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ّللا است ،که نازل گرداننده است به تدریج ِحكمتها را بر قلبهای كلمهها با أحد َّیت
الر ِحیـ ِم حمد از آن َّ
ّللاِ الـ َّرحمـ َ ِن َّ
( ِبسـ ِم ه
ه
راه نزدیک از مقام أقدم هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و ملتها به خاطر اختالف أ همتها ،و درود خدا بر ُم ِم ِ هد ه همتها
از خزائن جود و كرم ،و با گفتار أقوم ،محمد و على آله و سلهم).
 .1م هنزلْاحلِ َكم :نازل گرداننده تدریجی ِحكمتها" .م هنزل" اسم فاعل است از "تنزیل" ،و آن نزول و فروفرستادن تدریجی است.
"احلِ َكم" جمع "حکمة" است.
مؤیّد الدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )82-83در مورد حقیقت انزال چنین میگوید:
علو هر حقیقتی
چه
،
ت
مكان
ه
ب
گاه
علو" گاه به مكان باشد و
ّ
علو (باال) به پایین تعقّل میشود .و " ّ
 ...بدان که تحقّق "إنزال" از ّ
علو فقط بدان چیزی است که شایسته آن است ،و همین گونه إنزال و نزول و عروج حقائقی نسبي
که متّصفت میگردد به ّ
تصور نمیشوند مگر به حسب نازل و عارج و عالي و دارج .پس ،إنزال حكمتها از حضرات عالي إلهي مطلق
هستند ،که
ّ
علو حقیقي برای إطالق ذاتي و حضرت ربوبیّت فعّالي است،
است به مرتبه تعیّن و تقیّد در حقائق قلوب إنساني كمالي زیرا ّ
و تقیید و انفعال و نزول و انتقال برای مرتبه عبداني قابل أثر .و اگر اعتبار کنیم إنزال و نزول را در آنچه مورد بحث
ي ،و حقیقت قبول میکند
ماست -که "إنزال حكم" باشد -از علو مكان ،از آسمانها باشد و آنچه فوق آن است از عرش و كرس ّ
دو اعتبار را با هم با وجود كثرت أنحاء و جهات آن و اختالف درجات و طبقات آن .پس ،حكمتهای إلهي ّ
تنزل میکنند از
حضرات أسمائي متعین در أفالك و آسمانهایشان ،و برای هر اسم یا أسمایی فلك و آسمانی است که در آن است عرش آن ،و
آن تجلّى میکند در آن و نازل میگرداند آن حكمتش را که مخصوص به آن است از آن آسمان ،و آن فلكی است که
إختصاص دارد به او بر دست خدمتکارانی روحاني َملَکی و نوري كوكبي ،بر قلب كلمههای كامل محمول در روح إضافي
ي كامل یا ولیّی که مظهر آن اسم است ،و قلبش عرش خدای متعیّن در آن حضرت
خا ّ
صی که دمیده شده است در صورت نب ّ
است .پس فهم کن! (پایان نقل )
فص عیسوی در شرح اسم الحکیم چنین میفرماید" ،حكیم كسى است كه أشیاء را در مواضعشان مىنهد ،و
شیخ در پایان ّ
عدول نمیکند از آن چه حقایقشان توس ّ
ط صفاتشان طلب مىكنند .پس حكیم همان علیم به ترتیب است".
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )83چنین گفته است:
و "حكمت" عبارت است از علم به حقائق مراتب و ترتیب معلومات ،که مترتّب میباشند در آن ،پس آن خصوص مرتبه
تجردشان از لوازم و
است درعلم ،چنانچه "معرفـت" خصوص علم با ذوات و حقائق
مجرد است از جهت حقّیّت آنها و ّ
ّ
عوارض ،و لواحق ،نه غیر آن ،و "علم" عبارت است از إحاطه به حقیقت معلوم آن سان که هست ،با لوازم و عوارض و
ي آنها به حسب
لواحق و مراتبش .پس ،دانسته شد که حكمت علم
ّ
ي أبد ّ
خاص به ترتیب حقائق است در مراتب وجودي أزل ّ
تعیّنشان در أعیان مراتب علمي أزلي آنها ،و وضع أشیاء در مواضعی که الئق آنهاست .پس فهم کن!
