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  هو
۱۲۱  
  

   محرتمشرح حال نویسنده
  

ن یفش حاج زینام شر. شاهیه الله، جناب مستعلیوَجهُ الله و مَرجعُ عِبادالله و مُسَبّحُ بِحار تَنز
کهزار و صد و نود و چهار در یمه ماه شعبان سال ی، تولّدش ن»شاهیمستعل «ی ویقتین و لقب طریالعابد
 به طرف یه خانواده وی پدر و مادر و کلیدر سنّ پنج سالگ. افتهیوان صورت ري شی از شهرهایشماخ

  .  مجاور شدند و تا آخر عمر آنجا بودندی معلّیعراق عرب رفته، در کربال
از آن وقت . ل مشغول بودیر علماء به تحصی در عراق نزد پدر و سای جنابش تا سنّ هفده سالگ 

ار ی از اخیقت برآمد و خدمت جمعی راه حقیق و جستجویام تحقش شده، در مقريبان گیدست طلب گر
 ی و موالنا عبدالصّمد همدانی بهبهانید علی سري و میل آقا محمد باقر بهبهانیو علماء و مجتهدان از قب

 و یشاه دکنید معصومعلی، و از عرفا حضور سینی بحریخ موسی و شیزا محمد اخبارريو حاج م
آنگاه . افتهیده و مصاحبت آنان را دری رسیشاه کرمانی و رونقعلیشاه هرویل و رضاعیشاه اصفهانینورعل

 ريپس از س. احت پرداختی در آن بالد به سی را به مسافرت عراق عجم وادار نمود و مدتیشور طلب و
ازده به خراسان و از آنجا به یست و یکهزار و دویجان در سال یوان و طالش و آذرباريالن و شیبالد گ
ر ی از جزایات گجرات و پنجاب و دکن رفته و قسمتی زابل و کابل و سپس به هندوستان و والهرات و

 وارد و از آنجا به رياحت و از راه جبال به کشمیت سند را سیهندوستان را گردش نموده، و وال
احت حرکت یطخارستان و توران و جبال بدخشان و خراسان رو آورد، و از خراسان به قصد ادامه س

ل حبشه رفته و عاقبت به حجاز مشّرف و یمن و قبایت عّمان و حضر موت و بالد یده و سپس به والنمو
مت و باالخره به طرف ینه منوره به صوب مصر و شام و روم و ارمنستان عزیارت مدیپس از اداء حّج و ز

  . ف فرما شدیتشرران مراجعت و همدان و اصفهان و فارس و کرمان را دور زده، مجدداً به طرف بغداد یا
احت و گردش بالد و ممالک گذرانده، عاقبت االمر ی و سرين سال در سی جنابش مدت چند 

ل و مدتها در ی نای ذکر و توبه از دست ونيافت و به تلقیشاه را دریشرف مالقات جناب مجذوبعل
فة یبه خلده رتیوۀ کمال رسرت آن جناب به ذیمن تربی و سلوک مشغول بود، تا از ريخدمتش به س

شاه ی و نه که جناب مجذوب علیست و سیکهزار و دویو در سال . ز آمدی را حای وینی و جانشیخلفائال
 امور فقرا و ارشاد خلق را به آن جناب واگذار نمود و جنابش مستقالً بر مسند ی نمود، سرپرستیخرقه ته

ست و پنجاه سه بر مسند ی دوهزار ویکد تا سال یت عباد اشتغال ورزید و به هدایت متمکن گردیقطب
 را یازريشاه شین رحمتعلین العابدیزا زري نمود، و قبالً جناب مین بود و در آن سال خرقه تهکارشاد متم
پنجاه و نه سال، و چهارده سال بر مسند حضرتش مدت عمر .  نموده بودینيش تعی خوینیبه جانش

  . اند متمّكن بودهت یقطب
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 ی کرمانشاهیدمحمدعلیجناب حاج س، یلیناب صدرالممالک اردبج : از طرف آن جنابنيمأذون 
  . شاهیعلريملقب به من

  . کشف المعارف، احهیحدائق الس، احهیاض السیر، احهیبستان الس :از مؤلفات آن جناب 
حجة ، یمال احمد نراق ، یخ احمد احساویش :ن آن جناب از علماء و فقهای معاصرريمشاه 

، خ جعفر کاشف الغطاءیخ حسن بن شیش، یم کرباسیحاج محمد ابراه، یتد باقر شفمد محیاالسالم س
  . زا حسن امام جمعه ملقب به سلطان العلماءريحاج م، ی حائرید کاظم رشتمد محیس

 ی خاکنيزا امريم، ی ذهبیفی شریزا عبدالنّبريم، ی ذهبیفیزا فضل الله شرريم :خیاز عرفا و مشا 
  . شیزا ابوالقاسم دروريم، ی شاه هرویا علرض، ی قهفرخیثابت عل، یازريشاه ش

عبدالرزاق ، تی هدای الشعرا رضا قلريام، یزا عبدالوهاب نشاط اصفهانريم :از شعراء و حکماء
  . یازريوصال ش، یب الله قاآنیزا حبريم، یازريساغر ش، یحجت الر، مفتون

زا ابوالقاسم قائم ريم، یآقاسزا ريحاج م، شاه قاجاریفتحعل، محمد شاه قاجار  : و امراءنياز سالط 
  . یمقام فراهان
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  باچهید

  
  میبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمن الرَّح

  .نی الطاهرنيبی و آله الطنيد المرسلی سی، و الصلوة و السالم علنيالحمدللّه رب العالم

ه ی غفراللّه له ولوالدیوانرين شین العابدیندر زک ابن اسی الجانري الحقريد فقی گونياما بعد چن
 گفته خواهد شد، و نيقین و عالمان اهل ین رساله سخنان عارفان دیچون در ا: هیهما و الیواحسن ال

ق یتوف. شف المعارف مناسب آمدکن رساله یافت، لهذا نام ایر خواهد یر تحریلمات دلپذک و ريد فقیعقا
اب وخاتمه آراسته  مقدمه و سه بکی و بر   عالم در خواسته شد،کاتمام و نصرت انجام از حضرت مل

  .گشت
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  مقدمه
شان بصوب عراق عرب با متعلقان، و صحبت یت اکق اجمال، و حریان احوال والد بطریدر ب

  .ر بعض مطالب در ضمن آنیدانشمند، و تقر  باريفق

وانست از جملۀ ري شکه دارالملک یت شماخی در والريه والد حقکده نماند یبر اصحاب دانش پوش
یام شرع انور اقدام مک احی باجراید علی و موالنا سیموالنا محمد باقر بهبهان یعلماء بود و بفتوا

ت گذاشتند و گروه انبوه یق ضاللت برداشته، قدم در راه هدای دست از طرريثک ی و جمعريجم غف. نمود
شاء و الّله یه من یوتی فضل اللّه کذل.  درآمدندی بودند بمذهب اثناعشری و عمریرکه بکاز اهل سنت 
  .میذوالفضل العظ

تم عدم کار از ی، در همان د)۱۱۹۴ (صد ونود و چهارکیمۀ شعبان سنۀ هزار و ی در نیعنیدر آن اثنا، 
  .ای الدنی، الراحة فیبل. بفضاء وجود قدم نهادم و از عالم راحت و سرور به دار محنت و غرور افتادم

ر، یر، بل بفرمان حضرت قدی تقدبر وفق  گشت،ی پنج مرحله طی ازمراحل زندگانیچون بامر سبحان
 رحل اقامت و مجاورت هيلع نيش بصوب عراق شتافته، در عتبۀ اباعبداللّه الحسیال خویوالد با اهل و ع

ام در خدمت ی ای تمادريفق. ه پرداختیه و سعادت ابدی اخرو ۀريه و ذخینیل علوم دیانداخت، و به تحص
تالطم  همواره از. ه مشغول بودیه و فنون ادبیلوم رسمر علماء باستحصال عی و ساید علیوالد و موالنا س

ل یل و نهار غنوده، با فراغت بال و اسرتاحت احوال تحصیم غموم لک و از ترا،امواج هموم روزگار آسوده
  .نمودیم

ه کد یق، تأمل بخاطر رسیشۀ تحقیق و اندیر دقکمن عرف نفسه فقد عرف ربه بف:  در خربیشب
 ی بشناخت او منوط است، و معرفت جناب باره شناخت حق تعاىلک! ستیقت آن چیست و حقیکنفس 

اند معلوم است، ودانسنت آن ان نمودهیف نفس بیآنچه علماء ظاهر در تعر.  مربوطیجل شأنه بمعرفت و
یشود، و با شاهد مقصود مقرون نمیمعرفت نفس حاصل نم ه از دانسنت آنکرا ی ز ست،ی نیبس مهم
  .گردد

اطلبوا العلم ولو : د رفتی بانيل مسلم و مسلمة، اگرچه به چک یضة علیلم فرطلب الع: گفتم
 و یلۀ دانائیلة بوسیه الوسیو ابتغوا ال: مکد مگر بحیایه دامن مطلوب بدست نک آمد، ريبر ضم. نيبالص

:  گفتیطالب علم. ینائینتم التعلمون بهمت بکران کفاسئلوا اهل الذ :فتد اال بامریچشم بجمال مقصود ن
شان بمضمون من تشبه بقوم فهو منهم بر طبق یباشند و بعد از ایهم السالم میرائمه علکله و اهل ذیوس

امنا فارضوا ک حاللنا و حرامنا و عرف احیثنا و نظر فی حدیم قد روکان منک من انظروا اىل: حیخرب صح
 عارف یو مراد از من رو. د نمودیل معرفت بایما، از علماء تحصکم حاکی قد جعلته علیما فاننکبه ح
ن یوالذ: مۀیرکۀ یبر وفق آ. امنا فرمودهکه من عرف احک چنان ،یشان است نه مطلق راویام اکبا ح

الناس صنفان مجتهد اومقلد : مگر خرب. اندنيقین مجتهدان اهل یان دینهم سبلنا راهنماینا لنهدیجاهدوا ف
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شان بشتاب و رمز یال بخدمت ای؟ تعجیادهیتاب ندکر ث العلماء امناء اللّه و رسله دیا حدی؟ و یادهینشن
  .ابیخذالعلم من افواه الرجال را در

  .دمیدم الجرم بخدمت علماء ظاهر دویز شنین سخن از آن عزیچون ا

  مصرع
  زندی میمرد غرقه دست و پائ

د فرض ه معرفت برخردمنک سئوال نمود ري االقران مسلم الثبوت بود، فقنيه بکفه ین طای از ایکیاز 
ق معرفت نفس چگونه است؟ ی موقوفست بمعرفت نفس، طراللّه تعاىل فرض است، و معرفت ني و عنيع

خرب من عرف نفسه فقد عرف ! ش تا بشناسم بواسطۀ آن پروردگار خود رایشناساگردان مرا بر نفس خو
ه هرگاه کرا یز. د بر آننسوا اللّه فانسهم انفسهم داللت تام دار: مۀیرکۀ یو آ. ن مطلبیح است بر ایربه صر
ر رب موجب کر رب خواهد بود، و تذکر نفس موجب تذک نفس شد تذیزد متعال فراموشی ایفراموش

  .مکرک اذیرونکاذ: ر نفسکتذ

لف که معرفت نفس بر عاقل و مکقت آنست یحق: ن سئوال در جواب فرمودیبعد از استماع ا
الم معجز ک یاز فحوا. ز هستی نی علوم باطنی علوم ظاهریورا. ست متحتمیواجب و الزم است و امر

. اءیه العلماء ورثة االنبکفرموده است . دا استیه الصلوة و السالم ظاهر و هویاالنام علرينظام جناب خ
یهود و نصارا و اسالم علماء میان مجوس و یه مکرا یست، زیند مراد مطلق علماء است، مسلم نیاگر گو
ن یخواهد، ایند آن حضرت علماء امت خود را میاء باشند، و اگر گویثۀ انبه جمله ورکد یآیالزم م. باشند

ه کد یالزم آ. باشندیهما مريعه و غی و شیان امت علماء سنیه در مک است؛ به علت آنی معنیسخن ب
ل یل فرجام است؛ به دیز بیالم نکن یاند، اعهیند مراد از علماء علماء شیاء باشند و اگر گویشان وارثان انبیا
ا باشند و یشان ورثۀ انبید همۀ ایآیالزم م. ی و اثناعشریدی و زیلیاسماع: عه فرق چندند مانندیه شکآن

ق و یدگر را تفسکیشان یا ،ی و اخباراصوىل: اندشان متفرق بدو فرقهی ا اند،هیند مراد علماء امامیاگر گو
ند مراد از علماء ائمه یست، و اگر گویبودن سزاوار ن) ع (اءیفاسق و فاجر وارث انب. ندینمای مريتفج
  .اریث بسیند با احادکین سخن معارضه میباشند، ایهم السالم می علیهد

در . الفقهاء امناء الرسل: هکه منقول است یاز آن جمله از حضرت رسول صلوات الّله و سالمه عل
 و یق آفات ویفس و دقاق آخرت و معرفت نیاند بر علم طرردهکیازمنۀ سابقه لفظ فقه را اطالق م

د مدعا ین مؤی الدیتفقهوفیۀ یآ. نهای و امثال ایم عقبیا، و مشتاق بودن به نعیاعراض نمودن از لذات دن
 ومهارت در یع و شریان علماء، فقه عبارت است از استحضار مسائل طالق و لعان و بینون مکا. است

  .همريفارات و غکم و یث و معرفت حدود و جرایقسمت موار

ن ی من اللّه بصفاء سره و از ایستفتیا لمن الیحل الفتیال: ستیه السالم مرویاز حضرت صادق عل
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ه الزم یه در مجتهد شرط است، و در ضمن قوۀ قدسیه قوه قدسکشود یالم معرفت انجام مستفاد مک
انش و  دید، از روی نمایمکا حی فتوا دهد، و یه هرگاه مجتهدک آنست یمعن.  باطنیافتاده است صفا

 است نامعلوم، و یپس المرء متعبد بظنه سخن.  و ظن را بر آن راه نخواهدبودکنش خواهد بود، و شیب
ط بر اصحاب هوش معلوم است یم مجتهد جامع الشراکو ح.  است نامفهومیالمکباب علم مسدود گفنت 

 وسط ري فقکمسل«: هک نوشته یا در رسالهیموالنا محمد باقر مجلس. ستی نی رادر آن سخنیسکو 
ه ی امامی بد بفقهایه گمانهاک را ی جماعتکبنده مسل. ع امور مذموم استیط در جمیافراط و تفر. است
شوا یشان را پیه اک ی گروهک مسلنيدانم و همچنیدارند خطا مین متهم میشان را بقلت تدیبرند و ایم

