یگر باشــیكــدیات یــح

ــر هــمی، عقــل كــل گــردیاریبوقــت هوشــ  م به
 هـم یب غـم سـرایعنـدل یم از نغمه سـازیشو

 یشــــانیاد پرم از بــــیــــت پنــــاه آریــــبــــه جمع
 میگر بنـدیكـدیخـواب را بـر  یبـاندهیـد یبرا

 میگر پوشـیكـدیب یـم و عیگر گـردیكدیجمال 
 میهـم گـرد یاین هم، دنیهم، د یغم هم، شاد

 میگـــر گـــردیده، گـــرد دیـــبالگـــردان هـــم گرد
ــاریگــرد یكــی ــار ودر كــردار و در رفت  م درگفت
 ض در عـالمیفـ یا ینم بجـز تـو همـدمیـبینم

  

ـــ   میمـــار هـــم باشـــیۀ بس جـــان غـــم فرســـودیان
 میهم، در كار هـم باشـ یشود چون روز، دست پا

 باشـيم دل هم، جان هـم، جانـان هـم، دلـدار هـم
ــدر كــار هــم آر ســري ــار هــم باشــی  میم و دوش ب
 میم ســـر، برگـــرد هـــم پرگـــار هـــم باشـــیـــبهـــم آر

 میخندان زهـم گـه خسـته و افكـار هـم باشـ یگه
 مید ســاغر سرشــار هــم باشــیــآ یچــه وقــت مســت

ــ  میگر شــده، گلــزار هــم باشــیكــدی یوبرنــگ و ب
ــد آهنــگ مــا،   میار هــم باشــیهشــاگــر غفلــت كن

ــــبان ــــر پاس ــــ، دیز به ــــدۀ بی ــــی ــــم باش  میدار ه
 میاهن و دســــتار هــــم باشــــريقبــــا و جبــــه و پــــ

 میگر را چـــاره و ناچـــار هـــم باشـــیكـــدی یبـــال
 میشــده قربــان هــم از جــان و منــت دار هــم باشــ

 میك كرده، خدمتكار هم باشـیزبان و دست و پا، 
ـــب ـــم گنجی ـــاز ه ـــم باشـــیاد دمس ـــۀ اســـرار ه  مین
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  پاسخ بسئواالت اهل مولتان

  میبسم اللّه الرحمن الرح
  

خ كبـار آن یكـه از خـانوادۀ مشـا» مولتان«ان شهر یاز صوف یا فهیان آن است كه طاین  نوشته بیغرض از ا :اما بعد
اصـفهان بـه تجـارت مشـغول بـود نـام كـه در شـهر  از قـوم خودشـان عبدالسـالم یبه شخصـ یبالد بودند، مكتوب

 یلـیان آنجـا كـه دلیـاز دانا یابیب ید شخصیفرستاده بودند و او را اعالم نموده كه در عراق عجم تفحص كن، شا
شـان یاشـواك شـكوك و جـدال و تشو یازصحابه بـ یه و جواز سّب قومیت مذهب امامیروشن داشته باشد بر حقّ

باشـد  یما برهان یز تواند نمود تا از برایشان نیبه ایغر یان و فسانهابه هندویعج یهاه سرفسونیل وقال، و توجیق
د سـبب یسـد شـاین دو سـه بـاب بنویـالتماس كن از او تـا چنـد كلمـه در ا یابیب ی شخصنياو، و اگر چن یبر دانائ
ب مذهب دا شده و تعصیه السالم در دل ما پی علنيالمؤمنريشان، چرا كه نور محبت امیما شود به مذهب ا یاهتدا
م تـا مـا را از خـار خـار وسـواس و شـبهات یم كـه دسـت ارادت بـه دامـن اوزنـیطلبیم یك سو نهاده، دانائیرا به 

كـه بـه قلـت » یكاشـ یمحسـن مرتضـ«ن یـان علـوم دیـن خـاك راه دانایعبد السالم نزد بنده كمرت .خناس برهاند
د، ینمـود و مكتـوب را بـه نظـر رسـان انیـبضاعت معرتف و به قصور و عجز متصف است آمده، صورت حال را ب

 كلمـات نين كلمه را نوشته به اوداد تا بفرستد، و گمان عبدالسالم آن بـود كـه همـیل ارتجال ایالفور بر سب یبنده ف
 یاز اعـدا یت و تـربیت اهل بیشد و نور وال ی سخنان مهتدنيست، چرا كه خودش به همیت آن قوم كافیدر هدا

هم السـالم یت علـیـق اهل البیه را به طرینید، احكام دیده گردیعه خالص ثابت العقیو شد آمد یشان در دل او پدیا
  .شان فرستادین بدین است مضمون مكتوب كه بنده كمرتیا. فرا گرفت تا به عمل آورد

  
  .شركونیا ما رياللّه خ ین اصطفیعباده الذ یم الحمدللّه و سالم علیبسم اللّه الرحمن الرح

هم السـالم و ی علنيه بر اثبات امامت ائمه معصومیل نقلیه و دالی عقلنيد بدانند كه براهیاه حق باطالبان ر: اما بعد
شان و بر ابطال مذاهب اهل خالف و ضاللت اصحاب گزاف، یشان، و فرض بودن طاعت ایعصمت و طهارت ا

د، چنانكه به تتبـع كتـب ون تواند آمريف از عهدۀ آن بیا كتب و تصانیست كه حصر و احصا توان نمود ین یبه حد
ست یك سخن كافیت فرموده یم عنایقۀ مستقیم و سلیطبع سل را كه حق تعاىل یكن مؤمنیشود، لی معلوم منيمخالف
كمـال ) ص( غمـرب مـایسـت كـه پین یمخفـ .»ك حـرف بـس اسـتیدر خانه اگر كس «ست یل نیاج به تطویو احت

انـد، شـان نمـودهیم ایاند تا آنكه آداب خلـوت را تعلـتهو رأفت نسبت به امت مرحومه خود داش یشفقت و مهربان
مان وقاعـده یثبات اركان ا یكه بنا یكند كه منصب خالفت نبویباور نم یچ عقلین هیگر، بنابرایامور د یچه جا
هـا ین اختالف رأی امت واگذاشته باشند با اینيو استمرار مراسم بر آن است، مهمل و معطل داشته، به تع یاستوار

از امور سهل بـا هـم بسـازند حاشـا و  یشود كه در امریافت میكه دو كس نادر در یمردمان را است تا به حدكه 
ا، بـا آنكـه علمـا را در نصـب كـردن » ر خـمیغـد«ث یان ثقـات آن جماعـت حـدیـمعتـربه اهـل سـنت و راو یكلـّ

ده نقـل كـردهیكه همه شـن یلیر صحابه به جهت آن حضرت به تفصیعت گرفنت از سایه السالم و بی علنيالمؤمنريام
د یرسـ یان صحابه نزاع و جدال به حـدیز در مینا، و نی بريعقل بص یدا بر مقتضایاست هو یلین نقل دلیاند، و ا

رسد یشان به آن حد نمیغمرب خود خصومت ایبودند و پید، اگر همه صحابه بر حق میكه به محاربه و قتال انجام
خواسـتند یكـه مـ یدن دوات و كاغذ به جهت آن حضرت در مرض موت، وقتـز مانع شدن عمر خطاب از آوریو ن
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اسـت روشـن  یگمـراه نشـود، مشـعل یشـان كسـیند و امر خالفت را محكم سازند تا بعـد از ایت نماید بر وصیتأك
  ت بر اطالع به اغراض فاسده رينا در شب تار حیب یهادهید یبرا

ـــــدر ا ـــــوارتجلی  اســـــتین مشـــــهد كـــــه ان
  

 اســـــــــت ناگفتـــــــــه اوىل ســـــــــخن دارم وىل 
  

طالبـان راه حـق  د آنكه حق تعـاىلیام» ه االشارهیكفیوالعاقل «ن سخن ندارد یش از ایب یاض جایب ین تنگنایا
شـان را بـه نـور یت اريده بصـیـد ودیت نمایغمرب هدایت عصمت وطهارت پیم اهل بین قویم و دیرا به جاده مستق

  :یقال العارف الروم .وده و لطفهمنور گرداند بمنه وج) ع( نيت ائمه معصومیوال
ــــــار ــــــه ت ــــــو ب ــــــیكیت ــــــرا دیعل  یادهی

  

ـــــــب  ـــــــ بزان س ـــــــبـــــــر او بگزیريغ  یادهی
  

ات آن حضـرت یـدر ح )ص( غمـربیكـه بـا پ ید از جمعـیزار شوینموده ب ین تربید یزنهار و هزار زنهار كه از اعدا
ت عصـمت و طهـارت آن حضـرت یـهـل با فروختنـد و بـا ایـن را به دنیدند و بعد از او مرتد شده دیورزینفاق م

امـت انگشـت یق یواال فـردا دنـد،ین را بر امت ملتبس گردانیدا كردند و مراسم دین پیستمها كردند و بدعتها در د
» الیلـم اتخـذ فالنـا خلـ یتنـیل یلتـیا ویـقـول یه یدی یعض الظالم علیوم ی«مه یندامت به دهان گرفته مصداق كر

  .خواهند بود
 میگــویاســت بــاتو مــمــن آنچــه شــرط بــالغ

  

  خــــواه مــــاللريتــــو خــــواه از ســــخنم پنــــد گــــ 
  

د كـه یـده، بایشـن یق بـوئیق حقـایده، با شامه روحش از روح دقـایهركه ذائقه فواد او از مشرب معرفت جرعه چش
ل گردانیـن ابیتش را به سواد اريباصرۀ بص د تـا بـه همـه قـوا و یـرا بـه سـامعه دل اصـغا نما یده، معـانیـات مكحـّ
  .»مسه االالمطهرونیوال «شاهد حق را مساس نموده باشد   حواس،

 نيق ز آب چشـــم مـــاببیحقـــا یایـــشـــور در
 ض حـقیام از فـنه صـحرا كـردهیا، سـیده درید

ــ ینــیشــورش صــحرا نــه ب  یتــا نظــر بــر كــل كن
 شور مجنون از كجاست ینیبب یخواهیمكهیا

 دا شـود معشـوق رخ سـازد نهـانیـعشق اگـر پ
 ا بـه نقـدین در دنبهشت عد یخواهیكه م یا

 بیاز اسرار غ یكه واقف گرد یخواهیگرتوم
 عشـق ورز ینـیمـان ببیصورت ا یگر تو خواه

 امن بدسـت آوردهیـام تـا دسالها خـون خـورده
 ات خـــدایـــآ یچشـــم دل بگشـــا وبنگـــر ســـو

 آشـــكار ینــیكــه ب یخـــواه یســرّ معــراج نبــ
 در سخن ینیبب یض روح القدس اگر خواهیف

  

 نيا ببــیــن دریــدر قعــر ا دّر و لعــل از خــون دل 
ــر در یســو ــن افكــن نظ ــم ــی ــنيا بب  ني، صــحرا بب
ــ یدر صــحرا یرو ــورش صــحرا بب ــن ش  نيدل ك

ــــب حــــ ــــ یجان ــــب ل ــــیرو نمكــــدان ل  نيال بب
ـــود رو، حســـن را پ ـــعشـــق را پنهـــان ب ـــی  نيدا بب

ـــاویكـــن خو یعاشـــق ـــة الم ـــ یشـــنت را جن  نيبب
 نيبهــــا ببــــیكــــن پــــس عجا یقلینــــه دل صــــیآ

 نيمـــا ببـــ نيمـــان بـــر جبـــیا یمایا ســـیـــا بیـــ
 نيببــــ ینم ســــّر مــــا اوحــــیــــاز فــــروغ نــــور د

 نيملـــــت ابـــــا ببـــــ یوريهـــــا در پـــــشـــــرك
ـــ ـــة االســـریدر ل یصـــورت صـــوت عل ـــ یل  نيبب

 نيد در شـبها ببـیض از بـر بخـوان خورشـیشعر فـ
  

هندوان اگر راسـت باشـد بـر  یهاافسان ینداشت آن است كه بنا ین مدخلیشان كه به دیا یاما جواب از سؤالها
ثـه ی الكمـال اسـت كـه نفـوس خبنيه انسان درج فرموده از آن جمله عیدر بن است كه حق تعاىل یبیب و غرایعجا
ث یرسد به گماشـنت نظـر شـر، چنانكـه در حـدی مريباشد، تصرف در بدن غیشان غالب میطنت بر ایه را كه شیقو
چنـد را  یزیـسحر است كه چو از آن جمله » دخل الرجل القرب و الجمل القدری ني حق و العنيالع«آمده كه  ینبو

ار دارد و از آن ین سحر اقسـام بسـیبود و ایباشد ب ینداشته باشد در نظرها جلوهدهند وآن مجرد نمود یكه اصل
ال كـرده باشـد، در یكه داشته باشد آنچه را خ یه از شدت قوتیال است بر حس ظاهر، چنانكه متخلّیجمله، غلبه خ
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اسـت بـه بـدن انسـان، چنانكـه  یلـوه توانـد داد و از آن جملـه تـدرّع جننـج یگریا بر دیحس موجود تواند بود، 
كه واقع  یزیشان را از چیاست ا یده به زبان او تكلم تواند كرد، و از آن جمله اخبار جننیخود گردانیرا ب یشخص