و در کتاب "نفحة الروح و تحفة الفتوح" در شرح اسم "الحكیم الخبیر" ،چنین میگوید:
ا ّما حكمت علم باشد به ترتیب حقایق و مراتب و اوضاع و معرفت شناخت است ،و آن علم است به حقایق حقیّات اشیاء
مجرده عن خلقیّاتها .و خبرت علم است به نتایج و غایات و تجارب در مباشرت آن.
ّ
و ابوالعالء عفیفی در تعلیقه خود بر فص لقمانی اشارتی دارد به ارتباط حکمت با علم ذوقی ،که در فهم معنای حکمت و
تدریجی بودن نزول آن بسیار مفید خواهد بود:
و حكمت وضع أشیاء است در موضعشان و معرفت أشیاء به حقائقشان ،و آن نزد صوفیه معرفت ذوقي است به حقیقت
وجود (رجوع شود به فص ّأول ،تعلیق ّأول) ،و نزد ابن عربي آن معرفت ذوقي وحدت وجود است .و از اینجا آشکار
میگردد ارتباط بین حكمت و إحسان ،و سببی که به خاطر آن نسبت داد حكمت إحساني را به لقمان.
استاد عارف ،آیة هللا حسن زاده آملی -حفظه هللا تعالی -در شرح این بخش از خطبه کتاب فصوص ،این چنین میفرماید (ممد
الهمم ،ص :)4-5
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تنزیل تدریجى و انزال دفعى است .قرآن مىفرماید :إِ اَّن أَنْ َزلْناهُ يف لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر و در این عبارت نحوهاى ارشاد و هدایت نهفته است.
مثال امر به سكوت و خویشتندارى و اندك اندك از عالم اله گرفتن .ما خیال مىكنیم وقتى گفتیم كسى پشت به این شهر كرد و
رو به شهر دیگر (عالم اله) همه چیز را یك باره درمىیابد .خیر نمىشود خیلى چیزهاست كه اگر یك باره بر دل فرود آید و
روى كند و انسان به آن برسد نتواند آن را هضم كند و از هم بپاشد .این نشئه ،نشئه تدریج است زمان شب و روز آنا فآنا
مىگذرد.
یك هسته باید بتدریج رشد كند ولى از آن طرف تدریج نیست به آن اندازه كه استعداد پیدا مىكنیم پله پله فیض مىگیریم .هر
كس و هر موجود به قدر قابلیت خود فیض مىگیرد .تا چه اندازه مراقب باشد كه این نهال را سرما نزند ،گرما نزند ،آب به
موقع به آن برسد مربّى باالى سرش باشد .هیچ هستهاى درخت نمىشود مگر در صراط مستقیم باشد و انسان به مقام شامخ
نمى رسد مگر در صراط مستقیم باشد .باید در تمام كارهاى درونى و برونى ،بدنى و روحى ،در صراط مستقیم باشیم .یك
كسى را مى خواهیم كه به ما بگوید حد این است ،اندازه این است .صراط مستقیم این است .از آن طرف بخل نیست كه امساك
كند به اندازه استعداد این طرف علم داده مىشود .حق تعالى علم را مىبخشد .ما یشاء و من یشاء ،برمىگردد به اینكه جان
چه كسى قابل به راه افتادن است.
اینجاست كه قابلیت پیش مىآید چون در این نشئه قرار گرفتیم تدریجا پله پله باال مىآییم .در هر موطنى همه كاره اوستَ .و ما
شاؤ َن إِاَّل أَ ْن يَشاءَ هللا .بخشنده اوست ،وهاب اوستّ ،
رزاق اوست .بنده به جایى مىرسد كه ببیند فعل همه از اوست.
تَ ُ
باّلل و همچنین است تمام صفات ،تمام خیرات و تمام خوبىها .همه برمىگردد به یك
قوة ّاال ّ
نور همه از اوست .ال حول و ال ّ
حقیقت .توحید در صفات نیست مگر همان یكى دیدن ،یك قدرت ،یك علم و  ...اینجا مقام توحید در صفات است كه ال اله ّاال
هللا .این همه آوازها از شه بود.