» دانمیشوند درست نمیشان مید ادانندو مقلیز نمیچ امر جایشان را در هیدهند و مخالفت ایقرار م
  .المهک یانته

 علم نافع و ک القلب فذلیالعلم علمان فعلم ف: ه فرموده استک بشنو یخرب خوب از محبوب اله
د و ی در دل و آن علم مفیکی : علم بر دو قسم استیعنی.  ابن آدمی حجة اللّه علک اللسان فذلیعلم عل

 مجرد قول، پس آن علم حجت خدا است بر اوالد یعنی است گر بر زبانینفع رساننده است، و قسم د
. خرب. علمه االالعلماء باللّهینون الکئة المیهکان من العلم : ن و جام معرفت نوشکث گوش یحد). ع (آدم
 اللّه عنه نقل شده یاز ابن عباس رض. شاءی قلب من ی فاىلقذفه اللّه تعیالعلم نور : ز وارد استیگر نید

تنزل ی خلق سبع سموات و من االرض مثلهن یاللّه الذ:  قوله تعاىلريم ما اعلم من تفسکلرت کلوذ: است
  .ی لتقتلونیة اخری روای و فیاالمر، لرتجمونن

ی اللّه عنه میه اظهار آن باعث رجم و قتل ابن عباس رضکدام علم بود که آن علم کد یگوی مريفق
ان ی و بیا معانیا علم منطق یلم صرف و نحو است؟ ا عیا مراد از آن علم فقه و اصول است؟ یشد؟ آ

 کیچینهاست؟ البته هیا امثال ایأت یا هیا رمل یا اعداد یا هندسه یا طب و نجوم است؟ یالم کا یاست؟ 
  :ه الصلوة و السالمین علید الساجدیما قال سک. پس البد آن علم باطن خواهد بود. نها نخواهد بودیاز ا

  عبد الوثنای انت ممن ل ىلیلق     بهو رب جوهر علم لو ابوح

ا یست، و ی نی باطنی علوم ظاهرید ورای شبهه آورد و بگو المرء عدولها جهل،:  بمصداقیسکاگر 
ن ی از اريه گفته است غکرا یز. خنددیۀ دانش اومیباشد، خرد بر پای نم از عالم محسوس معقوىلريه غکآن

 و عالم  )ص (یث نبوی و احادیات قرآنیس آکاست آن رده کار کقت انیدر حق. ستیگر نی دیزیعالم چ
لف بدانسنت علوم که ما مکد یاگر بگو. شیدوزخ را بدون شعور بگفتۀ خو آخرت و عذاب قرب و بهشت و

ه مسلمانان را حاصل است بر کن یاده از ای برتر از دانش ما است، و زیۀ معرفت الهیم، و پایستی نیمعنو
ه کرا ی فرجام است؛ زیالم بکن یاند، انداختهیطاق نی را بزحمت ماالاند، و ما واجب نساختهیسک
س یل: ۀیآ.  الزم نگرددیگری عقال واجب شود بر دیه آنچه بر بعضک باشد یف بقدر عقل است، بسیلکت
  .د مقالستی حرج مؤی المرضی الضعفاء وال علیعل
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ند از ی نمایار ترقی نگشاده، بسزىلچ منیق هی نربده، و گام در طریچ مقصدیه راه بهکاالنعام کعوام 
ه بالهت اگر در امور کرا یز محل نظر است، زین نیدر ا. ثر اهل الجنة البلهاءکا: جملۀ بلها خواهند بود

! ردکد مشاهده خواهند یجا جمال بهشت جاوکوان محسوب خواهندبود، ین مراد باشد در زمرۀ حید
  .شانیاالنعام بل هم اضل نقد حال اک کاولئ: ۀیمانست، و آین صفت اهل ای الداری فیالمؤمنون ح

  . دانا و توانا بوده باشد، مسلم استیار عقبکه در امور معاش نادان و در ک بله اگر آنست یمعن

ا ی را از قعر دریسازند، و ماهیله مرغ را از هوا نازل میر و حکبم: هکار با آنان است ک، ی اخیا
نهند، و یون نمري بیعت قدمی طبیبرند، و از سرایس سبقت میل از ابید و زراقیدر ش. نندکید میص

ش و یباشند، و سالها بمرض آرایقت دور میعت و طری شرکبدانسنت اصطالحات چند مغرور و از مسال
  .گذرانندیش سبلت و محاسن عمر میافزا

ن یم بدکیلمات مشاهده نما، و رمز علکن ی چشم انصاف بگشا و بنظر دقت بر ایاز، لحظهی عزیا
  : آمده استین برده معنیه دکبدان . ابی افتاده است بنيه الغافلیه سخت تنبکز یالعجا

  .ن عنداللّه االسالمیان الد: ما قال اللّه تعاىلک دیتوح: اول
  . مکعتی شریم اکنیم دکملت لکاوم یال: قوله تعاىلکعت یشر: میدو
  .هم لعبا و لهوانیواتخذوا د:  فرمودهه حق تعاىلکلهو ولعب چنان: میس

  .ن اللّهی دیم بهما رافة فکوالتأخذ: ان فرمودهی عزاسمه بیه جناب بارکحدود چنان: چهارم
  .دینک نید، و چشم پوشیاران ننمائک در حدود مالحظۀ گنه یعنی

  .مین القی دکذل: الم معجز نظام آمدهکه در کحساب چنان: پنجم
  . روز جزایعنی  ن،یوم الدی کمال: قوله تعاىلکجزا و پاداش : ششم
: خـرب. ک عادت الملی فی، اکن الملی دیف: د آمدهیه در قرآن مجکرسم و عادت چنان: هفتم

  .دهدیاد از آن میهم کن ملوی دیالناس عل
م و ی شـدی پادشـاه را عاصـیعنـی. نـهی دی فکناالملیعص: ندیه گوکاد چنانیطاعت و انق: هشتم

  .میردکاطاعت ن
  :دی گوريه زهک چنانکمل: نهم

  ن عمری دی فکوحالة دون فد       ن عمری دی اسد فی بنیحللت بواد ف
  . عمرک الملی فیعنی
  .قهر و غلبه: دهم

ه اصول کرا یز. ستید است، مسلم نیز در توحین العجایم بدکیعل: م اگر مراد ازیگوی، می اخیا
 یانا وجدنا آبائنا عل: ۀی هدایوافۀ یه موافق آکچه . دید نگشای از تقلنيو گرۀ آئ. دیاید راست نین با تقلید

  .زیالبته الجا! زید عجایف تقلیکف. د مذموم و مقدوح استی آثارهم مقتدون، تقلیامة و انا عل
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الم ظاهر البطالن خواهد بود، و بر کن ید نمود، ایز باید عجایع اسالم تقلیند در فروع و شرایاگر گو
 وارد شده باشد یث جهت اشخاصین حدید ایشا. درکور شد حمل نتوان کن مذی دیه براکگر ی دیمعان
شان باشند، و اال ارباب عقول و اصحاب فهوم یه ایشان مانند نسوان و در فطانت شبیه عقول و فهوم اک
  .ن خصوص وارد استیار در ایه اخبار بسکچنان. ستندیز نین عجایلف بدکم

عرف فهوضال عن یؤمن بماالیفمن زعم انه : ور استکد صدوق مذی ودر توحیافکاز آن جمله در 
 معرفة اللّه االباللّه و اللّه خلومن خلقه و الخلق خلو منه، کدریئااالباللّه والی مخلوق شکدریالمعرفة ال

مان بعرفان یا یعنی.  استیده گمراهیقت معرفت آن نرسیه شخص بحقک یزیمان به چی گمان ایعنی«
گرداند یفه باطل مین فقره شریا» .دل حاصل نشودت ینان و امنی اطمی نشویزیه تا عارف به چکاست، 

پند تمام . نیهن ناقصات العقل و الد. دۀ عجوزه استیت اعتقاد عقیند نهایگویه مک را یقول اشخاص
شان ین ایه عقل و دکه خرب داده است یاء صلوات اللّه و سالمه علیه حضرت خاتم االنبک را یسانکاست 

  .ستیسزاوار نشان نمودن یاقتدا با. ناقص است

 حرام ومال و جان اودر یرۀ اسالم است و خون وید داخل دای بگونيلمۀ شهادتکس ک، هر ی اخیا
المسلم من سلم : ثیو حد.  دربرداردیباً چه معنیعود غریب فسیاالسالم غر: دانم خربینم. امان است

  .ده و لسانه چه رمز استیالمسلمون من 

 رد قول حق تعاىل. مان نمودندی ایه الصلوة و السالم دعوی از اعراب نزد حضرت رسالت علیقوم
انما المؤمنون : دیفرمای میدر مقام. ن قولوا اسلمناکیقالت االعراب آمنا قل لم تومنوا ول: شان فرمودیا

وره از قول کۀ مذی آیاز برا. مان را حصر فرمودهیه عالمت این آیدر ا. راللّه و جلت قلوبهمکن اذا ذیالذ
ون اال العالمون و کلهم هالکالناس : ت نگذارمري حیدایاورم و ترا در بی بی شاهد )ع (اهل عصمت

. می خطر عظیون االالمخلصون و المخلصون علکلهم هالکلون و العاملون مون االالعاکلهم هالکالعالمون 
ن اعز من المؤم: خرب. یمان قلبی است و ایه اسالم لسانکنست یشود ایآنچه از اخبار و آثار معلوم م

  :رسدیته بخاطر مکث دونین حدی ایدر معن. ل مدعا استیت االحمر، دلیربک

رساند، مس را نقره و نقره را طال یمال مکت احمر فلزات ناقصه را بدرجۀ یربکه چون کنخست آن
 یدی نيت بیالمک: ش رایچون طالب خود را بمؤمن سپارد و خو. ت داردی خاصنيمؤمن هم. گرداندیم

نه ی بگدازد و باخالق مؤمن خود را متصف سازد، هر آیو  خود را در خدمتیبازگذارد و هستالغسال 
  .مال رسدک ی نموده باوج اعالیض منقصت ترقیطالب از حض

  شعر
 یگــــر تــــو ســــنگ خــــاره و مرمــــر شــــو

  

 ی گــــوهر شـــــویچــــون بــــصاحبدل رســـــ  
  

السلمان منا اهل : ت اثرخرب بهج. اندة گفتهی را اخت النبوة و سرالوالريسکماء اکه حکم آنیدو
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  .ن مطلب شده استیت چه خوب مربهن ایالب

ن بس یراه د. ین بالتمنیس الدیل: ن تمنا مگردین و بگرد اکن مطلب می ایز، آرزوی عزیا
ه بخطرات وساوس و ک شمار است، چه یز بیق آن نیطر در ک و دشوار، و اخطار و مهالکخطرنا

  .ت افتدی ضاللت و غوایحسبه الظمآن ماء بوادیعة ی بقسرابک: شی نماکرطات هواجس طالب باندو

  تیب
 ه هــــشداریــــن بادیــــدوراســــت ســــرآب در ا

  

 بــــــد بــــــسرابتیابــــــان نفریتــــــا غــــــول ب  
  

 ی به وادیردند، جمعکار ی مذهب تناسخ اختیابان الحاد برآوردند، و زمرهی سر از گریه گروهکچنان
 ی وقدری جربیاو فرقه. رفتندی پذش حلوىلیک یبرخ. ش گرفتندی طرق زنادقه پیبعض. اباحت شتافتند
ز یو ن. دندیدات پنداشته، خود را قلندر نامیقت را مقیعت و طریام شرکار از احی بسیاشدند، و زمره

. ر وجود شناخت او متعذر استیت نادر و بر تقدیه عبارت ازمرشد آگاه بوده باشد، بغاکن راه یاستاد ا
 خرد خرده. ۀ عالم دانا را نداندیمال نشناسد و جاهل نادان پاکب را جز صاح یماالت انسانکه کرا یز

مه کن محیم اک حاني بکیو عقل بار. ط احاطه نتواند نمودیه محاط بر محکست، ین خرب نی ایدان مفت
  .العلم لنا االما علمتنا، شاهد مدعا است: ۀی هدایۀ وافیو آ. مودیان نتوانند پیکق افالیان طریکه خاک، ین

  شعر
 مرغ و قـــصه هدهـــدیر عرصـــه ســـي ســـبـــه

  

  اســتري منطــق الطــیه شناســاکــ رســد یسکــ  
  

 یدیش تقلیک، و بر ی خود نگشائی، و ابواب زحمت برویش عمل نمائین آباء خویهمان بهرت بر د
بر طبق . یاتقوا من مواضع التهم غفلت نورز:  و از مضمونی، وبر مذهب اجداد قناعت نمائینکت یفاک

  ن یة دیالنصح

  شعر
 میگــوین آنچــه شــرط بــالغ اســت بــاتو مــمــ

  

  و خـــواه مـــاللريتـــو خـــواه از ســـخنم پنـــدگ  
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  فصل اول
  بعض مطالب در تلو آن حیف امم و توضی و معاشرت با طوایاحت و سفر داعیان باعث سیدر ب

د، و ینجا رسیه چون سخن آن دانشمند باکده نماند یوش پوشیبر ارباب هوش و اصحاب معرفت ن
ز ی نی علوم باطنی علوم ظاهریورا: هکد یالم آن دانشمند معلوم گردکد، از یشکنجا یدالمش بکرشتۀ 
ز ی نیل علوم ظاهریو غرض از تحص.ا و هم عن اآلخرة هم غافلونیوة الدنیعلمون ظاهرا من الحی. هست

ور، ک الشیل من عبادیوقل: مۀیرکۀ یبر وفق آ. اعمال است و ثمرۀ اعمال قرب حضرت ذوالجالل است
ا االمتاع یوة الدنیو ماالح: ۀی هدایۀ وافیو بر طبق آ. اندلیت قلیق هدابغایالبان خدا و روندگان طرط

  . عبوریا قنطرة فاعربوها جایالدن: فیث شریبمصداق حد. ا محل غرور استین دنیالغرور، ا

  شعر
ــ ــطان اســت دنیدام ش ــذتهای ــه ل ــسیا دان   نف

  

ــه زود در دام اف   ــرص دان ــرغ دل را ح ــدکم  ن
  

 ای دنیبل. ن مدعا گواستیئة بر ایل خطکا رأس یحب الدن. ایقشا است و برداشتۀ ایگذاشتۀ اتقب
من . افتینش نیافت، در آخرت بینش نیا بیه در دنک یصهر شخ.  مزرعة اآلخرةالدنيا. مزرعۀ عقبا است