از  یدر بعضـ آن، چنانكه ريل و غینجات و حريز نیم است و طلسمات و نیشده باشد و او نداند و از آن جمله غرا
ها به ك از افسانیش ذكر آن ندارد و بالجمله هر یمكتوب، گنجا ین تنگنایم و ایاان كردهیف خود مفصل بیتصان

ل یـكه سؤال از تأو» ها فانیكل من عل«مۀ یه كریو اما آ .نها منسوب تواند بود و به آن درست تواند شدیاز ا یكی
بـه ارض راجـع، و وجـه رب اشـاره بـه ارواح و  »هـایعل« ريبود و ضم اجسام تواند یآن نموده بودند، اشاره به فنا

 اسـت منافـات نيآنچـه بـر زمـ یبه افنا یعرش و كرس یست كه بقایاز جنس ارواح است، و شك ن یعرش و كرس
گر ید دانسـت كـه سـؤال در نشـأتدیـق و مقتول نموده بودنـد، چنـان بایق و حریكه از سؤال قرب غر و سؤاىل .ندارد

سـت، خـواه مـدفون ین مان و كامـل الكفـر اسـت وناقصـان را سـؤاىلین نشأت و مخصوص كامل االیدر ااست نه 
  .گردند خواه نه

  .ه و آله و سلّمیاللّه عل یت رسول اللّه صلّیرسول اللّه و اهل ب ی و الصلوة علنيوالحمدللّه رب العالم
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  مشواق

  میبسم اللّه الرحمن الرح
و  محمّدبك یحب یعل ی و نصلني و نشكرك باجابة آمال المحبنيلمشتاققلوب ا یا منتهینحمدك اللهم 

  ین لهم عندك زلفیآله الذ
  

از متقشـفه ظـاهر  یافـهیتغمّده اللّه بالغفران كه چـون طا ین سخنان محسن بن مرتضید مؤلف ای گونيچن  :اما بعد
ه كفر و زندقـه موسـوم سـاخته زبـان را ب یمنكر بودند و دوستان اله یمحبت بندگان را نسبت با جناب اقدس اله

ق از لباس استعاوات مكشـوف و ی، حقاید كه چند كلمه كه بدان معانیگشودند به خاطر رسیشان میطعن در حق ا
قـت یكـه بـه حق یسد، و از اسـراریشان مستعمل است معروف تواند شد بنویات ایبه قوم كه در ابیاصطالحات غر
له زبان طعن طاعتـان در شـأن ین وسید بدید، شاريداشته باشد پرده برگ یرفه اشعاین طایقت اشعار ایمحبت و حق

د و یـد آیـو قـرب پد یو در مستعدان محبت، انسـ ت سالكان راه گردد،ريشان كوتاه شده و باعث بصیالشأن ا یذو
كلمـات  نیـپـس ا  مرده را در اهتزاز و ارواح افسرده را در پـرواز، ید، دلهایفزایب یوشوق یاصحاب ذوق را نشاط

  .دید و من اللّه التأئیچند فراهم آورده و به مِشواق موسوم گردان یرادر فصل
  

  ق و اسراریحقا یان سبب انشاد اشعار و اشاره بمعانیدر ب: فصل اول
له یكه اگر بوسـ یشود بحدیم مستوىل یو در دل شوق پرزور یدر سر شور یبدانكه اهل معرفت و محبت را گاه

شـان تخـم غـم و یا یدارد و صـرب بـر آن در دلهـایشان را رنجـه مـی نكنند و جد و قَلِق اريالضم یسخن اظهار ماف
در  یانـد، ناچـار گـاهاالستار محبت را رخصـت نـداده یما ف یكارد و چون اظهار اسرار معرفت و افشایاندوه م

 خـاىل باشـد بـر اهتـزاز، دىلق كه باعـث یحقا یپرده استعاره و لباس مجازبه انشاد اشعار مشتمله بر اشاره به معان
روشـن شـوق بـر شـوق و  یله در دلهـاین وسـیآورنـد و بـدیكنند و ارباب قلوب را به استماع ان در اهتـزاز مـیم

شـان كـامن بـوده باشـد و یدر بواطن ا یقه ارادتیطلب كه رق ین و متعطشان بوادید و بدیافزایمحبت بر محبت م
آن كلمـات  یاریحرمـان سـرگردان مانـده باشـند، بدسـت یافیدر ف یالنویه یو غواش یبواسطۀ تراكم حُجُب ظلمان

كشـند و از یون مـريخذالن بـ یز، كمند شوق درگردن جان انداخته خود را ازمهاویو آن اشعار مهر انگز یشورانگ
  .مانهم انوار ذلكیهؤالء و با یدی انيچشند، ضاعف اللّه اجور اولئك و اضاء بیجرعه م» هایم«آن 

  
  ان درجات و مراتب سخن وانواع و اصناف آنیدر ب: مفصل دو

ا یـبمنزلـۀ راج و  یمانـه اسـت و معنـیا سـخن بمنزلـۀ پیـبه منزلۀ روح و  يبدانكه سخن به منزلۀ قالب است و معن
را درجات و مراتـب اسـت بـه حسـب تفـاوت درجـات و مراتـب سالسـت  یسخن بمنزلۀ نافۀ مشگ است و معن

  .یسبب اختالف درجات و مراتب مقاصد و معانو به  یالفاظ و متانت مبان
ــســخن چــو ن ــوئی ــزار نیك نگ ــیســتیه  یك

  

ــــو نوىل  ــــچ ــــوئی ــــی یك بگ ــــود یك ــــزار ب  ه
  

ن آمنـوا یحبونـه و الـذیحـبهم و ی«ه یقیكه قائل را محبت حق یك را باز انواع و اصناف است، چه،گاهیو سخن ن
از چشـمۀ  ید و بـاویـسـخن گو یقیوصف عشق حقشود، در  ا شوق آن محب مستوىلیغالب گردد » اشد حباً للّه

چنـد بـر جـام آن  یشـرر» االفئدة یتطلع عل یناراللّه الموقدة الت«التهاب  یل دهد، سلطان عشق به مقتضایسلسب
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ل بر داردو در ذائقۀ روح مستمع متعشق یآن سخن طعم زنجب یزد تا از حرارت آن مزاج، مزاج شراب معنیسخن ب
سقون مـن ی« .حرقت محبّت احداث كند» نياالخرة جلود الفاسق ی و فنيقلوب العاشقا یالدن یتحرق ف« :بحكم

غلبـه كنـد،  یقـیمحبـوب حق یكه قائـل را شـوق لقـا یو گاه» الیسلسب یها تسمیناً فیال عیكأس كان مزاجها زنجب
. رسـاندق مختـوم بـه مشـام اهـل عرفـان یـاز رح ییقت، سخن در پرده راند و بـویتقرب به او جسته در وصف حق

م كـه یچنـد از ذروۀ تسـن یاقطره» هم الشد شوقاًیال یو ان یلقائ شوق االبرار اىل«االطال  یالست به مؤدا یساق
ابـد، ودر یآن سخن طعم قرب  یزد تا از لطافت آن مزاج، مزاج شراب معنیچشمه مقربان است بر جام آن سخن ر

ق یسقون من رحی«احداث كند  یقرب» ه ذراعاًیربت الشرباً تق من تقرب اىل« یذائقۀ روح مستمع متقرب بمقتضا
كـه  یو گـاه .»شـرب بهـا المقربـونیناً یم عیتنافس المتنافسون، و مزاجه من تسنیذلك فل یمختوم، ختامه مسك و ف

صوركم «: در حسن» میاحسن تقو یخلقنا االنسان ف«قائل در مرآت ناسوت، جمال الهوت، مالحظه كرد، صنع 
شهرسـتان  از شراب طهـور دارد واىل یامجاز سخن راند كه نشانه ید و از روینظرش جلوه آدر » فاحسن صوركم
بـر آن  یا شـهد حالوتـیـزد، و یـدر جـام آن سـخن ب ینمك مالحت» حب الجمالیل و یان اللّه جم«دل به موجب 

وح مسـتمع د و در ذائقـۀ رريآن سـخن، طعـم انـس گـ یآن مـزاج، مـزاج شـراب معنـ ینیريو شـ یزد، تـا از شـوریر
و سقاهم ربهم « .حاصل شود یانس» حیح و وجه صبیء ملییمن استأنس باللّه استأنس بكل ش«مستأنس به حكم 

د، و در حكم مـواعظ یكه موجب وصول است به مقصود در نظر آ یقیكه قائل را كمال حق یو گاه .»شراباً طهوراً
ان مـن الشـعر «ه منـرب بالغـت برآمـده بـه حكـم ب عقل بـیابد، خطیض یشۀ شراب عباد اللّه فید و از شیسخن گو
درجـان سـخن دمـد، تـا از بـرودت آن مـزاج، مـزاج  یريو روان تـأث یريروح تـذك» ان لسـحراًیو ان من البلحكمة 

» اال بـذكر اللّـه تطمـئن القلـوب«: یآن سـخن، طعـم كـافور گرفتـه در ذائقـه مسـتمع سـالك بمقتضـا یشراب معن
فجرونهـا یشـرب بهـا عبـاد اللّـه ینـاً یشـربون مـن كـأس كـان مزاجهـا كـافوراً عیبرار ان اال«احداث كند  ینیقیبردال
ه یـو ابتغـوا ال«: له قـرب اسـت بـه حـق جـّل شـأنه بـه حكـمیكامل كـه وسـ كه قائل را محبت وىل یو گاه» اًريتفج
لـۀ یغا ی، بـدرخشـان ینـه كأسـی معاني معـنيت از عیوال یسخن راند، ساقدر اعتزاز آورد و در شوق آن » لهیالوس

 یضـاء و نشـأت راح روح افـزا شـراب معنـیر سازد كه از فـروغ آن كـأس بیبه سالمت دا یعقل یمالمت و با بقا
د و در ذائقـه روح مسـتمع بـه ريات گـیطعم ح» د بروح القدسیؤی یت شعر حتینا قائل بیما قال ف«: سخن بحكم

، نيضاء لذة للشـاربی، بنيهم بكأس من معیاف علطی«ات كند، یكار آب ح» البحر سرباً یله فیفاتخذ سب« یمقتضا
انمـا «د آمـده بـه حكـم یـاز پدین یاز به درگاه بیه عرض نیدر قائل داع یو گاه .»نزفونیها غول و الهم عنها یالف

م ونفس اماره، ازدر دعا و یو رجیچاره، و شكوه ازد ین بیدل حز یشانیبه عرض پر» اللّه اىل یو حزن یاشكوا بث
 ید و بمقتضـایـب قلـوب جویـش از طبید و درمـان درد خـویـضراعت سـخن گود، و به زبان ابتهال یمناجات درآ

در محبـوب  ین مقام اهل محبـت را از شـراب فنـایسازد و در ا یخودرا در حق، مستهلك و فان» اللّه ففروا اىل«
  »نيالسائل یما اعط ته افضلیاعط یمسئلت یو من شغله ذكر« .بر قرب تواند افزود یتواند بود و قرب یبینص

  
  كیهر  یق به الفاظ متداوله مشهوره و اشاره به معانیحقا ی از معانريان سبب تعبیدر ب: فصل سوم
تر است كه صور محصورۀ الفاظ به وسـاطت وضـع عیق از آن وسیو دقا یق و عالم معانیمعارف و حقام یچون اقل

دان ابـراز آن یـمكنـت و اقتـدار در م یمثال و اشـباه پـاا یاریدستیاظهار آن تواند شد، الجرم ب یو داللت متصد
از  یكـیكـه بـا  یقـه مناسـبتیبه رق یقتیهر حق یبه صور حرف ینتواند نمود، الجرم در اظهار مخدرات معان یريس

ق محظوظ گردند و هم اهـل صـورت یاز آن حقا یكنند، تا هم اهل معنی مريمحسوسات دارد به اسم آن از آن تعب
ك از یـو مـا هـر » عقلهـا اال العـالمونیو تلك االمثال نضربها للناس و ما « .بهره نمانند یآن ب یاز صورت مجاز
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م كـه اشـاره بـه یان كنـیـاز متعلقات آن ب یگرها با بعضیه متداوله را كه بمنزلۀ اصول است نسبت به دیالفاظ مجاز
ات یـاب یبه معان یالجمله آشنائ یشد فرا كه آشنا به اصطالح قوم نبا یقت، تا كسیحق یاست از معان یكدام معن

و خرابـات و  ین راه حاصل گردد مثل رخ و زلف و خال خط و چشم و ابرو و لب و دهـان و شـراب و سـاقیاز ا
 و نيم تـا بـدان مبـیاوریـات گلشـن راز بیـاز اب یك استشـهادیـهر  یو از برا یو بت و زنار و كفر و ترسائ یخرابات

ف و رؤف وثـواب و یـبه صفت لطـف ماننـد لط یجمال اله یرخ عبارت است از تجل .قین گردد و باللّه التوفیمز
به صفت قهر ماننـد مـانع و قـابض و قهـار و  یجالل اله یو زلف عبارت است از تجل .و وهاب یء و هادییمح
ن دو صـفت یـاز ا یت نشـأت انسـانیـكـر را بـه حسـب جامعیت و مضّل و ضار، چه رخسار و زلف بتان مـه پیمم

نام و سلسلۀ  یو  نور مناسبت یروشن یلطف از رو جماىل یبا كه با تجلیز ینۀ رویاند، آب دادهیل بهره و نصمتقاب
را كـه  یقـیتمـام هسـت و شـاهد حق یو ظلمـت و خفـا مشـابهت یگريقهر از جهت ت جالىل یپا را با تجلیزلف چل