كه من آن قدّ رعنا مىشناسم
به هر رنگى كه خواهى جامه مىپوش
یك ذات است كه در دار وجود حكومت مىكند .به قول حاجى سبزوارى:
درج در كسوت یك پیرهنش ساختهاند
از كران أزلي تا به كران ابدى
اینجا همه طورى نگاه مىكنند در حالى كه كثرتند وحدت مىبینند كثرات مقهور آن وحدتند .مراتب و منازل و مجارى تا
مرتبه نازل آن هر یك مقامى دارند" .النفس في وحدتها كل القوى"
باّلل .كه توحید افعال است .آمد و شدن و پیر و جوان
تا به توحید ذاتى برسد :یا هو من ال هو اال هو .و ال حول و ال قوة ّاال ّ
شدن ،أطوار گوناگون یافتن مربوط به عالم ماده است.
ّ
منزل الحكم حكمت بهشت است .بهره را آن كس برد كه حكمت نصیبش شد .علم خود انسان است و بنا به اتحاد عاقل و
معقول وقتى انسان دانش یافت ،با دانش و علم كه چشم جان است و عالم را مىبیند ،اسماء و صفات الهى را مشاهده مىكند،
كتاب تدوینى و تكویني او را مى خواند .وقتى كه مواظب خود باشیم و به آداب شریعت خود را حفظ كنیم ،هللا هللا گفتنها ،لبیك
شنیدن است .یك حبه خردل ،یك سر مو از نیّت و فعل و گفتار آدم از او دست برنمىدارد .همه رنگ مىگذارند .سعادتمند
كسى است كه جان را به ملكوت این عالم متوجه كرد .از اسرار و حكم این عالم آگاهى پیدا كرد .چنین فردى هم در میان
اجتماع است و هم نیست ،المؤمن غریب خوشا به حال این غریبها كه مثل لقمان حكیمند .او حكیم بود دل او منزل حكمت
بود و مشاهدهاش حكیمانه .روزها مىآمد خدمت حضرت داوود پیامبر مىنشست .كارى نداشت فقط تماشاچى بود -براى ما
توفیقي است كه نه امیریم نه وزیر نه كسى كارى به ما دارد .شكر خدا كه مقام و منصب نداریم كه دست و بال ما بند شود.
حكمت بهشت است خوشا به حال دلى كه منزل حكمت است.
ي حقایق
ي أبد ّ
خالصه شرح "م هنزلْاحلِ َكم" :حمد خدای تعالی است بر اینکه حکمتها را ،که همان علم به ترتیب وجودی أزل ّ
است ،نازل میفرماید به تدریج به حسب تعیّنی که در مراتب علمي أزلي دارند ،در مواضعی که شایسته آنهاست .به دیگر
عبارت ،حمد خدای راست که به تدریج معرفت ذوقی وجودی میبخشد به همه اشیاء نسبت به حقایق خود ،که همان اسمی از
اسماء هللا بودنشان است ،و در نتیجه خود را شأنی از شؤون ذاتی واحد میبینند.
 .2علىْقلوبْال َكلِم :بر قلبهای کلمهها .یعنی نازل میفرماید و درخور میسازد حکمتها را در حدّ قلبهای کلمههاْ .
مؤیّدالدّین جندی در مورد معنای "قلب" هشدار میدهد که اکثر مشایخ و حکماء آن را دقیق تعریف نکردهاند ،و در شرح
فصوص خود (ص  )86چنین میگوید:
این عبد میگوید :علم به حقیقت قلب از پیچیدهترین علوم حقیقي است ،و پریشان گویی عظیمی قبل ما در تعریف متقدّمین از
سر و نفس واقع شده است.