 باطن یورکن یه اک است، بلي ظاهریورک نه یورکن یا. ی اآلخرة اعمی فهو فیعماا ی هذه الدنیان فک
. سمعون بهایبصرون بها و لهم آذان الی النيفقهون بها ولهم اعیلهم قلوب ال: ما قال اللّه تعاىلک. است

 ینتم تحبون اللّه فاتبعونکان : یه معنک شتافت یسکه در راه حق شتافت ودر راه حق کافت ی یسکنش یب
م فقد عرف کو من عرف: یل معنیبه تحصشود مگر یافت نمیه درین آی ایو معن. افتیم اللّه را درکحببی

ل یو تحص. م فقد ابغض اللّهکم فقد احب اللّه و من ابغضکم فقد جهل اللّه و من احبکاللّه و من جهل
اء و ید اوالصیاو سیض مواطن خاتم االنبیشود مگر بعد از استمداد از باطن فین نمکن فقره ممی ایمعان
یاضت بیار و ری، و بمجاهدۀ بسنيقین و عارفان اهل یالمان دهم السالم از خدمت عیر ائمه هدا علیسا

اد اهل یۀ قلب و تجسس در اخبار و آثار و اطاعت و انقیۀ باطن و تصفیشمار و اعراض از ماسوا و تخل
، یش مستقل بودی در عقول خویه اگر آدمکن مطلب مربهن است یه اکرا یز. هم السالمیت عصمت علیب

ن یا. یان سبل عبث بودیت هادیو ارسال رسل و هدا. یرا ارسال ننمود) ع (اءی انب تعاىلیجناب بار
  .خود ظاهرالبطالن است

س لالنسان یل: المک ماالیو سع ل معرفت موقوف است بجدو جهد تمامیه تحصکچون معلوم شد 
. رمیپذان را از دل و جان کیان ونکم و روش پاري گک دون را تریاین دنیه اکگفتم همان بهرت . یاالماسع

ق یق طریم، و تحقیمایق پیق تحقیم، و در طلب حق طرینما) ص ( خدا و رسول خدایهجرت بسو
و اگر .  اللّه منشور من گرددیفقدوقع اجره عل: ه الموت مرا فرو بردکدریاگر نهنگ عشق بقعرثم . میبنما
  .ما نشان من شودینه لطف بساحل نجاتم رساند، فقد فاز فوزا عظیسف

اهل غفلت بدو . ه ذراعای شربا تقربت المن تقرب اىل: م استکت محید نهای سلسلۀ امهکالحمدللّه 
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د یه من حبل الورینحن اقرب ال: الکحاشا و . دیان بعکنادون من می. ند پندارند دور استیتقرب جو
ئا وجد وجد، مطلب حاصل یمن طلب ش :رباز خ. نتم برسانکنما یم اکو هو مع: یبرخوان، و خود را بمعن

م کد از هشام بن الحیآیاگر باورت نم. ستی نیئی شقت بجز حق سبحانه و تعاىلیه درحقکرا یز. است
 یئی سأله ما هو؟ قال شنيق حیانه قال للزند: ت نموده استیه السالم روای عبداللّه علیه از ابکبشنو 

  .ةیئیقة الشی بحقیئی و انه شی اثبات معن اىلاء ارجع بقوىلیبخالف االش

 یر صانع باشد در وقتکه منکند ی را گویسکق یق را زندیه آن حضرت فرمود مر زندک یدرست بیعنی
 است یزیاو چ: ؟ حضرت فرمودست اللّه تعاىلیه چکرده بود از آن حضرت کق سئوال یه آن زندک

 غرض از یعنی. یدن معنی ثابت گردانیق بگفتۀ من بسوی زندین و برگرد اکزها و رجوع یبخالف چ
 یشود از براین عبارت گفته میه اکاء آنست ی است بخالف اشیئی شه اللّه تعاىلکاند ور ساختهکه مذکنیا

ه مراد کد یت شایئیقت شی است بحقیئی شق اللّه تعاىلی و تحقیو بدرست. یافت معنی و اثبات و درکادرا
 بر یئیو ش. بس است و ی جناب باری واقعیقی حقیئی شیعنینجا مقابل مجاز باشد، یقت در ایبلفظ حق

  .شود مجاز خواهد بودیه اطالق مکنه کاء ممی از اشکیهر 

؟ یئیقال للّه انه شیجوزان یه السالم ای علیسئل ابوجعفر الثان: د قالی بن سعنيگر از حسیث دیحد
رده شد که سئوال کد گفت ی بن سعني حسیعنیه یل و حدالتشبین حد التعطیخرجه عن الحدینعم : قال

 ه اللّه تعاىلکنیه گفته شود اکز است یا جایه آکه السالم ی علی النقی امام علیعنی ی ثانحضرت ابوجعفر
ل یحد تعط: برد او را از دو حدیون مري ب اللّه تعاىلی از برایئی گفنت شیبل:  است؟ حضرت فرمودیئیش
 است نه یئیش ه حق تعاىلکپس معلوم شد . اءی بودن مثل اشیئی شیعنیه ی بودن و حد تشبیئی الشیعنی

  .اءیمثل اش

ش یر عاقبت خوکق نهادم و در فیار را بر تحقکاد یلة الظفر بنیمرهمت بسته السفر وسکه کحاصل آن
. باشندی در آن شهر میشاه اصفهانی و نورعلینکشاه دید معصوم علیس: هکار خرب دادند یدر همان د. افتادم
 ی و موالنا محمدعلیخ جعفر نجفینا ش، و موالی بهبهانیدعلی از علماء مانند موالنا سیجمع
گفتند یفرمودند و میشان مبالغه میار اکنمودند، ودر انی مريفکق بل تیشان تفسی و امثال ایرمانشاهانک
  .ار وارد شده استیث بسیه احادیاند، و در مذمت صوفهیشان از جمله صوفیه اک

 ی به اباذر رضیروز )ص (ه آن حضرتکردند کینقل م) ص (من جمله از حضرت رسالت مآب
رون یفهم و شتائهم ی صیلبسون الصوف فی آخرالزمان قوم یون فکیا اباذر ی: هکاللّه عنه خطاب فرمودند 

ه مردود ین فرقۀ صوفیبنابرا. ة السمآء و االرضکلعنهم مالئی کهم اولئري غی علکالفضل لهم بذل
  . بودندیشان صوفید و اباشنی م )ص (ی و مطرود حضرت رسالت پناهیجناب اقدس اله

من : هکفرموده است ) ع (ه آن جنابکردند کیت میة و الثناء روایه التحی الرضا علیاز حضرت عل
 یدی نيفار بکانما جاهد الکر هم فکس منا و من انیر هم بلسانه اوقلبه فلکنیه و لم یر عنده الصوفکذ
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و در قدح . نمودندیه نقل میت صوفگر در مذمیث دیث احادین دو حدیو امثال ا). ص (رسول اللّه
  .گشودندیشان زبان بمبالغه میا

 ني و موالنا محمد حسیرمانک ی و موالنا محمدتقیموالنا عبدالصمد همدان: گر مانندی دیجمع
 و موالنا یالنیخ زاهد گی و موالنا شی وموالنا محمد جعفر همدانیم تونید ابراهی و موالنا سیاصفهان

ل ید و تبجیشان تمجیل ای و از قبی هروی و موالنا محمد علیم خوئیموالنا ابراه و یدارابريمحمد نص
حضرت : هکگفتند یو م. دندیرسانیغ بظهور می بلیشان سعیف ایف و توصینمودند و در تعریمشان یا

فهم و شتائهم ی صیلبسون الصوف فی آخر الزمان قوم یون فکی: هکفرموده است ) ص (رسالت مآب
ه کبل. رسدیه نمیف مذمت و قدح فرقۀ صوفیث شرین حدیاز ا. همري غی علکلهم بذلرون الفضل ی

، یوفک و خواه یسوت رعونت بر خود راست گردانند، خواه صوفکا پوشند و یس راه لبک یاشخاص
معلوم . پوشند و مشهور است برتمهین زمان لباس صوف میه در اکه آن جناب فرموده است چنانکچنانند 
  .سوت رعونت استکس شهرت و ه لباکاست 

ه ولم یر عنده الصوفکمن ذ: ة و الثناء فرموده استیه آالف التحی الرضا علیه حضرت علکگر آنید
مذمت فرموده است وجه آن ) ع (ه حضرتکه را ید دانست فرقۀ صوفیبا. س منایرهم بلسانه او قلبه فلکنی
 در یه صوفکرا یز. ستی است، مسلم نیوفند مراد از آن مطلق لفظ صیاگر گو. اندست و چه اشخاصیچ

اند، و لباس صوف در دهیپوشیبار و ائمۀ اطهار پشم مک از صحابۀ ريثک یند و جمعیلغت پشم پوش را گو
بدعت ) ص (نيدالمرسلین سیه در دکاند مخصوص یه جماعتیند غرض از صوفیاگر گو. اندردهکیبر م
اند، و ن بودهی مخرب دیاند و در لباس زهد و تقوت گشاده خاندان نبویار بر روکاندو ابواب اننهاده
ه ک عباس خواستند یة و بنی امیچه گروه بن. ن سخن مسلم استیاند، اله خلق را گمراه نمودهیر و حکدر م

ند، و ی نمایت را منطفیده دارند، و نور والیت خلق پوشريت را با ابر مفلقه از بصر و بصیآفتاب وال
 را در لباس زرق یا برآوردند و گروهیر و ریسوت تزوک را بیالجرم جمع نند،کاموش ت را خیچراغ هدا

: دا شدند و در مقابل ائمۀ اطهار اظهار زهد وورع نمودندیمتصوفه پلهذا فرقۀ . د بر مردم جلوه دادندیوش
ردند، ک هاین باب سعیدر ا. ندی نما )ص (نيد المرسلین سیخواستند رخنه در د. ایا للدنیوا الدنکتر

  :هک را ندانستند ین معنیجهدها نمودند، و ا

  شعر
 زد برفــــــــروزدیــــــــه اکــــــــ را یچراغــــــــ

  

 شش بــــسوزدیــــنــــد رکس پــــف کــــهــــر آن  
  

  .افرونکره الکتم نوره و لو ی اللّه اال ان یابیطفئوا نور اللّه بافواههم ویدون ان یری

ند، یاخرتاع نما) ص (نيد المرسلین سیر ائمۀ هدا باشند، و در دکه منک یه گروهکحاصل سخن آن
شان یفه ذم و قدح این طایباشند و همۀ ای می و مطرود حضرت رسالت پناهیشان مردود جناب الهیا

  : گفتهی در مثنویه مولوکچنان. اندنموده
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  تیب
ـــــامیـــــش ای گـــــشته بـــــه پـــــیصـــــوفئ  ن لئ

  

ــــــــــسالمیالخ   ــــــــــه و ال ــــــــــه و اللواط  اط
  

  : گفتهیازريخواجه حافظ ش

  تیب
  غـش باشـدیه بـکـ نـه همانـست ینقد صـوف

  

 ه مـــستوجب آتـــش باشـــدکـــ بـــسا خرقـــه یا  
  

  :گر گفتهی دیو جا

  تیب
 لک دجال وضع و ملحـد شـیجا است صوفک

  

 دین پنــاه رســیــد) ع (یه مهــدکــبگــو بــسوز   
  

  .ار استیفه بسین طایثه است از ایه خبیه مشعر بر مذمت فرقۀ متصوفه ردکنها یو امثال ا

وارد شده ) ع (و ائمۀ اطهار) ص (ار از احمدمختاریث بسیه حقه محقه احادیف صوفیواال در تعر
 در یه موالنا محمد باقر مجلسک )ع (یعة المرتضیلش  )ص (یتاب بشارت المصطفکمن جمله در . است

ذ ی تلمی الطربی القاسم علیه العماد بن محمد بن ابیخ الفقیتاب را بشکفهرست بحار االنوار نسبت آن 
جلس یجلس مع اللّه فلیمن سره ان ) ص (قال رسول اللّه: اده باسنادش قال دیخ الطوسیشل بن ای علیاب

شود به ید و مسرور میآیه را خوش مکه هر کفرمود) ص ( حضرت رسالت مآبیعنی. مع اهل التصوف
ز وارد شده ی من سره، من اراد نیبجا. ند با اهل تصوفید بنشی باشد، پس با اللّه تعاىلنيه همنشکآن

  : گفتهی در مثنویث را مولویمضمون حد. است

  یمثنو
  بـــــا خـــــداینیه خواهـــــد هـــــم نـــــشکـــــهر

  

 ایـــــــ انـــــــدر حـــــــضور اولنيگـــــــو نـــــــش  
  

  .ی ابن جمهور االحساو اللئاىلتاب غواىلکردند از کیگر نقل میث دیحد

.  جمهور نسبت دادهیتاب را بابن ابکن یز ای در فهرست بحار االنوار نیموالنا محمد باقر مجلس
: التاء. التصوف اربعة احرف تاء و صاد و واو و فاء ه السالمیعل نيالمؤمنري قال ام:هکت شده است یروا
شان یا. فرد و فقر و فنا: ورد و ود و وفا، الفاء: صرب و صدق و صفا، الواو: ، الصادی و توبة و تقکتر

  .ورهکموصوف بودند بصفات مذ

چون بعد . دهی منتخب و برگزیعنیه مشتق است از صفوة المآل، کردند کی میق اسم صوفیو تحق
ز را سه مرتبه یه هرچکرا یز. اند آدمین فرقه اجل و اعز بنی است ای نبیه وصکت یاز مرتبۀ نبوت و وال
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 یاء اعالیاء و اوصیاء و اولیزمرۀ انب. ه عام و خاص و خاص الخاصکا آنی و اوسط و اعال، یادن: است
 نسبت بر یایچون . انددهیاند، پس منتخب و برگزتادهفه اوسط نوع اتفاق افین طای و ا نوع انسانند،

نمود بر زبانها، پس نقل یل میاالستعمال بود و ثقريثک شد، و چون لفظ یصفو الحاق نمودند صفو
.  شدی بود، و صاد را ضمه دادند بمجانست واو پس صوفنيه عک فاء یه الم او بود بجاکنمودند واو را 
ان نمودهیتب خود بکز است و علماء علم صرف در یع و جای الم شایا بجني و عني عیو نقل الم بجا

  .اند

دورات کشان از یچون ا. دروت استکه ضد ک مشتق است از صفا یه صوفکگر گفتند یو قسم د
ان اتفاق یه همۀ داناکفرمودند یاند، و م شدهی بصوفیاند، لهذا مسموستهی رسته و بصفاء قلب پینفسان
ا ی و المرتبة العلیاعلم ان السعادة العظم« :ۀ مطالع فرموده استیف در حاشید شریسريمن جمله م. دارند