 در شوكت هـر جمـاىل یمختف جماىل قت به اعتبار حضور و ظهور با آنكه در پرده هر جالىلیعبارت است از حق
 دا و از اشـعۀ انـوار بهـر جمـاىلیـپ ز جمـاىلین جالىل تتق هر جماىل یاست، توان گفت كه از ورا یمتوار جالىل
شـدة نقمتـه و  یائـه فـیسـبحان مـن اتسـعت رحمتـه الول« هیـ صـلوات اللّـه علنيالمؤمنريقال ام .داستیهو جالىل

بـه ظـل اشـاره  جـالىل یبه نور و از تجلـ جماىل یو به زبان شرع از تجل» سعة رحمته یاشتدت نقمته العدائه ف
و گـاه از » ف مـد الظـلیـربـك ك الـم تـر اىل«قال اللّه سـبحانه » اللّه نور السموات و االرض« شد، قال اللّه تعاىل

و كثـرات ك از كائنـات یمحبوب است، هر  ی كنند چه همچنانكه زلف پرده و نقاب روريبه زلف تعب یمطلق ماسو
نـات بـه ینجاست كه از عدم انحصار موجودات و كثـرات تعیاست، و از ا یقیحجاب ذات و نقاب وجه واحد حق

  .ندینمای مريآن تعب یزلف و عدم انتها یدراز
 ان اســـتیـــكـــه در عـــالم ع یزیـــهـــر آن چ

 جهــان چــون خــط و خــال و چشــم و ابروســت
  

ـــــاب آن جهـــــان اســـــت یچـــــو عكســـــ   ز آفت
ـــكـــه هـــر چ ـــه جـــا یزی  كوســـتیش نیوخـــ یب

  

     
ــــ ــــت یتجل ــــالل اس ــــه ج ــــال و گ ــــه جم  گ

ـــاىل ـــق تع ـــت صـــفات ح ـــر اس ـــف و قه  لط
ـــد ا ـــوس آم ـــو محس ـــچ ـــموعی ـــاظ مس  ن الف

 تیـــــــــنها ینـــــــــدارد عـــــــــالم معنـــــــــ
ـــــ ـــــر آن معن ـــــد از ذوق پ یه ـــــه ش ـــــك  دای

ــــــ ــــــد تفس ــــــل دل كن ــــــو اه ــــــريچ  ی معن
 ه اســتیكــه محسوســات از آن عــالم چــو ســا

ــــــــیتشــــــــب وىل  ســــــــت ممكــــــــنین یه كلّ
ــــــغا یســــــو ینظــــــر كــــــن در معــــــان  تی

ـــــاص از آن تشـــــب ـــــه خ ـــــیبوج ـــــنیه م  ك
  

ــــــان  ــــــف آن مع ــــــت یرخ و زل ــــــال اس  را مث
 رخ و زلـــــف بتـــــان را ز آن دو بهـــــر اســـــت
ــــر محســــوس اســــت موضــــوع  نخســــت از به

ـــــــد مـــــــر او را لفـــــــظ غایكجـــــــا ب ـــــــن  تی
 ابـــــــــد آن رای ی لفظـــــــــريكجـــــــــا تعبـــــــــ
ــــــــد ــــــــه مانن ــــــــ یب ــــــــد تعب ــــــــريكن  ی معن

 ه اســـتیـــن چـــون طفـــل و آن ماننـــد دایـــكـــه ا
ــــــــتجو ــــــــ یز جس ــــــــاشیآن م  ســــــــاكن ب
 تیـــــــــك كـــــــــن رعایـــــــــكایلـــــــــوازم را 

 كــــــنیه مــــــیــــــهــــــا تنزگــــــر وجــــــهیز د
  

چش آن اشـاره كننـد كـه بـر اسـتوا و اعتـدال یزلـف و پـ یاز تضاد و تخالف اسماء و صفات در عالم ظهور به كج
  .ان وجوب و امكان استیت است كه برزخ میامتداد قد و قامت حضرت الوهّ

ــــــدّش راســــــت ــــــتم ســــــخن دوشیز ق  گف
ـــــ ـــــت یكج ـــــر راس ـــــب یب ـــــت غال  زو گش

  

 ســــــر زلفــــــش مــــــرا گفتــــــا كــــــه خــــــاموش 
 چش آمــــــــــد راه طالــــــــــبیو زاو در پــــــــــ
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و  یت آن زلف، و هردل كه به هـوینهایب یهااست از حلقه یاقت حلقهیبه حق ینیبیو هرچه در مراتب كثرت م
نـدارد و   خـودنيد تعـیـاز ق ی گرفتـار اسـت بـا آنكـه خالصـريآن زنج یهااز حلقه یاداست، به حلقهیدر پ یهوس
  .بند و مانده از رفتار است یاز آن زلف است پا یخود كه تار یبخود

 همــــــــه دلهــــــــا از آن گشــــــــته مسلســــــــل
ــــــر ســــــو ــــــق صــــــد هــــــزاران دل زه  معل

ــــــــ ــــــــراو زلف ــــــــگنيگ ــــــــاندني مش   برفش
 وســــــــته ســــــــاكنیوگــــــــر بگــــــــذاردش پ

ــــد ــــتیح ــــس دراز اس ــــان ب ــــف جان  ث زل
ــــن حــــد ــــرپس از م ــــر چــــیم ــــف پ  نيث زل

  

ـــــــــوده مقلقـــــــــل   همـــــــــه جانهـــــــــا از او ب
 ك دل بـــــــــرون از حلقـــــــــه اویـــــــــد نشـــــــــ

 كــــــــافر نمانــــــــد یكــــــــیبــــــــه عــــــــالم در 
ــــــان  ــــــد در جه ــــــنمان ــــــؤمنی ــــــس م  ك نف

 راز ید گفــــــت از او چــــــه جــــــایچــــــه شــــــا
 ني مجــــــــــــــانريد زنجــــــــــــــیــــــــــــــمجنبان

  

 ريزلـف تعبـ یقـرار یگر است به بـید یقتیو حق یبه نوع یالت سلسله موجودات كه هر ساعتیات و تبدیريو ازتغ
د و گاه وجه وحدت در كثرت مستور گردد و شام ینما ید رویود و صبح توحكنند گاه كثرت از وجه وحدت دور ش

  .دیشرك درآ
 ك لحظــــــــه آرامیــــــــابــــــــد زلــــــــف اوین

 زلــــــف او صــــــد روز شــــــب كــــــرد یز رو
 یدل مـــــــــــادارد از زلفـــــــــــش نشـــــــــــان
 از او هــــــر لحظــــــه كــــــار از ســــــر گــــــرفتم
 از آن گـــــــردد ســـــــر زلفـــــــش مشـــــــوش

  

ـــــــ  ـــــــام آورد گـــــــاه یگه ـــــــد شـــــــام یب  كن
ــــــ ــــــاچــــــهیباز یبس  ب كــــــردبوالعجــــــ یه

ـــــ ـــــاكن نم ـــــود س ـــــه خ ـــــانیك ـــــردد زم  یگ
ــــــــــــان خو ــــــــــــرفتمیز ج ــــــــــــنت دل برگ  ش

ــــــــكــــــــه از رو ــــــــش ش دىلی ــــــــر آت  دارد ب
  

 ی خفاسـت وخفـانيدا گشته و هم در مظاهر پنهان شده توان گفت كه ظهور او عـیقت هم در مظاهر پیو چون حق
  .»ظهوره یبطونه و بطن ف یسبحان من ظهر ف« ظهور نياو ع

ــــــق دان ــــــور ح ــــــور ن ــــــالم ظه ــــــه ع  هم
ــــچــــو آ ــــته از ذاتی  ات اســــت روشــــن گش

 دایـــــهمـــــه عـــــالم بـــــه نـــــور اوســـــت پ
 نگنجــــــــد نــــــــور ذات انــــــــدر مظــــــــاهر

  

ـــــدر و  ـــــق ان ـــــز پ یح ـــــان ییدای ـــــت پنه  اس
ـــــــــــن ز آ ـــــــــــردد ذات او روش ـــــــــــنگ  اتی

ـــــــــا او گـــــــــردد از عـــــــــالم هو  دایـــــــــكج
ــــــاهر ــــــش هســــــت ق  كــــــه ســــــبحات جالل

  

ن ظهـور و یـه كـه موجـب ایـو جالل هیـات جمالیـرسد از تجلیكه به مشام اهل عرفان و عشق م یو از نفحات انس
  .ندینمای مريات زلف است، به عطر تعبیخفاست و از مقتض

 گـــــــــل آدم از آنـــــــــدم شـــــــــد مخّمـــــــــر
  

 آن زلــــــــف معنــــــــربیكــــــــه دادش بــــــــو 
  

اسـت و از ادراك و  یكثـرت اعتبـار یث الخفا كه مبدأ و منتهایه من حیقیخال، عبارت است از نقطه وحدت حق
  .و ظلمت موجب خفا است یاهیت، چه ساس یار محتجب و مختفیشعور اغ

 ط اســــتیبــــر آن رخ نقطــــه خــــالش بســــ
 از او شـــــــد خـــــــط دور هـــــــر دو عـــــــالم

  

 ط اســــــتیكــــــه اصــــــل مركــــــز ودور محــــــ 
ــــــــب آدم ــــــــس و قل ــــــــط نف ــــــــد خ  وزو ش

  

ده، عـالم ارواح گـرد ذات یـات چه چنانكه خط بـر رخ دمیقت در مظاهر روحانیو خظ عبارت است از ظهور حق
  :اقرب مراتب وجود است به حق جّل و عزبرآمده چرا كه آن عالم 

ــــدائیرخ ا ــــن خ ــــر حس ــــا مظهّ ــــتینج  اس
 ید انـــــدر نكـــــوئیكشـــــ یرخـــــش خطـــــ

  

 اســـــت یائیـــــمـــــراد از خـــــط، جنـــــاب كرب 
ــــــا ن ــــــه از م ــــــیك ــــــت ب ــــــوبروئريس  یون خ
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  ريوان تعبیات او در عالم ارواح است از خط به آب حیوچون ظهور ح
ــــــان ــــــالم ج ــــــبزه زار ع ــــــد س ــــــط آم  خ

ـــــــار ـــــــب  یكیز ت ـــــــش روز ش ـــــــنزلف  ك
ــــــــ  ینشــــــــان یخضــــــــر وار از مقــــــــام ب

 شــــكیتــــو بــــ ینــــیو خطــــش ب یاگــــر رو
 عـــــــالم ركـــــــا یز زلفـــــــش بـــــــاز دانـــــــ

 از آن خــــــالش دل پرخــــــون تبــــــاه اســــــت
 ســتیز خــالش حــال دل جــز خــون شــدن ن

 دیـــــنكـــــو د یكـــــو خطـــــش از رو یكســـــ
 اســـــت یمگـــــر رخســـــار او ســـــبع المثـــــان

 از او بـــــــاز یر هـــــــر مـــــــوئیـــــــنهفتـــــــه ز
  

ـــــــــــامش آب ح  ـــــــــــد ن ـــــــــــاز آن گردن  وانی
ــــــچشــــــمه ح ز خطــــــش ــــــب كــــــنی  وان طل

 یبخــــــــور چــــــــون خطــــــــش آب زنــــــــدگان
ــــــــدان ــــــــرت از وحــــــــدت  یب ــــــــكایكث  كی

ـــــــــازخوان ـــــــــبهم یز خطـــــــــش ب  ســـــــــّر م
ـــــ ـــــه خـــــال س ـــــس نقط ـــــه عك ـــــتیك  اه اس

 ســــــتیون شــــــدن نريگــــــز آن منــــــزل ره بــــــ
 دیــــــــانــــــــدر خــــــــّط او د یدل مــــــــن رو

ــــ ــــر حرف ــــه ه ــــان یك  اســــت یاز او بحــــر مع
ـــــــــم از عـــــــــالم راز  هـــــــــزاران بحـــــــــر عل

  

: اوست جّل شأنه، قال اللّـه تعـاىل یريشان را كه صفت بصیان و استعداد ایبر اع چشم عبارت است از شهود حق
ن هر دو از یند وایو از مطلق صفت از آن رو كه حد وحاجب ذات است به ابرو اشاره نما. » بالعبادريان اللّه بص«

آن  یات كـه مقتضـو از اسـتغنا و عـدم الفتـ .جالل است كه در اغلب موجب بُعد و حرمان است یات تجّلیمقتض
یكـه از لـوازم چشـم بتـان بـ یمـاریو ب یخود بگذارد به مست یستیاورد و به نیدر ن یاست كه عالم رادر نظر هست

دن محنت در عقب راحت كه موجب خوف و ید راحت بعد از محنت و چشانیو از  رسان .ندی نماريرحم است تعب
 یو عشـوه گـر یاز بـرهم زدن چشـم محبوبـان در دلربـائاست كـه  یرجا است به غمزه اشاره كنند، چه غمزه حالت

شود و بر هم زدن چشم عبارت از عدم التفات است كـه از لـوازم استغناسـت و گشـادن چشـم اشـارت بـه یواقع م
كـه بـه زبـان  یو جـان فزائـ یلب عبارت است از روان بخشـ . كنندرياست تعب یكه از لوازم مست یو دلنواز یمردم