حقیقت قلب و حقیقت روح و حقیقت ّ
مذهب جمهور -از مشایخ و حكماء و عارفان از أصحاب رسوم و نظر دارندگان به طور تحقیق -آن است که عبارات و ألفاظ
مترادف میباشند بر حقیقتی واحد ،و به این أسماء نامیده میشود در مراتب و مقاماتشان .پس ،گاهی روح نامیده میشود ،و
دیگر گاه نفس ،و باری دیگر قلب ،ولی كشف و تحقیق إقتضای آن دارند که آنها حقائقی متمایز هستند با خصوصیاتی که
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متمایز است هریک از دیگری ،و ما إشاره میکنیم به حقائق این أسماء و ألفاظ و مدلوالتشان بدانچه ّ
حق تحقیق بدان حکم
ي التوفیق.
میکند ،و كشف إقتضای آن را دارد ،و هللا ول ّ
و هم او در کتاب "نفحة الروح و تحفة الفتوح" در مورد "قلب و اسرار آن" چنین میفرماید:
نور هللا قلبك بنور تجلّیه و قلبّك فى اطوار اعتنایه و تولّیه و عصمك عن اعراضه و تولّیه ،كه علما و مشایخ
بدان اى عزیزّ ،
متقدّم را در باب دل مقاالت است ،و مقاالت همه به حسب علوم و مقامات ایشان است .امام غزالى و بسیاری از كبار علما و
حكماى ظاهر و رسوم گفتهاند روح و دل و جان و نفس ناطقه ،هر سه الفاظ مترادفاند دال بر یك چیز .و مقتضاى مشرب
كمال از ذوق خاتم االولیاء و كشف و تحقیق و شهود صحیح صریح آن است كه دل غیر نفس ناطقه است ،و غیر جان كه به
لغت عرب روح خوانند ،و غیر مضغه صنوبرى كه در سینه است از اعضاى رئیسه .و دل مح ّل تجلّى و عرش استواى الهى
و مقام تنزل و تدلّى حق است ،و دل عبارت است از احدیهت جمع خواص روح انسانى ،و خواص و حقایق هیكل جسمانى.
فهى هیأة جمعیّة احدیّة بین الحقائق الروحیّة االنسانیّة و بین الحقائق و القوى الجسمانیّة و خصائصها و لطائفها.
و بیان این سخن چنان است كه حق -سبحانه و تعالى -به كمال قدرت میان نفس ناطقه ،كه روحى است از انفاس رحمانى
لطیف بسیط نورانى شریف زنده وحدانى ،و میان هیكل تن خاكى مر ّكب كثیف خسیس ظلمانى جمع كرد .خواص هر دو
خواص حقایق هر دو جوهر حاصل شد .چنان كه
جوهر در هم سرایت كردند ،و امتزاجى معنوى و مزاجى روحانى میان
ّ
صل شد على الوجه
ّ
خواص هر دو مع حصولهما لهما فى حقائقهما به مقتضى خصوصیاتهما در این مزاج معنوى قلبى كه متح ّ
خواص
االكمل االشمل االجمع به رنگ و صبغت همه برآمد ،و كیفیّتى مزاجى موجود شد ،بوقلمونى كه گاهى به صورت و
ّ
متبرى ،و از أوساخ و أنجاس ظلمانى به صورت
روح مىشود ،چنان كه از
ّ
خواص طبیعى و آالیش جسمانى به كلّى متنزه و ّ
متعرى مىباشد كه خطاب صاحب این چنین دل با بنى نوع خویش "لست كاحدكم"" ،لست كهیأتكم"
و معنى مترفّع و
ّ
مىباشد .و گاهى چنان به خواص و هیأت صورت جسمانى ظهور مىكند كه تمییز و تمایز از بشر جز به شخصیّت نمىكند،
و خطاب او با قوم خویش" ،إِاَّنا أَ ََّن بَ َشٌر ِمثْلُ ُك ْم" مىباشد كه مع اثبات بشریت به مثلیت ایشانى تصریح مىكند ،و وقتى در
روحانیّت به خاصیّت و خصوصیّت جسمانى تجلّى مىكند كه[ " ،إِِّن لَست َكأ ِ
يت ِعْن َد َرِِب َو فَيُطْعِ ُم ِِن َو يَ ْس ِق ِيِن" ،و گاهى