مال، و التنزه عن النقصان، و بما صدر عنه ک بماله من صفات ال معرفة الصانع تعاىلیللنفس الناطقة ه
 هذه ق اىلیو الطر. و بالجمله معرفة المبدء و المعاد.  و آخرة النشأة االوىلیمن اآلثار و االفعال ف

اضة و المجاهدات، و یق اهل الریهما طریاهل النظر و االستدالل، و ثان قةیاحدهما طر: نيالمعرفة من وجه
و . ماء المشائونکلمون، و االفهم الحکاء فهم المتی، ان التزموا ملة من ملل االنبقة االوىلیون بطرکالسال
ماء کواالفهم الح. ة المتشرعونیفهم الصوفة یام الشرعکاضتهم احی ریة ان وافقوا فیقة الثانیالطر

  .»فتانیفة طایل طاکفل. ونیاالشراق

  معرفت صانع استی نفس ناطقۀ انسانیا از برای و مرتبۀ علیه سعادت عظمک ی بدان بدرستیعنی
ه، و آنچه صادر یانکص امیه و منزه است از صفات نقایمالک اوست صفات یه براکبآن  و تقدستعاىل

مال نفس ناطقه که کو من جمله معرفت مبدء و معاد است . ا و آخرتیع از آثار در دنشود از صانیم
اضات و یق ریگر طریق نظر و استدالل، و دی طریکیسر است، یل آن بدو وجه میق تحصیاست، و طر
  .مجاهدات

 در  در هر زمان ویعنیاءاند، یم ومتابع ملت انبز نظر و استدالل، اگر مالیعنیق اول، یروندگان طر
شان را یستند ای زمان خود نین و ملت نبیند و اگر تابع و منقاد دیگویلم مکشان را متیهر ملت، پس ا

  .نامندی میماء مشائکح

 زمان خودند، و ین و ملت نبیاضات و مجاهدات، اگر تابع دی اهل ریعنی، یق ثانیان طرکو سال
اضت یو اگر ر. ندیگویه میشان را صوفی، ا آن زمان استیشان بقانون و قرارداد نبیاضت و مجاهدۀ ایر

در . ندیگوی میماء اشراقکشان را حیست، ای آن زمان نیشان موافق قانون و قرارداد نبیو مجاهدۀ ا
ن لفظ از ی پس وضع ا.انددهینامی میعت را صوفیاضات و مجاهدات تابع شریف اهل ریم و تعریتقس
شود بمرتاض مجاهد مطلق و ی اطالق میپس صوف. واهد بودامة خیوم القی ن فرقه از آدم اىلی ایبرا

  .هی و قواعد شرعنيموافق قوان
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اند و عمل بر ه بودهیه در هر زمان و در هر ملت فرقۀ صوفکشود یشان معلوم میق ایبر وفق تحق
اعتربوا اند، ف اهل قشر و اهل لب بودهیشیکاند، و در هر نمودهیۀ روح میۀ قلب و تجلیقۀ باطن و تصفیطر
  .م تفلحونکااولوااللباب لعلی

. نةیالمعاکس الخرب یل: دم، گفتمیشان را در رد و قبول شنیدم، و اقوال ایچون سخن هر دو فرقه را د
یار اتفاق میه بسکچه . می مشاهده نماني العیشان را برآیم و احوال ایمایق پیق تحقیه طرکن چه بهرت یاز

نات و خالصۀ یاکه در زمان حضرت خواجۀ ک مشتبه گردد، چنانیلکه بر صاحبان فطانت امور کافتد 
نمودند، و نفوس و اموال ی بودندو با آن جناب مصاحبت و مخالطت مريثک یجمع) ص (موجودات
بعد از . آوردندی بجا میردند، و مراسم جان سپارکیثار میاب نصرت انتساب آن جناب اکخود رادر ر

ردند، و کس از صحابه مشتبه ک اجالف صحابه بر چهل هزار دو سه نفر از) ص (رحلت آن حضرت
ه از مالزمت نبوت ک ین قومیبنابرا. ت انداختندريه حی را به تیده ساختند و همگیقت امر را پوشیحق
 حاصل یشان علم قطعی مهجور باشند چگونه از اقوال ا )ع (یت جاهیدور و از قرب وال) ص (یپناه

  .ئاًی من الحق شیغنیان الظن ال.  حاصل گرددنيقیچه قسم شود و از ظن و گمان آن گروه 

سرت کس هذا اول قارورة یل. انده اجالف چند بر علماء دانشمند مشتبه نمودهکار شده است یبس
 در یرینۀ هرات دیه در مدی طاهرکدر زمان ملو: هکتاب روضة الصفا مسطور است کدر .  االسالمیف

 از ی جمعیروز. اندنمودهیش عبادت میش خویکده به روش ه دای بوده، و گربان جزیقرب مسجد
. رده، داخل مسجد نمودندکر را خراب یل دیشان گشته، در جوف لريت دامن گیت جاهلیمسلمانان حم

ده، ی رسی ستمنيه بر ما چنکردند ک آنها ريرو بدرگاه ام. دندی خود ندیر را بجایهنگام صبح گربان آمده د
و . أمر بالعدل و االحسان عمل نموده بداد مظلومان برسدیان اللّه : ه بمضمونکم یدواری امرياز عواطف ام

ه ما کده عرض نمودند و شهادت دادند ی رسريس معمر و معمم بخدمت امکاز جانب مسلمانان چهارهزار 
سلمانان  نبوده و مسجد میرینجا دیه در اکم یادهی دنيز مدة العمر چنیم و نیادهیاز آباء و اجداد خود شن

ن فعل ی، و ای دروغ ثواب مأمول داشتندیذب و گواهکن شهادت یه از اکتر آنطرفه: دیمؤلف گو. بوده
  .یو پنداشتندکزشت را ن

ه علماء و فضالء خالف ما انزل اللّه شهادت بدهند، موالنا کشود یه چگونه مکند یاگر گو
ن یشان بدتریان ایاند، در ملماء اشرف مردمه عکچنان: هکان نموده است ی بیا در رسالهیمحمدباقر مجلس

طان ی شیکیاز جملۀ علماء .  باشدنيقین و اصحاب ی از اهل دیه هر عالمکلزوم ندارد . باشندیخلق م
  .المهک یانته. مانی ایفه بی ابوحنیکیو  است،

ست، ی شمار نیماالت بکار و یل علوم بسیت موقوف به تحصیه هداکست یده نیبر خردمند پوش
.  استی معننيشآء همی من یهدین الّله ک من احببت ولی التهدکان:  استت ازىلیه مربوط بعناکلب

  .د نمودی باینهم سبلنا، جهد و سعینا لنهدین جاهدوا فیوالذ: مۀیرکۀ یاما بمضمون آ
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  شعر
ـــــــمـــــــن طر ـــــــ میق ســـــــعی  آرم بجـــــــای

  

 یس لالنــــــــسان اال مــــــــا ســــــــعیلــــــــ  
  

بجز . مودمیق تجسس و تفحص پیار نمودم، و طریبس یام سعی اید و تمادی مدیالم، مدتکخالصۀ 
اند، و ترا در د بر تو مشتبه نمودهیند شایگوی از علماء میجمع. شان مشاهده نشدی از ایصالح و تقو

ان یه باتفاق داناکم یگویم. اند جلوه دادهیئۀ خود را به احسن وجهياند، و افعال س مغلطه انداختهیواد
د یمایق پیق تحقید و طری نمایمال اهتمام سعک در یه اگر شخصکگر آنید.  مصاب استیمخطمجتهد 
قت مأجور است، یند، در حقکار ی را اختیقۀ ویقۀ فالن مجتهد صوابست، آنگاه طریه طرک داند نيو چن

  .اگرچه آن مجتهد در خطا بوده باشد

مجتهد باشد، د، و در آن مذهب ی مذهب حق نمای دعویم اگر خالف مذهبین بگویتر از اروشن
ه آن مقلد کبل. ستی نیس خالف مذهب است، مرد مقلد را حرجکند و نداند، آنک ید وی تقلیسکاگر 
  . استیناج

ه هر کست، بلی نیدین تقلیه اصول دکست ی نین خالفین مطلب محقق است، و درایان اینزد دانا
د و بوسوسۀ هر ري آرام گه دل بآنک ثابت گرداند، چنانیل عقلیه بدالکلف را واجب و الزم است کم

د یبا) ع (ث ائمۀ اطهاریان اخبار و عارفان احادید راویرد و در فروع تقلیلش تزلزل نپذی دلی پایاهرمن
  .نمود

 بغداد کآنگاه بدار المل. دمی مقدار رسار و عرفاء عاىلی بخدمت علماء آن دی، چندی اخیا
شان یۀ این و با فرقۀ صوفیاک المقدریبل.  با علماء مذاهب اربعه مخالطت اتفاق افتادیآمده، مدت

ار یست و هشت سال در بالد عرب و دیمدت ب.  نمودیده رویبعد از آن سفر بالد بع.  دادیمصاحبت رو
شامره ک یراد و اراضک سودان و جبال الوار و ایم هند و مرز و بوم روم و براری و اقلکشور ترکعجم و 

 هر زمره و ی هر فرقه و عقالی هر ملت و عرفایهب و علما هر مذیایردم و با اولکاحت یگردش و س
، ینیقی صاحب ینیدر هر زم. شور مراسم مجالست و معاشرت بجا آوردمک هر یت و فهمای هر والیعظما
 بود، یاری شهریاری و هر دیمیک حیمی و هر اقلی دل آگاهی و هر خانقاهی اهل عرفانیانکهر م

.  مرهون مشاهده نمودماىلی را بخی مفتون و هر شخصیزی به چ رایسکهر . مصاحبت و مخالطت نمودم
 بود و یگریر دک در هر مقام و در هر مذهب و در هر حال بود منیو ما منا االله مقام معلوم، هر شخص

 ی دعویهم فرحون همگیل حزب بمالدک. ردکی خود مرينمود، و رد حال غیم یگری مذهب دريفکت
ان حق یه مکعقل آنست : اندردهک ني عقل را چنیان هر فرقه معنیه داناکآنردند و حال کیعقل و دانش م

  .جا برخاستکن اختالف از چه جا است و مخالفت از ی است انياگر چن. ندکو باطل فرق 

 یستفرق امت): ص ( االنامريگر، فرق اسالم بموجب فرمودۀ حضرت خیان و ملل دیقطع نظر از اد
هفتاد و سه فرقه ) ص ( النار االفرقة واحدة، امت آن جنابیلهم فکرقة  فني ثالثة و سبعی علیمن بعد
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  .اندشده

  شعر
 بعــد احمــد شــد بــه هفتــاد و ســه فرقــه امــتش

ــل ب ــاق اه ــصطفیــاتف ــهکیــ یت م  انــد فرق
  

 اری هوشـیاند اکگر هالی ودی ناجیکیزان   
ــا اخــتالف بــید ــاد و دو ب   شــماریگــران هفت

  

  



 ۲۰

  فصل دوم
  ل االجمالی سبیعلان اعتقادات مؤلف یدر ب

ردم، کاحت ید، در عالم سیار بعی بسید و عهدی مدیه چون مدتکده نماند یبر اصحاب معرفت پوش
ردم و بر ک ري شمار سیار و ملل بیوستم، و در مذاهب بسیف امم نشستم، و با گروه مختلف پیبا طوا

 ی و ملتیش مذهبیال خوی خ بایکیدم هر یشان را خواندم؛ دیاتب کندم و کاوضاع و احوال خلق نظر اف
  .آورندی می عقلنيل و براهیش خود دالیکشۀ خود در بند و گرفتارند و در اثبات یمند اندکدارند و ب

 از ه خاىلکد حقه ی بر اثبات عقایل عقلیه دلکردم کشمار معلوم یار و تعقل بیبعد از تأمل بس
د خود را یه عقاکن نهادم یار خود را باک مدارلهذا. ت نادر استیل بوده باشد بغاالاختالل و فارغ از اعت

 را یم عنه فانتهوا، و باقکم الرسول فخذوه و مانهاکما آتا. میق نمایتطب) ع (ت عصمتیالم اهل بکب
  . لوالان هدانا الّلهینا لنهتدک هدانا لهذا و ما یالحمدللّه الذ. عدم و نابود انگارم

  .قل هواللّه احد: ستی او نیبرا یه ثانک واحد است  تعاىلیه جناب بارکبدان

  شعر
ـــــــــزول  احداســـــــــت و شـــــــــمار از او مع

 ه عقــــــل دانــــــدوفهمکــــــ یآن احــــــد نــــــ
  

ــــــت و ن   ــــــصــــــمد اس ــــــذولی  از از او مخ
 ه حـــس شناســـد و وهـــمکـــ یو آن صـــمد نـــ

  

 له، الها کیالاله اال اللّه وحده الشر:  نداردريل و نظیه همتا و عدک است یقی حقیوحدت او ذات
 ی فکین له شرکیتخذ صاحبة والولدا، و لم یوما دائما ابدا، لم یاقیوترا حواحدا احداصمدا فردا 

 یا نوعی یا شخصی ی عددوحدت حق سبحانه و تعاىل. اريبکربه تک من الذل، و ن له وىلکی و لم کالمل
 ی و عقلی و وهمی خارجینات است، واحد است از اجزاکنها از خواص ممیه اکچه . ستی نیا جنسی

مال مانند کع صفات ی و تقدس راه ندارد، و بجمم ذات او تعاىلیب در حریکچ وجه تری بهست، ویدر او ن
ل یص و رزایع نقایلم آراسته است، و منزه است از جمکات و سمع و بصر و اراده و تیقدرت و علم و ح
ده شدن و زوجه وولد و جوهر یاج ودی و ماده و صورت و احتکیب و حال و محل و شریکمثل جسم و تر

شاء و یمحواللّه ما ی. ست و موجود و معدوم ساخنت از اوستی و تبدل نريو عرض، و او را زوال و تغ
  .ثبتی

ا با یه بوده باشد قبل از او کنیاجل است از ا.  اول بالاول و آخر بالآخرو اوست سبحانه و تعاىل
ع یو جم. یئین معه شکیان اللّه ولم ک:  نبوده استیئی و شیچ موجودیه بوده است و هک، بلیئیاو ش
اء را بعلم و یو همۀ اش. ی و نفس االمریقیباشند بعدم حقیاء مخلوق و مصنوع اوست، و مسبوق میاش

