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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)3(  

16 جمعھ - 11 21؛ 1435 - - 06 11؛ 1393 - - 09 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
1. : متن و ترجمھ   

لَھُ  َكَالمٍ  ِمنْ  وَ  الّسالم علیھ  - و از کالمی است از آِن او( النََّخِعيِّ  ِزیَادٍ  ْبنِ  لُِكَمْیلِ  - علیھ الّسالم - )بھ کمیل بن زیاد نخعی. -  
طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ  کمیل زیاد گفت: ِزیَاٍد: ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ  الّسالم علیھ   - ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي -  فَلَمَّ

َعَداءَ  تَنَفَّسَ  أَْصَحرَ  طالب ابى بن على المؤمنین، امیر( قَاَل: ثُمَّ  الصُّ علیھ الّسالم -  بیرون برد سوی َجبّانھ و گرفت مرا دست -
):فرمود سپس و كشید، نفسی عمیق رسید، صحرا بھ ، پس چون)صحرا، گورستان(  
ھایی  ھا ظرف ای کمیل بن زیاد، این قلب( لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا

)گویمت! شان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را می باشند، کھ بھترین  
، َعالِمٌ فَ  ثََالثَةٌ، النَّاسُ   وَ  اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  ِریحٍ  ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  نََجاٍة، َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  َربَّانِيٌّ

حشراتی خرد، پیرو ھر  و راه رھایی، بر دانش آموزى و ربّانى، مردم سھ گونھ باشند: عالمی( َوثِیٍق. ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ 
)اند بھ ستونی استوار. اند بھ نور علم، و پناه نبرده روشنایی نیافتھ شوند با ھر بادی، ای، کھ کج می بانگ بر آورنده  

ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  تَْنقُُصھُ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ
بَِزَوالِِھ. یَُزولُ   

ای کمیل، علم بھ از مال است، علم پاسداری کند تو را ولی تو پاسداری کنی مال را، و خرج کردن مال را بکاھد ولی علم 
د با تباھی مال.بالندگی گیرد با بخشش، و مال پرورده تباه گرد  

ْنَسانُ  یَْكِسبُ  بِھِ  بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ
  َعلَْیِھ. َمْحُكومٌ 
کند طاعت را زندگی خود، و آوازه نیک  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و علم ِدینی استكمیل بن زیاد، معرفت  اى

را پس از وفاتش. و علم فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده.  
انُ  ھَلَكَ  ِزیَاٍد، اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا   َمْوُجوَدةٌ. اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُھُمْ  وَ  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُھُمْ  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  أَْحیَاءٌ  ھُمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ
ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَا ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما ً  أََصْبتُ  بَلَى َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  - ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا  وَ  لِلدُّ

ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  ُمْنقَاداً  أَوْ  أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ  ِألَوَّ
ً  َذاَك، أَوْ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبھَةٍ  ِمنْ  َعاِرضٍ  ْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  بِاللَّذَّةِ  َمْنھُوما ً  أَوْ  لِلشَّ َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ

ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ءٍ  َشيْ  ائَِمةُ  اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ  َحاِملِیِھ. بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّ ةٍ  ِ#َّ ا بُِحجَّ  إِمَّ
ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  ً  إِمَّ ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  لِئَالَّ  َمْغُموراً  َخائِفا ِ  وَ  أُولَئِكَ  أَْینَ  وَ  َذا َكمْ  وَ  بَیِّنَاتُھُ  وَ  هللاَّ ِ  ِعْندَ  اْألَْعظَُمونَ  وَ  َعَدداً  اْألَقَلُّونَ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  یَْحفَظُ  قَْدراً   وَ  اْلبَِصیَرةِ  َحقِیقَةِ  َعلَى اْلِعْلمُ  بِِھمُ  ھََجمَ  أَْشبَاِھِھمْ  قُلُوبِ  فِي یَْزَرُعوھَا وَ  نُظََراَءھُمْ  یُوِدُعوھَا َحتَّى بَیِّنَاتِھِ  وَ  ُحَجَجھُ  بِِھمْ  هللاَّ
ْنیَا َصِحبُوا وَ  اْلَجاِھلُونَ  ِمْنھُ  اْستَْوَحشَ  بَِما أُنُِسوا وَ  اْلُمْتَرفُونَ  اْستَْوَعَرهُ  َما اْستََالنُوا وَ  اْلیَقِینِ  َرْوحَ  بَاَشُروا  ُمَعلَّقَةٌ  أَْرَواُحھَا بِأَْبَدانٍ  الدُّ
ِ  ُخلَفَاءُ  أُولَئِكَ  اْألَْعلَى بِاْلَمَحلِّ  َعاةُ  وَ  أَْرِضھِ  فِي هللاَّ ً  آهْ  آهْ  ِدینِھِ  إِلَى الدُّ ِشْئَت! إَِذا ُكَمْیلُ  یَا اْنَصِرفْ  ُرْؤیَتِِھمْ  إِلَى َشْوقا 	