َحد ُك ْم] إِِِّن أَبِ ُ
ِ ْ ُ َ
ِ
ل" كه بعد اثبات بشریّت و مثلیّت ،به
در جسمانیّت و بشریّت به صورت روحانى بر مىآید كه "إِاَّنا أَ ََّن بَ َشٌر ِمثْلُ ُك ْم يُوحى إ َا
خصوص روحانیّت كه وحى است ،ظاهر مىشود .و گاهى چنان محض حق شود كه سلطان العناصر روح امین ،كه جبرئیل
است ،و ارواح سموات و ارضین در تحت حكم و سلطنت اوست ،پیروى او نمىتواند كردن ،و افغان اذعان مىكند كه "لَ ْو
ّللا علیه و سلّم -اخبار احبار ا ّمت و اخیار ملّت مىكند كه "ل مع اِ
ك ُم َقارب
ت أََّْنُلَ ًة ََّل ْح َََتقَت" .و او -صلّى ّ
ت ََّل يَ َس ُع ِِن فِ ِيه َملَ ٌ
اَّلل َوقْ ٌ
َدنَ ْو ُ
ََ
نىب مرسل" .و این در حالت معیّت و مقام اثبات اثنینیّت مىفرماید .ا ّما در مقام اضمحالل اثنینیّت در وحدت عین حقیقت
و َّل ِ
ت" فاثبت عینه فى اذ رمیت و قیّدها بزمانه و عیّنها فى ابّانه و تفى عین ما اثبت من انیته ،صلّى
ت إِ ْذ َرَمْي َ
مىفرماید كهَ " :و ٰما َرَمْي َ
ّللا علیه و سلّم ،فى و ما رمیت اذ رمیت فاوهم من وهم و تو ّهم تحقّق للغیریّه فى انیّته ،علیه السّالم ،و شككه .و بعد از تشكیك
ّ
ِ
ٰ
مى" .و این مقام فنا ،فناى مظهر است در
در مقام تم ّحض انیّت مظهر و ظاهر به وحدت حقیقت مىفرماید كه " َو لك ان اَ َِّٰللَ َر ٰ
ظاهر و بقاى احدیّت جمع آلهیّت ذاتى .و باالى تو ّحد اثنینیّت در انیّت ،احدیّت هویّت وحدانیّت باشد كه به تو ّحد ظاهر شود.
ّللا" انفكاك
ّللا" از "رسول" قطعا جدا نیست ،و"رسول" را از " ّ
ضوهُ" ( 9:62الّتوبه) چون " ّ
كما قال ّ
َح ُّق أَ ْن يُْر ُ
ّللا " َو اَ َِّٰللُ َو َر ُسولُهُ أ َ
ّ
سر خلت حقیقى كه ك ّل منهما في ك ّل منهما عین كل
ّللا" اصال
محال[است] ،و "رسول" را بى " ّ
تصور نمىتوان كرد ،به ّ
ّ
ضوهُ" زیرا كه چون در موضوع هر دو به سر معیّت تبعیّت
منهما احدیّت جمع جمع حقیقى مقتضى احدیّت ضمیر كیست در"يُْر ُ
َح ُق" افراد ضمیر محمول كرد ،و بعد اثبات .اثنینیّت در ابتدأ و مبتدأ تو ّحد ضمیر
و متبوعیّت با هم بودند كه " َو اَ َِّٰللُ َو َر ُسولُهُ أ َ
ّللا به سر احدیّت جمع شد .فافهم و ما اظنك یفهم اال ان یشاء الّه
ضوهُ"
مصرح به تم ّحض هویّت رسول به هویّت ّ
ّ
خبر در"أَ ْن يُْر ُ
العلیم الحكیم .ضمیر به هر كدام كه عاید داریم به تعیّن هر دو ،مضاف باشد؛ و گاه در الهیّت به هیأت عبدانى مظهرى ظاهر
ّللا علیه و سلّم ،و گاهى در تو ّحد عبودیّت
ّللا ،و اشارت در"هذه" به دست اشرف مصطفوى است ،صلّى ّ
مىشود كه :هذه ید ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ٰالِِت َو نُسكي َو ََْم ٰياي َو ََم ِ
مظهر در ربوبیّت ّ
ي" .و حقیقت دل انسان كامل
ب اَلْ ٰعالَم َ
ٰاِت َِّٰلل َر ِِ
حق [ظاهر مىشود] میفرماید كه "إِ ان َ
َ
ُ
ّ
ّ
الحق الذى ما وسعه سموات عوالم االرواح العلویّة
الحق و فیه و به و له دائما ،و لهذا یتسع حتّى یسع
و هو قلبه یتقلّب مع
االسمائیّه و ال ارض الجسمانیّة المظهریّة السفلیّة.