 با یاست او را رابطهیو ن.  اصلی ماده و بیرۀ وجود آورده است، بیتم عدم بداکقدرت و ارادۀ خود از 
  .ان ذاتا و صفاتا و فعالشین است با ایمبا. شانیت ایت او و مخلوقی خالقیعالم سوا
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فعل عباد در طاعت و . نی االمرنيض بل امربیالجربوالتفو: ض هر دو باطل استیق جرب و تفویطر
  .شان استیت از خود ایمعص

  شعر
ــــــاخت ــــــیاری ــــــارا ب  گمــــــانی هــــــست م
ـــــنیا ـــــردا اک ـــــه ف ـــــن ی ـــــنم ک ـــــا آن ی  نمک

ـــــــــۀ عـــــــــالم مقـــــــــر در اخت ـــــــــجمل  اری
  

 انیــــــ شــــــد عیر نتــــــانکــــــحــــــس را من  
ـــــا ـــــن دلی ـــــل اختی ـــــت اای ـــــنمیر اس   ص

ــــــ ــــــ ایامــــــر و نه ــــــن بی ــــــار و آن می  اری
  

ض یانه جرب و تفویامیه آکسئوال نموده است  هما السالمیعل  از حضرت ابوجعفر واوعبداللّهیسائل
 و آسمان است و نيان زمیتر از مه آن واسعکگر هست، ی قسم دیبل:  هست؟ در جواب فرمودندیامنزله
جاد و الحق یاء سابق بر ایر و علم باشی قدیئیل شک یهو علو :  استینات قدرت او مساوکع ممیبجم

ا را موافق علم خود، و یرده اشکجاد یپس ا. ريف الخبیعلم من خلق و هو اللطیاال . باو بالتفاوت است
نزل من السمآء و یخرج منها و ما ی االرض و ما یلج فیعلم ما ی: اتیلکاتش مثل علم اوست بیعلم بجزئ

 و مما یل انثکعلم ما تحمل یعلمها، و یمن ورقة اال   الرب و البحر و ما تسقطیلم ما فعیها، و یعرج فیما
ب یت غیبیغ.  المتعالريبکب و الشهادة الی عنده بمقدار عالم الغیئیل شکض االرحام وماتزداد و یتغ

د نموده جایسانند، و باراده اکی ینسبت باو همگ. س عنداللّه صباح و المساءینسبت بما و شما است، ل
 عن یان اللّه لغن: اءی است از همه اشیه او غنکاج، بلینه از راه احت. رده استکجاد یاست هرچه را ا

 ینه ذات او احدکو ب جل و عال باشند به اوی در اصل وجود و قوام و بقاء محتاج میو همگ. نيالعالم
  .ستیرا راه ن

  شعر
 ستیــــــــــنــــــــــه او ره نکچ دل را بیهــــــــــ

 ستیـــــن ره ن از آريش تـــــو غـــــیآنچـــــه پـــــ
  

گــــه نکعقــــل و جــــان از    ستیــــمــــالش آ
ــــــغا ــــــست اللّــــــه نی  ستیــــــت فهــــــم ت

  

  .طون به علمایحیفاذن ال: یا بصری اىلیا خی ی عقلکخواه ادرا

ت ريباشند به بصیه وارد است، راجع میه در اخبار و آثار و ادعکت و معرفت یه لقا و رؤکگر آنید
ل و ی ازتعطو منزه است حق تعاىل. نية بالعیالرؤک بالقلب ةیست الرؤیل: هکه مأثور است کچنان. هیاملۀ قلبک
نند و او که او را بمخلوقات مانند که آنست یو تشب. ار و معطل استکیند خدا بیه گوکل آنست یه، تعطیتشب

نعمت او را . اندغش نشستهیدریه همه بر خوان بک یو رزاق. دینمایت می است، همه را تربنيرب العالم
 یحاجات.  الحاجات استیو قاض. یت خاصک را بحرکی را او درگردش دارد، هر کالاف. خورندیم
و . افتدی امر او برگ از درخت نمیو ب م،ک استجب لیادعون: دینمایند اجابت میه باو عرض نماک

س بظالم یانه ل:  او راه نداردیایربکم یو ظلم و ستم بحر ار او بر وفق عدل است،کعادل است، و همه 
  .انداء برحقند و فرستادۀ خداوند متعالید و همۀ انبیللعب
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  اىلیر وداعیو نذريافۀ ناس بشکد، بیرا مبعوث گردان) ص (یاء حضرت محمد مصطفیختم االنب
وادانمود امانت . دن آنیه مامور بود برسانک یزید آن جناب بامت خود بآن چیاللّه است، باذن او رسان

مجمال از آن جمله . فرموده است) ص (ب است بهرچه آن حضرتمان و اقرار واجیا. مودعۀ خود را
  .ت او هر دودارمیت و روحانیمان بجسمانیه اکمعراج است 

 ی آنها موجودوحیازده فرزند او و آخری است و یمرتض) ع (یا علیفۀ بالفصل او سرور اولیو خل
ر خواهد نمود، و عالم را مملو ة اللّه تعلق گرفته است ظهویدر هر وقت مش. و صاحب االمر و الزمان است
صلواة اللّه و  ه ازحضرت رسولکچنان. ه مملو از ظلم و جور شده باشدکاز عدل خواهد فرمود، بعد از آن

ما ملئت کمالها عدال ی یتیبعث اللّه رجال من اهل بیوم یبق من الدهر االیلولم : ستیمرو هیسالمه عل
 ی النقی بن علیرک االقطاب ابوالقاسم بن حسن العسار است و هو قطبین مضمون اخبار بسیبا. جورا

ن بن ین العابدیاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن زک الی الرضا بن موسی بن علیبن محمد التق
طالب صلوات اللّه و سالمه ی بن ابی علنيالمؤمنري هما ولدان امني، الحسن و الحسني عبداللّه الحسیاب
. ه عمدا وسهواريه و صغريبکاند از گناهان  مخلوق و معصومیشان همگیو ا. نیوم الدی  اىلنيهم اجمعیعل

ت و یشان تابع مشیت و ارادۀ ایع مخلوقات و مشیباشند از جمیمل مکبعد از جناب رسول افضل و ا
  .عملونیسبقونه بالقول و هم بامره یال.  استیارادۀ حضرت بار

 و ني و اهل صالح از مؤمنیت جاهیائمه وال و ی جناب رسالت پناهیشفاعت ثابت است از برا
  .اران راک از گناهیاریشان بسی متعال بشفاعت ایدهد خداینجات م

زان و یم.  حق استیاء اجساد در قبور همگیر و عذاب قرب و احک و منريکفشار قربو سئوال ن
  .صراط حق است

هار بآن ناطق است از ث ائمه اطید و احادیبهشت و دوزخ الحال موجود است و آنچه قرآن مج
 حق و ی ازمستلذات و مؤلمات همگکذلريوالت و مشروبات و غکحور و غلمان و قصور و رضوان و ما

ات وخمس و جهاد و امر بمعروف کض از طهارت و صالت و صوم و زیه فراکگر آنید. باشندیثابت م
امة و حرامه یوم القی ىلحالل محمد حالل ا. نها حق و ثابت استیط ایر نزد تحقق شراک از منیو نه

  .امةیوم القی حرام اىل

م مأمول و یم و لطف خداوندقدیرکرم حضرت کاز . ه اجماال نوشته شدک رين بود اعتقادات فقیا
و از شفاعت جناب خاتم . زاندیوم الحساب برانگیاند و در رين اعتقاد بمیه ما را باکمسئول چنانست 

  .ور گرداندب و بهرهیند او بانصزازده فری و ی مرتضیاء علیداالوصی و سیاء محمد مصطفیاالنب

  شعر
 ات حـــــق و خاصـــــان حـــــقیـــــ عنایبـــــ

  

ــــــ   ــــــر مل ــــــد سکگ ــــــستش ورقی باش  اه
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 بآن ريه لسان فقکد فاسده ی را بعقایاند داع نسبت دادهیه جمعکشود یسبحان اللّه، مسموع م
ه ک یفرجام را بشهادت اشخاصی بالمکن ی ایاند بعضز نگذشته و قبول نمودهی نريلۀ حقینگشته و به متخ
  تابع رسول خدا و ائمۀ هدایسکه اگر کاند و حال آنعت گرفتار بودهی آلوده و بزندان طبیباغراض نفسان

د، و زبان بر ی را حمل بر صحت نمانيحۀ مسلمیه افعال قبکد یبوده باشد، با همیصلوات اللّه و سالمه عل
ه بر ک یسک تهمت و افرتا بر یاگر شخص. ث وارد شده استین خصوص احادیه در اکرا ید زیل گشایتأو

ب شود او کشان مرتیه خالف قرار داد فرمودۀ ایست و عالنیم آن شخص چکفطرت اسالم باشد بزند ح
ه ک ة و الثناءیه التحیعل  الرضای از حضرت علیتیور است رواک مذیافکه در کنیبا ا.  استیمکرا چه ح

مان و اعتقاد باوداشته باشد، پس او شناخته است ید را و اید سورۀ توحیاس قرائت نمکهر : فرموده است
نند کیه مردم قرائت مکبآن نحو : د؟ حضرت فرمودیه بچه نحو قرائت نماک عرض نمود یراو. د رایتوح

د صدوق سه ی دو مرتبه است و در توحیافکدر . ی اللّه ربکذالک، ی اللّه ربکذالک: دیبعد از اتمام بگو
 سورۀ رياند فقا چنان تصور نمودهیآ! ن مردمان چگونه استیدانم گمان ایث نمین حدیبا وجود ا. مرتبه
   آن ندارم؟یمان بمعنیا ایخوانم؟ ید را مطلق نمیتوح

ثر و که اکشود ی معلوم مید بر وید صدوق تتبع نمای و توحیافکد یث توحی در احادیاگر منصف
مشرف  هم السالمیعل ه بخدمت با سعادت ائمهکنیسابق بر ا )ع (اغلب از روات و اصحاب ائمه اطهار

  .اندد فاسده بودهیشوند بر عقا

 ی مفوضه، و گروهیا مجربه و زمرهیا، فرقهیت بصری برؤی مصوره، برخی مجسمه و بعضیجمع
افت خدمت یض گنجور و دریت حضور فکبه بر. اند از خالق در مخلوق معتقد و مقر بودهیبه بودن جزئ

: اند ماننداند و داخل و معتقد مذهب حق گشتهدۀ فاسده منحرف شدهی از آن عقهيلعا سعادت امام ب
. شانی، و امثال ایثمیم، و هشام بن سالم، و صاحب الطاق و مکونس بن عبدالرحمان، و هشام بن الحی

دۀ یام عقیاه در ک یشان را باعادۀ عباداتی امر فرموده باشد اهيلعه جناب امامکست یور نک مذکیچیدر ه
  .رده باشندکشان یفر اکم بر کا حیشان را قبول نفرموده باشند و یه اکا آنیاند، فاسده بعمل آورده

 دیخ مفیخ او شی، و شید مرتضیانۀ سیه مک رحمه اللّه د بزرگوار ابن طاووسیرده است سکر کذ
 یه احدکو حال آن. نی در اصول دیست مسأله مخالفت بوده است،همگیادویدرصد مساله  رحمهما اللّه

  .اندگر نگشودهیاند و لسان رد بر همدگر ننمودهیدکیفر کم بر کح

ه از که بدانند کن قدر ی است ایافکه عوام را کان نموده است ی بیادر رساله رحمه اللّه نی الدرينص
 اال عرفا  ویند او را جسم نورانیه توهم نماکست مانند مخلوقات، هرچند یه نک هست یشان خدائی ایبرا

  . ذات اوی صفات او و چه جاینه افعال او، چه جاک کعاجزاند از ادرا

  شعر
ــــــدکــــــ از آنهــــــا کپــــــا  ه غــــــافالن گفتن

  

ــــــــا   ــــــــرت ز آنکپ ــــــــدک ــــــــاقالن گفتن  ه ع
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ثر که اکرا یز هم السالمیعل  نخواهد ماند مگر معصومیفر است باقکده ین عقیه اکم یهرگاه بگوئ
پس اگر بوده . ن گونه معرفتیشان ای ایشود از برای حاصل مل،یده در تحصیاضات شدیعلما بعد از ر
یثر علما مکن اکیل. دهد باو رجوعیافر مرتد، و نفع نمکن اعتقاد، خواهد بود ی بایا آنی یباشد در ساعت

ه خود کو حال آن. شان رایند ای ننماريفکه مردم تکنیح در اول بلوغ تا ایم باعتقاد صحیه ما بودکند یگو
 حاصل ی از علما، هر روزینيل نزد ربانیه اگر بوده باشند در تحصکاند، بلاذبکن دعوا یه در اک دانندیم
ند باطل بودن آنچه ینمایا اعتقاد میشود یشان میه معلوم اک یشان معرفت خاصی ایشود از برایم

  .المهک ترجمة یانته. رده بودندکاعتقاد باو 

ار و یشود مگر بمعاشرت بسی است و معلوم نمیو مخف ید امر قلبیه عقاک را ري فقدیآیعجب م
م بر کنها چگونه بشهادت چند نفر مجهول حیباعدم ا.  شمار و مماشات در خلوت و جلوتیمجالست ب
اگر مدار امور . سندی نویفر وک بر یرده فتوکق نی تحقیه ازوی علیند و با وجود مدعیده نمایفساد عق

  .ستیست ونهال او را چه ثمره ایه مآل او چکن نسق باشد معلوم است ین بر اید

م ثابت و راسخ بدارد و از خطرات یمان را بر صراط مستقی اهل ای همگیجناب اقدس اله
  .ندکت خود حفظ ی در لطف و عنایطانی و اغراض شینفسان

  شعر
 ار شــود لطــف خــدایــدام ســخت اســت مگــر 

  

ــــربد صــــرفه ز شــــ   ــــه آدم ن  میطان رجــــیورن
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  فصل سوم
  ق ظل و فعل آنی وحدت وجود و تحقانیدر ب

 قدس الّله سره خ مایه جناب شک و مستور نخواهد بود یه بلند مخفی پای دانشمند و علمایبر عقال
در آن . ت محض استیوجود بحت و ان سبحانه و تعاىل جناب حق: هکفرمود یان وحدت وجود میدر ب

 بمجهول ري تعبیاند و آن مرتبه را بعضکل در آن مستهلکه کست، بلی نی و نعتی و رسمیمرتبه اسم
ان ی در بی نتوان دادو لسانیه از آن خربکباعتبار ان. اندوب فرمودهیب الغیفه غین طایاند و امطلق نموده

ا همه یت انبرينجا قاصر و معرفت عرفا و بصیما در اک حکعقل عقال و فهم فهما و در. آن نتوان گشاد
ن مرتبه را یا. نهی عیری اثره و الیریامر معقول : انده گفتهکمقام است ن ینظر با. در آن مقام فاتر است