از افاضـه وجـود كـه نگـاه داشـنت  .»یه مـن روحـیـو نفخت ف«: قال اللّه تعاىل . كنندريوح تعبشرع از آن به نفخ ر
دهـان اشـاره  یمصـدر آن بـه تنگـ یند و از خفای نماريز به لب و دهان تعبیبه قول كن ن یخلق است در مقام هست

رمـودن در كمـال و ف یجمال است كه موجب قرب و وصـال اسـت و از ترقـ یات تجلین هر دو از مقتضیكنند و ا
ون از آن بـه ريخود نربدن، بـ یستیو راه به ن یخرب یو ب یخود ی كنند چرا كه بريوسته تعبیدن ذوق، وصال پیچشان

الت یالت و تكمـیان عـالم را واقـع اسـت باتبـدیكه لحظه به لحظه اع یستیو ن یوندد وبالجمله هستیپیحصول م
 یاز كـرم و مردمـ یل استغنا و عدم التفات چشم مستش گهـات جمال است و جالل چشم است و با كمایازمقتض

 یدمـنـوازدو لـب جـان پـرورش یعشاق مشـتاق را بـه مشـاهده جمـال معشـوق مـ یاست دلها یكه از لوازم مست
  .»آوردیبه هست م یستیسازد و از نیچاره كار م یض وجودیعدم آباد را با فاضه ف چارگانیب

 دایـــــســـــت پینگـــــر كـــــز چشـــــم شـــــاهد چ
 یو مســـــت یمـــــاریخواســـــت بز چشـــــمش 

ــــور ــــت و مخم ــــا مس ــــم اوســــت دله  ز چش
 ز چشـــــم او همـــــه دلهـــــا جگـــــر خـــــوار

 دیــــایبــــه چشــــمش گــــر چــــه عــــالم در ن
ـــــــــ ـــــــــ یدم ـــــــــوازد یاز خرم ـــــــــا ن  دله

 ك غمــــــزه و جــــــان دادن از مــــــایــــــازو 
  

ـــــــــرعا  ـــــــــای ـــــــــوازم را در آنج ـــــــــن ل  ت ك
 ی هســـــــتنيدا عـــــــیـــــــز لعلـــــــش گشـــــــت پ

ــــــه مســــــتور ــــــا جمل ــــــل اوســــــت جانه  ز لع
ـــــــفا ـــــــش ش ـــــــب لعل ـــــــان ب یل ـــــــیج  ارم
 نـــــــدینما ی، لطفـــــــیلـــــــبش هـــــــر ســـــــاعت

 دمـــــــــی بیچارگـــــــــان را چـــــــــاره ســـــــــازد
 ك بوســـــــــه و اســـــــــتادن از مـــــــــایـــــــــازو 

  



 ۶۳

در اوان غلبه محبـت بـر دل سـالك عاشـق  یقیشراب عبارت است از ذوق و وجد و حال كه از جلوه محبوب حق
قـض معاقـد و ن یآن موجـب هـدم قواعـدم عقلـ یالیكنـد چـه، اسـتیخود م یرا مست و ب كلشود و سایوارد م
قـت باعتبـار یعبـارت اسـت از حق یو سـاق .شـودیمـ یو نسبت اعتبار یاوست كه مبدأ انتشاء كثرت رسم یوهم

ه از سـمع و بصـر انسـان باشـد، چـه اكثـر یـان بـزم عشـق كنایو سـاق .كرده باشد یحسب ظهور در هر مظهر كه تجل
باللّه است به بحـر و قلـزم،  یاللّه و بقا یف یاكه موجب فن یات ذاتیتجل رسد و از ین دو راه میاز ا یاسباب مست

او گـردد  یدهد و موجـب فنـا یپاك یشود؛ كه سالك را از لذت هست یناش یذات یو آن ذوق و وجد را كه از تجل
  .»هم ربهم شراباً طهوراًیو سق« شراب طهور نامند قال اللّه تعاىل

ــــــان ــــــور عرف ــــــمع ذوق و ن ــــــراب و ش  ش
ـــــــه ـــــــزه دام و دان  شـــــــد یاازو هـــــــر غم

 بــــه غــــارت یدهــــد هســــتیز غمــــزه مــــ
 میـــــز چشـــــمش خـــــون مـــــا در جـــــوش دا

ــــــ ــــــه غمــــــزه چشــــــم او دل م ــــــربایب  دی
ـــــبش جـــــوئ ـــــار یچـــــو از چشـــــم و ل  یكن

 را كــــــــار ســــــــازد یز غمــــــــزه عــــــــالم
ــــه حاضــــر ــــاهد جمل ــــمع و ش ــــراب و ش  ش

ـــــ ـــــراب ب ـــــودیش ـــــان یخ ـــــش زم  یدر ك
 شــــــت وارهانــــــدیتــــــا زخو یبخــــــور مــــــ

ـــ یخـــور كـــه جـــامش رو یشـــراب  ار اســـتی
 ســــــاغر و جــــــامیبــــــ را طلــــــب یشــــــراب
ــــــراب ــــــاق یش ــــــه ب ــــــام وج ــــــور ز ج  یخ

 یبـــــود كـــــز لـــــوث هســـــتیطهـــــور آن مـــــ
 یوارهــــان خــــود را ز ســــرد یبخــــور مــــ

  

ـــــ   ســـــت پنهـــــانی شـــــاهد كـــــه از كـــــس ننيبب
ــــــــه ــــــــر گوش ــــــــه یاوزو ه ــــــــد یابتخان  ش

 نــــــــد بــــــــازش عمــــــــارتیببوســــــــه مــــــــ
 میـــــــز لعلـــــــش جـــــــان مـــــــا مـــــــدهوش دا

 دیـــــــفزایببوســـــــه لعـــــــل او جـــــــان مـــــــ
ـــــر ا ـــــم ـــــن گوی ـــــه، آن گوی ـــــه ن ـــــد ك  یآر دی

ــــــوازدیببوســــــه هــــــر زمــــــان جــــــان مــــــ  ن
ـــــــاز ـــــــل ز شـــــــاهد ب ـــــــو غاف  آخـــــــر یمش

 یامـــــــان یابیـــــــمگـــــــر از دســـــــت خـــــــود 
 ا رســــــــــاندیــــــــــوجــــــــــود قطــــــــــره در در

ـــــاده خـــــوار اســـــتیپ ـــــه چشـــــم مســـــت ب  ال
ــــــراب ــــــوار یش ــــــاده خ ــــــاق یب ــــــام یس  آش
ـــــــــق  یهم ربهـــــــــم آنراســـــــــت ســـــــــاقیس

ــــــاك ــــــو را پ ــــــت یت ــــــت مس ــــــد در وق  یده
ــــد مســــت ــــه اســــت ازن یكــــه ب ــــب ــــردی  یك م

  

حق جـل و عـال، و هـر ذره یو محبت فطر یاند از شراب هستك خم خانهیب و شهادت مانند یغ و همه عالم از
ن یـمانه همه از ایمانۀ شراب محبت او است و پیخاص كه دارد پ یت و استعدادیاز ذرات عالم به حسب قابل یا

  .شراب پر است
ـــو  ـــالم چ ـــه ع ـــهم ـــتی ـــه اوس ـــم خان  ك خ
ــت و مال ــرد مس ــخ ــتی ــان مس ــت و ج  ك مس

ــــده زو  ــــش ــــل ح ــــل ك ــــدهوشريعق  ان و م
 یدر تكـــــــــاپو یفلـــــــــك سرگشـــــــــته از و

 ك خـــــورده صـــــاف از كـــــوزه پـــــاكیـــــمال
 ك جرعـــه ســـر خـــوشیـــعناصـــر گشـــته ز آن 

ـــــو ـــــه یز ب ـــــاك یاجرع ـــــر خ ـــــاده ب  كافت
 ز عكـــــس او تـــــن پژمـــــرده جـــــان گشـــــت

 میـــــــخلـــــــق از او سرگشـــــــته دا یجهـــــــان
  

ــــــــــــر ذره  ــــــــــــتیپ یادل ه ــــــــــــه اوس  مان
  مســــت آســــمان مســــتنيهــــوا مســــت و زمــــ
ــــــاده نفــــــس  كــــــل را حلقــــــه در گــــــوش فت

ـــــــه ام ـــــــوا در دل ب ـــــــه ـــــــو یكـــــــید ی  یب
 ن خــــاكیــــبــــر ا یختــــه دردیبــــه جرعــــه ر

 فتـــــــــاده گـــــــــه در آب و گـــــــــه در آتـــــــــش
ـــــ ـــــد آدم ـــــر آم ـــــالك یب ـــــر اف ـــــد ب ـــــا ش  ت

ـــــــت ـــــــرده روان گش ـــــــان افس ـــــــابش ج  ز ت
 میــــــز خــــــان و مــــــان خــــــود برگشــــــته دا

  



 ۶۴

نجاسـت یر موجـودات و از ایسـااده اسـت از یـت و اسـتعداد او زیت قابلیمز یقت انسانین شراب در حقیو آثار ا
یمـ ینـد، مرشـد و هـادیجویرا مـ یقـیابان عشق و طلبنـد و محبـوب حقیان و سرگشته برين نوع، حیاكثر افراد ا
  .برهاند یكند و از خود یشان را به وصال او رهنمائیطلبند كه ا

ـــــــو یكـــــــی ـــــــد یاز ب ـــــــل آم  دردش عاق
 م جرعــــــه گشــــــته صــــــادقیاز نــــــ یكــــــی
 رك بـــــایـــــگـــــر فـــــرو بـــــرده بید یكـــــی

ــــــه و مانــــــده دهــــــن بــــــازیكشــــــ  ده جمل
 ك بــــــــاریـــــــرا ب یده هســـــــتیدر آشـــــــام

 شـــــده فـــــارغ ز زهـــــد خشـــــك و طامـــــات
  

ــــــی  ــــــدیك ــــــل آم ــــــافش ناق ــــــگ ص  از رن
 گشــــــته عاشــــــق یك صــــــراحیــــــدر  یكــــــی

 و خّمــــــــار یخــــــــم و خمخانــــــــه و ســــــــاق
 ا دل رنــــــــد ســــــــر افــــــــرازیــــــــدر یزهــــــــ

ـــــــــرار و انكـــــــــاریفراغـــــــــت  ـــــــــه ز اق  افت
  خرابـــــــــــاتريگرفتـــــــــــه دامـــــــــــن پـــــــــــ

  

 نينـات او را آنجـا نـه عـیخرابات عبارت است از وحدت صرف و اطالق بحت كه رسـوم تع: یخرابات و خرابات
ت یـد رؤیـكه از ق اشاره است بسالك عاشق الاباىل ی، و خراباتیا ذاتی یا صفاتیباشد  باشد ونه اثر، خواه افعاىل

 یفعـال و صـفات الهـاء را محـو ایع اشیافته، افعال و صفات جمی یز افعال و صفات واجب و ممكنِ خالصیتما
  .منسوب ندارد یگریبه خود و د یو صفت یچ فعلیداند و ه

ــــات ــــائ یخراب ــــود ره ــــدن از خ ــــتیش  اس
ــــــــانه داده ــــــــاتنش ــــــــل خراب ــــــــد اه  ان

ـــــ ـــــان ب ـــــات از جه ـــــاىلیخراب  اســـــت مث
 ان مــــــرغ جـــــان اســــــتیخرابـــــات آشـــــ

 خـــــراب انـــــدر خـــــراب اســـــت یخرابـــــات
 تیــــــحــــــّد ونها یاســــــت بــــــ یخرابــــــات

 یشـــــتابیمـــــ یاگـــــر صـــــد ســـــال در و
 ســـــر یپـــــا و بـــــ یانـــــدر او بـــــ یروهـــــگ

ــــــ ــــــراب ب ــــــودیش ــــــه یخ ــــــر گرفت  در س
ـــ یكـــیخـــورده هـــر  یشـــراب  لـــب و كـــام یب
ــــــد  شــــــطح و طامــــــات یث مــــــاجرایح

ـــــــــو ـــــــــ یز ب  از دســـــــــت داده یدرد، م
 ح و مســـــــواكیعصـــــــا وركـــــــوه و تســـــــب

 زانیــــــــان آب و گــــــــل افتــــــــان و خیــــــــم
 در عــــــالم نــــــاز یاز ســــــر خوشــــــ یدمــــــ
ـــــــ ـــــــ یگه ـــــــه د یاهیاز روس ـــــــرو ب  واری
ــــــدر ســــــماع شــــــو یگهــــــ ــــــانان  ق جان

 دهیبـــــه هـــــر نغمـــــه كـــــه از مطـــــرب شـــــن
ــت ــرف اس ــر صــوت و ح ــه آخ ــان ن ــمع ج  س

 د دلـــــــق ده تـــــــویون كشـــــــريز ســـــــر بـــــــ
ــــــــروّق ــــــــدان صــــــــاف م ــــــــته ب  فروشس

ـــــهیپ یكـــــی  صـــــاف یخـــــور از مـــــ یامان

ــائیخــود  ــود پارس  اســت یكفــر اســت اگــر خ
ــــــــكــــــــه التوح  د، اســــــــقاط االضــــــــافاتی

 اســـــــــت عاشـــــــــقان الابـــــــــاىلمقـــــــــام 
 ان المكـــــــــان اســـــــــتیخرابـــــــــات آشـــــــــ
 او عـــــالم ســـــراب اســـــت یكـــــه در صـــــحرا