II. 139کلمھ شرح    
1. . روایات کمیل مشھور ھستند بھ معنویّت و معرفت و عمق بسیار. کمیل زیاد گفت :ِزیَادٍ  ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ   	
2. امیرالمومنینروایی و مخاطب این کالم شریف، یار بزرگوار کمیل بن زیاد نخعی:   علیھ الّسالم - کمیل بن زیاد نخعی - - 

رضوان هللا تعالی علیھ است. میرزا ابواحسن شعرانی - رحمة هللا علیھ - ) در معّرفی او 131در ترجمھ نفس المھموم (ص  -
چنین آورده است: 	

المؤمنین امیر دوستان از كھ نخعى زیاد بن كمیل ذكر اینجا در است مناسب:گوید مترجم الّسالم علیھ -  و بود او شیعیان و -
المؤمنین امیر الّسالم علیھ - .است قرار بدین او حال شرح خالصھء و فرمود شدكھ ھمچنان و بود داده خبر را وى كشتن -  
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پیغمبر كھ بود سالھ ھیجده نخعى ھیكنُ  بن زیاد بن كمیل سلّم و آلھ و علیھ ّهللا  صلّى -  علماى بود شریف مردى و فرمود رحلت -
المؤمنین امیر ركاب در صفین جنگ در است شیعھ رؤساى از و شمرند امین و ثقھ را او سنت اھل الّسالم علیھ - .بود -  
" است؟ كار چھ در كمیل، "پرسید ازاو ّجاجحَ  رفت یوسف بن حّجاج نزد روزى اسود بن ھیثم كھ است شده روایت اعمش از
 و بخواند را او." شده خرف و سال كالن است پیرى، "گفت" كجاست؟، "گفت ."است نشین خانھ و سالخورده پیرى، "گفت او

 و عفوكردم را او من اما شد تسلیم او كنم قصاص خواستم بود زده سیلى مرا ثمان، "گفت" كردى؟ چھ عثمان با تو، "پرسید
".نكردم قصاص  

 و ساخت محروم عطا از را او  قوم پس بگریخت او فرستاد كمیل طلب بھ حّجاج كھ است كرده روایت مغیره از جریر و
 شایستھ است آمده بسر من عمر و ام سالخورده پیرى من:گفت خود با بدید این كمیل چون .ببرید را آنھا ی (ماھیانھ) مشاھره
 را تو داشتم دوست من، "گفت بدید را او حّجاج چون .آمد حّجاج نزد خود پس گردانم محروم عطا از را خود كسان نیست
".بینم نیكوكار  
المؤمنین امیر و است تعالى نزدخداى گاه وعده كھ كن حكم خواھى مى چھ ھر است مانده اندك من عمر از: گفت كمیل  علیھ -
الّسالم .كشى مى مرا تو است داده خبر مرا -  
!بزنید را او گردن كشتند را عثمان كھ ھستى كسانى جملھ از تو آرى :گفت حّجاج  
.بود سالھ نود او بنابراین و ھجرت از دو و ھشتاد سال در زدند گردن را او  
المؤمنین امیر موالى قنبر الّسالم علیھ - .است مذكور ارشاد در آن  تفصیل و حضرت آن دوستى جرم بھ بكشت حّجاج ھم را -  

3. طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ   الّسالم علیھ   - ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي - َعَداءَ  تَنَفَّسَ  أَْصَحرَ  فَلَمَّ  امیر :قَالَ  ثُمَّ  الصُّ
طالب ابى بن على المؤمنین، علیھ الّسالم -  بھ ، پس چون)صحرا، گورستان( بیرون برد سوی َجبّانھ و گرفت مرا دست -
. كشید عمیقنفسی  رسید، صحرا  
" یعنی أْصَحرَ شده است. " در محاورات مردم کوفھ بھ گورستان نیز اطالق می" صحرا را گویند، و الجبّانة" مانند "لَجبّان"ا