ل باطن که صرفه و ابطن یت ذاتیاند، و عرفا او را بشرط ال واحددهیما وجود مطلق موسوم گردانکح
.  ندارندی و علمین مقام خربیماء باختالف مشارب از اکاء و حیاء و اولی از انبکیچیاند، و هدهینام

.  بآن مرتبه رسد محدود و محاط خواهد شدی و علمیه اگر خربک توان داشت، ی و خربیعلمچگونه 
  .ک الله عن ذلتعاىل

. دیعن التوح ه السالمیعل. سئلت اباجعفر:  الجزان، قالیعن عبدالرحمن ابن اب: یافک الیو ف
  . معقول و المحدودرينعم غ: ئا؟ فقالیفقلت اتوهم ش

ه معقول بذات ک را ی توهم و تصور شیعنی است موقع جمله، ه واقع شدهکق است ینعم تصد
ه یه و حسیست، و محدود بحدود عقلیه مثل ماده و صورت نیقیست، و محدود باجزاء حقیمقدسۀ خود ن

د معتقد یه محدود و معقول است، بتوحکن وجه او را توهم و تصور نموده باشد یچه اگر به ا. ستین
 کفما وقع ذهن: هکوقات ساخته؛ و اشاره فرموده است باو بقول خود  با مخلکیه او را شرکنشده، بل

عقل و یه االوهام و هو خالف ماکف تدریکه االوهام، ک و التدریشبهه بشی فهو خالفه ال یه من شیعل
  . معقول و المحدودري غی االوهام، انما هو شیتصور فیخالف ما 

ت، یئیقت شی است بحقیه او شکنی شود باردهکه تو هم کنیقۀ معرفت او بای منحصر است طریعنی
گردد او را صفات و نه یو ملحق نم. تیئیموجود است در خارج لذاته و عارض نشده او را وجود و ش

نه قطعًا، ونه محدود است بحدود اصال و نه منعوت است بصفات کباشد معقول بیت، و نمیفیک
  . از مخلوقاتستیزینات و نه مشابه بچکمم

 محدودًا ک، فاعتقد منکیوب الیوالخرقت االوهام حجب الع: آء فرموده استیلجناب سرور او
ست یقت در حجاب عزت، ونیت ذات وحقیثیاز ح سبحانه و تعاىل باشد حقیه مک، چونک عظمتیف

ع یین جهت، و تشوق بطلب او باعث تضیباشد خوض در او از ایپس م.انۀ ماسوایانۀ او و می مینسبت
و :  بلسان رحمت فرموده استیه جناب بارکن جهت است یاز ا. نک ممريوقت و طلب مطلوب غ

  .م الله نفسه و الله رئوف بالعبادکحذری
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ه در او یه و جاللیع نعوت جمالیه فعل و ظل آن وجود است و جمکست یگر ازوجود وجودیمرتبۀ د
ملزوم؛ مثل اندراج ه اندراج الزم در کا مظروف در ظرف، بلیل کاند ماج جزء در مندمج است، نه مثل

 عدد یعنیه جز دو و سه و چهار شود کش از آنی پینصف بودن و ثلث بودند و ربع بودن در واحد عدد
ش از یو پ. نصف دو بودن دراو مندمج استه جزو دو شود، ک قبل از آنینک را چون مالحظه کی. کی
ن ی و نسبت اینبسط بماسو احاطۀ وجود منيهمچن. ه جزو سه شود ثلث سه بودن در او مندمج استکآن

 شمس منبسط است بر موجودات اعوجود باو مثل نسبت شعاع و ضوء شمس است باو، چنانچه شع
گر یه نحو دکست، بلیه نیلکل یع موجودات، و عمومش بر سبین وجودهم منبسط است بر جمیا. هیحس

 یا عقلیده باشد  بویعیه طبکنی اعم از ایلکت است، و یه وجود محض تحصل و فعلک آنیاست، برا
 منشأ حصول وجود بشود و یگر تا آن شی دیل وجود خودش بانضمام شیمبهم و محتاج است در تحص

ل کاین وجود منبسط بر هیه اکنی ایبرا. ه مبدء اعداد بشودکست یه نین وجود وحدت عددیوحدت ا
 از قدم و ،نيست در حد معیست در وصف خاص، و منحصر نیات منضبط نینات و بر الواح ماهکمم

ه موجود کبل. ت و تجردو تجسمیت و عرضیت وجوهریت و معلولیمال و نقص و علکحدوث و تأخر و 
نات و یند، و انحاء تعیه منبعث از ذات اویق خارجیع حقایاست بذات از جاعل و منشاء خود، و جم

قة ی رحمانست، و در عرف عرفا حقیقیات و عرش حقی حکند، و او اصل عالم و فلیتصورات او
  .ندیگویقش میالحقا

م است و با حادث ی قدیم زمانی وحدت بتعدد موجودات، باقدنيه متعدد است در عکاند و گفته
 است، اما یلکه کن اعتبار توهم شده است یبا معقول معقول است و با محسوس محسوس و با. حادث

 نمودهیمگر اشارات. ر استات و اشتمالش بر موجودات قاصیان انبساط او برماهیست و عبارات از بین
ل یه داخل و تحت اشاره و تمثک ین سبب ممتاز شده است ازوجودیه و بایل و تشبیل تمثیاند بر سب

ست، مگر از قبل آثار یل نیچه او داخل و تحت اشاره و تمث. ه باشدیت صرفۀ ذاتیه آن مرتبۀ احدکست ین
 است  اوىلیوالی بموجودات عالم نسبت هن وجودیاند نسبت اه گفتهکن جهت است یو لوازمش و از ا
ن یو ا.  و نسبت جنس االجناس است باشخاص و انواع مندرجۀ تحت اویه از وجهیباجسام شخص

 است باعتبار یهی عام بدی وجود انتزاعرين وجود غی و مبعداند از وجوه و ایالت مقرب اند از وجهیتمث
ار یحات بسیفه تصرین طایالم اکه است، و در یتباره و مفهومات اعی از معقوالت ثانیه وجود انتزاعکآن

  .ت است و ظل آن ذات استین بمنزلۀ شعاع شمس ذات احدی وجود منبسط و ایاست بوجود خارج

 الذات یو غن. ی و ترقريد و تنزل و تغیت صرفه منزه و مقدس است از نقص و تعلق و تقیو احد
 ی و صعودنات و تطورات نزوىلید به تعیق و متق متعلیباشد و وجود منبسط بوجهیع الجهات میمن جم

 الذات یشان ذات اقدس غنی است، مراد اريشان مشعر بر ثبات و التغیالم اکه کپس هرجا . باشدیم
 مراد ،باشدی م و نزوىلینات و تطورات صعودیه مشعر بر تعکن الذات است از مخلوقات و هرجا یمبا

ه اطالق وجود که است انات است، و گک در وجود ممیسار یه تجلکن وجود است یذات فاقد الذات ا
ن وجود چون باعث صدور منشأ ظهور شده است یه مراد از او در اصل وجود بشرط ال است، باکمطلق، 
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ا نه یه آفتاب تا منزل آمده است کند یگوینند و در عرف مکیچنانچه اطالق شمس بر شعاع م. نندکیم
  .ت نه خود آفتابه مراد شعاع آفتابسکظاهر است 

ه فعل حق است و فعل حق یت ساریچه هو. دیایالزم نبعد از فرق و مالحظۀ مراتب وجود، مفاسد 
ند او یه بگوکنیت است و فرق است در ایو در مرتبۀ او معدوم است؛ نه ذات احد. ن فاعل استیمبا

  : گفته استیکیه کن دو مرتبه است یا از او بشود، و منظر بایبشود 

  شعر
 انیــــــنم عیــــــۀ عــــــالم بــــــه تــــــو بجملــــــ

  

ــــــو در عــــــالم نمــــــ   ــــــیوز ت ــــــشانی  ابم ن
  

  : گفتهیگریو د
  شعر

  عنقـــــا شـــــودید و گهـــــیگـــــاه خورشـــــ
 شین در ذات خـــویـــ نـــه اینـــه تـــو آن باشـــ

  

ـــــاه    ـــــگ ـــــه درک ـــــاف و گ ـــــوه ق ـــــودی  ا ش
 شیش بـــــی بـــــرون ازوهـــــم هـــــا وز بـــــیا

  

 نمودهريبه ماء تعب واقع شده است، بعض بعنصر اول و بعض ري متعدده تعبین وجود باسامیاز ا
 ريبعض بحق مخلوق به و بعض بنفس رحمان تعب. اول ما خلق الله الماء: هکث وارد است یدر حد. اند
ل یمکه در دعاء ک یل شک وسعت ی التک در قرآن است و برحمتیل شک وسعت یاند و رحمتردهک

اند حمل باو نموده سمات وارد شده است ی در دعاکع خلقی جمی مننت بهاعلی التکاست، و برحمت
و اشرقت االرض بنورربها و از حضرت : د استیچنانچه در قرآن مج. اندز فرمودهی بنوراللّه نريو تعب

هم من نوره و خلق در یرش عل  ظلمة ثمیان اللّه خلق الخلق ف: ه فرمودهکاند ردهکت ی روایرسالت پناه
ن افاضه وجودبر یت است از ایناکورش جاد است، یر سابق بر ایر است و تقدی تقدیث بمعنین حدیا

  .ناتکمم

  شعر
ـــــــــد ـــــــــور او باش ـــــــــن بن ـــــــــه روش  هم

  

 هرچــــــــه باشــــــــد ز نــــــــور او باشــــــــد  
  

م، یاول، ظلمت عدم، دوم، ظلمت جهل؛ س: مراد از ظلمت عدم است، و ظلمت بر سه قسم است
و زوال ظلمت جهل . رفع ظلمت محسوس بضوء شمس و قمر و به اضائت نار است. ظلمت محسوس

ه در کوجه اللّه اند مراد از  گفتهنيمحقق. و لبس ظلمت عدم باضافۀ وجود است. امله استکر معرفت بنو
 ذوالجالل و ک وجه ربیبقیها فان و یل من علک: ۀی وجود منبسط است، مثل آنيور است همکقرآن مذ

ت یراجع بذات احد وجهه ريه ضمکنیبنابرا.  اال وجههک هالیل شکنما تولوفثم وجه اللّه و یرام و اکاال
اردر یث بسیو احاد. یل شک بعد فناء ی الباقکو بوجه: ل فرموده استیمک یو در دعا. یباشد نه بش

 ه وجه اللّه رسول خدا و ائمه هداکوارد است   وجهري و صدوق در تفسیافکد یو توحر الدرجات یبصا



 ۲۸

پس . ز مأثور استی نی و روحی ما خلق اللّه نوراول. باشندیم نيهم اجمعیصلوات اللّه و سالمه عل
  .د مراد از وجود منبسط انوار و ارواح مطهره حضرات عظام باشدین بایبنابرا

ن کیل. ی اول ما خلق اللّه الماء، محمول است بموجودات عالم جسمان:ثیه حدکاند  گفتهیو بعض
وجعلنا من : فۀیۀ شریآچنانچه در . ستی نیاند مراد از او ماء عنصرگر گفتهیه بعض دکه چنانکحق آنست 

 و به نيۀ مقربک الظاهر منتقض خواهد شد بمالئیل علکست و االلفظ ی نی ماء ظاهری حیل شکالماء 
ت از جهت یت است از مادۀ جسمانیناک علمیاللّه  اندپس گفته.  و عناصرکع افالیه بجمکطبقۀ نار، بل

چنانچه عقل اول .  از عالم اجسامباشد اول مخلوقاتیالت را بسهولت و او مکقبول نمودن او تش
اول ما : ثی با حدیه اشاره باشد بوجود منبسط و منافاتکن بهرت آنست کیل. موجوداتست از عالم ارواح

ه آنچه ین توجیمت دارد با اینه و مالیچه عقل اول است نسبت بموجودات متع. خلق اللّه العقل ندارد
 کبة فذابت اجزائها فصارت ماء فتحری الهنيها بعیظر الان اول ما خلق اللّه جوهرة فن: وارد شده است

.  الزبدک من ذلني الدخان واالرضکفخلق السموات من ذل.  فوقه زبدوارتفع منه دخانیالماء وطف
ه او مادۀ مبدعات و کفه ین طای حق مخلوق بزبان این وجود منبسط اعنیبوده باشد جوهر اشاره باه کنیبا
انتارتقا ففتقنا هما و ذوبان کان السموات و االرض :  اشاره است بقول اویع و بسویات است جمیماد

  .ه بودندرتقکنیدات و فتق بعد اینات و تقیبة، اشاره است بورود تعی الهنيه بعیاجزائه بعد ان نظرال

 یل شکوت کده ملی بیفسبحان الذ: ه فرموده استکد مالحظه و تأمل نمود یفه بایۀ شرین آیو در ا
وت ک عالم شهادت باشد، اگر ملیمراد از ش. ی و شیوتک و ملیدیباشد یپس خدا را م. ونه ترجعیو ال

اء یفه صدور اشیۀ شرین آیشود و در ایدعبارت ازوجود منبسط می. میريرا اعم از عالم عقل و نفس فرا گ
 یه متناريوره غک از عوالم مذکیور است و هر ک بحق مذیلک و رجوع ی بر بعضیاز حق و ترتب بعض

 من یم ولقد رایتسائلون عن النباء العظیعم : فۀیۀ شرین آی اال هو، و در اکعلم جنود ربیو ما : است
  .یربکات ربه الیآ

و . ی و النباء اعظم منیربمنکة ایس آیواللّه ل: ستیمرو هیصلوات اللّه و سالمه عل اءیاز سرور اول
 یسماء الحسننحن واللّه اال: اندائمه فرمودهو حضرات . انا اسم اللّه الالعظم: آن حضرت فرموده است

ل کان ک مألت اری التکو باسمائ: ل فرموده استیمک یودر دعا. قبل اللّه من العباد االبمعرفتنای الیالت
ه کح شده بود یث سابقه تصریباشند و در احادی میاء مظاهر اسماء الهیه اشکنیداللت دارد با. یش

 ملسو هيلع هللا ىلصام خواهد داشت و همان نور محمدیشان قیعوالم بنور اباشند پس یم انوار ائمۀ اطهار یاسماء حسن
  .خلق الخلقی اللّه قبل ان یدی نيا نورابینت و علک: ه فرمودکاست 

  شعر
ــــر دو  ــــه ــــهکی ــــور حــــقیا لمع ــــد ز ن  ان

  