پس حقیقت دل نه روح تنهاست و نه نفس تنها ،و نه آن مضغهء صنوبرى است كه عرفا دل مىخوانند ،بل كه احدیّت جمع
ّللا
جمیع قابلیّات و خصوصیّات روحانى و جسمانى و الهى و ذاتى است .فافهم هذا السّر ان كان لك قلب او ألق السّمع یرزقك ّ
االیمان ثم االحسان و الشهود و انت شهید.
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اوال و حرف الحروف و
اول است اخیرا ،و هو حقیقة الحقائق ه
و چون حقیقت دل دانستى ،بدان كه این حقیقت مظهر تعیهن ه
ق
سر قلب ح ه
نقطة الدوائر و الخطوط و مركز المحیط الحقیقى .و روح قلب كمال قابلیهت و حسن مواتات و قبول تام است ،و ه
است كه مستولى است بر عرش دل .و صورت دل عرفا مضغهء صنوبرى است ،و آن جسمانیّت دل است ،و صورت دل
شخص انسان كامل است كشفا و تحقیقا ،و آن مضغه صنوبرى است كه از یك تجویف او روح طبیعى در جملهء عروق
وریدى روان است ،و از تجویف دیگر روح حیوانى در جملهء شراین علوا و سفال سارى و جارى شود ،و به صالح او
ت
ّللا ،صلّى ّ
صالح جسد ،و به فساد او فساد جسد تماما منوط است .قال رسول ّ
ّللا علیه و سلّم" ،إِ َن ِيف ْ
اْلَ َس ِد لَ ُم ْ
صلُ َح ْ
ضغَةً إِذَا َ
صلُ َح اْلسد كلِه و اذا فسدت فسد اْلسد كلِه اَّل ،و هى القلب" و جملهء اعمال كه ّ
موزع و مقسّم بر همه اعضا و جوارح است در
َ
ّللا [تعالى] لداود ،علیه
قال
باشى.
گردانیده
پاك
را
خداوند
حقیقى
خانهء
كنى،
اصالح
را
دل
چون
است.
دل
تبع
سقم
و
ت
ح
ص
ّ
ّ
فرغ لى بیتا اسكن فیه .اى خلیفه براى من خانهاى پرداز كه در آن ساكن شوم .یعنى دل كه از نقوش
صلوة و السّلم ،یا داود ّ
ال ّ
حجابیّت منقلب به حقیقت حق شود.
دل من كعبهء حقیقى دان صورت كعبه سنگ بر سنگ است رسول خداى ،تعالى ،از خداوند خبر مىدهد كه ّ
حق مىفرماید
كه :در آسمان و زمین نگنجیدم ،و لیكن در دل بندهء مؤمن پرهیزگار گنجیدم.
پاكى دل آن است كه قطعا در دل ،غیر ّ
حق را جاى نباشد ،و پرهیز از اغیار و صور غیریّت كند .كما قال:
خلوت و اجلیت السوى عن مكانه فصادف قلبا خالیا فتمكنّا چون نفوس كثرت كونى كه ظاهراند ،باطن شوند ،و از باطن گم
گردند ،وحدت باطن ظاهر شود :ففنى من لم یكن و بقى من لم یزل .و كما قلنا ایضا:
ل ّما تخلّى عن سواه حقیقة ح ّل التجلّى من جمیع جهاته دل را اعمال اضعاف اعمال تمامت عمال جوارح است .زیرا كه هیچ
ّللا علیه و سلّم ،انّما االعمال بالنیّات .پس نیّت در هر عملى كه عاملى
عملى بىنیّت محسوب و محتسب نیست .كما قال ،صلّى ّ
از جوارح ع ّماله و قوى خواهد كردن عمل دل ،و هى النیّة با آن همراه باشد .چنان كه اگر نیّت اخالص دل مقارن آن عمل
ّللا ،تعالىَ " ،و قَ ِد ْمنٰا إِ ٰىل ٰما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنٰاهُ َه ٰباءً َمنْثُوراً" .