"، یعنی نفسی کشیده و طوالنی از سینھ بر آورد چون آھی عمیق کشیدن، حکایت از تنفَّس الُصَعَداءبھ صحراء رسید. "
گرفتن دست کمیل توسطّ امام حسرت و شوق دارد.  علیھ الّسالم - لیھاشاره دارد بھ این او ع - الّسالم - کاملی مکمل بود در  -

استعداد داشت برای دریافت کمالی بیشتر، و آن حضرتبقاء بعد فناء، در مقام ارشاد عباد هللا مستّعد بود، و کمیل  علیھ  -
الّسالم بیرون بردن او از کوفھ شاید اشارتی باشد بر  از روی شفقت و رحمت بر او در مقام دستگیری و ارشاد او بر آمد. -

تواند کنایتی باشد از بساطت و آزادگی و عدم تعلّق و برتری از  او. صحراء می  مایز و برتری او بر دیگران، و برگزیدگیت
مقامات نفسانی و امادگی کمیل برای ورود بھ مقام قلب.  

4. ای کمیل بن زیاد، این  :فرمود سپس و :لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  : یَاقَالَ  ثُمَّ  
گویمت! شان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را می ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف قلب 	
" جمع "وعاء" است، و آن ھر ظرفی است کھ چیزی را در خود نگھدارد.  أَْوِعیَةٌ "  

تواند تکوینی بوده باشد، و بھ ھریک کمالی مناسب با آن بر کمیل القاء شده باشد. گویی  ھای این کالم قدسی می ھمھ خطاب
کمیل خواھان عروج بھ مقام قلب بوده بود، کھ امام علیھ الّسالم در ابتداء سخن خود کمال نخستین قلب را بھ خاطر نشان  -

اند، الزم است در اینجا  مود، لیکن چون بسیاری دگرگونی را کمال نخستین قلب دانستھرا حفظ و نگھداری معّرفی فر فرمود. 
تحقیقی صورت گیرد در مورد قلب و مقام قلب در سیر عروجی و تکاملی انسان.  

5. ماید:فر " در مورد "قلب و اسرار آن" چنین می ر کتاب "نفحة الروح و تحفة الفتوحمؤیّدالّدین جندی د گفتاری در مورد قلب:    
اعتنایھ و تولّیھ و عصمك عن اعراضھ و تولّیھ، كھ علما و مشایخ  اطواربدان اى عزیز، نّور هللا قلبك بنور تجلّیھ و قلبّك فى 

غزالى و بسیاران از كبار علما و   مقاالت است، و مقاالت ھمھ بھ حسب علوم و مقامات ایشان است. امام  متقّدم را در باب دل
مشرب   اند دال بر یك چیز. و مقتضاى و جان و نفس ناطقھ، ھر سھ الفاظ مترادف  اند روح و دل گفتھ حكماى ظاھر و رسوم

آن است كھ دل غیر نفس ناطقھ است، و غیر جان كھ بھ   كمال از ذوق خاتم االولیاء و كشف و تحقیق و شھود صحیح صریح
تجلّى و عرش استواى الھى   عضاى رئیسھ. و دل محلّ خوانند، و غیر مضغھ صنوبرى كھ در سینھ است از ا  لغت عرب روح

جسمانى.   ، و خواص و حقایق ھیكلاست از احدیّت جمع خواص روح انسانى  و دل عبارتو مقام تنزل و تدلّى حق است، 
لطائفھا.فھى ھیأة جمعیّة احدیّة بین الحقائق الروحیّة االنسانیّة و بین الحقائق و القوى الجسمانیّة و خصائصھا و   
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و بیان این سخن چنان است كھ حق سبحانھ و تعالى - قدرت میان نفس ناطقھ، كھ روحى است از انفاس رحمانى   بھ كمال -
خسیس ظلمانى جمع كرد. خواص ھر دو   لطیف بسیط نورانى شریف زنده وحدانى، و میان ھیكل تن خاكى مرّكب كثیف

شد. چنان كھ   زاجى روحانى میان خواّص حقایق ھر دو جوھر حاصلجوھر در ھم سرایت كردند، و امتزاجى معنوى و م
خصوصیاتھما در این مزاج معنوى قلبى كھ متحّصل شد على الوجھ   خواّص ھر دو مع حصولھما لھما فى حقائقھما بھ مقتضى