ـــــــ   ـــــــقنياول ـــــــور ح ـــــــوۀ ظه ـــــــد جل  ان
  

ع اللّه و الخلق یصنانحن : گریت دی و درروایل منکانا من الّله و ال: انده فرمودهکث است یدر حد
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و از . م البقرةیتاب و خواتکخصصت بفاتحة ال: ه فرموده استکشانست ین مرتبۀ ایع لنا و از جهت ایصنا
  .شاء اللّهیو ما تشاؤن االان : باشند، چنانچه فرموده استیع عوالم میض ده جمین جهت فیا

ن ارواح یشود و ایر مه آن فعل از آن محل خاص ظاهکت است یقة جناب احدیپس فاعل بالحق
ت یت و جسمانیاند و از جهت بشربافاضۀ او محل و مظهر افعال او شده. اندطاهره بالذات عدم محض

:  و قال الّله تعاىل اىلیوحیم کقل انما انا بشر مثل: ه فرموده استیت باو تنبیه جناب احدکشان است یا
اء یچنانچه سرور اول. ت استین حضرت مظهر الوهه آکنیند باکه یه تنبکنیلما قام عبداللّه فرمود تا ا

ت و یت اذ رمیمارم: ان نموده است اللّه تعاىلیو ب.  حقنا ماشئتمیة ثم قولوا فینزلونا عن الربوب: فرموده
  . را بخودداد، چه آن حضرت محل ظهور فعل او بودیپس اسناد رم. ین اللّه رمکل

اء یه باشکح است ین فقره صریا. یل شکه  اضاء لی الذکو بنور وجه: ل آمدهیمک یدر دعا
ح است بر مذهب ذوق ین فقره رد صریو در ا. ه عبارت از وجود باشد افاضه شده استک یضوئ

شان ی مشعر است بر رد قول متصوفه، چه انيستند و همچنیاء نیام وجود بر اشیل بقیشان قای، چه انيالمتاله
  .یخفیماال کضاء مشعر است بتعدد، ه لفظ اکباشند و حال آنیل بتعدد وجود نمیقا

مان بمضمون اخبار ین امت مرحومه بعد از ای ای عرفانيما و متحققک حنيالم، متالهکحاصل 
 مطلق ت وىلی مطلق وبنور والیباعتبار حسن متابعت نب هم السالمیعل ث ائمۀ اطهاریرسول مختارو احاد

اند ان فرمودهیه خود را نظما و نثرا بیهدات قلبل خود مشایتب و رساکاند و در  نمودهی قلبینیمشاهدۀ ع
 مظهر اسم یاحد و. باشندی میشان بال واسطه محل فعل الهی و ا ووىلیع موجودات مظاهر نبیه جمک

ه و یصلوات اللّه و سالمه عل  و آل آن جنابیه اللّه بوده باشد نشده است، مگر محمد مصطفکذات 
شان یاند و بسبب وجود ادهید برسند رسیه باک یاهیشان بمراتب عالیا بتوسط ایو همۀ انب. نيهم اجمعیعل

ن کانه واجب و ممی وجود مکه اشرتاکشود یق مسطور معلوم میاز قرار تحق. انددهیز گردیبقرب حق فا
انۀ فعل و یت میرينت و غین فعل واجب و ظل اوست، و مباکه وجود ممکچرا .  استی لفظکاشرتا

  . استینات معنوک او در ممکاو اشرت. فاعل ظاهر است

ه کرا یز. ث الصفات و االسماء استیح ع عقالیبل جم اء استیاء و اولیه مختار انبک یهیپس تنز
ه اضافات در عالم کبل. ستی نسبت و اضافت متصور نیچوجه من الوجوه با احدی را بهیذات احد

مه اشاره به آن شده یرکه ی در آهکچنان. ف مخلوقات منزه و مربادانندیاسما و صفات است و از توص
 است یفه مشتمل بر استثنائیه شریاگرچه در سورۀ صافات آ. صفونی رب العزة عما کسبحان رب: است
 مخلوقات که مدرکزها یع چی از جم تعاىلیه بارکمراد آنست . نياال عباد اللّه المخلص: ه فرموده استک

ه کچنان. ندکی مکشعورات خودش درند از مک کاست منزه و مربا است و مخلوق هرچه در
له ک ش مثله و الجاه الطلب اىل المخلوق اىلیاشه: هيلعه فرموده، قال یدر خطبه سن) ع (نيالمؤمنريموالام
و ما قدروالّله :  ضرور استک و مدرک مدرنين جهت مناسبت مابیاز ا. ل مسدود و الطلب مردودیالسب

ه شما او که خدامنزه است از آنک استثناء آنست یست و معنل مطلوبیحق قدره فال تضربوا للّه االمثال دل
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 از ید چون اسب تازیدان توحید خود رسته، و در میه از قک نيمگر عباد مخلص. د بانینکیرا وصف م
 بنظر  تعاىلیجناب بار.  شده استیکیاند، ووصف و موصوف و واصف در نظرشان  جستهینیخود ب

  :شان را قبول نمودهیتفضل وصف ا

ــــــ ــــــیاپ ــــــلی ملخ ــــــزد س ــــــردنی ن  مان ب
  

  از مـــور اســـتین هـــرنکیب اســـت ولـــیـــع  
  

ل صفةو موصوف کحده اذمن وصفه فقد :  فرموده استني الخافق موىلنيالمؤمنرين جهت امیاز ا
 یۀ وافیه چون آکردنش ضرور است و او آنست کان یه بکنجا فرموده است یگر ای دیاتهکو ن. مخلوق
 و یل شکاللّه خالق : ت مثلیف جناب احدیات مشتمل است بر توصیر آیسا و یوللّه المثل االعل: هیهدا

ه بندۀ طالب کوجه جمع آنست .  استینها بامطلب گذشته ظاهر التنا فی بالعباد و امثال اريان اللّه بص
  .ه طالب مجهول نباشدکنیند تا اکق اجمال تصور یه مطلوب را بطرک الزم است کمعرفت را در اول سلو

 اسما و صفات شرافتاً لهذه االسماء مسما و متصف یا خودش را بپارهی جناب بارنستیاز ا
ه هرگاه باسم و رسم نخواند کنیجهت ا. ه طالب مطلوب خودش را بآن اسماء بخواندکفرموده است 
 ی النه اعلی االعلیعرف فاول مااختار لنفسه العلیدع باسم لم یالنه اذلم : ما قالکشود یشناخته نم

ه من خود را بآنها متصف کن صفات یه اکان فرموده است یاء بیاء و اولیبعد از آن بزبان انب. لهاکاء االسم
ام و ردهکاریف خود آنها را بخودم اختیه من بجهت تعرک از شئونات خودش است یام شأندهیگردان

ان شده یب یه من روحینفخت ف: هک از مخلوقات من است یه مخلوقکمثل نسبت روح . امنسبت داده
  .دید و طالب مجهول مطلق نباشیابی ضاللت نجات بیه بشما ازوادکر نسب یاست و سا

ان اللّه : قال تعاىل. ه از ابصارک محجوبست از عقول چنان تعاىلیه خداکد یدانیو بعد از آن م
لم اند از عایور است مخلوقکتب مذکه در کما احتجب عن االبصار و نسب اربعه کاحتجب عن العقول 

ان اللّه خلو من خلقه و خلقه : هيلعما قالکه اطالق بشوند بر خالق خودشان، کستند یز نیان و جاکام
نونة یب: هکا نه؟ درجواب فرمودند ین است ازخلق یه خدا مباکرد ک سئوال هيلع از ائمهیکی. خلومنه
  .صفةال

ه ک ین معنیبه ا  بودن خدا از بابت صفت است نه از بابت عزلترين و غی مبایعنینونة عزلة، یب
ن یه اکرا ی خود، زیحده در جای باشد علی موجودکی خود و خدا ی باشند در جای وجودکیمخلوق 

ه هر دو کشوند ی موجود و محقق میان دو شیه نسب اربعه در مکرا یز. دی توحی است و منافکشر
ه با مخلوق کا، ريبکلوا  عک اللّه عن ذلتعاىل.  رتبه واقع شده باشندکی نسخ باشند و در کیموجود از 
ن یشان تبایت ایرين و غیه تباکبل. ز خالق و مخلوق مفقود خواهد بودیه تمک رتبه باشد کیخود در 

ن یم است و این جاهل، او قدیه خالق قادر است و مخلوق عاجز، و او عالم است و اک است یصفت
وم و کن محیم است و اکاو حاو محتاج، رين فقی است و ایاو غن ن،کن ممیحادث، او واجب است و ا

  .ر صفاتی سانيهمچن
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 کیگر موجود متأصل و مستقر باشد و بنده ی طرف دکیه خدا ک است یت عزلتیرينونت و غینه ب
م بامر خداست، یز قای است بل هر چنينچنیال، نه اکحاشا و . گر موجود متأصل و مستقر باشدیطرف د

 قائم یل شک: اندح بآن شده است، فرمودهیه بل تصراشار) ع ( قنوت موالنا الحسنیچنانچه در دعا
ه در دست ک است یه چنان خدائک) ص (ا محمدی بگو یعنی. یل شک اتقن ی و انه صنع اللّه الذکبامر

 ريدتعبیه بلفظ کشان بسته بامر اوست، یه وجود و دوام و بقاک مراد آنست یعنی. زهایع چیاوست زمام جم
  .یل شکوت کقل من بذاته مل :فرمودیو اال منه بستۀ بذات اوست . شده است

اء را مستجن و مندمج در ذات خود یه اشک یسانکور محقق شد بطالن مذاهب کق مذیپس از تحق
وه، و مثل یوه در میص و بروز آورد، مثل استجنان درخت میق تشخیدانند و بعد آنها را بعالم حقایم

اند در  بودهی مستجن و مخفیانکاء در ازل امیق اشیه حقاکبل. نهای و امثال ایلک در یلکاستجنان افراد 
امن کاشنت را دارد، مثل کز یه استعداد همه چکت ی ارض قابلیعنیان راجع و ارض جرز کعالم اسرار ام

یت بروز می قابلنين در زمیه بواسطه اکون شعاع شمس در شمس کبودن نار و آتش در سنگ و مثل 
ه عالم خلق است، االله الخلق واالمر، بطور اثر کن عالم یه عالم امر است تا اکشان از آنجا یو تنزل ا. ندک

 است نيهمچن.  بالنسبة بر سافل اوست مؤثر و سافل باسفل خودش عاىلیه شک یعنی. و تأثر است
 بطور بروز بآن وجود یا بطور قشر و لب است، و در پارهی بعضنياء و در مابی اشی بعضنيبالنسبة در ماب

ان یل و ادله بیه بتفصکش آن راندارد ین رساله گنجایلش مطول است، و ایه تفصکن طورها ی اريو غاست 
  .تفا شدک قدر انيشود، و بهم
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  خاتمه

م ی عالیه باوجود بعضک قرار داده بود ني ملت در صدر اسالم چنیعت ربانیه صاحب شرکبدان
 کلمه اسالم آن شخص را مسلم پاکدن ی نسبت ندهند و به مجرد شنیسکنندو فسق را بر کتم کت یمعص

 صاحب یایاط را اوصیۀ احتیش خوانند و پایک ثابت و مستقر دانسته، هم یم اسالم را در وکدانندو ح
ر وهم یه طاکعت را چنان افراشتند ی آن شری بر آنجا رسد و بنایسکم که دست ک گذاشتند یعت بجائیشر
 المؤمن یب علجی: هکست ی مروملسو هيلع هللا ىلص از صادق آل محمدیافکچنانچه در .  در آنجا نرپدی سر و پائیهر ب

ه را و ريبک خود بپوشد هفتاد گناه یمانیه بربرادر اکالزم است بر مؤمن . ةريبک نيه سبعیسرتعلیللمؤمن ان 
ند شما را با کیه مالقات مک یسکد با یمگوئ. م السالم لست مؤمناکی الیالتقولوا لمن الق: قوله تعاىل

 از اهل یثرکه اک بودند ريهم السالم دانا و خبی علی مآب و ائمه هدی و جناب ختمیتسیه مؤمن نکسالم 
 را رد ی مأمور نشدند احدیاند و با وجود شهادت خداونداوردهیمان نیاسالم منافقند و هرگز به خدا ا

 کهد ان المنافقون قالوا نشکاذا جائ: قوله تعاىل. ندی نمای جاری اسالم را بر وريلمه غکند و یفرما
  .اذبونک لنيشهد ان المنافقی لرسوله و اللّه کعلم انیلرسول اللّه و اللّه 

ن یه از تدکدانم سهل و سمحه آنست ینم. اندن را سهل و سمحه فرمودهیتهادیاکن همه حیو با ا
ا لمه خود رک کی بیند، و بآسانیوبات مردم برآیه به تجسس عکنیا ایند و ی را از اهل اسالم رد نمایسک

د یفرمایم. افرونک هم الکیم بما انزل اللّه فاولکحیو من لم : قوله تعاىل. ندی فرمایمعذب بعذاب ابد
. ناً مخلد در نار خواهد شدیقیافر کفار، و کم از ک حانيفرموده، پس چنه خدانازل کند چنانکم نکه حکهر

، ی از اوامر و نواهیزی و بهر چنند،کمان را گم نیه مفت اکت مردم ی هداین از برایو اهتمام صاحبان د
  .ون نگذاشتريعت بید پا از حد شریشان گردیو اريه پکه هر ک قرار دادند یعت، حدیصاحبان شر

د مأمور یم است باکاگر حا. ا شاهدیم است کا حای: ن بر دو قسم استیون دريه پکو معلوم است 
ب یو اگر امام غا. کتقل و مولدش پاده و مسیباشد و عاقل و مؤمن و آزاد و پسند) ع (از جانب امام

الم کام را از که بتواند احکه یط را دارا باشد، بعالوۀ قوۀ قدسین شرایع ای جم شرط اوىلید سوایباشد با
ننده کم کار نباشد و از آداب حکد فاسق و فراموشیو با. ت برساندیرده برعک اخذهيلعض انجام امامیف

. دیگر شور نمای دیم با علماک او عادل باشند و در حیا و امننيه نشی حاشیعنیم کسان حاکه کاست 
 بدروغ ندهند، و هر ید تا گواهیند و موعظه شهود نماکد آنهایند و تقلکه یم باشد تنبک در حیاگر خطائ

م ک در حیشان را برابر دارد و گواه را جرأت ندهد و اگر خبطی هم ایل قلبیدو خصم را برابر نشاند در م
  .ر نشدکن مقام نبود ذیه مناسب اکثر شروط کابطال او را بروز دهد و ارده باشد نقص و ک