نباشد ،اعتبار نكنند .قال ّ
قوتى را از قواى
پس در هر عملى اصل عمل دل است ،و چنان كه هر عضوى را عمل مخصوص است ،و كذلك هر ّ
روحانى و جسمانى عمل مخصوص چند دارد ،و كذلك انسان را من حیث كلّیّته عمل كلّى باشد به همگى اعمال .همچون نماز
مثال كه بعد از شروع در آن هیچ عملى را سوغان نباشد ،و كذلك روح را هم عملى كلّى هست كه به نسبت با او به جاى نماز
است ،و آن تو ّجه و طلب مواصلت است با اصل .و كذلك سر را كه ّ
حق متعیّن است در مظهریّت دل نمازى است مخصوص
ّ
توجهى كلى هست
با او ،و آن دوام مشاهده و اتصال است به حق مطلق كه حقیقت و اصل عین حقیقت اوست ،و عقل را هم ّ
جهت قبول و تعقّل فیض قدسى و تجلّى انسى كه مستعلى است بر تجلّى نفسى .و دل را هم عملى كلّى است مخصوص كه
نماز اوست ،و آن توجهى است احدى جمعى به احدیّت جمع آلهى كه در آن تو ّجه جمله اعمال و ع ّمال گم باشند.
و حقیقت قلب به موجب حقیقت ّ
حق متقلّب گردد بقبوله تجلیّات الذات و االسمأ و الصفات ،و اطالق كنه غیب الذات بمطلق
ّ
الحق كما اراد و علم و علّم .و این پنج تو ّجه كلّى از این پنج حقیقت كه انسان احدیّت جمع آن است
حقیقته القابله الكلیّه فیسع
سر فردیّت و
حقایق پنج نماز است ،و ششم ابداء غیبى است ،و آن صالت حقیقت انسانیّت است ،و مواصلت او به حق به ّ
صلوة من كتاب الفقه مفرد نوشته آید به موجب و
وتریت .و صور مناسبات میان این تو ّجهات و میان پنج نماز در كتاب ال ّ
ّللا یوفق و یویّد بنصره ینصرون و هو العلیم الحكیم.
ّللا تعالى و ّ
مقتضاى ذوق كشف و شهود .ان شاء ّ
وصل متمم[ :اندر احوال جوارح]
چون دل احدیّت جمع جمع دارد مادام كه تفرقه و كثرت را در او حكمى و اثرى مانده باشد ،او را دل نخوانیم ،جهت انتفاى
احدیّت .چون جمله تفرقههاى او جمع پذیرد ،و جمع او احدى شود و الیق و قابل احدیّت جمع تجلّى ذاتى و الهى و اسمائى
باشد حینئذ قلب حقیقى و دل كلّى و عرش الهوت باشد .و طریق تحقّق به آن آنست كه همه غمها را و مه ّمات را به یك مهم
ّللا و تو ّجه كلّى به همگى خود كند به حق،
اه ّم باز آورد ،و از همه اعراض كند ،و عزم جزم و نیّت صادق به ترك ما سوى ّ
ّ
سبحانه و تعالى ،فلعلّه عن قریب بجود على جوده السابق الحقا .و در این نیّت و ترك ،اهل حق بر اقسام و مراتباند:
قسم ّاول را باعث بر آن رغبت باشد .و قسم ثانى را رهبت باعث باشد .و قسم ثالث را باعث محبت بحت و عشق محض
[باشد] و نسبت و مناسبت خالص ال غیر و هر قسمى از این اقسام بر اصناف [باشند].
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