ھ صورت و خواّص االشمل االجمع بھ رنگ و صبغت ھمھ برآمد، و كیفیّتى مزاجى موجود شد، بوقلمونى كھ گاھى ب  االكمل
ظلمانى بھ صورت   بھ كلّى متنزه و متبّرى، و از أوساخ و أنجاس  طبیعى و آالیش جسمانى  شود، چنان كھ از خواصّ  روح مى

این چنین دل با بنى نوع خویش "لست كاحدكم"، "لست كھیأتكم"   باشد كھ خطاب صاحب و معنى مترفّع و متعّرى مى
كند كھ تمییز و تمایز از بشر جز بھ شخصیّت  و ھیأت صورت جسمانى ظھور مىباشد. و گاھى چنان بھ خواص  مى
كند، و  باشد كھ مع اثبات بشریت بھ مثلیت ایشانى تصریح مى كند،و خطاب او با قوم خویش، "إِنَّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم" مى نمى

 َو فَیُْطِعُمنِي  ِعْنَد َربِّي  إِنِّي أَبِیتُ ] نِّي لَْسُت َكأََحِدُكمْ إِ [ كند كھ، " وقتى در روحانیّت بھ خاصیّت و خصوصیّت جسمانى تجلّى مى
" كھ بعد اثبات   آید كھ "إِنَّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم یُوحى روحانى بر مى  بھ صورت بشریّت"، و گاھى در جسمانیّت و  یَْسقِینِيَو  إِلَيَّ

شود. و گاھى چنان محض حق شود كھ سلطان العناصر  ، ظاھر مىو مثلیّت، بھ خصوص روحانیّت كھ وحى است  بشریّت
تواند كردن،و افغان  است، و ارواح سموات و ارضین در تحت حكم و سلطنت اوست، پیروى او نمى  روح امین، كھ جبرئیل

". و او أَْنُملَةً َالْحتََرقَت  لَْو َدنَْوتُ كند كھ " اذعان مى صلّى ّهللا علیھ و سلّم - ِ  خبار اّمت و اخیار ملّت مىاخبار ا - كند كھ "لي َمَع هللاَّ
فرماید. اّما در مقام اضمحالل  و مقام اثبات اثنینیّت مى  و ال نبّى مرسل". و این در حالت معیّت  ُمقَرَّب  َملَكٌ   َوْقٌت َال یََسُعنِي فِیھِ 
ابّانھ   فاثبت عینھ فى اذ رمیت و قیّدھا بزمانھ و عیّنھا فى"  ْیتَ فرماید كھ: "َو ٰما َرَمْیَت إِْذ َرمَ  عین حقیقت مى  اثنینیّت در وحدت

تحقّق للغیریّھ فى انیّتھ،   و تفى عین ما اثبت من انیتھ، صلّى ّهللا علیھ و  سلّم، فى و ما رمیت اذ رمیت فاوھم من وھم و توھّم
َ َرمٰى"  بھ وحدت حقیقت مى مظھر و ظاھر  علیھ الّسالم، و شككھ. و بعد از تشكیك در مقام تمّحض انیّت فرماید كھ "َو ٰلِكنَّ َهللاّٰ

.و این مقام فنا، فناى مظھر است در ظاھر و بقاى احدیّت جمع آلھیّت ذاتى. و باالى توّحد اثنینیّت در انیّت، احدیّت ھویّت 
ُ َو َرُسولُھُ أََحقُّ وحدانیّت باشد كھ بھ توّحد ظاھر شود. كما قال ّهللا " الّتوبھ) چون "ّهللا" از "رسول"  9:62" ( أَْن یُْرُضوهُ َو َهللاّٰ
توان كرد، بھ سّر خلّت  ]، و "رسول"را بى "ّهللا" اصال تصّور نمى [است قطعا جدا نیست، و"رسول" را از "ّهللا" انفكاك محال

" زیرا كھ  یُْرُضوهُ كیست در" احدیّت ضمیر  كّل منھما في كّل منھما عین كل منھما احدیّت جمع  جمع حقیقى مقتضى  حقیقى كھ
ُ َو َرُسولُھُ أََحقُ  چون در موضوع ھر دو بھ سر معیّت تبعیّت و متبوعیّت با ھم بودند كھ " كرد، و   " افراد ضمیر محمول َو َهللاّٰ