مان، و عقل و عدالت و انتقاء تهمت مثال باهم نزاع یبلوغ، و ا: و اما شهادت در او مشروط است
  . المذهب باشند و فاسق نباشندیو امام  حرام زاده نباشندیعنی  مولدیکو پا و عداوت نداشته باشند

عت چه قواعد یه صاحبان شرکط درست دقت نما و گوش خود را بگشا ین شرایز، در ای عزیا
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فرمودند و . ن نبوده مگر از التفات و مرحمتیو ا. ار بلند برداشتهی بسیاند، و چه بنام گذاشتهکمح
 مواد یه شهادت دهد و در بعضکست یند درست نیه چون آفتاب را بک نرسد یا بمرتبهنيقیه ک یمادام

ت اعتبار یناکنندو بی بني العید برأیه باکن را بلندتر برداشتند فرمودند یۀ ایز نداشته و پایجان را هم یا
هرچند خط خود و مهر خود داند، چرا .  باشد شهادت را موقوف بداردی الجمله اشتباهید و اگر فیننما
اد یم و زک بدون ندینمایسند و نقل مهر مینویده شده چنان می و مشخص است و هزاران دنيمع نیه اک
ه کپس بچه نوع مطمئن باشد . ندینمایسر و نقصان نقل مکتابها بدون کا آن خط و آن مهر است و یگو هک

  .ستیهمان خط و مهر من ن

 باشند، که را مالیه عاقل باشند، و قوه قدسکاند ه قرار دادهکعت یدر صورت شهادت صاحب شر
ه باو عبادت و ک است یزیعقل چ: اندف فرمودهیو را تعراند و اردهکف ی بچه نوع توصنيعقل را به ب

ق یو تفسريفک را تی مسلمانکیدانم ینم. گرددی میسب مثوبات اخروکشود و باو یرده مک خدا یبندگ
 از غرض د خاىلیبا: اندباز فرموده! ه سبب دخول بهشتکنیا ای نمودن جزء معرفت خدا است ريو تفح

 یعنی.  نداشته باشد و فرمود عادل باشداىلی نصرت بخدا شاهد خیسواچ گونه در شهادت یباشد و به
 را یتواند مسلمانیه خود مستحق هزار گونه حد باشد، و مبناء خالف و فجور باشد، بچه نوع مک یسک

ن ی الموحده جناب موىلکست یچنانچه مرو.  وواقع سازدی را جاریام الهک احیه بوکنیا اید، یرد نما
ع یچون جم. نمودندیند تمام مردم را اعالم می فرمای جاری از حدود الهیواستند حدخیه مکهر وقت 

د یاین حد را بیست ای از حدود اللّه نیس حدکه در ذمه هر کفرمودند یشدند، میدر دارالقضا جمع م
ه کد، بلیدا نمایه علم پکن بود ی ایش آن موالنه از برایه فرماکن مرحله مشخص است ید و ای نمایجار
ص حق و باطل یناً تشخیه معک انددا ننمودهیه پیاند و قوۀ قدسه آلودهک یه مادامکه مردم بود ی تنبیاز برا

  . مردم حرف نزنندیک و پایکاند از ناپا ننمودهکند و تا خودشان را پایبدهند، مسلمانان را متهم ننما

 یا. ی منیی و االفاستح فان اتعظت فعظ الناسک عظ نفسیسیا عی:  وارد استیث قدسیدر حد
 ین، و جائکاین، واال از من حک به مردم موعظه بین، اگر متعظ شدک اول نفس خود را موعظه یسیع
 یه به هواک رواست یک دقت فرموده باشند، نين چنی در امور دملسو هيلع هللا ىلصعت یه خداوند عالم و صاحب شرک

  .دی را رد نمائیسکنفس 

عت یه صاحبان شرکد بهر نوع یمان و سداد است، پس باین رد و قبول ما از راه ایهرگاه از، ی عزیا
ل یم شرع در تعدک از حایمکه حک یه مادامکعت است یم شرکد و حیاند بآنطور عمل نموده آقرار داده
ا با ین مرحله یص ایه تشخکچرا . مانیتوان نمود نه قبول در ای وارد نشود او را نه رد میسکق یو تفس

، ی ویم اسالم به مجرد ادعاکن حکیو ل. ه متصف بصفت آنها باشدکنیاا یب خاص امام است و ینا
 در امان است و یال وی بروز ننموده، قبول است و مال و جان و اهل و عی ویه خالف ادعاک یمادام

م ظاهر ک از حایقیده و تصدیم بثبوت نرسکش حای در پیا فسق وی و ی عدالت ویعنی یسکمان یا
 از حدود قرار ی حدیالمحاله بگردن و د،ی او را رد نماملسو هيلع هللا ىلصعت ی صاحب شریایه از رعاکده، هرینگرد
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  . استی جاریابد و بروی

ه، بدون ريبک یر معاصیا ساینند و ک مشاهده یا او را در دزدینند و ی را مست بیسکز، اگر ی عزیا
ب ی طب از بابت معالجه،یروکد سیه شاکچرا .  دهندیق ویه شهادت تفسکتوانند یق بچه نوع میتحق

  .ة باشدیاتقیا سهواً یا مجبور و یا مجنون و ی او از راه اضطرار و حفظ نفس باشد و یحاذق باشد و دزد

 یهاعهی از شیه بعضک سئوال نمود یه شخصکست یمرو) ع (یتب معتربه از ائمۀ هدکه در کچنان
ا یم و ی تربا جوئیز وم ایا توانیآ. ندینمایشوند و شرب خمر میه مريبکه و کب گناهان مهلکشما مرت
 هکد او را فاسق، یمگوئ:  جواب دادندنير بار گشادندو بسائل چنکا نه؟ آن جناب لب شیم، یفاسق گوئ

 یترب. ث العملینت است و خبی طکه دوست ما پاکد یه فاسق بگوئکدوست ما شأنش از آن باالتر است 
  .د از عمل او نه از خود اوینک

 است یسکه از دوستان شما کعرض نمود ) ع (ادق آل محمد بجناب صیسکه کست یو باز مرو
ه آنها را ک را یحمد خداوند:  فرمودند)ع (آن جناب. ندکیقۀ شما هم می طریخوردو ادعایشراب م
 من ک لمن اتبعکواخفض جناح: قوله تعاىل. خورندیقۀ ما، هر چند شراب هم میده در طریگردان
 فرما دىلکوچک یفرمودخفض جناح نما و از راه مهربان. تعملون مما ی بری فقل انک فان عصونيالمؤمن

 تو تجاوز یند و از اوامر و نواهیان تو نمایپس اگر عص. اندق توشدهیمان آورده وتابع طریه اک یسانکبر 
  . و دورم از عمل و فعل شما نه از خود شمایمن بر هکنند، بگو ک

ت و عذاب یند جناکیه خدا دفع مک: رمودندف) ع (ه صادقکرده کت ی روایافک در ینیلکو باز 
وة و ک زنيو همچن. نندکیه نماز مک یهائعهیت آن شکخوانند، بحرمت و بریه نماز نمک ما را یهاعهیش

  .حج

 آن حضرت بعد از یعنی. و لو ال دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض: و هو قوله تعاىل
 هر یق را ببعضیو اگر نبود دفع خدا بعض خال: نستیمضمون ا.  شاهد آوردندیالم ربانکش از یفرما
  .شدیدا می پني در زمینه فسادیآ

 شما نيه محبک سئوال نمود یسائل: هکست یتاب از آن حضرت مروکگر در آن یث دیو باز در حد
سائل . روندیروند؟ فرمودند نمیون نمري شما بني محبکشوندو چون شدند از سلیبائر مکب کمرت

ه ک نصاف ک عبدالملهيلعنند؟ و چون در آن دم در حضور آن حضرت ک بیاگرچه زناودزد: ردک عرض
 از کو جواب ندادند و چون عبدالمل: ه فرمودندیده تقیت گردکاز اهل سنت بود نشسته بود، آن موال سا

  .ندک یند و هر چند دزدکهر چند زنا : ون رفت آن حضرت آهسته فرمودندريمجلس ب

ت و دوستان خود را بمن یعت رد و قبول رعیه صاحبان شرکن بود یث این احادیو غرض از نقل ا
ه از عهد کداند ی باشد می الجمله شعوریاند، و اگر فو تو واگذار نفرموده و اذن مفت حرف زدن رانداده
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 و یه بدک یو اگر بگوئ. ده جمله بجهت رد و قبول بودهی گرفتار گردیه بعذاب ابدکومنا هذا هری آدم اىل
ق یو منهم مقلد او هستم و بر منهم ال ش فالن عالم ثابت شده استیفر فالن شخص در پکا یفسق و 

  .ستین هم درست نینم حرف فالن را بزبان آرم، االاست چون مقلد ف

ه از ک ین باشی ایست، و هرگاه مدعی نیدین مسأله از موضوعات است، از مسائل تقلیه اکچرا 
ه کچرا . ستین هم درست نیعت مطهر از جملۀ واجباتست، ایر در شرک از منیر است ونهک از منیراه نه

 یزیعت هر چیصاحب شر. باشدملسو هيلع هللا ىلصعت یش صاحبان شرید بفرمایند آن هم باکیر مک از منیه نهک یسک
 آن شخص خائن و آثم خواهد کیک تشید بیعت تجاوز نمایه از حد صاحب شرک قرار داده، هریرا حد

  . ندک بملسو هيلع هللا ىلصعت ی صاحب شری امانت و دوستیست ادعاینق یبود، و خائن را ال

 اسحق بن یرو:نستیث ایه عبارت حدک، یثیح وارد شده است حدیح و جرایچنانچه در ضرا
. ذاباکون کیون المؤمن خائنا؟ قال ال و الکیقلت ا) ع ( بن جعفری موسیقال سئلت عن اخ) ع (جعفر

  بن جعفریبود، بخدمت موس) ع ( بن جعفریه برادر خود امام همام موسک، هيلع اسحق بن جعفریعنی
م که کرد کو بعد عرض . یشود؟ فرمودند بلیل میا مؤمن بخی اللّه، آکاصلح: هکعرض نمود ) ع(

شود و دروغ هم یشود؟ فرمودند نمیار مکانت یعرض نمود خ. شودی میشود؟ فرمودند بلیجرأت م
  .دیگوینم

م بدست تو سرپدند و عهد و کوم الست بربیه در ک یه امانتک آنست یقیانت حقیز، خی عزیا
 و او را بدست سلطان هوا و یع گذاریضا و آن امانت را یانت نمائیمان در حفظ او از تو گرفتند خیپ

ع بندگان اللّه و ییق در صدد تضی و بدون تحقیمان دور افتیم ای و از اقلی، و تابع نفس گردیهوس سپار
 الجمله ی و اگر فیق نمائی و تفسريفک خود را تینیعن شعور برادران د، و الیوان رسالت پناه برآئريپ

ن یوجود دقت علما و مجتهد مات باکثر محاکه اکن مطلب بشود، چون آفتاب روشن گردد ی در ایدقت
  . باهر شودیس وکخالفش ظاهر و ع

 یه بحرف بپس چگون.  آن معلوم گرددريده غیاع و تواتر رسیه بحد شکات و اخبار یاکار حیو بس
 ملل ینیبیمگر نم. توان فرمودیق مردم رارد می سر و پا اعتبار توان نمود و بدون تدقی چند نفر بیپا

 هستند، و جمله در اول مذهب خود را از ري و جم غفريثک جمع کیه هر کاثره را کمختلفه و مذاهب مت
 آمده از آن یکید و تواترا هر یدابید و اثر داشتنکه بآنها اعتبار وافرو اعتماد متکاند  اخذ نمودهیسانک
ل ین تفاصیاند و همۀ ادهیا و اآلخرة گردیخسرالدن: مان خود را بباد دادهید ای اخذ نموده، و بتقلیگرید

  . بودیدر امور ظاهر

م، بچگونه شهادت یست مگر خداوند علی مطلع نیه منشأ او قلب است و ازوک یاما در امور باطن
و هر روز هزار بار .  و چنان استنيه چنکتوان گفت یتوان نمود و میه نوع جرأت متوان داد و به چیم
ش علماء بلباس یا خود را در پیر و ریه به تزوک یت و مؤمن صورتريطان سیه چند نفر شکشود یده مید
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و زن گرفته شهادت ناحق دهند و مال  یناریاند، چند داند و خود رامعتمد آن عالم نموده درآوردهیتقو
 فتوا دادن یند سواکه مأمور بظاهر است چه کچاره ی آرند و آن عالم بريو نفس مسلمانان بتصرف غ

  .گر نداردیعالج د

 را ند و در جزء حاالت مردمیه بصدد شناخت مردم آکم شرع البد است که حاکن است یاز ا
ردن علم، ک مسلمة طلب ل مسلم وک یضة علیطلب العلم فر: ه فرمودندک ملسو هيلع هللا ىلصغمرب مایند و پیمشخص فرما

د واجب است بر هر مرد مسلمان و زن ینیبی طلب نمودن، چنانچه آفتاب را میق و روشنائی تحقیعنی
 یفائکان مردم است همۀ علما واجب یه مصطلح در مک یه علمکچرا . ن علم باشدیا ایمسلمان، گو

پس در هر مقام الزم .  خواهد شدگر ساقطیند، از افراددیل نمای اخذو تحصی اگر بعضیعنی. انددانسته
العلم من ا اطلبو: اط را واجب شمارد و بمضمونیمان خود را دوست دارد احتیه گوهر اک یسکاست 

رة و مرة بعد مرة، کرة بعد کواهمه است مغرور نشود و  ه منشأ آن نفس وک ی اللحد بفهم و علمالمهد اىل
 خود یو باب جد و اهتمام را بر رو. دیق نمایتحق است نيقین و متحتمات اسباب یهرگاه از واجبات د

 االمرصاحب اب حضرت ی مذهب بمظنه است، و علما باب علم را بجهت غیه بناکد، چرا یبگشا
  .دانندیمسدود م هیصلوات اللّه و سالمه عل

ن ی نشود نقد دیو اگر اهتمام. ئاً و ان بعض الظن الثمی من الحق شیغنیان الظن ال: قوله تعاىل
ق نجات ی بتحقیعنی. نهم عن اللغو معرضونیقد افلح المؤمنون و الذ: شبهه بباد فنا رود، قوله تعاىلبال
.  ثمر رو گردان شدندیده و از عمل بی فایالم بکو لهو و ه از لغو ک یدند آنانیمان رسیافتند و بمرتبۀ ای

 .ا دائما ابداريثک اوله و آخره و ظاهره و باطنه حمدا یالحمد عل