 تیــــــده نــــــه غایــــــد ینــــــه آغــــــازش كســــــ
 یابیـــــــنـــــــه كـــــــس را ونـــــــه خـــــــود را باز

ـــــــهمـــــــه نـــــــه مـــــــؤمن و نـــــــه ن  ز كـــــــافری
ــــــه خــــــ ــــــرك جمل ــــــه ت ــــــهريب   و شــــــر گرفت

 افتــــــــه از ننــــــــگ و از نــــــــامیفراغــــــــت 
ـــــــــخ ـــــــــوتی ـــــــــور كرامـــــــــات ال خل  و ن

ــــــــــــتیز ذوق ن ــــــــــــاده یس ــــــــــــت اوفت  مس
ــــــه دردگــــــر ــــــاك یو كــــــرده ب ــــــه را پ  جمل
ــــــا ــــــون از د یبج ــــــك خ ــــــاش ــــــده ری  زانی

 شـــــــده چـــــــون شـــــــاطران گـــــــردن افـــــــراز
 بـــــــر ســـــــر دار یاز ســـــــرخ روئـــــــ یگهـــــــ

ــــ ــــا و ســــر چــــون چــــرخ گــــردان یشــــده ب  پ
ــــــــد ــــــــدو وج  دهیاز آن عــــــــالم رســــــــ یب
 شــــگرف اســــت یســــّر یاكــــه در هــــر پــــرده

ـــــو ـــــر ب ـــــگ و ه ـــــر رن ـــــته از ه ـــــرد گش  مج
 اه و ســــــــرخ و ازرقیهمــــــــه رنــــــــگ ســــــــ

ــــــ  ز اوصــــــاف یصــــــاف یوفشــــــده ز آن ص



 ۶۵

ـــــــه  بجـــــــان خـــــــاك نرابـــــــل پـــــــاك رفت
 گرفتـــــــــه دامـــــــــن رنـــــــــدان خمّـــــــــار

  

ـــــه آن د ـــــز هرچ ـــــد ی ـــــده از ص  ك نگفتـــــهی
 زاریـــــــــگشـــــــــته ب یدیـــــــــو مر یخیز شـــــــــ

  

  .سپاردیدارد و راه فقر و فنا مید را به ترك رسوم و عادات وا می خرابات عبارت است از مرشد كامل كه مرريو پ
ت باشـد چـون یـاد الوهحق سبحانه، خواه به اعتقـ یده شود از ماسوایبت عبارت است از هرچه پرست: بت و زنار

خ كبـار، و خـواه بـافراط محبـت چـون محبوبـان یم چون مشـایاصنام كفار و خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظ
نار، پس اگـر پرسـتش آن از آن روسـت كـه مظهـر حـق یار مانند جاه و عزت و درهم و دیر اغیو سا یعشاق مجاز

، آن بـت عارفـان اسـت و یاز صفات حسـن یاء و صفتاز اسم یكرده به اسم یاست جل و عال، و حق در او تجل
ع موجودات صورت حق اسـت و حـق سـبحانه روح همـه اسـت و از یپرستش آن، پرستش خالق آن است، چه جم

و اال بـت مشـركان اسـت و حـق منـزه از آن » ت اللّـه قبلـه او معـهیئاً اال و رأیت شیما رأ«: اندنجا است كه گفتهیا
حبونهم كحب اللّـه و یتخذ من دون اللّه انداداً یو من الناس من «: قال اللّه تعاىل» لونقویشأنه عما  تعاىل«است 
و گـاه اسـم  .»اطـاعوهم«: یعنـی» اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً مـن دون اللّـه«ن آمنوا اشد حباً للّه و قال یالذ

ع اسـماء و یـاعتبـار جمب یقـیكـه قطـب زمـان اسـت چـه محبـوب حق یبت را مخصوص سازند به كامـل و مرشـد
ه جمیت پرسـتیـگر آمده و به اعتبار جامعصفات دراو جلوه ع موجـودات خـواه بـه طبـع و خـواه بـه یـده شـده توجـّ

  ع جهات اوست و زنّار عبارت است از بسنت عقدینات از جمیارادت بدو است و قبله كا
 نجـــا مظهـــر عشـــق اســـت و وحـــدتیبـــت ا

 یم بــــه هســــتین بــــود قــــایــــچــــو كفــــر و د
ـــــ ـــــتیچـــــو اش ـــــت هس ـــــاهر یاء هس  را مظ
ــــــل یشــــــه كــــــن اینكــــــو اند ــــــرد عاق  م

 خــــــالق اوســــــت زد تعــــــاىلیبــــــدان كــــــا
 ريوجــــود آنجــــا كــــه باشــــد محــــض خــــ

 ســــتیكــــه بــــت چ یمســــلمان گــــر بدانســــت
ــــــت گــــــاه گش ــــــت آ  یوگــــــر مشــــــرتك ز ب

 د او از بـــــــت اال خلـــــــق ظـــــــاهریـــــــند
ـــــر زو نب ـــــم گ ـــــو ه ـــــیت ـــــان ین ـــــق پنه  ح

ـــــ ـــــر بت ـــــان یدرون ه ـــــان یج ـــــت پنه  اس
 ت بــــاهراســــ یبــــت ترســــا بــــه چــــه نــــور

ــــــــاق ــــــــا را وث ــــــــه دله ــــــــد او جمل  یكن
 ك نغمــــۀ خــــوشیــــمطــــرب كــــه از  یزهــــ
 الــــــهیپ یكــــــیكــــــه او از  یســــــاق یزهــــــ

 رود در خانقـــــــــــه مســـــــــــت شـــــــــــبانه
ـــــــجد آ ـــــــر در مس ـــــــاگ ـــــــحرگاهی  د در س

 رود در مدرســــــه چــــــون مســــــت مســــــتور
 چـــــــاره گشـــــــتهیز عشـــــــقش زاهـــــــدان ب

ــــــؤمن دگــــــر را كــــــافر او كــــــرد یكــــــی  م
 خرابــــــــات از لــــــــبش معمــــــــور گشــــــــته

 قــــــــد خــــــــدمتبــــــــود زنــــــــار بســــــــنت ع 
 ی بـــــــت پرســــــــتنيد عــــــــیـــــــبـــــــود، توح

ــــــه  ــــــیاز آن جمل ــــــر یك ــــــد آخ ــــــت باش  ب
ـــــت از رو ـــــه ب ـــــت یك ـــــلین یهس ـــــت باط  س

 كوســـــتیكـــــو هرچـــــه صـــــادر گشـــــت نیز ن
  اســـــتريآن ز غـــــ یاگـــــر شـــــر اســـــت در و

 اســــت ین در بــــت پرســــتیــــكــــه د یبدانســــت
 ین خـــــــود گمـــــــراه گشـــــــتیـــــــكجـــــــادر د

ـــــــت شـــــــد اندرشـــــــرع كـــــــافریبـــــــد  ن عل
ــــــــلمان ــــــــدت مس ــــــــدر نخوانن ــــــــرع ان  بش

ــــــه ز ــــــب  اســــــت پنهــــــان یمــــــانیر كفــــــر ای
ــــــــــــان دارد مظــــــــــــاهر یكــــــــــــه از رو  بت

ــــــ یگهـــــــ  یگـــــــاه ســـــــاق یگـــــــردد، مغنـّ
ـــــــش ـــــــد در خـــــــرمن صـــــــد زاهـــــــد آت  زن

ـــــ ـــــد ب ـــــاد ســـــاله یكن  خـــــود دو صـــــد هفت
ـــــــــد، افســـــــــون صـــــــــوف  را فســـــــــانه یكن

ـــــــــگـــــــــذارد در او ین گـــــــــاهی ـــــــــرد آ  ك م
 چــــــــاره مخمــــــــوریشــــــــود ب یه از ویــــــــفق

 زخـــــــــان و مـــــــــان خـــــــــود آواره گشـــــــــته
ـــــر  ـــــور و ش ـــــر از ش ـــــالم پ ـــــه ع ـــــردهم  او ك

ـــــــور گشـــــــته ـــــــر ن  مســـــــاجد از رخـــــــش پ
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 ســـــــریشـــــــد میوهمـــــــه كـــــــار مـــــــن از
ـــم از دانـــش خـــود صـــد حجـــب داشـــت  دل
 درآمــــــــــد از درم آن بــــــــــت ســــــــــحرگاه

 ش خلــــوت جـــــان گشــــت روشـــــنیــــز رو
 یش نگـــــــاهیچـــــــو كـــــــردم در رخ خـــــــو

ــــــه ا ــــــا ك ــــــرا گفت ــــــ یم ــــــالوسیش  اد س
  تــــا علــــم و زهــــد و كــــرب و پنداشــــتنيببــــ

ـــــه رو ـــــردن ب ـــــر ك ـــــنظ ـــــی ـــــاعتیم ن  م س
ـــــــــ ـــــــــالم آرا یعل ـــــــــه رخ آن ع  یالجمل
ـــــــت یه شـــــــد رویســـــــ  جـــــــانم از خجال
ـــو د ـــچ ـــز روی ـــاه ك ـــ ید آن م ـــو خورش  دیچ

 مانـــــه پـــــر كـــــرد و بـــــه مـــــن دادیپ یكـــــی
 یبـــو یرنـــگ و بـــیبـــ یكنـــون گفـــت از مـــ
 مانـــــــه را پـــــــاكیدم آن پیچـــــــو آشـــــــام
 ســــتم در خــــود نــــه هســــتمیكنــــون نــــه ن

ـــــ ـــــف او باشـــــم مشـــــوش یگه  چـــــون زل
 خـــــود در گلخـــــنم مـــــن یاز خـــــو یگهـــــ

 دم اصـــــل هـــــر كـــــاریـــــنظـــــر كـــــردم بد
 نباشـــــــــد اهـــــــــل دانـــــــــش را معـــــــــوّل

ــــم ــــردان در بی ــــه م ــــردان ب ــــد چــــون م  ین
 بـــــه رخـــــش علـــــم و چوگـــــان عبـــــادت

 دنــــــدین كــــــار آفریــــــتــــــو را از بهــــــر ا
 پــــدر چــــون علــــم و مــــادر هســــت اعمــــال

ــــ ــــدر انســــان شــــك ینباشــــد ب  ســــتین یپ
 رهـــــا كـــــن ترهـــــات و شـــــطح و طامـــــات

ــــدر حــــق پرســــت ــــو ان  اســــت یكرامــــات ت
ـــــق اســـــت زنهـــــار یهمـــــه رو ـــــو در خل  ت

ــــــادت ــــــا عــــــادت عب  نگــــــردد جمــــــع ب
  

ــــــدو د ــــــب ــــــافری ــــــس ك ــــــالص از نف  دم خ
 ز عجـــــب و نخـــــوت و نـــــاموس و پنداشـــــت
گـــــــاه  مـــــــرا از خـــــــواب غفلـــــــت كـــــــرد آ

 ســــــتم مــــــنیدم كــــــه تــــــاخور كیــــــبــــــدو د
 یان جــــــــــانم آهـــــــــــیـــــــــــبرآمــــــــــد از م

ــــاموس ــــگ و ن ــــدر نن ــــرت ان ــــد عم ــــر ش  بس
 ده از كــــــــه واداشــــــــتینارســــــــ یتــــــــو را ا
 ارزد هـــــــــزاران ســـــــــاله طاعـــــــــتینمـــــــــ

 یمـــــــن نمـــــــود آن دم ســـــــراپامـــــــرا بـــــــا 
ــــــــــز فــــــــــوت عمــــــــــر و ا ــــــــــتی  ام بطال

ـــــــبر ـــــــش امیدم مـــــــن ز جـــــــان خـــــــوی  دی
 آتــــــش در مـــــن افتــــــاد یكـــــه از آب و مـــــ

 یرا فــــــرو شــــــو ینقــــــوش لــــــوح هســــــت
 بـــــــر ســـــــر خـــــــاك یدر افتـــــــادم ز مســـــــت

ـــــ ـــــه هش ـــــتمین ـــــه مس ـــــورم، ن ـــــه مخم  ارم، ن
 خـــــوش یچـــــون چشـــــم اودارم ســـــر یگهـــــ

ـــــــــــ ـــــــــــن یاز رو یگه ـــــــــــنم م  او در گلش
 نشــــــــان خــــــــدمت آمــــــــد عقــــــــد زنــــــــار

ـــــــز هـــــــر چ ـــــــر وضـــــــع اوّل یزی  مگـــــــر ب
 یدرآور زمــــــــــــــرۀ اوفــــــــــــــوا بعهــــــــــــــد

 ســـــــــعادت یدان در ربـــــــــا گـــــــــویـــــــــز م
 دنــــــــــدیار آفریاگرچــــــــــه خلــــــــــق بســــــــــ

  اســـــــت احـــــــوالنيبســـــــان قـــــــرة العـــــــ
 ســــتین یكــــیش از یح انــــدر جهــــان بــــیمســــ
ـــــــــخ ـــــــــاتی ـــــــــباب كرام ـــــــــور و اس  ال ن

 اســـت یا و عجـــب و مســـتیـــن كـــرب و ریـــجـــز ا
ــــــد ــــــود را ب ــــــن خ ــــــاریمك ــــــت گرفت  ن عل