یّت ّهللا بھ سر " مصّرح بھ تمّحض ھویّت رسول بھ ھوأَْن یُْرُضوهُ بعد اثبات. اثنینیّت در ابتدأ و مبتدأ توّحد ضمیر خبر در"
و ما اظنك یفھم اال ان یشاء الّھ العلیم الحكیم. ضمیر بھ ھر كدام كھ عاید داریم بھ تعیّن ھر دو، مضاف   احدیّت جمع شد. فافھم

مصطفوى   ، و اشارت در"ھذه" بھ دست اشرف شود كھ:ھذه ید ّهللا  مظھرى ظاھر مى  باشد؛ و گاه در الھیّت بھ ھیأت عبدانى
إِنَّ َصٰالتِي َو فرماید كھ " شود] می [ظاھر مى ّهللا علیھ و سلّم، و گاھى در توّحد عبودیّت مظھر در ربوبیّت حّق است، صلّى 

ِ َربِّ اَْلٰعالَِمینَ   نُُسِكي َو َمْحٰیايَ  و فیھ و بھ و لھ دائما، و لھذا   ". و حقیقت دل انسان كامل و ھو قلبھ یتقلّب مع الحقّ  َو َمٰماتِي 0ِّٰ
عوالم االرواح العلویّة االسمائیّھ و ال ارض الجسمانیّة المظھریّة السفلیّة.  تسع حتّى یسع الحّق الذى ما وسعھ سمواتی  

خوانند، بل كھ احدیّت جمع  پس حقیقت دل نھ روح تنھاست و نھ نفس تنھا، و نھ آن مضغھء صنوبرى است كھ عرفا دل مى
لك قلب او ألق الّسمع یرزقك ّهللا   جسمانى و الھى و ذاتى است.فافھم ھذا الّسر ان كانو خصوصیّات روحانى و   جمیع قابلیّات

االیمان ثم االحسان و الشھود و انت شھید.  
است اخیرا، و ھو حقیقة الحقائق اّوال و حرف الحروف و   و چون حقیقت دل دانستى، بدان كھ این حقیقت مظھر تعیّن اّول

مواتات و قبول تام است، و سّر قلب حّق   ركز المحیط الحقیقى. و روح قلب كمال قابلیّت و حسننقطة الدوائر و الخطوط و م
است، و صورت دل   ، و آن جسمانیّت دلاست. و صورت دل عرفا مضغھء صنوبرى دل  است كھ مستولى است بر عرش

روح طبیعى در جملھء عروق صنوبرى است كھ از یك تجویف او   شخص انسان كامل است كشفا و تحقیقا،و آن مضغھ
، و از تجویف دیگر روح حیوانى در جملھء شراین علوا و سفال سارى و جارى شود، و بھ صالح او  روان است  وریدى

ْت اْلَجَسِد لَُمْضَغةً إَِذا َصلُحَ   فِي  إِنَ صالح جسد،و بھ فساد او فساد جسد تماما منوط است.قال رسول ّهللا،صلّى ّهللا علیھ و سلّم، "
" و جملھء اعمال كھ موّزع و مقّسم بر ھمھ اعضا و جوارح است َصلَُح الجسد كلّھ و اذا فسدت فسد الجسد كلّھ اال، و ھى القلب

] لداود،  [تعالى گردانیده باشى. قال ّهللا   تبع دل است. چون دل را اصالح  كنى، خانھء حقیقى خداوند را پاك  در صّحت و سقم
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دل كھ از   اى پرداز كھ در آن ساكن شوم.یعنى بیتا اسكن فیھ. اى خلیفھ براى من خانھ  م، یا داود فّرغ لىعلیھ الّصلوة و الّسل
نقوش حجابیّت منقلب بھ حقیقت حق شود.  

فرماید  دھد كھ حّق مى رسول خداى،تعالى، از خداوند خبر مى  است سنگدل من كعبھء حقیقى دان صورت كعبھ سنگ بر 
پاكى دل آن است كھ قطعا در دل،غیر حّق را  ن نگنجیدم،و لیكن در دل بندهء مؤمن پرھیزگار گنجیدم.كھ: در آسمان و زمی

فتمكنّا چون  خالیاخلوت و اجلیت السوى عن مكانھ فصادف قلبا  جاى نباشد، و پرھیز از اغیار و صور غیریّت كند.كما قال:
ند، وحدت باطن ظاھر شود: ففنى من لم یكن و بقى من لم نفوس كثرت كونى كھ ظاھراند، باطن شوند، و از باطن گم گرد