ــــــــادت م ــــــــیعب ــــــــذر یكن ــــــــادت بگ  ز ع
  

ن كفـر یـو ا نـات بـه وجـود حـق،یدن وجـود كثـرات و تعیخاصه عبـارت اسـت از پوشـ یقیكفر حق: یكفر و ترسائ
ئ هالـك اال یكل ش«: قال اللّه تعاىل .مان استیو ا یقیاسالم حق یشان معنینه به نزد این به عیعارفان است، و ا

دن وجود حق به وجود یپوشان ین است اعنین قوم دز نزد آین است و آن نیعامه بر عكس ا یقیو كفر حق» وجهه
رت یمتعـارف اسـالم بـا اعتقـاد مغـا یعبارت است از معن ید به انكار، و اسالم مجازیار و درآمدن از در توحیاغ

  .»ؤمن اكثرهم باللّه اال وهم مشركونیو ما «: وجود ممكنات مر وجود حق را سبحانه قال اللّه تعاىل
ــــــــگشــــــــت بیز اســــــــالم مجــــــــاز  ارزی

  

 داریـــــــشـــــــد پد یقـــــــیگـــــــر آن كفـــــــر حق 
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ق و رفض عـادت و یود و رسوم و عواید و ترك قیاز ربقه تقل ید و خالصید و تفریعبارت است از تجر یو ترسائ
ه السـالم و امـت او كـه ترسـا عبـارت از یـنا و آلـه و علینب یعل یسین صفت بر حضرت عیق، چه ایس و عالینوام
یو تجرد و انقطاع بوده باشد م یترسائ متصف به صفت گر كهید یمرشد كاملشان است غالب بود و ترسا بچه یا

  .ه وآله و سلّمیاللّه عل یشود به حضرت خواجه عالم صلّ یگر تا سلسله منتهید یرسد و آن كامل را باز به كامل
 دمیــــــــد دیــــــــغــــــــرض تجر یز ترســــــــائ

 ر جـــان اســـتیـــجنـــاب قـــدس وحـــدت د
ــــــه پ ــــــز روح اللّ ــــــدا گشــــــت ای  ن كــــــاری

ــــهــــم از ال ــــه در پ ــــو جــــانیلّ  اســــت یش ت
 خـــــالص از نفـــــس ناســـــوت یابیـــــاگـــــر 

ـــك شـــد ـــون مل ـــرد چ ـــه مج ـــس ك ـــر آنك  ه
 وارهــــان خــــود را چــــو مــــردان یبــــه مــــرد

ـــــز شـــــرع ار  ـــــه گشـــــت مهمـــــلیك دقی  ق
 حقــــــــوق شــــــــرع را زنهــــــــار مگــــــــذار

ــــــــوزن ن ــــــــت، اال مایز س ــــــــس ــــــــمی  ه غ
ــــــیحق ــــــر ق یق ــــــو ز ه ــــــش ــــــذاهبی  د م

  اســـــتريار و غـــــیـــــتـــــرا تـــــا در نظـــــر اغ
 ريســـــوت غـــــشـــــت كیزد ز پیـــــچـــــو برخ

ـــــ ـــــاىلینم ـــــر ح ـــــم به ـــــت دان ـــــه هس  یك
ـــــــار و ترســـــــائ ـــــــت و زن ـــــــاقوس یب  و ن

ــــر خــــواه ــــرد یاگ ــــه گ ــــده خــــاص یك  بن
ـــــــرو خـــــــود را ز راه خـــــــو ـــــــرگیب  ريش ب

 ببــــاطن نفــــس مــــا چــــون هســــت كــــافر
 مـــــان تـــــازه گـــــردانیز نـــــو هـــــر لحظـــــه ا

 دیــــــمــــــان بــــــود كــــــز كفــــــر زایا یبســــــ
ــــــــر ــــــــاموس بگــــــــذاری  ا و ســــــــمعه و ن

 ی مـــــا شـــــو انـــــدر كفـــــر فـــــردريچـــــو پـــــ
 كبــــــاریا زاده، ده دل را بــــــه بــــــه ترســــــ

  

 دمیـــــــــد دیـــــــــخـــــــــالص از ربقـــــــــه تقل 
 ان اســـــــتیمرغ بقـــــــا را آشـــــــیكـــــــه ســـــــ

ــــــــد پد ــــــــدس آم ــــــــه از روح الق ــــــــك  داری
ــــــــــه از روح در و ــــــــــان یك ــــــــــت ینش  اس

 در جنــــــــاب قــــــــدس الهــــــــوت یــــــــیدر آ
 چــــــو روح اللّــــــه بــــــر چــــــارم فلــــــك شــــــد

 ع مگــــــردانیكن حــــــق كــــــس ضــــــایولــــــ
 ن معطــــــلیـــــدر هـــــر دو كـــــون از د یشـــــو
ــــــــ ــــــــم یكن خویول ــــــــنت را ه ــــــــدارش  نگه

 میمــــــر یســــــیبــــــه جــــــا بگــــــذار چــــــون ع
ـــــــــدرا در د ـــــــــر دی ـــــــــبی ـــــــــد راه  ن مانن

 ر اســـــتیـــــ دنيآن عـــــ یاگـــــر در مســـــجد
 ریــــــشـــــود بهــــــر تـــــو مســــــجد صـــــورت د

ـــــ ـــــس ب  یون كـــــن كـــــه رســـــتريخـــــالف نف
ـــــاموس ـــــرك ن ـــــر ت ـــــه ب ـــــد هم ـــــارت ش  اش

ــــــمه ــــــرای  صــــــدق و اخــــــالص یا شــــــو، ب
ــــر  ــــه ه ــــب ــــه، ای ــــانیك لحظ ــــ یم ــــر گ  ريز س

 ن اســـــــالم ظـــــــاهریبـــــــد یمشـــــــو راضـــــــ
 مســــــلمان شـــــو، مســــــلمان مســـــلمان شـــــو،

 دیـــــمـــــان نزاینـــــه كفـــــر اســـــت آن كـــــز آن ا
ــــــــــ ــــــــــاریب ــــــــــد زن ــــــــــه و بدبن  فكن خرق

 یبـــــــده دل را بـــــــه مـــــــرد یاگـــــــر مـــــــرد
 مجـــــــرد شـــــــو زهـــــــر اقـــــــرار و انكـــــــار

  

  .ائهیاء اللّه و اولیاصف یتم ما اردنا ذكره و الحمدللّه و السالم عل



 ۶۸

  اعتذار

  نيم و به نستعیبسم اللّه الرحمن الرح
مضائق المحن  یظلمات الفنت و شرح صدورنا باعطاء السِلْم ف یر قلوبنا بنور العلم فنو یالحمدللّه الذ

  .اللّه بامالء اعالم الفرائض و السنن ن اىلیو اله الهاد محمّد یعلو الصلوة 
  

رفاه حالك و حسن مآلك، مكتوبـك المتضـمن لشـرح بعـض احوالـك و  ید اسعدك اللّه فیها السیا فقد وصل اىل
ان اسـتاذن  یه التماسـك منـیـه و كان من جملـة مـا فیل بعض آمالك فقرائة و فهمت ما فیتحص یف یایاستعانتك ا

مـن  یسـالم اللّـه علـ یجامع المشهد الرضو یفوض امامة صلوة الجمعه فیان  یحضرة السلطان انار اللّه برهانه ف
ك یه الیمن خدمات تلك العتبه العّل فوض خدمةیك و ان یها علیمنع من االمامة من اراد التقدم فیك و ان یشرفه ال

فقابلـت مكتوبـك بهـذا الكتـاب  .الـكیع ی بها علـنيهنالك لتستع یفة من الموقوفات التیامر لك بادرار وظیو ان 
مـدلهمات االمـور و مشـتبهات عـالم  یبـالوقوع فـ یالمتضمن لالعتذار بـابتالئ شرح بعض احواىل یالمشتمل عل
 یفـ یرتایـمـا یف یعن اشباه ما سألت لعلك تعـذرن یما التمست وضاقت زراععن امثال  یقصرت باع یالزور حت
نتبـه بـه الغـافلون، ینتفع به السالكون و ی یاسعاف المسؤول، فان العذر عند كرام الناس مقبول ولك ی فريمن التقص
انّ  یما ابـرئ نفسـو « یة نفسیا اقول تزكیفم یكون غرضیذاً به عز و جل من ان یو مستع ینا باللّه ربیفاقول مستع

لست كاحد من  یان یعرفنیفل یعرفنیو من لم  یفقد عرفن یفاقول من عرفن» یالنفس المارة بالسّوء اال ما رحم رب
حـذر مـن اوثـق  یعلـ یشـأن یامـرء مقبـل علـ یه و اخرج مما خرجوا منه، و لكنـیما دخلوا فیابناء الزمان ادخل ف

 ی الن ما فـريو حاجة الغ یذلك حاجت یها سواء فیبن یحاجة عل ها و عن عرضیا و ما فیمعرض عن الدن یاخوان
بحمد اللّه لم  ینظر العقالء من جلب المنفعة، و ان ی و دفع المفسده اهم فريه من الخیسؤالهم من الشر اكثر مما ف

 ت ان طلـب المحتـاج اىلیـرا یالنـ. حـالٍ مـن االحـوال یذُل السـؤال منـذ بلغـت مبلـغ الرجـال فـ یادخل قط ف
 وان من خلقه اللّـه و نيم المؤمنیس من شِین و لیالمروة و الد یق بذویلیه و ضلة من عقله، الیلمحتاج سفه من رأا

ب مـن النـاس یب النسـیخلـف اللّـه وعـده و ان الحسـیله لذلك و لن  یفیكتابه فان اللّه  یضمن رزقه واكّد ذلك ف
فضـول المعاشـق ممـا  یذلـك فـ اجـه اىلیكون احتی معاشه و ان احتاج فانما ضرورة یالسؤال ف حتاج قط اىلیال

الفضـول  یعنـی» ا حاللهـا حسـاب و حرامهـا عـذابیفان الدن«صاحبه  یش بل هو وبال علیالتع یه فیالحاجة ال
ش مـع یكنت برهة مـن الزمـان اعـ یا بل هو من االخرة و كسبه من الحالل عبادة و انیس من الدنیل ی الضرورريالغ

او  فة وال سـؤال و ال قبـول تصـدق وال ادرار مـن شـبهةیال بال كسب و ال وقف و ال وظیلعجماعة من االطفال و ا
طاب ثراه من الحالل مـا  یكنت قد ورثت من والد یالنفس، بل یغن یصناعة و ال بضاعة سو حالل و ما كان ىل

تجارتـه  یه علیكنت اكافبه و  تجر ىلیة االستقالل كنت قد اودعته عند من یفة عام الحدكم الستقله غایلو كان وظ
به واقنع و بالقناعـة بـه اشـبع و كنـت  یمن ربحه ما اكتف ینیعطیمِنّة و كان  یكون لمخلوق علیء من ربحه لئال یش

التعفف اكثر منها  یت ان المروة فیلما را برتك مروّة االعطاء، یت عن نفسیالفضول و رض یمعرضا عن االنفاق ف
البذل و  یالناس اكثر من سخاء النفس ف یدیا یسخاء المرء عما ف«ه السالم یر علاالعاء كما قال موالنا الباق یف

أس یـ المـال الثقـة باللّـه و الرياكثر من مزوة االعطـاء و خـ یحال الفاقة و الحاجة و التعفف و الغن یمروة الصرب ف
  .»الناس یدیا یعما ف
  :ةیالحكمة الفارس یو ف
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 چندانكـــــــــــــــــه مروتســـــــــــــــــت دردادن
  

 ار چندانســـــــــــــتدرناســـــــــــــتدن هـــــــــــــز 
  

اللّـه  یمنحنـ یونها كأسـا حتـی عرين الارفع عنها رأسا و ال اذوق من غی مشتغال بعلوم الدنيش سنیبذلك اعو كنت 
علـوم  یحتمله حوصلة اهل الزمان و صنفت فـیو اآلل من العلم و الحكمة ما ال  یبربكة اكل الحالل و متابعة النب

هم السالم ولم اُبرز منها للناس اال یاستفدت من اللّه سبحانه بربكتهم عل ها ممایبا من مائة كتاب اودعت فین قریالد
  .الًیائهم اال علیفهمها من اذكیلم اجد من  یال النیقل

ــــــ ــــــ یان ــــــن علم ــــــتم م ــــــواهرهیالك  ج
  

ــــــ  ــــــالیك ــــــل ف یری ــــــق ذو جه ــــــایالح  فتنن
  

احـد بمـا انـا  یعرفنیان  یرضت و السُمْعة بل كنت الایالصّ الشهرة والصغاء اىل ل اىلیقط نزاع و م كن ىلیولم 
اه عـن یـصـاحبهما وبـال، لمنعهمـا ا ینا ان الجاه و الشهرة علیقیه و ذلك لما عرفت یو اضاف ه و كنت اسرت حاىلیف

اسـة، فانهـا عقوبـة یما اذا قُرِنـا بالریء مـن االحـوال و السـیشـ یش فـیهنئ له معهما عیالعبادة بفراغ البال، بل ال
خائفـا  یا مع شرذمة من اصـحابیصلوة الجمعة خاف یو كنت اصل .المال ین العقاب فمعجّلة و ان سلم صاحبها ع
غمـار  یبه فـ یالقتد یريغ یصلیبلدنا احد  یكن فیو لم  ینیاعتقدت وجوبها الع یمن اللّه سبحانه ان اتركه الن

عـدون یاال  یصـلوت یذلـك سـنون وقفـت علـ یفلما مضت عل. الناس و كنت بذلك اشد رضاءاً من ان اكون مقتدا
و اسـتفادوا مـن  یو اطـوار یاوضـاع یبعـض المعرفـة و اطّلعـوا علـ یعرفون یشهدون حتیالجمعات  یفاخذوا ف

الـبالد و  یفـ ید الناس و كان له مـن الكتـاب و السّـنة اسـاس، فانتشـر خـربیا یكن مثله فیمما لم  یو آثار یفیتأل
 یو مســقط رأســ یمــن بلــد یان رام الســلطان اشخاصــ العبــاد و آل الحــال اىل اىل المبغوضــة اىل یاســتیبلغــت ر

ا ريد من علمك و نستبشر بوفودك و نروّج الجمعة و الجماعات بشـهودك، فصـرت متحـیان ائتنا لنستف فارسلوا اىل
فكنت اقـدم  وجـب المنافسـات،یاشـبهات و مـا  یكنت لم ارض بالدخول ف ین، النیالردو القبول من جهة الد یف

من اللّه سـبحانه  یبوجوب االجابة و خوّفون یاصحاب ی مرة هذا و مِرّة هذا فاشار علريو استش یرِجْال و اؤخّر اخر
ت بلـدتهم و یـ، فلما اتنيمان و المؤمنین و نصرة لالیجا للدیهم ترویعل یوفود یلزعمهم ان ف. ان لم اُجب العقوبة

ن من االراء و تزاحم مـن االهـواء،و یتبا یالعلم ف  اىلنيها قوما من المنتسبیها و تعرفت اهلها، وجدت فیتمكنت ف
بعـض و  یطعـن بعضـهم فـیا و تناقض االمثـال و االقـران و نبـاغض الخـالن و االخـوان، یهم عبادة الدنیت فیرا
ا مـنهم ريعلمـون و ان كثـیكـانهم ال» نبذوا كتاب اللّـه وراء ظهـورهم«صاحبه كل النقض و قد  ینقض احدهم رأی
هم مـا عرفـوا و المنكـر یالمعـروف فـ  الشـهوات، یون فريسیالشبهات و  یعملون فی«علمون یكتمون الحق و هم یل

مـنهم  یآراءهم، كأنَّ كلُّ امْر یالمبهمات عل یلهم فیانفسهم و تعو یالمعضالت عل یعندهم ما انكروا، مفزعهم ف
م ین و تعظـیج الـدیهم تـرویو كان السلطان ف .»و ثقات و اسباب محكمات یبعر یریما یإمام نفسه قد اخذ منها ف

جـامعهم و بلـغ  یباقامـة الجمعـة فـ ی فـامرننيرؤوس المـؤمن یده اللّـه و ابّـد ظلـه علـیـ انيالمسـلم یشعائر اللّه فـ
، یو احرتامـ یاعـزاز یألوا جهـدا فـیـو ال یمقـام یريام غـیـبق یرضـیمسامعهم و انه ال بذلك اىل یایصه ایتخص

 یدْخل نفسه علی یمنتظرا التفاقهم و ارتفاع شقاقهم حت یم انه بقاالحوال ث یفزُلزلوا بعض الزلزال و اضطربوا ف
ف القلـوب بالطاعـات و ین و اقامة الجمـع و الجماعـات و تـألیروج بذلك شعائر الدی و نيجملة المصل یة فريبص

د ذلك یو ز عایفتفرق القوم فرقا وتحزبوا ش. ا عن الفحشاء و المنكریذكر اللّه االكرب و ما جعله اللّه ناه یالحث عل
مـنهم  یأتیـاسـة و الیدّعون الكیـففرقـة مـن اهـل التحـذلق كـانوا  .اختالفهم و اشتدّ به عروق شـجرة خالفهـم یف
وجهـه  یو العلم بشرائط الجمعة و الجماعـات علـ ینبغیفهم الكتاب و السّنة كما  یكن لهم حظ فیاسة و لم یالر
بغشاوة عرضت  یل العلم و الهدیل تحصیاذ ضلّت عنهم سب شبه العلمیس من العلم مما یما لیعهم اعمارهم فییلتض
ة لهـم ري بصريمسائلهم من غ ین لكتب القوم فیا، فكانوا مقلدید االباء و محبة زخارف الدنیابصارهم من تقل یعل
ة رياردة محـیـ النـاس كلمـات نيلقون بـین، فصاروا ین بائریمتشابهاتهم و متعارضاتهم، حائر ی فني، مشككنيقیایو 
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و فرقـة مـن  .»طفئوا نور اللّه بـافواههم واللّـه مـتم نـوره و لـو كـره الكـافرونیدون لیری«عتزلون یعلمون ثم ین الیذلل
دعون االجتهاد و انهم من اهل العدالة و االعتماد یارباب و اصحاب الغبطة و النفاسة حاشاهم عن الحسد، كانوا 

 یة و ذاك فـیـقر یهـذا فـ یبعـض القـر یصلون الجمعة فیخرجون من البلد مع طائفة من الهمج الرعاع یو كانوا 
امهم و یـنفوسـهم و تـزاحم ق ین المـر مـا فـیالـد ی و شق عصاهم فنيق كلمة المسلمیتفر یسعون فیفظلوا . یاخر

ن لهم الخطل و یحجورهم، فركب بهم الزلل و ز یصدورهم و دبّ و درج ف یطان و فرخ فیجلوسهم قد باض الش
 و ني المسـلمنين بـی بوقـوع التبـاغض و التبـاني مكرتثـرياط و الـورع غـیـو البـدع باالحت سـمون الوسـاوسیكانوا 

ادهما هـو المقصـد یمن رمق االلفة و المحبة من القلوب مع انّ ازد ی وذهاب مابقنيالمؤمن یالتخالف و التدابر ف
واعتصـموا بحبـل «انه من الجمعة و الجماعات و المطلوب كل المطلوب كانهم ماسمعوا قـول اللّـه سـبح یاالقص
 قلـوبكم فاصـبحتم بنعمتـه اخوانـا و كنـتم نيكم اذ كنتم اعداء فالف بـیعا و التفرقوا و اذكروا نعمة اللّه علیاللّه جم

 ريالخ دعون اىلیاته لعلكم تهتدون، و لتكن منكم امة ی اللّه لكم آنيبیشفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك  یعل
ن تفرقوا و اختلفـوا مـن بعـد مـا یهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون، و التكونوا كالذنیامرون بالمعروف و یو 

 یعا لسـت مـنهم فـینهم و كانوا شین فرقوا دیان الذ«و قوله عز و جل » مینات و اولئك لهم عذاب عظیجاء هم الب
مـع » ني المـؤمننيقـا بـیو تفرمسـجداً ضـرارا و كفـرا ن اتخـذوا یو الـذ«و قولـه سـبحانه » اللّه ء انما امرهم اىلیش

نهم كـانوا یاطیو فرقـة ثالثـة مـن شـ .قصـرا وهـدم مصـراً یفِعْلهم هذا كمن بنـ یذلك، فهم ف یف یث التحصیاحاد
ث یترك الجماعات تكربا من انهم سمعوا حد یصرون علیأمرون برتكها عتوّاً و یا و یم الجمعات بغیحكمون بتحری

نهون عن المعـروف یأمرون بالمنكر و ی« نين و شعائر المسلمین عن سنن الدستنكفویوت و نحوه كانهم یاحراق الب
فْعـلَ و ال بـالمنكر تُـرك اولـم یفُعـل او لـم  بـالون بـالمعروفیو فرقة رابعة ال .»همیهم نسوااللّه فنسیدیقبضون ایو 
هم اذا سكتوا، كانهم ما یهم اذا اعتزلوا و الحرج علیمت او اهملت كانه الاثم علیتْرك والبالجمعة و الجماعات اقی

لـو ال « و قولـه تعـاىل» االثم و العـدوان یو التعاونوا عل یالبّر و التقو یو تعاونوا عل«سمعوا قول اللّه عز و جل 
عـا یو بالجملـه اجمعـوا جم .»صـنعونیون و االحبار عن قولهم االثم واكلهم السحت لبئس ما كـانوا ینهاهم الربانی
قـال صـاحب  .»عـاً و التفرقـوایو اعتصموا بحبل اللّـه جم«قوله سبحانه  یه فیو جل و نهمخالفة امر اللّه عز  یعل

اعنا وفقهـم اللّـه یولو ان اشـ«د رحمه اللّه یخنا المفیش كتبه اىل یكتابه الذ یآبائه ف یه و علیزماننا صلوات اللّه عل
من بلقائنـا و لتعجلـت لهـم السـعادة یهم لماتـأخر عـنهم الـیالوفـاء بالعهـد علـ یاجتماع من القلوب ف یلطاعته عل

تصل بنا فمانكرهـه و النـؤثره مـنهم واللّـه یحبسنا عنهم اال مایحق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما  یبمشاهدتنا عل
كنـت مـاموراً  یذلك منهم السـلطان الـذ یفلما را .ه السالمیكالمه عل یانته. »لیالمستعان و هو حسبنا و نعم الوك

ج الجمعة و الجماعات و فتح ابواب السـعادات فاهمـل ید العبادات فرت عزمه عما اراد من ترویس من تلقائه باقامة
هـذا االهمـال و اعراضـه  یانـه لمعـذور فـ یه من اللذات و لَعْمریما كان عل یاال نادراً شهود الجمعات و اقبل عل

ف یـفعجـزت عـن الجـواب و ك. كبـذل یل الصـواب و قـد شـافهنیه سـبیـس القوم علیه البال لتلبیعما كان عقد عل
 بوجـوب اقامـة نيما مـن القـائلیمكن االعتذار عن مثل هـذا االخـتالف و مثـل هـذا التنـازع و الخـالف و ال سـی

قرب یعرض مثله و من  یقع احدهم فیردّ بعضهم بعضا و ینهم یما بیالجمعة و الجمعات و من بعدها فرضافانهم ف
حا و هـو غافـل عـن یحـا و تصـریعدالتـه بالمثالـب قـوال و فعـال تلو یثلم فـیب و یله المعا یبتغیمرتبته  یمرتبته ف

اسـة العنـد ی بهذا الشقاق و النفاسة و انحطاط منزلته بـذلك عـن درجـة االسـتحقاق و الرنيسقوط محله عن االع
مـا » االخـرة یا و لهـم فـیالـدن یف یذلك لهم خز« ذلك ضحكة اللئام ريصی یالخواص فقط بل و عند العوام حت

اللّـه  اسة و الجاه من دون ابتغاء التقرب بهذا الطاعة اىلینفوسهم لنفس الر یه فیو ما ذلك االلشهوة خف .شاء اللّه
ه و یالجمعة و الجماعة باخ یف یقتدی لكان نيد المؤمنیین و تأیج الدیاسة ترویاذ لو كان غرض احدهم من هذه الر
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 ه السالم سلم االمـر اىلی علني المؤمنريس امیظن به السوء، الیه والیماشیامره و  ینه علیعیه و یسد فاه من القول فی
 یه لـوم، شـفقة علـیتوجه الیصلواته ظاهراً من دون ان  یأتّم به فیتأت له المقاومة مع القوم فكان یبكر اذ لم  یاب
ن سمعا مع ما یكونوا االحكام الدیكون شملهم جمعا و ینشق عصاهم و یتفرق كلمتهم و الیال ی لكنيضة المسلمیب
ق یـتفر اال انهـا كانـت اسـهل و اقـل بالنسـبة اىل یحصـیو ال یخفـیومئذ من المفاسد مـا ال یه یم االمر الیتسل یف

و لعـل  مـا هنالـك، بذلك لقلة مفاسـده باالضـافة اىل ه اوىلیمثل هذه االمور الجزئ یالكلمة و شق العصا و نحن ف
ه موجـودة یـمنعك من ذلك و مصـلحة التقیفانت فما : ل لهیفق! یتقیان ه السالم كی علنيالمؤمنريقول ان امیقائلهم 

 یك فـیـقـراءة اخ یاذ بها ترتفع الفتنه و التباغض و التفرقـه و التنـاقض و مفسـدتها مفقـودة لجـواز االعتمـاد علـ
متحـافظ  وبـهیات و شهدت بـه االعتبـارات فانـه سـاتر لعیه الروایه كما دلت علیالصلوات لوجود العدالة المعتربة ف

تقـواه ودعـواه  یالصلوة فذره و نفسه ف یحصل الغرض المطلوب من عدالته فیوبه و بهذا القدر یغ یزالته ف یعل
هو عند نفسه و عند طائفة من الناس كما انت عند نفسـك و  ذلك سواء و یضاً فانت و هو فیو معاملته مع اللّه و ا

م و یطان الـرجیل اشباه الناس و نعوذ باللّه من الشیث باقاوعند طائفة منهم بالخفاء، فدع عنك الوسواس والتكرت
دت امامـة  .نـكینك وصن بالتواضـع للّـه سـبحانه دواء دیم و اقتد بقریقل بسم اللّه الرحمن الرح و امـا انـا فمـا تقلـّ

رتكتها و لم ذلك ل یة فريالخ كون معذوراً و لو كان ىلیكنت بذلك مامورا و المامور  یهذه البلدة االالن یالجمعة ف
بالخصـوص امـرالم  یالبلد قبل ورود االمر الحتم بها عل یمن المهالك كما تركتها اول جمعة من ورود یاوقع نفس