جوارح   دل را اعمال اضعاف اعمال تمامت عمال  لّما تخلّى عن سواه حقیقةحّل التجلّى من جمیع جھاتھ یزل. و كما قلنا ایضا:
مال بالنیّات.پس نیّت در ھر نیّت محسوب و محتسب نیست.كما قال،صلّى ّهللا علیھ و سلّم،انّما االع است. زیرا كھ ھیچ عملى بى

عاملى از جوارح عّمالھ و قوى خواھد كردن عمل دل،و ھى النیّة با آن ھمراه باشد. چنان كھ اگر نیّت اخالص دل   عملى كھ
" .َمْنثُوراً َو قَِدْمٰنا إِلٰى ٰما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلٰناهُ ھَٰباًء مقارن آن عمل نباشد، اعتبار نكنند.قال ّهللا، تعالى، "  

مخصوص است،و كذلك ھر قّوتى را از قواى روحانى   پس در ھر عملى اصل عمل دل است،و چنان كھ ھر عضوى را عمل
ھمگى اعمال.ھمچون نماز مثال كھ   مخصوص چند دارد،و كذلك انسان را من حیث كلّیّتھ عمل كلّى باشد بھ  و جسمانى عمل

جاى نماز است،و   نباشد،و كذلك روح را ھم عملى كلّى ھست كھ بھ نسبت با او بھ بعد از شروع در آن ھیچ عملى را سوغان
آن توّجھ و طلب مواصلت است با اصل. و كذلك سر را كھ حّق متعیّن است در مظھریّت دل نمازى است مخصوص با او،و 

ھم توّجھى كلّى ھست جھت اوست،و عقل را   دوام مشاھده و اتصال است بھ حق مطلق كھ حقیقت و اصل عین حقیقت  آن
كلّى است مخصوص كھ نماز   قدسى و تجلّى انسى كھ مستعلى است بر تجلّى نفسى.و دل را ھم عملى  قبول و تعقّل فیض

احدیّت جمع آلھى كھ در آن توّجھ جملھ اعمال و عّمال گم باشند.  اوست،و آن توجھى است احدى جمعى بھ  
الذات و االسمأ و الصفات، و اطالق كنھ غیب الذات بمطلق   گردد بقبولھ تجلیّات بمتقلّ و حقیقت قلب بھ موجب حقیقت حّق 

القابلھ الكلیّھ فیسع الحّق كما اراد و علم و علّم.و این پنج توّجھ كلّى از این پنج حقیقت كھ انسان احدیّت جمع آن است   حقیقتھ
او بھ حق بھ سّر فردیّت و   نسانیّت است،و مواصلتحقایق پنج نماز است، و ششم ابداء غیبى است،و آن صالت حقیقت ا

پنج نماز در كتاب الّصلوة من كتاب الفقھ مفرد نوشتھ آید بھ موجب و   وتریت.و صور مناسبات میان این توّجھات و میان
مقتضاى ذوق كشف و شھود.ان شاء ّهللا تعالى و ّهللا یوفق و یویّد بنصره ینصرون و ھو العلیم الحكیم.  

] متمم: [اندر احوال جوارحوصل   
چون دل احدیّت جمع جمع دارد مادام كھ تفرقھ و كثرت را در او حكمى و اثرى مانده باشد،او را دل نخوانیم،جھت انتفاى 

احدیّت جمع تجلّى ذاتى و الھى و اسمائى باشد   ھاى او جمع پذیرد،و جمع او احدى شود و الیق و قابل جملھ تفرقھ  احدیّت.چون
كلّى و عرش الھوت باشد.و طریق تحقّق بھ آن آنست كھ ھمھ غمھا را و مھّمات را بھ یك مھم اھّم باز   قلب حقیقى و دل حینئذ

آورد،و از ھمھ اعراض كند،و عزم جزم و نیّت صادق بھ ترك ما سوى ّهللا و توّجھ كلّى بھ ھمگى خود كند بھ حق، سبحانھ و 
اند: نیّت و ترك،اھل حّق بر اقسام و مراتب  لسابق الحقا.و در اینتعالى،فلعلّھ عن قریب بجود على جوده ا  

قسم اّول را باعث بر آن رغبت باشد. و قسم ثانى را رھبت باعث باشد. و قسم ثالث را باعث محبت بحت و عشق 
  [باشند.]  و مناسبت خالص ال غیرو ھر قسمى از این اقسام بر اصناف  [باشد] و نسبت محض

 