 ووددت ان لـو اذن ىل ؤذن ىلیـفلـم  یتركها مرّة بعد اخر یالرد و قد طلبت بعد ذلك االذن ف یاكن اقدر معه عل
الهـالك فـان  ة غالبـا اىلیـاسـة المؤدیمن تبعات الر یا واراحة نفسباالقتداء باحدهم ممن كان اهالً لذاك او برتكه

ق الكلمـة و شـق عصـا یـتفر الفسـاد و العنـاد و اىل هـا اىلیاقامتهـا ف یقضی یالبالد الت یان تركها جائز ف یدتیعق
 یائمـة الهـد نئذ معذور، و لمثل هـذه االمـور تركهـایو ان تاركها ح ني المؤمننيالتدابر و التباغض ب  و اىلنيالمسلم

وب و سـالمه یـف القلـوب و ازالـة العیل تـالیمـن الـدهور اذا المطلـوب منهـا تحصـ یما مضیهم فیصلوات اللّه عل
اسـة و یطلـب الریه من یكن فیبلد لم  یتاهل لها فیحصل ضد المطلوب، نعم لو كان من ینئذ یوب و باقامتها حیالغ
و كـم ذا او «س له غـرض سـواه یته للّه و لیخلص نیمها بشرط ان یقیه الغبطة و النفاسة جاز لذلك المتأهّل ان یؤذی
س لـك واللصـاحبك ید رحمك اللّه فلیها السیو اما انت ا .»ن اولئك، اولئك واللّه االقلون عددا االعظمون قدرایا

مـازعمتم  العناد و الفسـاد و لـن تقـبال و امـا اىل یؤدیدواء اال االجتماع و االتحاد او الرتك واراحة انفسكم مما 
 المتأهل باالنتهاء عنها فمن المحاالت، و ريغ ی المتأهل ثم الحكم علريز المتأهل عن غییمن امكان االصالح بتم

حصـل بـه یعرف فهـو بمعـزل عـن ان یه او غرض او مرض و من لم یخلو من تقیز الییذلك الن من عرف هذا التم
ه باالنتهـاء اال یـز و حكمـه علیبمجرد قول المم ینتهیال متنع ویس له باهل الیة ذلك و لیاهل یدّعیالغرض ثم من 

 یسـتدعیجرب و ال الحـد ان یس له ان ی عارف بالشأن ال واللّه لريجرب السلطان و هو غیف یبالجرب من السلطان و ك
فـاق تحقـق معرفتـه بـذلك اال باتیه و الیـه فیـعا ان الجرب جائز له شرعا و انه الحـرج علیمنه الجرب اال اذا عرفا جم

 یتحقق منذ خلق اللّه المخلوقات و قد اخرب اللّـه فـیذلك و االتفاق من الممتنعات و لم  یالعلم عل  اىلنيالمنسوب
و اختلفوا مـن بعـد مـا جـاءتهم «و قال عز و جل» نيزالون مختلفیوال « ی موضع من كتابه بذلك قال اللّه تعالريغ
 س كـل مـن انتسـب اىلیانه لـ ین االراء و تزاحم االهواء علیاتحقق االتفاق مع تبیف ی ذلك و كريغ اىل» ناتیالب

تُ القـوم یـو لهـذا لمـا جَرَّ» عیسـمع بسـم ی والكـل ذريبصر ببص یب وال كل ذیقلب بلب یوالكل ذ«العلم بعالم 
الظـاهر مـن  یهم و فـیفـ یثنـاً عـن جنـابهم و ان كنـت بجسـدیح یت بقلبیعا عن بابهم و انزویسر یتقلصت بنفس

جملـتهم،  ید فـیـشـقاقهم، وح یب فـیـبتفاقهم غر یفها انا ذا مبتل .هم تعودیل فتنة فمن امثالهم بدتو الهم اذكیذو
ه ممـا یـفكـل مـا ادخـل ف یتحسبنها حسب مقدور یف یو انا اسع  یاكثر امور یة فريالخ س ىلیملتهم ل ید فیفر



 ۷۲

المخـرج و ال  ل اىلیفـاالن السـب» هیـ باغ وال عـاد فـال اثـم علريو من اضطر غ«ه ی، فانا مضطر الیس من طوریل
ة بهـائهم یترب رجع اىلی اكثر المصارف من تلقائهم و اكثرها ینيمن حرج الن تع یشتیامور مع یف یجریما یف یعل
نـوا یل و ذلك لما عیهم سبیدیا ی مما فنيقضاء حاجات المؤمن یل و الف یة امور الناس اال قلیمن تول س ىلیو ل

ا، فـان رياً كـان او صـغريات ذلـك االمـره كبـیـجزئ یه فـیـرجعوا الیا و امروا الناس ان ريممن امورهم ا یلكل امر كل
ه ذلك فـان ريس لغی لريفة ذلك االمیامّرهم فاالنهاء وظ یاالصل الذ من ذلك اىل یشئ ینهیاقتضت المصلحة ان 

قـة االمـر اخـذ یبحق د الضرر فمن المعرفة لـهیمعرض الخطر و شد ی وانّب و صار فريه لذلك، عرينهض ناهض غ
المـروة و  یسـلب عنـیجنانـه و ربمـا  یبعدم المباالة بقضاء الحاجـات فـ ینیرمیبلسانه او  یسْقلنیو  یعرتض علی

م العطـاش یهجـوم الهـ یو مع ذلك كله فالناس قـد هجمـوا علـ یساریان افعله ب و ان ىل ین رغماً منه اقتداریالد
المـودة و  ظهـر ىلی، و هـذا ینـافقنیو  تملـق ىلیعدو و حاسد، هذا   غاش و واش ونيالمناهل و الموارد ما ب یعل
با و الدوائهـم یبعد ما كنت لقلوبهم حب ینیدیطعن فیو  یقع فی، و هذا ینیؤذیظن السوء و  یظن بی، هذا یباغضنی
مـن  یزعم بـیـمـا یطمـع فیمـن المـال، و هـذا  یحسب عنـدید مما یری، هذا یأكلوننیاو  یقتلوننیبا و قد كادوا یطب

و  یكنـیو هـذا  ینید یقع فی، و هذا یایمن دن یتمنیعن الشاه، هذا  یغرنیو هذا  یعن نفس یخدعنیالجاه، هذا 
او اخـدع عـن  ینیعهم دیاب یحسبون انیم، یاه من حمیالجل دن یطمع ان اُسقیم و یحم انه ىل یدعی، هذا یننیعی
د یـریكـل مـنهم انـه محتـاج، مـنهم مـن  یدعیحجاج كعبة ال یق كانهم حسبونیمن كل فج عم توجهون اىلی، ینیقی

اسة یالذكاء و الك یعنیبیه، و منهم من ید االنعام من الشاه و مقربیریو منهم من . هیفة من الوقف الخاص بذویالوظ
له بـاالدرار و  ید بذلك نصرتیریالصلوة  یف یتمامه بیا یمن علیاسة، و منهم من یاتخاذ المنصب و الر ینه فیالع

، و مـنهم مـن یلـه و رفـادت یاعـانت یطمعـا فـ یو افادت یحضوره مجلس درس یف یمن علیت، و منهم من الصّال
صـباحا و مسـاء  یحفرنـی، و مـنهم مـن یفیو تـأل یاستمالة قلبـ یزعم ان لذلك مدخال فی یفیبنسخ تصن یمن علی
او مـرض او بَغضـاء، و مـنهم  بعض االفرتاء لغـرض یعل یفرتیالناس كداء، و منهم من  یان اصرب له عل یروم منی

، و مـنهم مـن یدیـأخـذ مـن ذات یّد لیـل ید تقبیریه، و منهم من ريخ یه او اشركه فريد غید ان انزع له من یریمن 
ع یضـی یخالفـ یقلبـه فـ یمـع مـا فـ ارتـه ىلیبز یمـن علـیبالخطاب، و منهم مـن  عرض ىلیبالكتاب و  كتب اىل

واعجب مـن ذلـك  یو عرض حاله عل ما مقصده من اختالفه اىل یالادر، و منهم من یالتالف یرجو منیو  یاوقات
 یكلمنـیرد احد مـن علمـائهم ان یو لم  و احواىلیاحد منهم علم  یجر بنی لم نيبلدتهم منذ سن یاقمت ف یكله ان

 طیبسـ یوا فـريسـیو لـم  یظْهَـر عنـده جهلـی یائهم حتیاحد من اذك یبلنیو لم  تعرف حاىلی یقة حتیمسئلة دق یف
الازال اجـرّب مقـالهم و اتعـرف  یو انـ یمـن سـهل یعلمـوا جَبَلـی یحت یقیق او تدقیتحق یالمشتملة عل یفیتصان

ا و یطلـب الـدن یثم انهم مع اقبالهم علـ یكون من اهلیفاتهم فال اجد احدا یاحوالهم باستخراج معلوماتهم من تأل
طلب یعشرة امثاله و  یكفیبلغ غَلَّته ما یاحدهم  یلها تریتحص یاج فیورتهم نفس االحتريلها و صیسب یتجوالهم ف

اللّه رمقك فانـك تجـد فـاجرا قـد  یما ابق ید، قل له فاسعیزیاالسراف  یكم ف دوا واىلیریما  یت شعرید، لیالمز
 یدیـخمشـون بایسـتذلون انفسـهم المثـالهم و یة مـن العقـول یـشـبعون مـن الفضـول ام جمـاجمهم خالیسبقك اال

كتفــون یقنعــون بالعشــاء و العــذاء و الیهم انصــافا الیســألون النــاس الحافــا، التجــد فــیهم اطمــاعهم وجــوه جمــال
ان و یـالغل یصـرفونه فـیاخـذون مـن هنـا و هنـاك و یالشـهوات  یون فـريسیشربون القهوات و یص و الرداء یبالقم

ه والـدار االخـرة المعـاش عـن ال ینظـرائهم فـ یالتفـوق علـ یحرصون علـیاش و ینون باللباس و الریتزیالتنباك،  لـّ
ورة الكـلّ كـال ريشبعون فصار ذلـك سـببا لصـی ريقنعون و البالكثیل یاب الفاخره، ال بالقلیبفضول التجمالت و الث

جـد یو اذا لـم  یعطـیة یـة نی، بأیعطیده االنفاق والصله اذا وجد فمن و كم یفمز .الكل و اشتباك العز و الذل یعل
سـأل و لمـن یو من  یعطیسأل لیف یو ك یعطیف یو ك یعطین یالظلمة فمن ا یدیا یاالمن الحرام او الشبهة و ماف
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اهـال لالسـتحقاق  یقیعـرف بـالتحقیانـه ال ی اهله علريق ماء وجهه عند غیهریف یسأل و كیسأل و مم یسأل و كم ی
بهة و مـن الشـ یریجـد بـالقطع محـال للصـله و االنفـاق لمـایاج من الهرج و المرج و الیاالحت یمعن یلما دخل ف

مـا افنـاه و یسأل االنسان اذا خرج من قربه عن عمـره فیاول ما«ث یالحد یالدخل و الخرج و قد ورد ف یب فیالر
ة یالتسـو یه السالم لما عوتـب علـی علنيالمؤمنريو قال ام .او لفظ هذا معناه» ما انفقهین اكتسبه و فیعن ماله من ا

ه و اللّـه یـت علیمن و لیان اطلب النصر بالجور ف یاتأمرون«ل السابقات الشرف قا ل اوىلی تفضريالعطاء من غ یف
ثـم » ف و انما المـال لهـمینهم فكیت بیلسو السماء نجما لو كان المال ىل ی و ما امَّ نجم فريالاطور به ما سمر سم

كرمـه یاالخـرة و  یضـعه فـیا و یالدن یرفع صاحبه فیر و اسراف وهو ی حقه تبذريغ یاال وان اعطاء المال ف«قال 
ه ري اهلـه االحرمـه اللّـه شـكرهم و كـان لغـري حقـه و عنـد غـريغ یصنع امرؤٌ ماله فینه عند اللّه و لم یهیالناس و  یف

و  .هیـكالمـه صـلوات اللّـه عل یانتهـ» نیل و االم خـدیـمعونتهم فشـرّ خل وما فاحتاج اىلیوُدّهم فان زلت به النعل 
لجاه فالقانع مِن نظر الخواص اعز و اكرم، و ان كـان للراحـة و الرفـاه نو الفضول لطلب العز و ایان كان التز یلعمر

 یدركه السفهاء الحمقـیالعقالء االلبَّاء و انما ال یعل یخفیالقناعة و الخمول اكثر و اتم و هذا مما ال یفالراحة ف
و ال اجـد مـروّة الفتـوة و ال ین اهـرب، ضـلّت عنـیـا ماذا اصـنع واىل یان الادرريو الها ح یامر یو لقد صرت ف

و  یاُسْـرت یحتـ یشـ ین فـیالـد سـوا مـن رعاةیول یاً من ایدرون ای قوم النياحداً محال لالخوة و ال اهال للمروة ب
انما اشكو «، یه الرجعیو ال یاللّه المشتك فاىل یلیس احد منهم من قبیو ل یلی سبريفان كلهم سالكون غ یاصحاب

ه رب العـالمني الفاتحري قومنا بالحق و انت خنيو ب ننایربنا افتح ب» اللّه اىل یوحزن یبث  و الصـلوة و ني و الحمدللـّ
  .نيته المعصومیو اهل ب محمّد یالسالم عل

  .۱۰۷۷ع االول یشهر رب ی فريتمت بالخ
     


